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Comença una etapa nova

La catalanitat
victoriosa
—=---•
La clausura del Parlament de la
República ha p osar fi a una etapa
Política d'una transcendencia incalculable per a Catalunya. En el oler
Provocat per la insensatesa d'un partir catalä contra l'autonomia, el catalanisme ha guanyat la primera
instancia, que era la més perinos 1 per a la integritat de rautonomia. Acjuesta victäria indiscutible ha
estar obra de l'entusiasme i de la dedsió populars; si la Catalunya catalanista no s'hag-ués altar disposacla
a intervenir amb tota renergia deis
seus sentiments i de les seves conniccions, el Govern de la Generalitat
aotser no hauria trobat la serena
iermesa q ue li ha permès de sostenia
tense gesticulacions ni paraules inatils, les prerrogatives de l'autonomia.
El poble, dones, les joventuts fervoroses del catalanisme principalment,
san els que mereixen l'agrairnent deis
catalans que p er damunt de tot Posen la intangibilitat dels drets i les
llibertats q ue la República ha reconegut a Catalunya.
Com cleiem en el breu comentari
d'ahir a la sessió de clausura, el carril
Per a solucionar el conflicte suscitar
Del Tribunal de Garanties, és obert;
tots els obstacles han estat eliminar;
des d'ara el Govern de la República
entra en contacte directe amb la Generalitat p er mutar en el ola i amb
la serenitat que pertoca una qüestaa
q ue la mala intenció i regoisme d'alguns havien emmetzinat a gratcient.
La realitat ha demostrat q ue els intermediaris provocadors del conflicte
eren una nosa; la Hei que la Lliga
reclamava per fer-sen una plataforma electoral, era innecessäria. El vot
de confianca atorgat al Govern de :a
República ha reintegrar les coses al
seu Roe; la Lliga amb aquesta trista
nperació anticatalana, hi haurà perdut
bous i esquelles; a Catalunya i fiara
de Catalunya tothom s'haurà convençut q ue la seva intervenció en el
confitare, no solament era innecessäsinó que era perjudicial en rota
sentits.
Eliminats aquests elements que endanvaven el problema, confinara a la
intimitat de les seres organitzacions
els advocats de la mala causa, Catalunya pot emprendre satisfeta, segura
generosa la segona instancia que
s'inicia. En aquesta com en l'anterior
no ha de fallar-li radhesin decidida
del catalanisme; les circumstancies
presenta, perca san distintes de les
eee coloraren el període que acaba
de transcórrer. Els litigants es :roben en una situació rnolt més confortable i assequible a la comprensiO.
Catalunya és una realitat de sang
i de múscul, animada d'un esperit irreductible davant les amenaces i els
perills: :a sensació d'aquesta realitat
ha estar ben perceptible per a tothom;
aquesta vitalitat, aquesta cohesió popular. p erca no la fan impermeable a la
ra6 ni a la cordialitat. El Tribunal
de Garanties, en declarar tulla la Hei
votada Del Parlament catalä s'anullaaa
ell mateix en negar-li la competencia
legislativa sobre la terra que es dels
catalans, s'enterrava per sempre. Daremar el cadaver däquest suicida ha
de projectar-se la vida i el dret que
temerariarrent ens negava. Heu-vos
ad un altre obstacie eliminar, una
aitra nosa arreconada. EH declarara
malla la sentencia; a nosaltres ens
toca d'acreditar que ni ell ni res
pot impedir-nos dexercir la P otes
-talegisvquenshatreeoneguda. La nullitat declarada en la
sentencia no (Jimia facultar a ningú
per a imposar-nos tals o tals alees
p rece p tes o mod;ficacions, l.a
dativa legislativa co absolutament
riostra, i seria una defecció imperdonal-ae a :a catalanitat si per por
o per desconfianea hi renunciärem
Per p atriotisme. ner carrespondre
l'ardorosa generositat del poble de
Catalunya, cal demostrar que ens 'uFern governar tot enrobustint la República arnenaçada per tants d'enernics que san ela enemics irreductibles de Catalunya ts l'hora de consolidar maltea coses i ile treballar
amb profit per la pau dels esperits
i per la justicia.
Els qui en el moment de perill no
Fan varillat a oferir-se en defensa
de Catalunya amenaçada esperen que
el fruir ¿aquesta victaria de la ratalanitat oltrira els cors i estimulara la
raro deis més directament interessats en el p roblema ner donan.; una saludó digna de Catalunya i
ae ;a Repablica.

la delimitació deni
Rabat. 5. — La comissia franco-esaanyola de delimitacia del territori
Ifni suspéngue ahir els seas treballs
?er a permetre als topagrafs que estabeisin els detalls de !a ira:itera.
Una vegada que hagin acabar la seva mi5s16, els mentir- es de la comissió tornaran a reunir-se a Rabat.
Els representants espanyols en la
co missia, coronel Moreno i comanclant Gazapo, han sortit aquest rnati
de Rabat.
A la pagina 3:
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Otto Strasser acusa kering

El

moment politie

La vulneració pel Govern
d'haver preparat el cop de força Manifestacions samper del Concert EcoLa premsa &releas publica afirmacions del President de
ni3mie cle l País Base
sensacionals sobre els fets

la Generalitat

Ahir al migdia els periodistas que fan
informació a la Generalitat foren rebuts
a la Presidencia pel senyor Companys,
el qual va dir-los el següent:

El Ilancament del tercer "creuer de butxaca" de to.000 tones que el lacich
està autoritzat a posseir, segons el t ractat de Versalles, ha estat llançat
a Wilhehnshefen, davant una gran gentada; porta el nom d'"Almirall
Von Spee", que fou el comandant de l'esquadra alemanya d'Orient durant
la guerra
Les darrcres noticies que arriben d'A¡L'incluya són poc tranquil.litzadxcs
are la son de Hitler, i confirmen la supremacia adquirido per la Reichswehr,
la p.,' cosa c.! voldria que tortér a una
próxima restaurada. dha parlat det sesos fill de res-Kaiser COM a intuir CMperador. P e ra Guillcm ii hh declorat
obertament que m entre ell s•isqui no consentirá que cop ~tire de la stra
crnyeixi la corona d'Atentanya.
Estats tjntti, Frasca i Ang.aterri
han prcsentat usa protesta a zaoo X e urath pctqu j s'ha dit que s'hoden ficat
en afers interiors d'Alemanya i altivara
e i prctCs complot. V011 Ncurath ha d.:clarat a l'ambaisadar franüs,
que la nació aludida no ús Franca.
.4inb aixa, el co]' de la ll'ilhelmstrasi•
re a admetre que hi ha hagut parriaiaa
cid estrongcra, i CM nvest Cas (

re deapecificor quin ka esta! el gozerh
reforeix.
a Gnu'
La impressid general és que no
ha
haaut participari6 estraugera.
Alguns diaria posen ao re qt u que
repatriar hagi i,stat el misia, exponent ele rantiprussianisinc. En decir,
en el famós movimeat de Munic, en
1 9 23, capilaneiat per :zidendor y , que re,
fin separar Bar ic e n d.? /a Federazia Alej'yergue una part im•
manya, Hitler
Portad,
Es saut que Prüssia sempre l a rolgut tenir una suprcmacia sobre eqs
cifres Estats aicortanys, cld Ihkenso
llern, en l'u,- temps, ho afavorir‘-n. Hitler, dinb la unificació del Brich, ha-ain
fosal loto els Estats al mateix ndel!,
donan t aisf tina satisfacen; a Estala
roes Baden, Baviera, Saximia Wustemberg, (me toleraron de mala gana
la sabiranin arussiana.
Lo Reichtweh r , que n'era partidaria,
fide l al testantent po l itir de Moltke, després d'haver ajudat fins a cert punt, per
raus que innorent, l'obra de Hitler. ha
crrhut que Irria arribat el mortm de
posar-lo fi. Es diu que aquest ha clan
r,riprn deis csdeveni771C1Its R!rntanys
ilasuests dies, ami, la matança de caps
d-I ' nazisme i coliaba rarla rs del Führer.
el alfa/ no /mara, varilla? a sacrificarlos a fi de cottaraeiar-se amb la Reichsi els junker s. Pera qui sap si ha
ti
estar se scerifici inútil.

berg — diu Barres—des de la limi
tu j a de les prerrogatives de la S. A.
liont es persuadeix que la Reichswhe
no ha vist amb mal ull el conjun
d'operacions de "repressió" que aca
ba d'ésser a terme contra Roehm
COnsortu.

—No tinc cap noticia d'interès penodístic per comunicar-vos, perque tots
els afees rutllen normalment.
Ara, peri) —digué—, sens presenta el
problema de les vacances del Parlament.
Ja desitjaria que abans de donar per
acabada la present etapa parlamentaria
fos llegit a la Cambra l'avantprojecte de
llei electoral, que ja ha estat repartit
per al seu estudi entre els consellers.
Aquest desig neu — prossegui —
obeeix a que durant el temps que estaca
ranear el Parlament hom pugui estudiar
i concretar el projecte, que será discutir
aixt que expirin les brcus vacances que
tot seguit començarern.
—al el Reglament d'aplicada de la
Hei de Contractes de Conreu quan sera
aprovat? —demani un reparten
—En el primer Consell que celebre:ti
o e/1 el segon.
—/S'ha trobat ja alguna fórmula per
a solucionar el contacte amb l'Estar :cotral?
—No hi ha tal cosa La posició de la
Generalitat In la del primer dia. El Govern, d'acord amb el que vaig manifestar al seu temps, esta dispaisat a atemperar per funja. del Reglarnent tot el
que la Llei portes significar pertorbació
de la vida o de leconomia catalana. Ja
vaig dir que no creia que la Ilei de
Contractes de Conreu fos una obra eterna, com no ho is res a la vida; per aixa
ei Gaverm d'acord sempre amb el poder
legislatiu, estará disposat a intreeiuir-ni
aquelles modificacions que la
pera modificar el seu esperit o la seca
tendencia, aixa mai!
Parläveu de farmules? Res de fórnmles ni de res que signiiiqui un debilitament de les prapies conviccions.
—„: Poden dir-nos alguna cosa de la
sessi.; d'ahir, al Parlament de la República?
—Nun vull parlar-ne gaire —digue—.
Sac una mica simplista i cada negada
n ne veig l'espectacle que al cap de tres
oiga de República donen els manarquics
causants de !es guerres colonials;
nual. riel Barranco del Lobo i de Martínez Anido, m'irrito roen el darrer
tada que neut afs mítines, i penan en
tot alla que es pecha fer i que ne es va
fer et ta d'abril de Inaa
Feliçment, perb —acaba—, cnnetato la
reaccia operada darrerament en els rePublica:1 s eePaneols i aixa em fa caneehre falagiteres esperances.

Hom pot pensar que el complot,
que ha posat en perill el resana no
haurà pas estar un mal afer per a la
Reichswher. Per a Hitler és una altra Miestió. Els esdeveniments san
massa recents perquè sen pugui parlar amb seguretat , pera sembla que
no slia afeblit per la disminucia de:s
S. A. i del parta nacional-socialista.
Un canceller en un Estat parlarnentari es recolza en una majoria; u o
canceller en una dictadura es recolza
en un partir organitzat. Si aques
s'afebleix i si aquest s'ala de refia
de rexércit. el suport risca de trans
formar-se en suport condicional o to
leräncia.
Mussolini no ira deixat domMar ma
el partit ieixista a Italia, i no obstant l'exèrcit és rnenys fort en l'Es
tat que en Alemanya.
Hi ha quelcom frapant a constatar
en aquesta politira de la Reichsveher
Que sembla triorniar en aquest nio
rnent: i és que aquesta politica era
de iet la politica del canceller Von
Schleicher.
Abrí el vivent està obligat a seguir
el can:: que, des d'anys, el seu adversari baria considerar i preparat.
Von Papen, després de les horee
d'angúnia passades , apareix més Consolidat en el Inc
l de rice-canceller,
per la confianca invariable del mariscal president.
Madrid, 5. — Aquesta tarda hi hague
Esperem veure Von Papen jugar
força concurrencia a la Cambra. Ea teun paper actiu.
ten el; naturals comentaris sobre la
Declarac l ons d'O t to
Passada sess i ó, i en general prop rúltini

Una assemblea de munieipis d'Alava, Bisea i a I Gu; iniscoa que tincirit importante
clerivaeions polítiques
Bilbao. 5. — Aquest mati s'ha celebrat a Bilbao la important Assemblea
anunciada dels Ajuntaments d'Alana.
Guipúscoa i Biscaia, per adoptar mesares davant l'actitud del Govern vulnerant el Concert Económic del País
Basc. En l'Assemblea ha regnat gran
entusiasme. Han parlar' diferents oradora els guals han explicat la situació
creada al País Base ren l'intent d'aplicar-li l'anomenat Estatut del Vi, que
anunaria el principal inzres dels ajuntamenta bascos, arruinaria els colliters del
País i ocasionarla um recruament de
l'alcoholisme, per la major graduació
dels sans castellana i aragonesas.
Els oradors han dit que no es trac lavo únicament d'evitar que s'apliques
a Euscadi l'Estatut del Vi, sin6 d'evitar
titie es perjudieués restar de dret, reconegut nel propi Govern de Madrid.
Els delegats d'Ajuntaments nacionalistes, que eren immensa majaría a l'Assemblea. han tingut cura, en tot temas,
d'endegar aquesta declarant que els
Ajuntaments d'Euscadi han de len que
la seca veu se senti ben fort, fent cornnrendre que el Poble Base no es deixarä
arrabassar els sens actuals Furs ni atropellar els seus interesaos morals i materials.
L'Assemblea ha acordet. per tmanimitat. la constitució en el termini mixim d'un mes. de comissions permanents
nomenades direetament Pels municinis•
au e se = e l a setr: tínics renresentants
i assumiran les administracions provincials i les relacions amb l'Estar.
Aquesta Assemblea ha tingin extranrdinaria importancia, i es considera que
timara derivacions no/itiques que podran
arribar a ésser sensacionals.
Hi eren presents dele gats autoritzats
de tro Ajuntaments de Biscaia. 82 de
Guiptiscaa i tu d'Alava.
Ha presiair l'Aesemblea l'alcalde de
Bilbao, el qual ha exposat als delegats
l'objecte de la convocataria, que era
examinar la situació nue remis creant
al País Base per la sistemätica vulner a ci n. de l set, concert econeimic. Ha dit
que el mis itreent era procedir al nomenament d'una Cornissi6 Permanent
d'Ajuntaments fiascos, q ue vetlli pels interessos mIch ras. i sobretot ter la inteeritat del Cnncert Ecnnamic.
Seguidament ha parlar el delegar de
l'Ajuntatnent nacionalista de Giieche, el
rural ha dernanat a rassemhlea ose eta-

Després del tunca- La U. 6. T. suspèn de
ment de les Corts deures i drets la Federad() Fegional tèx-

td de Cataiunya

periode parlarnentari.
Strasser
Entre els grups de diputar; es parla
París, 5. — En un inte: , ,reit de : eallfliare de Cataiunya , i en general

mines la sena proposició encaminada a
demanar al Govern la destitució de les
Comissions gestores que regeixen les diputacions provincials des de radveniment
de la República ençà, defensant una representació que el Poble Base no els ha
atorgat.
El President no ha atacat la proposició, però ha fet observar que en l'Assemblea s'havia de tractar primordialment dels assumptes Melosos en l'ordre
del dia.
Desprès ha fet ús de la paraula ralcalde de Sant Sebastia per esposar els
termes de la seva conferencia amb el
ministre de fanatices senyor Marraco.
Aquest ha tractat d'evitar la conversa
sobre el tema allegant que el dit assumpte era de la competencia del Parlament. L'alcalde de Sant Sehastiä considera que el ministre de Finances pot
perfectarnent evitar que es vulneri el
Concert Econòmic d'Euscadi amb l'F.statut del Vi.
El president de la Corporació municipal donostiarra continua dient que respecte a l'Estatua en e: que afecta el concert econämic, el senyor Marrano li digne que el Govern "no podia tolerar l'existencia de duanes a l'interior del país".
L'orador passä seguidament a examinar la gliestia de les Comissions gestores de la Diputada, i declara . que llur
existencia constituia un atac als usos i
totuma del País Base.
Creu que les Comissions gestores poden convencer-se amb l'Assemblea d'avui que no tenen la mes mínima confiança del poble basc, i per aixa Ilur actitud lógica hauria d'ésser únicament la
dimissió immediata. Pel denles, el poble
basc no es t'alba disposat a seguir tolerant-ne l'existència,
"S'está. atacant constantment el regim
e specia l del País Base —afegí—, i com
que les Comissions gestores no surten
en la seva defensa, ens trobem ad congregats •els representants dels Municipis

buscos, que el nostre poble ha considerar
en traes les apoques com els seus Inés
qualificats representants."

L'alcalde de Sant Sebastia ha acabar
el sea discurs •posant de relleu restranyesa que li produi el fet que fos precisament el ministre de la Governació,
senyor Salazar Alonso, qui facilites la
referencia del Consell de Ministres en
e i qual es tractà dc la qüestió de l'Estatut del vi i de l'impost sobre la renda
i el luxe.
El discurs de l'alcalde de Sant Sebastià ha impressionat molt bé
blea.
L'últim a parlar fou l'alcalde de Marruina. per a denianar la dissolució de les
gestores i la convocadó d'eleccions per
l'octubre perque les Diputacions bosques
astentin una representació legitima.
La Comissió que ha acordat nomenar
l'assemblea la integraran els alcaldes de
les tres capitals, un representara dels
Municipis de mes de 10.000 habitants,
un altre pels de mis de 2.000 i un altre
.
pels de menys de 2000,
Aquesta Comissió, com hem dit anteriorment, serä Permanent.
Altrament, s'acordä no prendre en consideració l'escrit trames a l'Ajuntaminit
Pel Comite pro-esbarjo, en el qual es
protestava d'haver-se adherir a la Generalitat.
Per 18 vots es nega una subvenció a
:'Asil de nenes orbes de San Rafael, regentat per religioses, mentre no facin
clesapareixer del seu reglament que no
meran admesos els infants que no estiguin batejats ni confirmara

Esbós d'una
Espanya nova
El mal de molla gent de l'Espanyat
interior és que els observes mes tirada
a repetir una acostumada tirallonga que
no pas a adorar-se del elle tenen davant
del nas. Els diaris anticatalans de sempre
han publicar lidies de vituperis contra
Catalunya — de cegados consagrant-hi
Inca, quatre acides en el mateix numero— ; res de nou no ha estat trobat d'end de Mariana, de Cavia: aquel!
stock, aquelles llustrines. una mica de.
colorades. encara fan Ilur servei. D'aja&
es nodreix tanta enraopia i debat en
anuestes dues institucions de la vida.
ni-adrilettya: la que podriem anomenar,
Llar Interregional ( la casa de dispeses)
això que el senyor Unamuno afirma
/aten la vera Universitat Popular (el
ceje). Pera aquesta gent hescantadorä
parlen! com si fos per a atabalar-se ells
mateixes: en acaree temps, si no vaig
errat. fan una CO51 per l'estil les cigales
de Provenea. ,aat qué ve tot anue:e
ensopit i rebregat parlar de separatisme?,
Mal com ara aixei no ha semblat desuet,
ridicul. Catalunya no és un peral de separada'. perca:e, coto es fa cada dia més
tules, Espanya se li *nra. ara Per so-.
;'.daritat de reivindicaciona, ara per gen,
manir republicana: de r ega des Per ul
sentiment de justicia i qtti san si, del
negarles , per un altre. nò pas senas
transcendencia, i que podríem qualifica
d'esportim
Parlen, els de sempre. nostre se.
por-abisme quan, vidgues no vulgues, se!ta esbossant al volt de la Pos i ci ó cata.
lana una Espanya nena: els ideals de
vida, els afznys de perfecció, les
taus a l'essencia republicana la prenen'*
per exemple i adhut per bandera. Coma
tarea apuestes aftuencies de l'Eepanyal
Vera, cada dia mes intensa i extensa,
amb el famós exit minco de la campanyi
Iliguistica de l'Espanya Gran. A les
principals ciutats ¿'Espanya, Catalunya
és aclamada; teta la intensa periferia
espanyola es va preant dernpeus: i
l'interior de la Península com al litoral:
el nom Catalunya fa la unió entrei
ice varietats esquerranes, tot accelerant
ben segur, el procés de 11= entesa. La
Rep ública fou nu innegable sobressalt
hiolagic; i la vida anirà per on plaurà,
no sahran ja capturar-la n contenir-li
institucions poc lluides, parences
pública impr o visaeles mitianeant x",
pessetes. combinacions entre la anemia'.
gia católica i la desaprensa') administra.
tiva, patriotisme suspecte de no defensar
sin6 el "cocido", par de la pripia responsabilitat, incapacitar de comprendre,
imnossibilitat de servir...
I era tan enorme la necessitat da-.
ouest esbós d'una Espanva nova, que
l'actual passatger desplacament del centre de la unitat esrannola — anomenat,
repetim - ho, separatisme! — s'ha produit esnontaniament per un sol gest &e:di/. de la Renalica: SO d'una veu
catalana que ha resultat no pas
destriadora sitió aptedadorat
Josep CARNER

ROBATORI A L'ESTACIO
DE CERBERE

Madrid, 5.— S'ha reunir el Comite
executiu de la U. G. T. sota la presestünä que ofereix el, mateixos caràc- sidencia d'Anastasio de Gracia.
Perpinyä, 5. — En arribar el tren
ters de gravetat que el primer dia.
Sima acordar nomenar un delegar
internacional a l'estació de Cerbere,
El senyor Barcia, interrogar sobre reae intervindrä en el míting de diael súbdit de nacionalitat austriaca,
ractuacia de les Corts, manifestà que e: sabre a l'Estadi Metropolità contra la
nacionalitzat espanyol, Joan Rosembalanç de les Corts és desastrós, Les g uerra i contra el feixistne.
berg, ha denunciar a les autoritats
Corts antirepublicanes han realitzat una
Ha estar designar el seriyor Bujedu
que en arribar a Port-Vendres s'ha
tasca fatal i han deixat de prestar la tierque a Ibi (Atacarte) assisteixi als
adonat que li ha desaparegut una
deguda atenció a la reconstituctO ecor.6- actes commentoratius de la mort
cartera de ma que contenia un milió
París, 5. — El periädic "Le alamica del país, Tota llur labor s'ha de- Sanchis Banús.
i mig en jales i billlets de batir frantin" pul-a:ea una informaciö sobre el:
dicat a destruir bona part deis ionaS'ha acordar concedir un socors
eesos, aixi com alguns carnets de xecs
esdevenimcnts d'Alemanya que ha
ments del regim. Aixa es deu principal- en metall
ic per a 178 camperols allisense firmar.
causat viva emoció en els cercles pornent al senyor Gil Robles i al Govern berats del penal de Burgos perque
Ha aiegit que creu que la deslillas. Segons Felip Barrea, la mesura
Lerroax-Samper.
surtir' can a Badajoz.
aparició de la dita cartera s'ha ¿'hapresa de retirar el P rivilegi que l'aria
Cone g uda uer l'Executiva la pos:L'última
sessió
parlamentària
tau
un
ver produït en un motnent de distraetMgut fins ara el cap de les Trapes
espectacle tristíssim. Ei senyor Gil Ro- cia adornada oer la Federada, Regioció durant les operacions de la Duana.
rrassalt d'ésser ministre sense carbles, gallejant d'ésser ramo de la si t a- nal Textil de Catalunya en celado
tera és un triomf evident de la
ció i el senyor Samper creient-s'ho ell amb el secretariat de la U. G. 1'. en
Reichswher. Si hom pensa que
tambe. Les dretes donant-se un vot de aquella regia, s'ha acordat suspendre
Roelun baria pensar un moment 'u
els deures i drets a la dita Federado
aollfian aa a si mateixes en la persona donar connote d'aquesta resolucia al
tenir el ministeri de la Reicheavher,
INIWINM:1111nrit! immvermiolemmulxvimmuNimweiralellinintmwmtrUIP1111M
del cap del Govern. Per això aquest Par- iComité
ham pot mesurar l'èxit d'aquesta
11141VCOMIL012111.11WIMIIMIMI14111
Nacional. Les noves seccions
lament antirepublicä ha de servir de 1;1- textils que
darrera.
desit g in ingressar al seçó,
i
tumbé
ha
de
servir-hi
respectacic
ven
la
situacia
preponEn
reaelar
Quan hom
al ptibile les interlocretariat hauran de fer-ho ner condu,hui.' del qUe estat la carrera
derant que pren el general Von Bloni(Continua a la pagina 7, col. 11 d'aquesta última nit.
te de la Federada Nacional.
pugllistica de Primo Cunera. oc•
Sobre el mateix tema, el senyor MarEs dona compte per últim d'haver
tínez Barrio diu:
ganlizadoes, boaadors, managers
p romes el can del Govern posar en
federatius, acusaran sens ilubte
—Després del debat d'ahir, cree que II henal els camperols detinguts
Lean See d'Interlr un gran dany a
el Govern es traba en una situació mes motiu de la darrera vaga i a algar,
la bola. El pnblic que llegelxt
deplorable que la en que estava. Ami) rnestres cictinguts tumbe durant aquel:
seu sensacional reportatge sera tal
el resultat de la votada, no ha obtingut con fl ict e.
cegada d'un palier diterent, car
cap autoritat. Cal proveir rapidarnent
considerara que no es amagant - II
perque els estralls no siguin majors.
la vernal. tent . /1 veure el Islam:
El senyor alarme' Azaha:
negre, que Import deis punys pot
— Si jo us dic el que cm semblen la
fet el seu caml, enmig de les al.
sessió d'ahir i el vot de confiança sollitres Pranquei ae raerwitat entrad.
citar i obtingut penosament pel Govern,
va , que es una de les principal s
no podria dir - vos sin ó que aquests fets
cdracieristiques dets temps actuals.
El reportalge
tanquen una derrota, pera si es te en
compte que el Govern llagué de renunciar al seu propi projecte de Ilei per
obtenir el simple vot de confiança, regatejat per alguns deis grups de la majo(Copyright by Opera Alundl
Madrid, 5. — El senyor Prieto
ria ¡ resoltament negar per Lliga Cata- lia alludit a la situació en qué es
I LA PUBLICITAT)
lana, que tanta part ha tingut en l'origen (roben 168 camperols, que des
que LA PLIBLW.ITAT comeneark a
d'aquest conflicte, cree que el Govern
publicar a partIr del amen' din.
queda? encara pitjor en punt d'autoritat del Penal de Burgos han d'ésser
Inerme. es possible que assenyalt
traslladals a Badajoz, segons
que abans de fer - se la votació.
un mur punt de partida cinta 'es
El senyor Ventosa, parlant del sue- senibla sense mitjans econinnics,
port de la boza. Les sensacional,
ceit ahir a la Cambra, en relaciò amb impulant el fet a les mesures
uevelarlons que 01 son lenes, els
la concessia del vot de confiança al Go- repressives del Govern.
aula que s'al assenyalen, les misver n, ha dit:
tifica:nona de tot ordre que al son
"El Socialista" sita referit
—Deixant de banda els lamentables aquest assumpte.
descobertes, obligaran sens doble a
emprar
altres normes I rins I tot a
incidents que es desenrotllaren al sala de
El ministre de la Governacin
variar el coneepie actual alte
sessions, m'ha praduit franca satisfacciò ha manifestat que les imputagin% mlblic te de la bola.
el to de cordialitat i d'afecte envers Cucions no tenen base, puix ja haEs per lis,) que LA PUBLICIT
talunya amb que shan produit en Ilur
C o congratula de poner contribuir ,•
discurs tant el cap del Govern com el rta donat ordres al director da
que
san fael la Ilum posant a clIs
Governació
perqué
es
facilitessenyor Gil Robles. Cree que aixe.
E posleld del pilblie tot allA que pu
litara que es pugui arribar a una fór- sin mitjans econòmics i ballets
sin contribuir a Mustiar-lo.
I mula de concardia. Aixl desitjo jo que de ferrocarril als dila campeL'espan avcIles
rols.
°coi,' con/ ma acial millar.
amb el corresponsal de "t. anransigeant" a Praga, el senyor Orto Strasser
declara cate el sea gema Gregori el va
escriure ia deu dies chent-ai que estava
en conversacions amb el senyor alitler
a fi d'arribar a succeir en el seu carnee
el senyor Goering, del qual desconfiava
e: Canceller.
Afegeix que Goering fou posat al corrent d'aquestes conveesacions gräcies a
l'espionatge de que són objecte la correspondencia i les conversacions telefaniques de: Canceller, per part de persones
fidels al ministre President de Prússia.
Goering, ha precisar el senvor Strasser, organitzà el cop de força d'aquests
filtims dies, a robjecte de trencar el fi -ui
ele la balanea entre les dues tenclenzitS
del Partit nacional - socialista, que assegurava al Canceller del Reich el paper
d'ärbitre de la situació.

La situad() dels
camperols
rats després de
la vaga del comp

El misteri Camera

1

es Lietres i les Arts
Un altre centenari

Sir; Eciward

industrialitzat, completament desproveit

pas compreses pe) m'Iban sind que, al
eontrari, el descancerte per la seca estramesa, rel seil C 5 !iCu,ti:i i, sobretot,
a-1 mil mistete as ineeenleri
conseqüencia directa a innegable del :en
origen celtle. Ame r e rnateix orinen celtic conaicione tumbé a q uel' art de l a 11tea pura i abstracta. cele és mg:camela
l'origen de la ore:lile:cid sentida pel
mestre comentat per mallen altre mestre
ele la allende, nerviosa, metriSta i anulament expressiva que fou Sandro Botticelli. Heen a arte peu d'aluret Alrentin
O afinita t re s a presentar lauree Jarros
con) un imitador del fa-menta per!) sattesro afirnmeia de la banda de, armessienietes que es presenten "modestaer•nt" r eir nt anies arrieme orieinals,
era un " itelitader", yer g ue menfeesaaa
le seva admirada per tin Botticelli o un
Perumno. ;és ere els imaressiemistes
eren, de fet, altea cosa eme uns imitadors dels Franz Hals. Veläzquez i Goya,
cturen no Meren uns simples a pastitxaires"?
Un altre tret, ultra d'aquest sentit de
la liniació n'aguda i puramem abstracta.
peculiar a Earnamentazió celtica, que
mostra que Edward Burne Jemes era
Muna espiritualitat fonamentaltrent nòrdica. és la sera inclinada a les series
"dengues", que revela que en el loas
agiten artista era mis un narrador que
no pes un mer formador, és a dir, que
estera mes aros/ de la "Ilegenda o de
l amsdevenidor" oue no nas de l'escultura
o de aa esser". Entre agrestes eeries cíclica:es, ultra la de Piqurali,i i l'estatua
Pecreu, o be Els dies de 13 Creariá
The Legend of the b efar Rose, sobreurten particularment per la seva excePrim
nai importancia les de Psiquis i Eres,
pintada ame, la collaboracie de Walte'
Crane. i TireQuest of the Gral. merareIlosament teixida en tapieeeria /el sen
constant amic i collaberador Manían/
Morris.
D'aquestm. originalissimes series "dengues". el matriz ese de lee seres p m sures a l'oli. aeuareaes. projectes de vitapisseries, iihrstracions per a la
Kelsmee:2 Press o dibuixos eelts, es despeen un entes alhora aele 1 faecinader,
pur i misteriós. cue és com la revelada d'un min que, ver dir-ho emprant
une mots del mateix Burne Jones, "és
um bell earnea rornàntic de coses que no
tan existit e.0 existiran mai, en un país
que no es vol definir. del nuat hem no
es recorda i que nomas es pot desitjar".
Aquesta impreseió d'envorament, de pres•entiment i de mista i perplexa indecisia, rarament enarenada en les obres
d'aquest subtilfssim artista amb una
acuradiesirna precisió de la forma dels
objectes, és , verb. amb tota evidencia, la
canea d'allb que el sea iniciador Dente
Gabriel Ressetti definia corn "aquella
bellesa dol e
u-osa i pertaativa que fa de
l'obra de Burne J emes una obra única,
solament de l'art anglas., sind de Eart
de tote els paises i de tots el< temas".
M. A. CASSANYES

cionalismes.
Ana aleehores a motear de dret l'autor
ee les obres ove mes l'havien imprestionat, o sien i aquel! Darte Gabriel Rossemi. oue ces aquells ternps exercia el
professerat del dibuix en una escala fundada oel gran John Rusicin, en un barri popular londinenc. el qual l'aman
afectuosament i el mula en/lb els seas
eonsells, tot fent-li coneiaer la seleceia
Mobles- Lämpares Pallarais
intelectual i artística de l'época. Les
primores obres Maquees artista ro feren Preces redults. P. de Gräcia, 14

FINA
Moviment borsari
MERCAT LUCRE
El diner a puc a pec es masera mis
aisposat a ter acta de presencia en
aquest sector, i la represa que :inicie
La dos dies ha tingut una perle su coeiinuitat en les segiients jornades. Sembla
que l'element contractador es mostra
més emane, i torna a reprendre la intervenció en els alees especular., Celebrem aquesta disposicia, i el nostre deala és que es prossegueixi per aquest
gemí i s'aconsegueixi encarrilar ames(

sector per censas mes eficiente que no
fi la ara.
En les sessiens celebrades ahir Yactivitat desplegada fou força apreciable;
tant és ami que feia moltes setmanes no
s'havia constatar una efectivitat tan considerable. Pel que respecta ala canvis,
només ca: mirar e: detall que repro(Mis mes avall per fer-se cimrec que
Ja fermesa dominä en tots els sector!.
Tanca fixada pel Mercas Lliure de
Valors en la reunió de Borsa;
Valoro

Dia

3

Tunea Alca o
baixa

anterior

Nords
Alacants
Oreases
Transversal

11. Rif
Explosius
Aigates

51'Po
44 ' 50

50'90+100

43 8.0
-mayo
/do° M'u —oas
25 . 30
es'eo
+teso

56'25
5565
+060
1 5 82 5
4-0.50
ze— 163'5o
+eso
Colonial
4550 4435
+125
Chades
338'e 0 334 e0eaa'ose
Petrolis
7azo
6 ' 80
4-0>40
Sucres
4125
4 1 35
——
Halleres
53.35
5 1 75
+1'60
Ford 4700 74 oo +400
La tanca anterior dels Oreases es del
dia 24 del juny passet; del dia 27 la
deis Hulleres, i del dia 29 la dels Ford.
La corresponent als Transversal i Petrolis Es del dia 3 del mea que sea,.
118.75

BORSA AL COMPTAT
respecte general que presenta el mercar d'obligacions da queicom mes talaguer en aquesta jornada, tant pel que
respeta a l'activitat contractadora con/
pels canvis cotitzats, els quals en galrebé tots els ices/J. 5 presenten tendencia
de naillora.
Fea Deutes de l'Estat mantenen el
volum d'opencions que viuda realitzant
Mitigues clics enea, pera en canvi nu
acensegueixen sostenir posicions, i raepre s ten atinarles perdues entorn Ate
quart d'emes e es %artes ¿‚els Interior
j Exterior, i de menys impertineia en
ah Amortitrable 5 per ton net.

Les publicacions
sobre economia

Burne-jones

En un ;miele commernorant el centenar'. de Felicien Rope, publicas ara fa
on any en aquestes mateixes planes, vam
citar un fragment del M'ore "L'Art
et Myttique", elseu mima Pealelan, que ieu el fundader del tan tusa& Sales de /a Rema-Croar nue és mrtualment d'un presen tisme sarprenent,
per tal com representava utt e sfere de
representada manea pe! maja de le P in
com el que aval significa entre-tura,
nosiltres e! sorprenent Salvador Dalí;
en aque l l mateix fragment, emes, en
ove el eitt fundador especificava als pre•
cureere del seu Salan, tez de Seguida del
Raps "que ha anal al satbat". annnsenava Burne J enes "que Ola envelat en
l'ensomni". Ara hl. cern es dane :a
coincidencia que tent Ese eem Faite
nasqueren el mateix arte 1833. ti Felicien
Roes el dia 7 de ¡Mira. Sir Edwasd
Burne Tones el die 28 d'ama t . heut cregart necessari dedicar un recomí o enmentari a 'aun tälment com ho herís,
fet per a aaltre.
La biografia de Sir Edward BurneJames es prou particular pergei
iesinerci a contar-la. Nascut a Parmingham en la data esmentada, és a di r .
en un indret totalment mercantilitzat
de tot estímul espiritual, el futur artista va decidir dedicar-se al sacerdoci. i
ama aquest fi entra a l'Exeter Canear.
dOxford. en intima amb Williem Morlis. l'extraordinari /meta, agitador social i renovador de les Ares aplicades.
Fans aleshares Borne Jemes desconeixia
per corralet tot alba relacionas amb les
arts i l'estanca, aire: que el primer contacte amb elles fou per a en coro la
revelació d'un nou món Midealitat i
puma. En afecte, la tan discutida aquella
dies Escala Pre-rafaelista baria traba!
alguns admirador: partidaris a Oxford.
aixf que bfr. Combe, per exemple, el director de la Clarendon Press, posseia no
menve que dues obres importantiesimes
de T.-forman-Mune Lo IIIIM del men i el
ltfissioner cristià esrapant a la flirts deis
druides, ultra ren dels millors dibujaos
del Dante Gabriel Rossetti, de la serie de la Vita Nueva dantesca. Na rodea/ deixar d'eementar entre les obres
d'art que mis proftmelament impressionaren aleshores el ap ee Burne Jorres, el frontispici del mateix Rossetti per al volum
de noemes de Vaiilias Allingbarn rep r esentant Les filies d'Eniumere. El reto!.
tat de tot aixb fon que l'Edward Borne
Jemes decidí abandonar la carrera clerical per a dedicar-se per complet a
rara convençut Que aixi servirla salce
Deal cornunicant la sera revelació als
bornes amb mes puresa i trenes conven-

Ele !librea nons
Tenim daniunt de la taula de la reducid del diari els tres volums publicato per "Unían E: unan/ice", de Madrid, arnb el titol de laconomia Espafmia". Les aclivitats de la dita emita!
van paralleles a les d'altres centres d'estudis econòmics. i en ronjunt
i erta importancia, com fins avui nci
,az.0 pagas destacar. Ens ha de piso-.'
el cerrent, ara erientit en gran, per tal
Miete ressae tra • sector sala dia tetes
netr.bres en Vanalisi i simple estili de
te !, nlitesti p es eeeneiriquem. No velen/
censurar: heni de ¿ir, pera, que Madrid !savia lean:zis massa els problemas
• le l'ecenomia, i la menea Melemerts
Sen preparats bus aotsc simpre metal de
me: desavareaerm pe r les relaciens inmena e ienels 1 interestatale, de la qusl
eme n'han ratit el naranta-einc per cent
Mas traciats ele comete i ;a vida intermes ial interrnr.
"lemenennia lastmenla", portantvell de
mema% entieses, fa per ara una laanr coesciencion. Alguns dels treballs

temen, potser, un aspecte encaro poc
s egur, tranquen de niaturitat, altres sin
:emes i acabare. En coniunt ofereixen
un interés a7reciable. Poden, fer-nna
idea deis temes dominante en la publieació de "Unien Econamica", pel sumari del darrer volem. Vegem-lo: "I-a
leale impaeirian del ahorro y algunas
precticas consecuencias respecto a la
renta de la tierra". "Nuevo método
exacto para investigar y dilucidar los
procesos econemicos". "Estudio erinamico acerca de las remens regadioe".
La industria minera en Vizeaya".
"Crónica: Económica. Financiera". .Activided de Unión Ernneenlce. Netas Os).
fit,5. Bibliografía. Documentos".
N o cal dir corn ene ha d'interemer
que el guet pel coneixernent del vast
ranas de l'erannmia pereuteixi arreo.
País el nostre de alena activitat pro/mesera i mercantilment contracta!, des
de l'agricultura a la indústria i el
(amere, ens sera molt mes Mica l'entendre'ns sempre que sia plantejada una
eüestia o plet econamie 1 mercantil, si
el centraopinant te la suma necessària,
indispensable de coneixements per a cada cae.
Podes, deetrinalment, fine objectivament, no estar d'acord amb algures de
les teories que ean exposades en "Economía Española": repetís. pera, que
consideres encertade la seca actuada:.
'as
Sin en bon nombre les Cambres Espanyoles de Comere que realitzen urna tasca continuada i positiva. Ultra les gestiono oficials u oficioses que sin el veritable nexe de la seva existencia, dintre els medios en que l'estructura estatal les fa moure, desenvolupen acciona lloables 1 meritòries. Una organització adient podria convertir-les en
òrgans mes eficaços del comerç internacional hispà. Per tal d'aconseguir-ho,
seria precis fer mes flexibles els estatuts, ajustar-las a les caracteristiques
etnigues de cada palo i als particularismes de les economies Pum. Perä com
sentare les rigides regles intervencionim
tes de la burocràcia malmeten irnom-

NCES

Les obligacions Tresoreria Generan- to, moo Mato ; Royal Dutsh, 162so
(—so); Canal Suez, 18tyee (+261;

rae continuen força sonicitades, i mautariert el canvi sobre la paritat,

Els valors municipals, malgrat
veure's gaire operats, presenten millor
tónica que na en dies precedents pel
cjue respecta a les cotitzacions; les emiseions que no repteixen canela precedents
milloren fina a mig enter. Fan excepeie els Minores Malaga, que davallen a
47 (-2'50).
Les Diputacions, poc operados, defensen amb facilitat canvis anteriors. El
grup de cèdules, mas actiu que no en
;ornades anteriors, queda així mateix a
nivells favorables, amb avanços de limitada importancia.
El sector ferroviari també veu augmentar el volum de compra-vendes; amb
tot, pera, no aconsegueix realitzar un
total que es podria ccnsiderar com a
normal en els temps actuals. Eis rumore que circulen d'una prepera amortització i subhasta de valoro han produ je aquesta represa, que a dir la vera
tat forea ii convenia a aquest rotlle.
Ea aquesta j..irnada siri les Noras que
donen mostres d'evident reaccio, 1 totes
emissions operadas ergistren avaiseue
don quart a un enser. En cansa les
Alacants, tot i no citiaair, algun t.s de
les ertassions que abans-d'ahir es destacaren per Ilur fermesa no aer,e.eguelxen rnantenir els nivells cotitzats, com
serie E, 66 (-0'50); serie E, 71'se
(—rama ; Francos, /8éeaeo (--o73); la
resta d'emissions cotitzen en alga, i de
menys inmesrtancia; serie A, 68 (+/), i
Ciudad Real, 77 (4-1'3o).
El grup d'elèctrics, aigües i
trials prossegueix cena co sessions anterior, no gaire efectiu, i sostingut en
canvis. Noinés es de remarcar la batea
de Mines de Petassa de Siria, de les
quals alta contrartat una partida de
poca importancia, i cotitzen /ocaso
(-2M0).
De les ¡roques accions contractades
muaifiquen tices. Gas U, 9t (-2), i C a
d'Asseeurances, que fa temas no-taln
SI-evita operas i ludieren a 480 (+lo ).
BORZA DM PARIS

La Boros de París, en la

eessió que

zelebre alar, mantirgue la tonica desplegada al d im ec re s Pas t at, is a al" ,
amb rea , 1:af activitat contractadora, prese n ta neuaera tendencia de represa.
Del erute de !ende' as de notar el canse de les: 3 per uso. mea (a-m ) ; 1()17
alle,erada 4 per loe, 8563 (e- tes);
/9 18 , 4 P er 100. 8565 ( +05); t em, 4
Per 10(), 11 3 (-1- Me.M: entimema 4 i
fer Inn, en7e (4-70); cédulas
lues (nnv c i
t i ,5 (—al. Raes de real.
515 (+Vot ) . De 1'espetestac161 Rio Tin-

Kuhlmans, emo (+13); Wagons LIS,

79.30.

Mercat de l l otja
A la poca animarla ' ,que es
constatä ahir en aquest mercat
hem d'afegir-hi la manca d'nteres a fer compres.
Blats: Per ara no podem registrar cap venda degut a la poca acceptaci6 que traben per
part d'aquesta fabricació; quan
hom pugie cedir amb tota llibertat i al preu que li convingui
vendre, eleshares potser que
anoten, eperarions.
Farines; Vagi aquest genere
per l'anterior, i cona que les
existències se/1 bastant respectables i les velides molt difícils,
els preus tendeixen a minvar.
Ordi i ol vida: S'han venut
algunes partirles i civada
d'Extremadura a 24 i a 2350
peeseles, respeetivarnent, poeat
,larnunt vagó origen.
Veces: Sembla que vulguin
af o rniar-se una mica els preus,
tota \regad a que avui roferiment
no es a inenys de 26 pessetes
bord Mälaga; però corra que la
demanda és gairebe
e rtaiern pos que ele venedors asselrexin llrtr desig.
Ele altres generes, cense 'al
novelar.

Anuncis oficials
Ajuntament de Barcelona
8USHASTA
En el Beilleti °fleta) de la
Generalilat Latalueya, plana
número Si, de data 3 del sor_
rent, s'aniinria al públle la subhasta relativa a les chi -es d'enderraeattleill i reem i et rime jt')
la ceberta j i g l ime is, fama, la
le divisl e ns per a rorrdle, l'Invades i cii general les que st
unIr ne ree , rar l ee per e ronver_
Iir en nuil mixta Ir neti velln
do me Infiera de hon (l e ITSP , ,Pxador general de Barcelena, ente

brables itticiativei. Repetim, anlb tot,
que alunes de les Cambres Espanyoles
de Comerç realitatin una &crió torea me-

Revista

En aqueix ces poden comptar-se la
Cainbra Espanyola de Comete' en la República Argentina, aten
ta a totes les
variacions del mercat del Plata i a les
disposicions dels governs respectins, en La qüestió és passar temps
el que fa referencia al comete; entre els
MIRADOR di is que en la qiiestid
dos patios, i la Cambra de Comerç Espanyola a Suissa, l'actuada de la qual plonleioda per la senh'neia injusta del
Im

també interessant.

La primera publica "Informacian
i apano-Argentina ", revista mensual
que alterna la publicad.") de dies eamereials, tractats de comerse modificadiosa de tractats i tota mena de dimos
posicions que remilen l'Aranzel per Eana i l'altra bende, ernb articles firmes de primera ratee mia, :oh a ti ances 1 economía. Completa les i nt.einacien' Ilusa amb estadIstiques, «neta5)3115 de ril ers eseaneols i aereetiem
flitelitzant
de mereaderie,
arte firlexs legislado.
La segare pabliee tamh4
seta el Mol "Builetin Offieirl sie la
Chambre de Calme:me Espageale en
Suisee". La revista colme inl i stintement l'espanyol i el Menees, per ele
seus treballs, el tnateix d'eetalistice cota
d'informada i art'ele s dectrlrals. TE
cura minuciesament de lea oseillecinne
del incrcat vinícola. de tant alter a% Pea
a l'exporta ció ca t alana, cense ablider
totes aquelles altres innorac irms que
s'entronmen atlas les diferents
tate del comere en zeneral, deis das estato, El darrer nombre. que correspon
a maig-juny d'enguany, inercia la primera part de la conferencia "Le
ligue commerciale, les contingemereents
et les problemes monétaries", ene dona
el doctor Joseph Bonnet, professor
i'Escola Superior de Comerç de GireEra, tema avui veritablement epasrio-

nant.
Nosaltres voldriem poder regiarnr rases aportacions similars 31 camp de Veme/etnia, al camp on ama nióS Cine rnai
es debaten tots els prehleme s de vala
more dels pableo en primer terme.
EDMOND D'ABF.I.LA

Tribunal de Goranties,els política maarino rolen sin6 pasiOr temps,

lees

estat la dimissió del Govern. ¿Però Oul
voldrio enearrepor-se de /a Illaellló?
..IItra,rent el Govern S'amper serios Per
dallar /a cara allí en aitree no gosen
plantar-lo. La parodox4. pera, M i.; feria
a'c la silnació —di!, da que la Lliqa,
que ha fosal el Caven: en aqueo) mal
paJ, aro fi nega 1 conficuma. 'Entrama,
r cra , Calalunya fa la arte vio:
-*Uta la gran putsegutra Que alta nrm,l al N ." . 1 t 1 r, e a-cia -gu i ' a c3:1motetar

*
1 1 01 0e de af no:1m de Barcelona. —
Acaba d'ame, publicas el número del
Butlleti daIs Murus crart de Barcelona ,
corresponent al present mes ele
el qual conté el sezilent sumad: "La
tedlecci6 d'instrumente r n usieals entice de
la sensata Orsina B. ele Falch, diposita d a als efuseus", per Jaaquim Folch i
Terres: "El &natal de la sermare víella de Carlea G. Vieliella". ner Rafel

Benet; "Monedes ateneses nostmarathäniques del Gabinet nurnismatic de Catalunya", per T. Amaras; "Lee cenerencies a la Sorhena sobre l'art i l'arauem
logia de Catalirnea": "A la mea/seria de
Tosen L'amena": "La casa anexa a leacamella de Santa Agata": "El Patronat
del Cau Perras"; "Doctores "Honoris
causa" de la nostra Universitat"; " Escolees angle ses al Palde Esnanrol".
*

ExPosici6 de reces-di de Pan Ca'

Aque s ta exposició installada a
la Casa ele l'Ardiaca (Santa Lbac)a.
Arsau Histeric de la Ciutat, en atencia
as precs rebuts de part de moltes enMata particulars uno sera clauserada
fine a/ vinent diarneree. dia 8. Hores
de visita: Mil a 13 i de 1 7 a 20; el
diumenize, d'u a 1 1.
* "an dama (7 ,4.'3 " , l'abra de Sum'emano, cite, traduida per Tosela al.
Ce s es i Oms acaben de publicar les
"Edieione Prea", es la novella característica d'aquest gran escriptor,
.5515, —

pressupost de 372.064'43 pessetes.
El pagament de les esrnentades obres s'efectuarà en la forma que determinen els artieles
6 1 28 del plec de condicions
que, juntament arnb els antecedents que formen el contingut
de l'expedient, estarä de manitest al Negociat d'Estadietica i
Política de Proveiments, per a
eoneixement de les persones que
desitgin examinar-lo.
El que resulti adjudicatari de
I a stenhasta, haurä de comenear
les obres de referenria dintre els
quinze dies' següents al de la
formalitzzacie del contracle, 1
haurä de deixar-les aeabades en
el termini de sis mesos.
La subhasta tindrà lloc a
aquestes Cases Consistorials, sota la presidencia del senvor Alealde del Conseller-Regidor en
qui el senyor Alcalde delegui la
seva representacie, al quinze dia
de la publicaci6 del present
anunei, a les dotze del mate
Per a In t'elebracie de la subhasta t'Agüen les següents reglee:
Primera. — Els plecs dio preensicid fan/Wats de confermiIn a un rnodel que al finnl s'inSereie seran presentats en paper del timbre de l'Estat dii
lOO pessetes, o en paper roma,
anib peliss.a preu, clesestimant-se la que en obrir-la resulte no haver-se romplert amb
lals requisito, la qual cosa compelea que un cop lliurada
proposirie na miau; su'nsanar-se
en eep rocenent la deficiencia
que fingen, pel 'pie fa referencia al een reintegrament.
Aixi metete senil desestimades les presuma-amas farmulades
er empresas, companyies o soeielats a les guate no s'acompanyi la eerlifieaci6 a la qual
refereix l'adiete 6.e del Deeeet del 24 de desembre de 1928,
,ehre ineumpatibilitnts.
Segona. — Leo proposietens
d'eeeer subserites
liritadare a per ¡afemines que legrilment els repto een t in. per milja de maelee sleclat'<st. hnetant per
'-Tel a sena a re 11111 t'ir‚'1 1 .1 . 't
me!' Id Junta de tlaps 1.1esr dl',, j
al que
rioto la Lle t MItos, /leal de Cutleslinty4 i al Reglautent. del 2 de
eihel del 1924. phr a la coascariar'. de mea veiu mueieipale.
Tereera. -- El termita de ;ummallaetli det pires eninencarä al

realment inútil remar contra el corren'?
Ws optimista que Guutiel, eren que no,
Afirma que règims con els de Rússia,
!taita, ellernanya , no poden esser imputa
per demacrases, ast d'una democracia violenta:
- El hecho de que a la zaga de un

barbero vaya en millón de bárbaros no
significa que violentamente se haya ata
P uesto una detrOcrada. La democracia
—contra lo que muchos creen— no es e:
predominio inatacable de la mayoría, aire la libertad de las minnrías. Su esencia está en que un hombre salo pueda
contradecir a todos sus conciudadanos.
sosteniendo defendlende le mis le aleeda; y en gime
gime
' tedis ellas, la ma' -i ri s y
el e 1;ot-, aielade, brin de rrvii":,: de la
e! problema centric. L'opinei seas va per 111.Jrra r.;:ntera aiüe l a ley !U:tima:.
Ins branmees. El desig inter de tethem,
Lento i els SeIGS s u CceSJCI.S, 3/«.00/Mi n
afadrid, és deixar les coses enlaiee Hitler no san „finó tiran,:
lins pareas l'estil. Si no hl hago-de une "Porque en cuanta maus descuidemos,
enp essibilitat moral, Melena que es velen s'Ideen diciandoma que sen apóstoles ae.
sleixar fins a mai mée.
la "democracia ergenica", que es el tiLainica cosa cerCa és que les cosos tulo ahora de moda. El verduge silo e:
s'han sentit, tren 'feiern a l'inici, da llar verdugo. No le permitan-sa mudar de
eami de cada dia. Aniran allà on pu- nombre.
euin: la ciencia de la presa:la, ret fe- Y bien: ¡estaremos «Mandes fatal1 ar tan sovint com vulgueu. Nomes l'ex- mente al imperio del verdugo? " Quilos
periencia pat afirmar dos resultats adqui- es inútil remar contra la corriente", dice
rito: que a Madrid no tenen cap gatieS usted. (No, por Dios, querido Gaziel
de violeneies, j'ergs* no poden. 1
Contra esa corriente hemos de remar lot
dins el desori g eneral, a Catalunyaque,
no que no estamos ofuscados por el temerohem perdut el cap: hi ha un pelele que so fenómeno dictatorial ni alquilados a:
es desperta i s'estructura, liuny de les servicio de les dictadores."
!mires i les disputes dels professionals
que s'esdevi
is que qua.:
de la política. 1 aquest poble es tota la eisElhomes
paseen artryoixes Crel4e0 ViS
Sarga de Catalunya, i el que ens fe res- san definitives i
que iho de perdre
pectables, amables i, si calgués, sensiblen," peranca:
"Pero las cosas cambian en un instanLa personalitat
te y quienes un día lo dieron todo per
perdido, al siguiente se lo encuentran tode Catalunya
do gantiele. Salvo si perdieron la verLA IIUaIANITAT assentala qt,e ca- güenza, porque esa no se recobra jada dia que vc/en nc9ar le per- más."
Evoca altres perlados històrics, en els
sonalitat de Catalunye es queden més
sols:

EL CORREU D'AVUI

Premsa

-, E! planteiament d'aquest etst de ce:afiance ha camas lloc a que poguessin esbrater-se con/ uns energúmens els /nonärquics de la dictad/ira i ele manare:les
de la República, arnics i correligionaris
de Lliga ex-Catalana. Slian sentit al
Parlament de Eanti- República els mateiX03 tapies d'abans de la República, i els
!tomes de la dictadura han pogut dir el
que els ha vingut de gust. E l fo .l l de l'Albiiiana ha pogut tractar de bandolers els
catalans, tense ésser expulsat de la Cambra. Calvo Setelo ha dit, cínicament, que
la dictadura tornare mas aviat del que
1-,otn pugui creure. 1 entretant, son Cesiern al banc blau, esperant pacientment,
resignadarnent, una votada de confianea
per tancar la Cambra 1 pastar l'esta].
Votacin de confiança que ha ace
n segua, després d'un debut amb interrupcions violentes. Es tasquen les Corts. El
Govern Sa-mer es treu del dass-ist el
pesombre del Parlarnein, Que passarà?
Repetim la consigna. Catalunya es
mantindrà ferma ara com abans."

Sobre la democràcia
violenta
Angel 0,530,i0, a LA VANGUARDIA, repr.' n el tema que hi planten!
Goziel. Es riostra d'acord, amb
en el diagnóstic del mal, és a dir, que el
perill a Espanyo que un Hudol aclapari
l'ol ne o que surti un heme que els aelapari ISIs dos, és imminent. iPer,3 és

quals la truena fet lambe mestressa
del nión o d'un pisas, i que, no obstant,
l.an rosal rigndament, i excila Ga:iel a
eeridir-sc. TO fe en Esranya, qua er:u
que es liberal, i ere» ‚Inc nomes mJeJ1
un eablill de la Ilibertat perqu; talhom
el StOriCili:

"Tenga usted la evidencia de que si
acre; surgiera quien tremolase con amaridad mame con ánimo corajudo y con
puño fuerte la bandera de la libertad,
arrastraría tras de si masas ingentes. Y
cada hombre de ellas valdría por des,
porque serían hombres libres, defensores
de la libertad, no para ellos ni para su
las ; auno Para todas las clases y todas
los hombres. Lo que falta ;ay 1, es el
caudillo, Confiemos en que surgirá cuam
do menos se piense,
alientras tanto, Gaziel amigo, no se
entregue usted a una visión pesimista ni
desconsuele a sus lectores innumerables.
Ejerce usted, como todos los grandes
periodistas, cura de almas. Además, es
usted hoy el depositario de aquel gran
patrimonio del "seny" catalán, que pasó
de Balmes a Maiié, de Maté a Maragall,
de afaragall a Oliver y de Oliver a usted. Por la mente de usted discurren
muchas inteligencias, con la phema de
usted se abren muchos senderos. ;Reme
usted contra la corriente! El triunfo sue
le aguardar a los remeros indómitos.
Mas aunque na fuese así j se rompieran
los remos y se hundiese la barca, le esperaria a ueted algo mejor que el triunfo; la gloria, ;La gloria de ser ecuáni-

mateix dia de la publicacie d'aquest anunei al Butlletí Olida 1
de la Generalitat de Catalunya i
acabarä el dia de la celebras-ji
de la subhasta, a lee deu del
rija I i.
Les propostes hauran d'esser
presenlades dinlre Migues <lo55, 5 al Negociat d'Estadistica i
Patalea de Proveiments, a l'Aleahlia, al Registre d'entrades de
la Secretaria de l'Ajuntarnent o
al despatx de qualsevol Notari
d'aquesta riutat. La presentació
de plecs als despatxes de les Notarjes s'entendrà feta a compte
i risc del presentador, en el ben
entes que seran refusats els
plecs que no obrin en la (aula
tlo la subhasta, a l'hora de la
celebracid.
Quarta. — Amb els plers
proposició s'acompanyarà el res_
guara que acrediti la constitucid d'un clipósit provisional de
divuit nil eis-centes tres pessetes amb vipt-i-dos centims (pessetes 18.80322) , que el contraelista que resulti adjudieatari
hatirä d'elevar a dipòsit, definitiu, augmentant la quantitat filas
a Irenta-set mil dues-centes sis
aosseles nrnh anal: anta quatre
ca)- i/time (37.206 al 1 peesetes)
Per a 1PS fianres provisionels
definitivos seran admesos els
üfectes públics que preveuen
l ' arliMP 1 8 t de la Lira alunicipal
de 1:afilan/ya i els articles 11 ¡
12 del Reglament de Contraetncm, aixt cona lambe les eedules

conformitat amb el que prevé
l'article 15 del Reglament de
Contractació d'Obres i Serveis.
Sisena. — Els reintegraments
que hauran de satisfer-se en
concepto de constitució de dipósil, segons estebleix l'Ordineci6
número 11 del Preesupost munieipal, regiran el mateix per als
dipòsits que siguin posats sota
custòdia de l'Ajuntament, que
per als que es constitueixin per
la Caixa municipal.
Setena. — Un cop lliurat el
pite per a la subhasta, el licitador no podrä retirar-lo, perä
podrà presentar-ne d'altres dintre el termini ¡ amb les cendiclon; abans • esmentades, llevat
de la de la presentas-id de nou
resguard, si justifica la presentas-id de l'anterior.
Vuitena. — En el cas de dues
o mis propostes iguals, o mes
avantetjoees Crió lee altres,
Taula invitarla els licitadors que
hagin fet les propostes empaladee, porque formulin minores
de proposirid. d'acord anab l'article 1 E del Reglament esmentat
per la contractas-id d'Obres i
Serveis, i en cas de persistir,
durant quinze rninuts, l'empal.
,ileshores es proredirä per serteig.
Novena. — El que resulti ndjudicatari hauria de restituir un
contracte amIs ele ebrei a que
hagin d'emprar-se en aquestes
obres, en cempliment del que
lieposen els artieles 67 j aede Crt, dit local.
Cinquena. _ A l'invers tel t güents de la Llei de Contrastes
sobre o earpeta desea en la far- de Treball, del 21 de novembre
ma que millar plagui al m'incite- ,101 Itt31, i hatira d'atendre's alla
san haima d'haver-hi eserit i que disposa respecte al partien_
signat per ell maleta, aixe que lar el Decret-Llei número 744
segueix; "Proposirid per a op- .101 6 de loare del 1930.
rse conformitat ansah elalg ruema
edl sr
lar a la subbasta per a l'adjuillraeM sie les obres d'enrierrooa- li- sa aquest Decret,
teent 1 reconstruceid de la co- can que seran desestimarles les
bella 1 pen drelp, formaeid de prep. n siritans que no es detallm
,livisions per a rorrals. clavadee, les renumerarions minimes que
i, an general, les que siguin ne- s'efereixen per jornal!: i lames
e essäries per 5 rOlIVPr1le ami • n xtraordinärieS da treball, ale!
remixta la m'u vella de bese ae
i sI s3 re
¡ [11 fet-lo
i l e e x.P
l'Eseorxedor general."
elle
en
el
moment
de
la
subhus.
Al revers, i oreliant les ratlles
.10 ¡anca, es fatua constar, Signar f a regeixen en l'arlualilat
pe) preeenlador ¡ pe) funrionart
SeHD!jt DE pAorr.,siote
reist el pite, quo tiquet' ee
1 1 1 1 /r1 1111flele,

ei

o 'n t "),

i • ireninaltincie g qu q rencor_
r ep en la eeva presentae¡a ¡ gap i • P11 a —,Ita, n1a1

t eit gl Onn rP ni P ill e.niSignar.
11 fam
enenrrean
le, p relA 1 , 111rat
PI earreepenem

!a .1:

rA •••••
imm
eorn dicvs
pie:SI/pos! i 1 51,, 4 01"
h.in de regir els tr e bells d'en
lerree•tineut ¡ 1' eeen3ileee.I.,

rehill de presenlarid del plen, de la ceberta ¡ peu drAts, fornr/flui

me entre los obcecados, de ser j usto entre los egoístas, de ser piadoso entre los
feroces, de divisar el horizonte entre los
ciegos!"

¿Qui és el responsable del
recurs presentat al Tribunal
de Garanties?
EL. SOCIALISTA es pregunta Ji honra calumnias e/ soyas' Catabb amarlo dessen responsable dc la presentació
se( reclino. Perd et Lamba no és el reslk.nsable, dqui en sopen del Planicied'equést recaes que Veo 10 Portal
o
cd tan greur:
• ' •Un
Tue e5,1 sria torpeza j:3-

t ificaria, sobradamente, el cambio
autontitiee de Gobieenn, que inütarrente
rerletran, al unísono, Cataluea y E e lee
. El GeV.erno respende del recaren.-fia
*sumiere para si teda la responsaailidad per su presentación; pero el ten-,
rlimiente de e sa formalidad aanstitua^nal ne se ires antoja suficiente. Se rraeisa saber quien imitó al Gobierna a
tascar les tres pies al gato de Catálulia.
iCarnhó? ¡Otra persema? ¡Quién?, en
tal caso, No parece que la incagnita haya de conservarse mucho tiempo. Ya
Izan comenzado a circular las indiscreciones. Lo que empezó diciéndose, a titulo
de disculpa, al oído y con propósito de
que no trascendiera, ha comenzarle a comunicarse a media voz. Será maiíena
cuando se hable de ello normalmente Y
pasado cuando se diga a voz en cuello.
Co viejo aforismo asegura que no hay
secreto entre tres, y en este ca yo los
poseedores del secreto pasaban, con mucho, de tres.
El descubrimiento del secreta no me
causa, dicha sea la verdad, la menor
sorpresa. Ese acto concuerda de un modo perfecto con lo que en varias ocationeo hems dicho. Esas intromisiones cale
explicarlas por el servil acatamiento del
Gobierno a toda voluntad dominadora.
El autor del recame tiene poco de qué
ufanarse. Imponerse a un Gobierne sin
personalidad ni carácter es demasiado
hacedero, y sumamente fácil provocar
una general situacian de disgusto, cuyas consecueteeias no son todavía previsibles.
Parecería razonable, una vez en el secreto, descargar al sellar Camba ee una
reSPon sabilidad que no le corresponde;
Pero es que no estamos muy seguros de
que, en efecto. no le corresponda. Hay
más de un motivo para creer que se ha

mezclado, desde el primer momento, en
la cuestión. Si no es asa tampoco vemos la necesidad de ser más papistas
eme M papa. Que se adelante El a proclamar Sr! ausencia, pero no con una
negativa, sino en todo case ceo una afirsaCión. Le que está sucediendo en Estsafia es sencillamente inaudito. Tendremos
que preparar el ánimo pira sucesos más
gordos, y entre tanta insistimos en que
In importante no puede ser que se quite
un Gebierae para que se ponga otro.
Eso ya es lo de menee."

Llegiu LA PUBLICITAT
Propagueu-la!
de divisions per a corrals i altres treballs necessaris per a
convertir en nato mixta, la nau
valla de bou de l'Escorxador general de Barcelona, es comprornet a efectuar tots els asasentale treballs, arnb estricta subjecció al que disposen aquells
documents per la quantitat de
(aei la quantitat escrita amb
lletres).
Als efectes del que prevé el
R. D. del e de mere de 1929 , el
eubeerit es compromet a ebonar
als obrera ocupats en els trehalls objerte de la present subhasta els jornal., mfnims detallats a continuació:
Encarregat,
ptes.; Paleta,
pies.; Se -t rallen,
pesaetes; Fuster,
pessetes;
Pintor,
ples., etc., etc.
Les horas extraordinàries en
dies festius a
ptee.. i les
boros extraordinàries en dies no
festitie, e
plee.
(Acf la data i signatura del
propeeanta
Barcelona, 30 juny del 19344
L'Alcalde
Socletat Electro-QuimIca
de Fllx
Havent -ce acordat en junta genera] ordinaria celebrada el die
30 de juny proppaeset el raparliment d'un divident de 40 peeg eles per aceite amb els impoetos a cärree de l'accionista, o si.
gui irma impon net de 3620 peeceles, es pm-Medirá al seu pagament a partir d'aquesta data, e:
domicili social, correr de Pan
I e.lesies,
Mine 21 tex-Prineesa/.
contra Iliurament del cupe número 21 i sota la corresponent
factura.
Barcelona, 2 da julial de 19 3e.
El Seeretari. Franrese A. atipell.

ADVERTIMENT IMPORTANT
Els p articulars entitats que
ens trameten notes g.er a la seva
publicado sea pr:. gats que t I nguin p resent que la redecci6
eaportiva de LA F ljeLICITAT ea
as carrer de Barliart 11 13, que
as on cal adreçar tcta 13 correspondencia destinad e a aquesta
serene La publica de dele erigt.
nsls que no vinauin amb /tuesta
adeeea, sefrlrä, d'ara endTvant,
un reterd minlm de vInt-l-quatre

LA

PUBLICITAT

Divendres, 6 de juliol 'de Mil

tre remera i timonee prova femenina
de cooperació.
A les 17'3 0: Regata en outriggers
a quatre remera i timoner, Campionat.
Trofeu President Maca ¡ Copa Mangraner.
A les 17'45: Regata en i ols a qua
I lema de la seca suspensid per barres
se--tremaions,cgr
I de torsió i a la seva carrosseria " él o. tumors, de cooperació.
nocasco" sense xassis que asseguren
A les 18: Regata en outriggers a
als passagers un confort inigualat,
vuit remera i timoner, Campionat.
Copa oferta pel Club Marítim.
DIUMENGE ES CORRERÀ
El Gran Premi de la Generalitat
de Catalunya sera atorgat al Club
EL GRAN PREMI DEL
que obtingui majos- nombre de punts
MARNE
en les quatre provee de Campionat.
L'Automòbil Club de Reirns ha
Con/ queda esmentat, el Trofeu
dotas aquest Gran Premi amb dos- President Macla serà atorgat al Club
cents cinquanta tnil franca. Per tant, guanyador del Carnpionat de Cataaquesta prova es una de les mes im- lunya en outriggers a mirare renters
portante que se celebraran a Franca. i serä challenge perenne.
Quant a la Copa Ajuntament de
Es tornara a assistir a un chal entre
els "Alfa" ¡ els "élaserati". Correra Barcelona, seré adjudicarla al Club
els equips del qual olit'nguin millor
per aquest darrer l'espanyol
pm/Nació en les quatre proves
padierna, el qttal ja ho va fer al cir- cooperacin.
cuit de Montjuie.
El sorteig de boles tindrisi flor, en
Le, inscripcions són: per "Scudedele delegats dele clubs
ria Ferrari", Varzi, Chiron i Mol'. presrncia
participants, el dia 7 de julio!, a les
per "Maserati", Straight, Hamilton, vuit hóres de la vetlla, al local del
Nuvolari, Ferstentonhang, Erancelin, Club de Rein Barcelona, Arihan,
Villapadierna i Sommer. Veiam
mero 21.
amb aquest lot "alaseratti" pot fer
quelcom als "Alfa"; Ilastima que
aquesta marca no sigui mis rápida.
FRONT() NOvP.TATS
Pe: "Bugatti" corren lord Howe i
AVUI, DIVENDRES
Brunet. Ultra el lot de la famosa
T arda, a lee 4:
FER NANDEZ
"Scuderia" sisan inscrit a part amb
LEJONA
"Alfa Romeo" 2.60 0, Balestrcro, Zacantes
CHIQUITO
BILBAO
ELORRIO
nelli i Soifietti. No és segura la insBit a le. 1018:
cripció, tal cont es deia, d'un dels bäZ ARRAGA - JAUREGUI
lids "Auto Union-.
contra
Degut al fet que el circuit té llarAMOREBIETA
II - FeREA
gues rectes, la qual cosa el fa molt
Detalla per carter me
rapid, la lluita pos resultar interessant entre els "Alfa' i el "Maseratti" de Nuvolari, el sa y al, bastant
reposar de la lesió que soireix i te- Frontó Principal Palace
nint com té el seu cotxe mole ben
preparar, és susceptible de fer un esAvoi, divendres. Tarda, 415
forç a fi de veme si torna a recuperar el prestigi que aqucst popular
OLASO - GURIDI II
corredor ha obtingut altres vegades.
eanne,
Els afavorits, me?), són els de la
AREITIO
II - ULACIA I
"Ferrari". Hont crett que no hi haura

ELS ESPORTS
CICLISME

La XXVIII VOLTA A FRANÇA
Lapelä s'adjudicà la tercera etapa Charlevilie-Metz, però A. Magne continua
"iider" absolut

Meta, — Cinquanta-quatre cor- ren i estamparen el segell de l'entitat
redors prengueren la sortida al veló- respectiva.
drom de Charleville per tal d'efectuar
Pel qual motiu el "Casal Ciclista
la tercera etapa d'aquesta gran prosa. de Barcelona" prega a les entitats eiA l'arribada de l'etapa anterior clistes a les quals no els fou possi Montero i el belga Rebry van arribar hie a la reunió que se serdespris del temps maxim establert veixin pasear per la secretaria de
pel reglament. Malgrat aixd, els or- l'entitat (avinguda Mistral, númeganitzadors els han permés de con- ro 50) qualsevol dia laborable de les
tinuar la cursa, ja que han tingut set a les vuit de la tarda, excepte els
en compte les desgracies de qué han dissalstes, per a formalitzar la seca
estat Wctintes durant l'etapa. M en- adhesió amb la firma del delegar i el
tre Montero ha volgut aprofitar-se segell de l'entitat respectiva.
d'aquesta benevolencia dels organitPerú havem d'advertir que el dia 12
adore, el belga Rebry ha abandonat del carreta sera tancat el termini
1a cursa. Ultra aquest corredor no d'admissió de firmes, a fi de poder
aha presentas a la sortida l'indepen- lliurar el document el divendres,
elent de Nica Adria Butafocchi.
dia 13 de l'actual pel qual motiu len•
A dos quarts d'una han sortit els titat ciclista que en aquesta data na
*corredora: que resten, i durant e:s hagi firmas s'entendrä que no li inteyrirners quilòmetres, a consequencia restan la construcció del velòdrom
del sol fortissim que aclapara els cor- de Barcelona, i per aquest motiu es
redore, la velocitat no ha estas pas prescindirá de la tova collaborasi,S,"
•xtraordinäria.
Eis primers trenta quilòmetres han
dtstat coberts a tren molt moderas.
Només els belenes han efectuar algu- 191
na escapada, pesó Cense cap resultat.
A la 1 .40, un grup, del qual fcrmen part tots els corredors que han
A la memòria
Sortit de Charleville, ha passat per
baint Rerny. Moments abans d'arride Josep M. Sabata
bar a la dita població s'havien regisAhir a :a tarda va tenis lloc a Guitrat alguns intenta d'escapada per
LES CLASSES DE MOTORS
part de'.s belgues, el mis actiu dels sona la commemoracia del Primer
aniversari
de la mort del jove esporDIESEL DE L'INSTITUT
sguals ha estas Romain Maes. Aquest
DEL MOTOR
intent no ha triomfant, i poc després tiu :fosen M. Sabata, el qual ion vícIta tornat a regnar la calma. A Mon- tima d'un accident automobilistic.
El motor Diesel és el motor de
L'acte constituía la inauguració
temedy un nonibrós escamot de cor- d'una
lápida al lloc mateix on sofri l'esdevenidon Aquesta és la veritat.
redors ha arribat a les 1445. amb raccident.
El motor que tot sol, pei que sigata retard de vint minuts sobre rhoA les quatre de la tarda la comitiva nifica de rendnuent, seguretat 1 eco/1.7-; que hacia, estat previst.
es trasIladi a resmentat lloc, situat nomia, s'imposa de mica en mica,
Ca escamot que s'havia retardat,
a set quilemetres de Guisona, lloc pera ;:'imposa, i si a aquest retard
degut als esforzase dels italians. shan conegut per Vilanova de la Goda.
havem d'atribuir-li una causa, molt
dedica: a la caça deis corredors que
Concorregueren a l'acte la familia be la podriern ressenyar dient que es
s'havien escapat, i vuit corredors mis del malaguanyat esportiu, representa- deu als elemental; coneixements
que
han reprès contacte amb els cap- da pels seus gerntans Assumpció, en tenen la immensa rnajoria dels
davanters.
Lluis, Angel, Joaquim i germana po- nostres industrials, que són els que
A vint quilómetres de l'arribada lítica sens-ora Carrne Riera. 1-1i havia han d'emprar-lo i eis mecanice que
s'han escapas Speicher, Louv:ot i Bu- l'Ajuntament de Guisona en ple i re- han de reparar-lo.
se, e:s quals, al cap de pocs moments, presentacions de l'Automòbil Club de
Ida calgut l'ambient que l'Institut
han estas a:rapats per A. Magne i
v i Pensa Rin.
Lefebre, als quals s'han ajuntat dcsLa lapida que fou descoberta dun ha creat a l'entorn dels dits estudie
pris Maman, Bergarnaschi, Morelli, la inscripció següent: "In mernoriam perqué immediatament fossin sollicitats a la nostra emitas detalls per
els germans Maes, Archambaud i jtr. ep Sabata. — 1933. 18 juny".
Acte seguit la comitiva es traslladi a seguir el cura que controla el diWervaecke.
rector d'Ensenyances Tecniques
Aquests corredora, a pesar dels es- al cernentiri de Guisona, cm reposen l'Institut, senyor
Estere Botes'.
loros de l'escame:, han aconseguit les despulles de Sabata,
El dit cure, que comeneä el dia 3,
I cont a final de lacte, a l'Ajumamamerta- el seu avantatge i shan
rnent tingué lloc el llitirament d'un dona el resultas extraordinari que
disputas a isprint el primer lloc.
pergami que l'Automòbil Club de n'esperaven els seus organitzadors.
Primer: Lapebie, en 3 hores, 1
L'Institut del Motor té interés a
Catalunya dedica a la poblacin de
nut i 55 segons.
Guisona pel seu exemplar comporta- notificar que no iniciaré cap mis
Segon: R. Masa, i g ual ternp
ment en l'accident que Costa la vida cure de Diesel fins a l'hivern que ve;
Louviot, ídem.
al jove esportiu,
per tant, prega a tothom que vulgui
Quart: Martanc, Plena
inscriure's a les presenta classes gne
Cinque: Speicher, ídem.
ho facin abaste del dia 15, en la qual
LA
VOLTA
A
FRANCA
I
BELSésé: Maselli (primer independent.
(lata es tancarà la inscripció, al local
Set, ex-mquo: Archarnband, Ber- GICA D'UN • ' 7 " CITROEN AMB de
l'Institut, Rana, 137, I'. N,
gamaschi, Buse, S. Maes, A. Mazne,
TRACCIO DAVANTERA
Wervaeke.
Més de 5.000 quilOrnetres sense paLA FESTA DE SANT
13— Erne, 5 h. 2 ria. 35 s.
rar, llevat de rápida ravituallaments,
CRISTÓFOL
14.— Gysels, 5 h. 2 in. 42 .s.
és la gesta que François Lecot, el
15.— Meini, igual temps.
La molt illustre Junta d'Obra de
conductor
de
resistencia
Ilegenclaria.
lb.— Vietto, Mena
i Maurici Penaud, el mecinic cap deis la Capella de Sant Cristòfol,
ReSegueixen a continuació, air.b es- Crcuers Negre i Groc, venen de rea- gomir, ha iniciat eis treballs del
prepacasa diferencia, zas altres corredors litzar al volant d'un "7“ Citroen.
ratoris per a la tradicional festa dels
sortits.
Sortiren dimecres de París, i esta- autontohilistes, que, com sempre, en
A conseqüencia d'aquesta etapa la ven de tornada dissabte a les dues
el present any és de creure que acuclassiiicació no sofreix cap variació la tarda, després d'haver fet la volta diran a fer ofrena de la seca adhesió
d'importància. Continua primer An- completa de França i Bélgica.
al sant patró dele conductor; de col.
toní Magne, seguir per Bergamasciii
al. Andre Citroen, voltat dele seue xes el dia so de juliol.
j Louviot.
directora, d'alguns andes i imite pePer tal de rebre els autornobilistes
El quart lloc est à en litigi entre Le riodistes, esperava els ardits pilots a i llirar-los el simbòlic san: d'espigJ1
Greves i Marano.
la plaça de l 'Opera, on els dirigí feli- i la medalla, així cont ramets de flore
citacions merescudes.
..
Agucen magnífica "performance" a les senyores que ocupin els autoAvui es correré la quarta etapa.
elan escollit les següents seha estas portada a cap a una veloci- mdbils,
'Meta-Belfast (220 quilOrnetres).
nyoretes de la sarriada: Arma Aun
tat mitjana de 65 quilärnetres per
i
Sàrries,
Vicenta Ferrer i Jiménez,
A Cariardo la primera etapa Ii ha hora poc mes o menys. El control ha
Särries i Mosto, Encarnakni,
valgut cinc-centes cinquanta pessetea. estat fet per comissaris de l'A. C. F., Canso!
Pef alva Pérez.
Segons el detall de priores especial, que han acompanyat el cotxe des del
Com de costutn, el vehiat del Reque publicava "L'Auto" per a la pri- començament a la fi, enrasas la migo.
gomir
es disposa a reluce els automera etapa, a Caf ardo li han corres- rosa observanca dels reglaments. Cont
mobilistes
amb el seu provat entués
sabut,
aquests
reglamente
eón
post quatre-cents francs d'una prima
siasme.
del Sportbeef, al primer classificat de rnolt estrictes prohibeixen ultrapasA fi que la benediccin de cotxes
cada equip, dos-cents francs d'una sar els 90 quilismetres per hora.
L'itinerari passasa pels P unts se pugui ésser ordenada, com sempre,
prima Burrh per igual concepte 1 una
-güents:Rou, es començarà a les nou en punt del
Ostende,
Bruges,
An_
altra de cinc-cents francs d'Henn vers, Lieja. Brusaelles, Mizieres, inatí.
Esders per al primer espanyol.
Re : nss, ‘'erclun, Nancy, Estrasburg,
conjunt, doncs, les primes de la pri- Besançon, I.16, Grenoble,
Gap, Nica,
mera etapa valen a Carardo mil cent Marsella, Avinyó, Nimes, Carcassona,
f r an c s, o sigui unes cinc-centes cin- Tolosa, Cherburg i Caen; perimetre
quanta pessetes.
considerable i a mis dur, puix cap
Una nota del C. C. Barcelona. — dificuitat era e s quivada; els Vosgues, Campionats de Catalunya
"El dimarts passat, dia 3 del corrent, el Jura i eis Alps foren franquejats
en outriggers i skiff
se celebré l'anunciada reunió de de- d'un sol esfore i aquesta prova marlegats de les entitats ciclistes de Bar- ca ver:tablement el triond de la traedavantera.
celona, en la qual quedé aprovat sen- cidAfegim-hi
que per a ésser portada Troten President Macià :: Copa Ajanse cap esmena l'escrit adreçat a l'extament de Barcelona :: Gran Premi
a cap tense parar — setanta-set
cellentissim senyor alcalde de Barce- al volar/O-1*a estas necessari que els de la
Generalitat de Catalunya :: El
lona, la citada del qual obra a poder dos conductrns guardessin intactes
programa oficial
de les dites entitats.
Bars forces nalguee, i aleó no ha estar
Tot seguit es redacté el document possible sind grades a les innegables
El vinent dia 8 del present mes tinoficial, i tots els assistents el firma- qualitats del "7" Citroen, a rexcel- dran 'loe en aigiies del nostre port,
organitzades pel Club de Rem Barcelona, per delegacia de la E. C.
\I les regates deis Campicmats de Catalunya en outriggers i s kiff, ami) la P ar
Natt--ticpad,/elsqu Cb
No us decidu a comprar camió o òmtic de Tarragona, Club Maritim, Club
de Mar i Club de Rem Barcelona de
la nostra ciutat.
nibus sense provar els formidab'es
Apestes importants regates es desenvoluparan d'acord ami, el segiient
programa:
A les IO'15: Regata en outriggers
a quatre remera i timoner, de Cooperaciú.
A les 16'3o: Regata en skiff, Can>.
pionat. Premi Copa Búfalo.
A les 1645: Regata en inls a quad'olis pesats,
tenim
tre meister t i timoner, categoria junior, de cooperació.
A les 17: Outrip,gers ,a den remers
d11.
i timoner, Campionat. Copa d'asueto.
A les 17'15: Regata en iols a rius
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Món dels Espectacles
EL CINEMA

Tracluccions al
Sense el desig de generalitzacions fäcils, a pujar pel que em diuen amics
coneguts de les més disertes categories,
les empreees distribuidores de films Podrien guamas o deixar de Perdre
trenta per cent mis que no ara si no
esguerraven la possibilitat d'iscit
molla filme amb la traducció desgraciadu
del seu titol.
En voleu fer una prosa? Pregunteu
als castres cemente es te van al cinema
si han vist "Un ladrdn en la alcoba" i
"Un marida en apuras". alnIts d'ella us
diran que no. <me entres nixí no les srm
a veme. 1 Si a-tueste dos Hin/5
estat p rrnentate arnb una traduccin
c,11
nivelé; ras-recta aixis
hauria paeeat. perqui, "Confusió en el
Paradie" l "Mario estima papis" — qué
du les tradu scinns correo,. — no esnsz
ro
en
te s. ning ii
Innirme5 1TP57,

Lubrifiennt
R.

A. S. A.

CORTS, 611, bis

Teatre

cinema Espanyol: "Ratolins de casa
rica", d'Enric Beltran

tic sensacional; aleshores al cinema hi
van els mis n,-, hs van mal.
Si la traducció incorrecta d'un titol
Mi ha evidentment en l'autor valenrié
no perjudica el taquillatge d'un film —
senyor Enric Beltran un innegable senJi) cree que el Perjudica malles ve- tit del teatre i una coneixença instinliva
Pades — pot perjudicar el seu valor es- dels ressorts elementals que nlourn
tenció deis espectadors. Té tumbé un
titic. I ofen la gramática i la
elementals. lo voldria saber per qui- temperament satine evident. La seca pro.
na rad d'un film excellent de King ducció "Ratolins de casa bona" és una
l'idor havien d'espantar la gent i ha. Sálica de la vanitat i de !a desprencupasien d'ofendre l'estètica amb un títol ció modernes que eón la ruina de malcona "Su único pecado"; jo valdría sa- les cases benestants, La familia que ens
ber rs.r flti d'un film que se n'havia Pint a Beltran, amb una mare frívola, un
dir 'Cap amnit" almo dit "Pes- pare caleaeee, una noia cap ve d i un
ralg en la ralle", i ne raale d'un que xicot tímid, se salva gricies a l'"abue!-e nlianria rnant dir "Jerry pren
lo", que hi representa el sena'. el senfit
sss " n'Itan di( "T'IV/. para siemare" dreturer i justicier de les eses. Es
fi rl ho del ea: (2 : cne aquesta /uva aquest el peren natge simpätse de la coa ell tambe: tifea el =ah).
media, el traeat arnh mes fer/nrsa i 122E5
Fern hnnar als nni han sabs tt mantenir prop del natuaal. Frrarna sens dubte
t;tc,Is e ni "Lie!,e!ai" i "Perkele y Sana- els sentiments mis virus i generosos del
re" i "Lady Isis" i els (mi han tra- noble valenciä.
El ese d'a c omete das filme és allienna- dssTs 5, st-e-lamen* "S a p s r a les vuit" i
El traidor de la comedia és, en cansd,
anr. Fi cinema francés de baixa qua- "Viarce d'anada". 1 siarirent a la fide- un jesuita, i l'autor no sembla pas tan
litat Ira voleut acostumar-nos al vodevil litat i hnn nuet 21 . !5 "ni de "Onl y ce5- sortós en evocar-lo. Es de cantó. Perú ja
vulc.ar, i la Cual que la s'In ha mossegar t , rday " n'han dit "Sembla Cede era hem inuicat que el senyor Beltran es un
el (lit una o dues verzades. davant d'un ahir": a qualeeVol altre se li hauria bon coneixedor dele ressorts orne mouen
film encsea Otte sigui americà, cine sen acudit de pnel e-hi "Cuando las piernas els sentiments del públic. I res, certadit t " C:n ladrón en la alcoba" o "Un ma- mandan" o "El alma en Ins labios".
ment. per remoure un túblic eOrn el de
les traduccions per dintre els subtí- l'Espanyol, que un jesuita. El jeIssita és
rido en apuros" ja imagina escenes
calçotets i gent amagada sota els Bits. tolo, cal reconeixer-ho, han estat mis per a un públic així la bestia negra, la
1 p recisament es tracta de dos filme có- encertades que les de l 'ans' passat. D'al- ma oculta i perillosa. Tal com lambe
mics dele nifs intelligents que s'han tra banda. la seca grana amb el sistema avul . Pe r a un públic primari dretes,
nrnduit, amb una realitzaciä Perfecta, de la "Warner Brnes" — gute deeitja- la bestia negra, la mi oculta i perillosa,
una interpretacin excellent i una inten- riern que tothom adoptis — n'ha facilitat és el maç6.
cin finissima. "Confueió en el Paradís" la comprenein evitant imelligentment de
Sens dubte el públic al qual es dirigeix
Sdeeri jei uxbi th sach t ral
e „ctis iraialadel b on hnuampäär, perjudicar la imatge.
essencialment el senyor Enric Baltran és
Sembla que aqtrest any — almenys no un públic que vol ésser socialmern reismee m. bla un hereu aprofitat de la irania ho hem sentit — nr hi ha ya cap "co- novador. Pes-6 la seva anécdota es ins.
MI, 1015
de Chaplin. .itra. tal com han estat razonen" per a tradur "darling". En pinada en e i mis clàssic sentiment de
titulate. m
alta gent no els ha vist, nerque canvi. hi ha hagut un alsOe de traduir l'honor. en l'honor entes a la masera calGURUCEAGA - GUTIERREZ
temien que els donessin gat per Ile- "To hwsh un" ner "Callase la beca". deroniana. 1. cosa curiosa, el seu públie
Si fa *In fa . vol dir el mateix, pern qual- —zar el públic de
l'Espanyol era ben
ASTIGARRAGA - UGARTECHEA
Comnrenem ene certs t ftols no dais seco diria, anant al cinema, que els reo— s'entusiasma amb les peripecies
castellans
ho
retan
dient
tal
el
dia
em
i
gens f?.cils de traduir; sabem q ue al- eembla
produídes per aquest sentiment
l'hoque no ie veritat. Sentir-ho una nor, i aplaudeix finalment l'heroideque
guns en Ilurs originals ¡a són idiotes:
el
cansprenem que certs títols s'han d'a- cegada. passa. Sentir-ha dues, fa rime. salva i deixa en ladn Ilc,c el nom de la
I en els films de gangsters ho poden
daptar. i sabem que alguna traducció arribar
familia.
Decididament,
tata
plegats,
sorra
a Sentir fins a dues-centes vemolt ;Hure ha mill -trat el tito! del filns.
molt més tradkionalistes i menys revelagades 1
("El tr.nn marxa". per exemple s. Perú
El
que
cal millorar tambi és la lógica cionaris del que ens pensem.
per adaptar-5e a la idiosincrasia d'un dele subtitols.
La companyia valenciana del "Noetre
N i hi ha vedada q ue un
eaís cal estudiar abans la psicología de
Teatre", amb el senyor Josep Alba al
actor
alemanv
digni
"ya"
n
que
un
danla 1.1 e111: 1 j o. >tue fa temas que m'hi eles digu "yes'',
tote el traductor es- cap. interpreta amb un tren adequat la
dedico no he trnhat encara can senyal
comedia. — D. G.
que faci 5unosar que "un ladrón en la panyol no es cressui obligat a posar un
s ulatitnl dient "el". D'altres vegades pasalcoba" seré mes accentable a Barre- sen
.\lax Baer, després d'haver conque- Sann e a Manresa n Castelltersol
cinc minuts Cense can subtitol. i
que no neun en surt un que imagines? salvador
rit el titol de Campiú del luan del "Cnnfusid en el Paradis".
nerque res aclarira el que nassa . us Pro
Pes fort, no es considera pas amb
Hl ha gent que va al cinema pel durobligacia d'imprimir a la seca vida
é e diu "Grécias" o-bestarnhqu
NOTICIAR!
pública un nrn.ximunt de dignitat com rector del film: eón el: rnenys. Hi ha "Bssenas noches". El traductor llanera
feren, o p rocuraren fer, eis vells casal- gent que va al cinema per la vedette: de nr ocurar renrodur amb el menor
ELS CONCERTS SI5IFONICS POnions que el p recediren en l'usdefruit són molts. lb ha gent tue va al cinema no mbre nesseible tSe naraules les coses
PULARS DE LA BANDA MUNICIdel cobdiciat troieu. Max Baer, secun- Pas si el ene Pa : si: són els mee. Pol titol n„ts essencials del diéleg.
1 per acabar: fin, nuan durará anises- PAL DE BARCELONA AL PALAU
das per uns quant i tranquila ha fun- d'un film al cinema un hi va ningú: mes
das ara un "jazz" amb el qual es deu acial deixa d'anar-hi. Nornés lii ha una ta lamenta b le literatma que acampanva DE BELLES .ARTS. — Aquest vesp roposar, suposem, de fer mal de cap excepció: quan el titol té una relació
nsnieccid de fra e mente de film a u- t- pre tindré lloc al Palau de Belles A725
tots els que d'a p rop o de lluny directa astil) un fet histdric rnolt cnnegut. anuncien la raa ; eccid d'un de sencer? el 77 concert simfänic popular de la
Banda Municipal, el nual sera integralvulguin veure'l. Una de les primeres n ovan ti relacin directa amh una no- Tu n'hi ha pron
"%dar:mes" escollides per Max Ha, vella ¡amasa o tin renertatee perindisJeroni MORAGUES ment dedica: al gran compositor alemanv Johannes Brahms. - La nostra
ha estat el seu ex-adversari Prima
Orquestra Municipal d'instruments de
Cansera, el qual, en un hospital de
de
París
de
diverses
bandee
militare,
vent interpretará en aquesta audició la
Nova York, guareix les nombrases
nafres que li va p roduir el sea tren, DIN FILM A L'AIRE entre altres, la dels granaders belgues, grandiosa primera simfonia, en do mela irlandesa, carrabiners italiana, etc... nor, i tres danses hongareses de Brahms,
:rnt rival. Segons una informació tele g ráfica que hent Ilegit en un diar,
* L'Agrupació de Periodistes Cine- A l'aeriscirom de Bite es commemora la i amb la coHaboració de la violinista sep arisenc, Max Baer i els aeólits e:,
matogräfics celebraré el vinent dia 9, a gesta de Bleriot en travessar el Canal nvora Elisabeth Coemans de P. F. el
11 7 .2Senta7C11 abans-d'ahir a l'hospital
de la \fanega; racte acaba ara', unes Comerlo en "re major" per a violi i
Ost jan Camera amb l'objecte de de, les deu de la nit, en primera convoca- magnifiques evolucions en esqua t reta. A orquestra. Totes apuestes obres han estat
tdria, i a dos quarts d'orne en segona, p
nar-li un concert sorpresa. El Canin:ds
al sets local social, la Junta general or- lés . entre altres noticies, hi ha el re- instrumentades rel mestre Juan Lamote
del món del pes fort, troba algunes dinaria que marquen els Estatuts. partiment de diplomes als calets de de Grignon, ¡ seran primeres audicions
resistències a la p orta de restab laEssent d'un especial interés aquesta West Point, una cursa de "onda serds" per la nostra Banda Municipal. - El
ment, iteré, arnb !tones paraules acoua Winter Haren. una manifestajO cató- concert cornençara, com és costum, a
se g uí introduir-hi un p etit p iano qui reunid, ja que, ultra altres assumptes, lica a Brusselles i les regates del riu un quart d'onze de la nit. i l'accés del
han d'elegir-se els cartees de presiden:,
va insta llar en una cantbra veina a la viee-president, tresorer, secretari i dos Hudson, que constitueix la iniormaci1 públic al gran saló de festes quedana
q ue ocu pa Cantera. Diversos maneramundial que acompanya l'interessant tancat durant l'execució de les obres,
dors de cinema havien estat previa. vocals, es prega a tate els agrupats la programa d'aquesta setniana.
hom prega a les persones p ile arribin
puntual assistència.
g ula, pena heu-vos an i que quan Max mes
després de començada l'execució d'una
M.
* Densa, dissabte, se celebraré el
Baer, assegut al piano i els que l'a- III Dia del Cinema, el rendiment del
obra que, per respecte als oients ¡
com p anvaven amb rinstrument a punt
artistes, s'abstinguin d'intentar de peneanaven a cornençar el "coticen'', la qual is per engrossir els fans de la instrar en l'esmentat saló fins a l'acaba.
EL CINEMA NACIONAL
ment d'aquella.
Direcció de l'establinient els pregi Munió benéfica Germandat del Cinema.
El
programa
d'aquest
any
el
constiAtmen Enciclopèdic Popular. —
amablement, pesó amb energia, cine
tuixen
els
segiients
actes:
Al
mati,
s'eaquell no era lloc adequat per a
Un projecte de la Direcció La Directiva de la Seccid de Música
moixi gan g ues. El coticen no Postur fectuara un cercavila musical en autocar,
de l'Ateneu Enciclopèdic Popular
d'Intercanvi Cultural
éster donat i els repórters cinernato- i una banda interpretara disertes composa a coneixement dels socis que
g ráfics es van harem d'acontentar ami/ posicions de pellicules musicals darant
avui. divendres, dia 6, a les deu de
Ibero-americà
filmar Camera i Baer donant-se la nie disertes cases Ilogadores de pellicala nit, tindrà lloc l'assemblea general
Un gres, d'home s , entre els quals ordinaria.
mas Acabada la iilmació i acomiadat les.
tindrà
lloc.
al
Parc
de
la
destaquen
les
figures
illustres,
i
amb
A
les
onze
Baer i els seus acompanyants, Prim,)
Havent-hi assumptes interessants a
rajtit dels representants de totes les t rochar.
Cansera no va tenir inconvenient a Ciutadella una cursa ciclista.
es presa l'assistencia a l'acte ,
A la mateixa hora, al cinema Arenas, Repúbliques ibero-americanes, es prodeclarar als repórters que la pensada
pasa
realitzar
una
crenada
que
seres
projectaran
programes
culturals
i
del seu collessa Sto li halda id t gens
cómics per als infante de les hscoles veixi.per a estranyem encara Inés els còpies que es creguin neteseäries per
de gracia.
llaços.
municipals.
—Baer ens va insultar durant
a la seca projecció a tots els paisos
El primer treball a desenrotllar con- ibero-americana en el moment oponA la tarda s'installarà un equip sonor
combat — va dir rondinant—. I ara
la Casa de MisericOrilia, 1 es projec- sisteix en una ¡salen% a manera de tít. que ho seré des del montera en
vnl fer veure que m'estima molt.
reportatge dedicada a Espanya,
I el gegant es va g irar de ladre tara un programa adequat.
que la delegació vagi fent acte de preComenya ami, la presentació del sencia: co a dir, que cap cinta, tant
A les cinc es jugara un partit de futcostal, tant coto li van p ermetre les
orces fericles—i va semblar que s'a- b,s1 entre una selecció cinematografics. Comité d'honor. A continuacio l'ex- les espanyoles corn les americanes,
cellentissim senyor presidem de la podran projectar-se en deterrninat
sle Genera! Motors,
donn:a.
República es dirigeix des del l'en als pais abans que la delegació hagi estat
la nit, sopar intim.
A les onze de la nit tindrà lloc un presidents i nobles ihero-americans, en ell. Els paisos que ha de visitar la
BARRANCO CONTRA PANCHON
saludant-los en breus pasantes; tres nostra delegació sän: Mèxic, Guate.
1,AI al restaurant del Parc.
MARTIN EZ
destacades figures de la intellectua- mala, Honduras. El Salvador, Nicaralitat espanyola parlaran en el mateix gua, Costa Rica, Panamá, Cuba, DoA la p ropera reunir : , de 1'01y/suda,
que se celebrará dilu y eres eistest:. ACTUALITATS FILMADES sentit. Es posara de sellen la polen- minicana, Puerto Rico, Venezuela,
cialitat industrial i productora d'Es- Perú, Colòmbia, Equador, Bolivia,
l'anchan élartínez, el recent vencesarn
PUBLI - CINEMA
panya, mostrant aiguns dels centres Xile, Argentina, Uruguay , Paraguay,
de Vitria abans del limit, sera entranfabril;
i de produccids. Constará el Brasil i Filipines, que componen un
tat a Barranco.
Fu el programa d'anissta settuand
metres.
.
hem de remarcar primerament l'excellent film de 9no a 1200
conjunt de mis de 15o milions d'haLA FE DERACIO CASTELLANA documental que ens presenta E. 95'. liam1-2s projectarà primerament en un bitants.
dels
principals
salons
rnadrilenvs, en
Tal és, en linies generals, la forma
mons, segcus realització de Joe Rocx
PROTESTA
funció especial. davant
desenrotllar el pla tracas per la
La Federació Castellana acaba d'a- fotografia de J. la. Bekk er . - Krakat . ia", A:tu senyor 1rresiden2 de la República de
Direcciä
d • Intercanvi Cultural Ibero.
drecar-se a l'Espanyola per a protes- que darrerament l'Acadèmia clArt
i el Cos diplomatie material acreditat America, la qual introduirà aquelles
Ciencies
l'ha
qualilicat
com
el
mill
'tar d'unes nia ni festacions sie él eroni,
a Espanya.
inieiatives qt s e consíderi necessarita
s i ne va recollir un Mari p arisenc, se- enmanta' de Eany passat ; ja en parléPer mitja d'una casa distribuidora,
a la millar consecució del pla
g ons les quals Ara va anar diverses rem quan loa estrenat cona a comple- la seva projecciti s'estendrà a tota la per
sesclt.
vegasles a tersa en el curs del com- sisen: d'un programa al 1 ivoli. "El en- Península.
és
sile
de
les
Ritskes"
una
catita
Máhat q ue els esinentars boxadors van
Una delegació amb tots els eleque ens mostra
ments partirà cii clirecciti a Ama_
disputar darrerament a París. La I r e- gica
deracid castellana demana que éle- combinant habilment els seus a*actes ile rica portant cdpies del film espanyol.
roni sigui invitat a rectificar i que ciutat oriental i de meträpoli moderna La carnpanya començarà per Méxi,-.
sin ui des q ualificat per a boxar a la origen de Batalles lluites. Cotnença visi- i l'Argintina. Arribada la delega * L'expedició Prorok emprendr:t
Península si es que no MI vol fer. tant el port i finahnent la concessió in- cid a un deis paisos esrnentats, prePETE MARTIN A BARCELONA ternacional, d'un anshient oposat que ha cedida de la campanra de premsa que proper desembre un viatge cinernato.
grafic
servit
d'argument
a
maltee
mwelie;
i
i arquenlógic de mee de t4 noo
dirigeix
cl
Comité
d'honor,
romandrä
El manager riel pes welter de
Puerto Rico, Pete Martín, senyor Ale- filme, encara que dificihnent tan imprcs- al país per renal d'un 1//ea . a l'objecte quilórnetres. El desert de Libia, Trino.
xasirlre Higuera Minina, ens assabenta sionants muts la narració simple que de¡I de fer un film anäteg a l'espanyol, en intbnsa i Etiopia seran els llocs mis vi.
la p ronsra vinguda a la riostra ciutat fa aquest reportatge.
el qual parlin aixi mateix el cap de sitats d'aquesta expedició que ens prode l'esmentat boxador. A la Iletra
"Fox hlovietone" ens mostra tina Ira- l'Estat 1 els intellectuals contestant porconara diversos documentals.
cine ami, l'esmentat olsjecte ens ha nifestació de "solos15" a la seva arribada la salutacin que els dir:grixen en el
* _I. C. Bernard, autor de nombrotramas, el senvor Higuera acomnanca a Bruma executant amb precis1d cene:. film espanjol el nostre cap de l'Es- sns documentals . entre altres "Les Pomel récord de Pele Martín, el qual és cis de misil. A Bélgica, a la mutas de tat i els intellectuals. Aquesta cinta niers de Paris". "Les tenme nouveaux".
ve ritaldement impreseionant.
sera -onfecciogada amb els elements "Terne sournise". "Le Sud". "ha emMelle, s'inaugura un nasnument als
barcat a "L'Ille de France".
feanCeSOS morts en 191 4 El Bey que portará la delegacin per aixd,
Mestrentant s'ore:mitrara una fun- rodara duram el traiecte de en el qual
de Tunis, en el sea viatge a Piulti. tOpoL'Havre a
sita una cornita a la i nsalsa . les Soldat siss especial, a la qual secan invitats Nova York i tornsda, un documental
lOPod,"S nO b lics ¡ el Cos diplomé snb-e la vida en un transatläntic oso,
.1coc a sseent Les carreres aavans ir st Irr,
la ' mal consistiré en una confe- dern.
it d'.asc nt, gitanyada per AgaRhan; la
* Franz Echar lis compnet la música
rrAnteil, en la qual ce,ineixem Fan rencia, que anita a carrec d'un del,
!no nti Bernarmf. actor franciii; eit una !lastres delegats. i de la m-oieccita del d'un film codal a Viena sabre la vida
film espanyol. Una casa diatribuislora arn^ rd,s
G-iethe.
altra prova, a Alemsnya. Isi asei5teix s'encarregard de la predecid pe! país
* Franziska Goal, que hem - is 1 e
tireldels, m i nistre hitleria ftlet encara
De la cinta "ele es faci del país de "Vernnika"
ala casal amh Francesc
al cap "nazi'', La desfilado ge l :, carrera referencia se'n treuran el nombre de
Dajkovitx, advocat a Budapest
MI!
'13
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A Camera no Ii agrada
el "Jazz" de Max Baer
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INFORMACIO D'ESPANYA
L'afer de l'ar ròs i el

moresc
L'informe de la Co-

missiö de responsabilitats
Madrid, 3. — Ha estas iet públic l'informe de la COmis516 investigadora de
!es responaabilitats dimanadas de l'adjudicació de la importació de bias al
Banc Exterior d'Espanya. Es exteneisnm, i les conclusions d'aquest diuen
"De l'examen

serè i imparcial deis

los es define ix que el eio vera de la

El Consell de ministres d'ahir
presidit pel Cap de rEstat
Es fixii la norma per a l'estudi deis pressupostos de l'any vinent. ¿Es nomenarit
un nou ministre d'Estat?
Madrid, s. — Al man a l ba reunit
al Palau Nacional el Consell de ministres. La reunió ha terminas a un
quart de dues de la tarda.
En sortir, el president, senyor San,
per, ha id t les següents manifestadona:
—Ens hein ocupas de la labor preparat6ria dels pressupostos. En el
Consell segUent el rnMrstre de Finalices portar a el criteri a seguir. Toles
les %entumes se celebrara un Consell
dedicat a l'examen de:8 pressupostos
sobre :a base, naturalment, de la reduccia de totes les despese5. Per cert
que el president de la R e públ ica ba
donas un magnífic exemple, ja que
la Preaidincia ha estalviat un milin
de pessetes.
Exannnareni també quin és el déficit efectiu de:5 pressupostos, que
ha d'ésser segurament distan i menor
que l'inicial que s'aconsegueix en la
hei aprovada, ja que sempre hi ha
una diferencia en eis pagarnents i en
la liquidaci6 total de les xiires de la

República ha procedit amb absoluta cort ezcin, i yente que aixe representi cap
modificaci.5 ni rectificacie del que en
aluest primer apartar es mili/teta, la
treu útil consignar les ohservadees que li ha suggerit leatudi de
l'expedient
al El Banc Exterior d'Espanya no
llagué de firmar el docurnent privas de
data 3 0 d'abril, procedint a judici da cuesta Comieei6. continuar l'expediert
administratin que amh data 21 de mis(
rana incoar el senyor ministre de Finances per si poguessin derivar-se d'aeuest responsabilitats de qualsevol crdre,
tau: per al governador de llavors, coas
;e al director segon i conseller d'aqueentitat bancària que l'haguessin cc' ris!, ja sigui per no haver comunicas
Govern la seca existencia, o per ha- Ilei econismica.
Un altre assumpte important del
cer ocultas el set: contingut.
b) Si be observa la precipitació amb qual, segons el senyor Samper,
cite eembla hacer obrar la Direccia ge- ocupar el Consell ha estat el projecte
reorganització de EadministraciA
neral de Comete en redactar Eclici
i borrador d'ordre ministerill local.
2.5
Per últint ha clit el cap del Govern
ee 1 de maig, no es despren que arr.h
s'hagi faltat a la bona fe. sanó cese que Ola esbossat un pla d'educacii
1. respost al justificat apremi que exisnacional d'ampli sentit modera, l'esSI per a resoldre l'assumpte en traen- tudi i descandellament del qual ha
tació.
estas encarregat al ministre dinas
Aquesta Comissi6 coneidera ple- trucció Pública.
ansh
encestas
el
sustentas
rament
criteri
El ministre de Teehall ha facilitas
reiteraci6 davant el Consell d'Adminis- la segitent nota oficiosa:
tran:a del Banc Exterior d'Espanya en
"A les dotze del mati
reunit
la seva sessió del dia. 19 de maig, per el Coneell al Palau d'Orient, sota la
l'actual governador de la dita entitat, presidencia del cap de l'Esta t .
senyor Riu, en el eentit que, encara que
El senyor Samper ha fet el seu
s'acceptes, qualsevol de les dues pro- acostumat cilecurs Sobre política napcsicions que s'estaven discutint, no cional i internacional; ha glossat espedria firmar-se cap contracte cense que pecialment els últims fets ocorreguts
e Banc es poses en contacte previament a Alemanya.
amb el$ eirnants d'ambdues, lamentant
Despees el cap del Govern ha sottal solament que per una majoria de Mes a la firma de S. E. diferents
s o s fos relsetjada opinió tan sensata.
decrets.
(1) L'operació en el sen coniunt
Abans els ministres s'han reunit en
preeorcionat a l'Estat beneficis molt petit consell per tal de canviar imaltra
en
una
acenseguit%
seeeriors als
pressions sobre e:5 últims fels polid'análoga realitzada anteriorment i al= tics i sobre la labor a realitzar dutue hauria obtingut si hagués adjudicas rant el periode de vacanees parlal'eseracid ala primera concursante.
mentáries que avu¡ s'inaugura. Amt
e) La ComissiA. leer hé que a torea referencia a aixei últini l'ha deliberas
ee sortir-se en cesta manera deis termes concisos. de l'encärree que de la
Candsra ha rebut, es considera en el
prerar aquesta que acordi exva'
s'ar el zel al Govern perque, erina a
rmplement de les disposicions dictades
...acorta amb les importacions ele blat,
procedeixi per rtni cerresponmai e s preu de taxa per a la renda del
cereal per part dels minoristes , en
f-erna tal, que no ofitinguin beneficis
rd-. ..slus. que redundaren en perjudici le
ramaderia espanyola.
Madrid, 5. — El sots-secretari
71 signen el president Andreu M ima' . i el secretari Migue! Garcia Brava d'Agricultura, senyor Alvarez

Ilargament. Sina acordat, entre altres coses, intensificar l'actuaeiä ministerial amb vistes a un intens
cionament de Govern i especialment
a ;a confecziii dels pròxims preaatipoetoe, que el Gahinet vol de totes
passades que reepenruin als imperatio% de l'hora actual i a les normes
de sobrietat i prudencia que les poseibilitats de la costra econamia dem a tse n .
Tot eeguit s'han des p atxat alzuns
assuinntes, i ala aprovat entre a:tres uni oroiecte de decret de a PresIdencia delimitant les funcions entre
la InsnecciO de Treball i el cos d'eng invers industria:a en la indústria
textil i de transforrnacna.

El projecte deEl projecte de hei de bases La composició
reorganització del per a un Estatut de funcionaris de la Diputació
Consell d'Unod'administració local
Permanent
fflia Nacional
Declaracions del senyor
"Besteiro

Madrid, 5. — El senyor Besteiro
ha estas interrogas pels periodistes
s ,d,re els treballs de la Cornissió
parlamentäria que estudia el projecte de reorganitzacid del Consell de
l'Economia Nacional.
L'ex-president de la Cambra ha clit:
—lo fins ara no he fet ultra cosa
sitie examinar la part relativa a l'estructura general del Consell. ¡a que.
rom sabeu, la informada pliblica ha
estat oberta fins fa pocs dies, 1 no
liem pres acords. S'han exposat diversos criteris. El niel' segurament
NO SE CELEBRARA CONSELL
el que mis s'allunya del projecte del
FINS AL DIMARTS VINENT Govern. Jo entenc que catan
bi els
Els ministres han acordat ni cele- grupa tecnics. Ara be: cree necessari
brar e; prOxim Consell fins al chismera. que sigui una assemblea la que deS'ignora si els successius a la Presi- termini les orientacions que s'han de
dencia del Consell se celebrarrn a/ seguir en les funciona de Govcrn i el
gnu, tècnic o Consell el que tingtli
maní o a la tarda.
El ministre d'A gricultur a al quid cura de posar en marxa les idee,
han nrecuntat ele p eriodistes si baria de ¡assemblea. Jo cree que convind:mitit el sots-secretari senvor Alva- dria que ultra els representants dels
rez Menclizàbal, ha dit q ue ell no organisines sindical', ohrere i patrona/e, potser seria convenient una tersabia res.
cera representaciii dels consum¡dore,
deis usnaris.
AMPLIAC/0 DEL CONSELL
Ea realltat. el Coneell d'avui, primer de la serie que presidirä el cap
de l'Estas arnb el fi d'elaborar ele
p ressupostos p er a toas,' ha canstittni
un resurta deis treballs parlarnentarSs
i del tala de:s que ha de preparar el
Govern durant l'estiu de les obres hidrauliques, financeres i la nora Llei
municipal.
E; ministeri alternara l'examen d'a(tuesta assumpte 5 amb d'alises tambo
importants, entre ells el del Concordat. Per cert que l'absencia obligada
Idl senyor Pita Romero no tinelda
res de p articular, segona afirmen e!,
nue asseguren estar ben informais,
nue motives en brea termini la p rovisf6 definitiva de :a cartera d'Estat.
ninx que el senyor Rocha. que l'exercene interinament, es trola sobrecarre g ar de treball a Marina 1 ha d'atendre a la confecció del non psessunost.
En nomenar-se el not titu'.ar d'Esta t ,
el teneos Pita Romero seguiria essent minietre sense cartera.

Lerroux s'inhibeix Segueix la visa de
de l'incident que la causa pels fets
afecta el sots-secred'Heme] ð
tari d'Agricultura
Tenerife, S. — Ha continuat la vista

adopta en la reunió
de dimecres

nemes

Els viticultors de la
Matixa estan indignats

zraps parlamentaris."

Madrid. 5. — Per una nutro
JP I minisleri de Guerra s'amplia
l'ins ial dia 10 el 1 errnini (tea,

per a finares a les delegacions
l'import del se g on lermim de
1a queda dels reclutes acollits
ae neficis de la Llei de reducciO
-tel servei.

El refrigerador más rapid, silenciós econòmic
34 característiques que li demostrarem
19 d'elles són originals

Sollicitt demostració o ANTONI VALLET
ASPIRADORS

ELECTRO STAR

banys

Nous, 8

fons:
a) Els funcionaria que en promulgar-se la present In es trobin exertira els seus eirrecs en propietat, sigui quina sigui la data del seu noratenament i percebin els seus bayeta
¿e ferina de son o jornal.

b) Els mateixos funcionaris de l'apartat anterior que es trohin en situada d'excedencia reglamentaria.

hispano-romaneses

a l'actitud que

El termini de pagament de la quota
dels reclutes

En el termini maxim de sis mesos
es formara l'escalaba de cadaseuna
les dites classes quan procedeixi i de
la manera i pels organismes que mis
endavant s'indiquen.
Ingressaran als respeetius escala-

Les negociacions

La caducitat del
servei de telefo-

Una investigad() al
municipi de Madrid

nietrari6 local en les seres diferente

classes.

c) Els que ostentin nomenament
arnb caràcter interi, sempre que hagin estat consecutius, dintre deis darrers cinc anys, i es trobin servint la
Corporació en promulgar-se aquesta
Ilei.
Base sectaria: Els funeinnarie d'adL'elecció de l'assemblea seria Per ministrada' local es classificaran en
sufragi entre els ahijase als organ is- els graos segrienta: al d'administrames sindicaK 1 el tb:mic, elegit per ció; Ir 1 consptabilitat o interveneia;
la rnateixa assemblea entre els seus cl facultatius; d) tenles csperials, i
mimbres.
e) aubaltern5.
Vaig a veme si pile dedicar-me a
A tots els seran aplicables les inrealitzar min estudi acusas durant conmatibilitats existents per als f unaetiests s'ilesos de relatiu desearla.
cionaris civil, en general.
Base tercera: El nomenament
tots els funcionaris és de competencia de les respectices corporacions.
S'efectuarà sempre per oposició o
conCIMS.
Quan existeixin COSSO; o escalafons
de funcionaris forrnats per l'Estat, no
podran conc6rrershi altres perennes
que les incloses
Madrid, 5.—Se gueixen les ne- SeceS categorice. en elles i dintre de les
gociacbms inh Rumania, laca
o u ta n o mentre no efsteixin amb
gestiona que s'eslan fent amb re s pecte a determinada Mole de
Rumania lenen relaten) anda un presatimptcs funcionaris, el concurs
pla comida d'eapansid comer- d'oposiciA serä lliure.
Aqpestes OpntiCi0nt 1 enneurtnt secial hispano-romanesa, de que es
ve parlant fa temps, atub el qual ran lidiarles per tribunals o comiesions
exelueicament tecnies. Les res'intenta c o nvertir els nostres
solucions d'aquests tribunals seran
principals ports en nones de di- executives.
posit de molinetes rn itnitnesos
Base T'arta: F.Is funcionaris de E.Addeslinetts als mercals de Sud- ministrac16 leca,. tenue excenciA.
nerceAmiiriest.
}Tan Ilnrs sous o ernollmtents de les CorElä elements diplotnütics
Parador o en els escalafons de les quals
nianesos venen fent esforços per fi gurin i a lec quale prestin Ilitre sertal d'ende g ar aquest com p re de veis. Fin credits devengats per a ta/ efezft. ftnsit, que ara realifzen per al- te conservaran el caacter de ',reterem.
tres ponis francesos; perla «a RoEle ordenador!, de pagaments cenan
maula Ii convindria que fos Esrectament re s ponsables de nualsevol inpanca el punit estrah)gie, per frarci6
a tal precepte.
mesen el pas de. la rna Pa r part
Els funcionaris que per onalsevol moles Untes fransatlAntiques que tla deixessin de nercehre el seu soy n
segtieixurt la mira d'América del drets, durant un Deriode igual al del
devenrament, o sigui quan tinguessin
Sin/ (los de la 310dilerränia.
dos Periode. de techa! l tense cobrar, rodran sol-licitar el na gairent directament
de la delegaci6 provincial de Finances

de la causa pels fets de Hornigna.
El senyor Sehastiä Castro, defensor
de Caterina ilernandez i duns altres
procesare, ha expressat la seca conMendizabal, ha ronferenciat avui fiarlo que la hatirà una sentencia ahsolutäria per als eetis defcesata. Ha (lit
• imb el senyor Lerroux.
_
eue hi persones absents dele folie,
Sembla que la conversa ha darrera ha
les quals actuà amb Can raeversat sobre un incident de la cia investigador a . que d'haver-se din a
sessió dahin, en la qual el se- serme hauria portar davant el Consell,
nyor Alvarez Mendizabal aplaudí
pas aquests dissortats, sind els auténel senyor Martínez Barrio quan tica responsables que amb la violencia
de
Hiles predicacinns infiltraren en Cl
aquest va dir q ue l'avergonYla
cor de la massa els Postulats d'odi i de
veure eorn la minoria radical destrocen..
Aquests aún els (mi haurien
aplaudia el sonyor Gil Robles. Es
set:re al hanquet. Es cert que la lluvia
/ligue ahir que havia estat relle- Tni.5'eria , perú aquest no fou el metiu dels
vat del seu cOrree, secase que
Madrid, 5. — El dipulal sociaSets. sin6 que forre conseqüències 16giMadrid, e. — Alguns per:beles han l tagt haca f una confirmació d'a- mies del preraisit de portar a Gomera la lista senyor Vera sla entrevis-. s 'aras l'actitud que observà ahir a la quest rellevament, almenys fins virulencia de la situaci6 Qt/e envaia Es- tal amb el rninstre i el sots-separva.
. obra el president, senyor Alba, di,- ara.
eretari de Comunicar ions, s'hit
regandol que es registre en la sesDesprés, continuant la seca defensa, intereesal per coni!ixer els proSembla que el senyor Alvarez
din: "Ifirett el panorama de la Patria: pOsits del Govern en relació anala
El senyor Alba ha facilitet la nota se- Mendizahal ha donat compte de adrecers la vista a la re
g id on no es la raducitat del servei le telefogüent
tot l'ocorregut al senyor Lerroux. ret acatanient al Poder i s'hostilitza l'Es- IIPIIIPS.
"El President de la Cambra ha ;leen,
tse ¡ veureu com es tolera la indulgenEl senyor Vera ha manifestat
no ja amb sorpresa, sine amb profund i aquest II ha manifestat que era cia."
astorament, algunes de les ressenyes pe- qiiestiö da Govern, en la qual ell
El Presidem el crida a fordre III de- tino, segons manifesfacions del
riodistiques relatives al sorollas inri- no podia opinar, puit que no sa- mana que no segneixi tren aquest cami. senyor Cid. el Govern tenia el
dent en la sessió d'ahir. Davant d'elles
Acaba dernanant l'absolució per ala propüsit d'adoptar les mosures
exposa categòricament la ventas dels bia mes que el que n3 consigna ,e175 patrocinats.
tio,.essäries per al compliment
iets que, ares dubte per la confusió del en els peribdics.
A co ntinuaens el defen s or d'Antoni del que estableix aquel! conmoment, han negus desconèixer els digIf ernandez. senyor Josen Arocena. diu trarte.
nes informadora els quais aHudeix. Ni
Otro el sen clete o sat ne va intervenir per
per un moment passä per la ment del
a res en els fets, i acaba manifestant
seeyor Alba la idea d'abandonar indefiele la vida de les persones ne pot estar
ridament la presidencia. Es abaolutaa Tuerce
testimenis erronis.
S'espera amb exoectaciA els informes
rsnt fals que cap dels senyors ministres
1-, cap persona 'nagues de perstiadirdo
ee/i senyors Vi darte i Jiménez de
perquè hi tornes.
Davant la magnitud i la difusió
l'ablande el President de la Cambra,
Madrid. 5. — Noticies d'origen ADVERTIMENT IMPORTANT
tense mitjans adequats per a imposante per ell sol a aquell, len el que. en autoritzat afirmen que el minisEls p articulars I entltats que
Aleäzar de San Juan, 5. — La
ocasi ens semblanta, es fa hahitualment tre de Governacio ha firma, un ens trameten notes per a la seca
r o missidt o rganitzadora de l'Asal, Parlaments estrangers. t alltnritzen
p ublicacIó. eón pr.sats que tin- sendilea Nacional puo-Vilicultura
sambe els precedente i el Reglament ma- decrit pel qual es designa un guts, present
que la redaccio ha robut despatxa de les pea_
tefx de la Cambia espanesda. el que a funcionan i de Governarió perqui.. esportiva
de LA PUELIC1TA1 es vi n e ist tutti) soples pro! est ant
França s'anomena "cubrir-se - i sus- rcalitzi a l'Apintament de Madrid
al
carear
de
Barbarä, 11 i 13, que que s'Itagi lancat el Parlament
pendre per atentas minuts la sesstA.
una investiguen', sobre la desli- es on cal adreçar tota la corres• enliSe que
L'efic à cia del prorediment. que en
es discutís el pi...vierto
re s tar publiritat i tribuna als avalen,- nisci6 que sdeslä donan( a la sub- p endencia destinada, a aquesta sobro desgravaeió dels vine. La
d'as torna ben aviat la !test/salitas al venció de rapitalilat concedida ~ció. La publica :16 deis origi- C o missió anitnaia que arribara
deliherant. mazne a areditar-se, i s'anata que no vinguln amb aquesta inlinic a desaulorilzar nIS
parper ratat al Municipi madricredita ahir mateix.
adreça, sofrirà, d'ara endavant, lamentaris matutees i que orgajustifieara
lony.
Alba
senyor
Per aixO el
un retard mlnim de vint-l-quatre tulles-un autos de protesta.
'Antes vegades com calrs.ti. emparat tamae en el seu eriteri ;el n on reglamelt,
eual autnritza el vid tmänime de tots

Uuna nota del Senyor Alba referent

Madrid, 3. — La comisan') de Governarin ha deixat dictaminat el projerte de lea de bases per a un Estatul de funcionar is de l'administració
local. El Govern llia %Ungid estudian!
i el ministre de la Governacin ha deirriatrat repetides vegades el seil interea en la rapida aprovacin del dit proierte, que tal eran estä redactas diu
aixi:
Base Primera: S • estaturix una organitzacin de funcionaris de l' e chen-

Teléfon 20520

re:neliva.
La delegaciA, un top rebuda la inetäne ia, reclamara dades de la respectiva
corporació, la qual les subministrara en
sl terntini de 45 horea. A la vi s ta da(tueste s dudes, la deleraciO ile Finances
abonará als dits funcionaris els havers,
i carregarà el seu impon a l'Ajuntamere
De !es anteriors operacions donara
comete la delegació a l'AjUrdament.
Per a tots anuests efectes, les delegaclon. de Finances no Rimaran als Ajanmments la participació que ela correspongui en les contribucions o per qualsevol altre concepte. si abr.') no justifieuen . de pagament deis havers a la Seca

denendencia.

Fls Ajuntanients de capitals de propoblacions de so.noo habitants.
Diputaclons prociacials i Capitols Insulars designaran nurs secretaria mit.
janeant oposici ,', entre els que es trohin inclosos en la primera rategoria.
Els altres Ajuntaments de la primera categoria i el; de la /me rma i
ten-era els designaran per concurs o
oposici6 entre els de Ilurs respective,
vincia,

categorice.
FI ministeri de la Governaeln en
el termini de sis tiesos, i amb inters
venció dels representante de les roeporadons del Collegi Central de Secretari5. formaran els escaaions en
Pass diver g es classes i categories.
Base sisena: Els interventors
fons de les adrninistracions local i
provincial constituiran un cos nadonal anäleg al dels secretaria, S'anomenaris "Cos d'interventor:: de l'Estat en ! 'Administrad(*) lote; i provincial". El sea nomenament s'efectuara
pels mateixos organismes i trámite
ene el deis secretaria. Tindran el danre d'advertir a Es Corporarions lea
infraccions legals que puguin implic. rlil
n
ni quures s a ic odr ect s nn:l,temas bpqiiliti taeatstst.i orne:

Els Ajuntaments els prettuppetnt
proanuals dels quals,
medi del darrer quinquenni, no haixi
de 300.000 pessetes. tindran un inters
ventor en la sera administració econbmica.
Aquella els pressupostos deis quals
siguin inferiors a rossoo pessetes
etlperinrs a anonora nomenaran necessäriament un interventor, ades per
a! Seil exclusiu servei. adés mancomuna ts anal, alinea per a la designaci6 deis dits funcionaris.
Ele inferiors a 2000.000 pessetes podran mancomunar-se entre elle o ami-,
aruells els pressupostos dels quals
p
, assin de 100.COs 1 no arribin a
El cos d'interventors estarä format pels indiridus que actualment
lii pertanyen i pels que hi ingressin
d'ara nadaran!.
Es creen cinc categories i una d'especial, que són:
Categoria especial, Ajuntament de
Madrid.
Primera categoria: Diputacions provincials. Capitola Insular; i Ajumamente de mis de 3.000.000 de prcsau-

pot.
Segona categoria: Diputacions provincials. Capitols Insulars i Ajuntaments de i.soi.orio peasetes a 3. 0 00.000
o de poblacions superiora a do.00n
habitants, sempre que el seu pres5upost passi del milió de pessetes.
Tercera categoría: Ajuntaments de
pressupost compres enter aso.00i
pe s setes a un midió.
Quarta categoria: Municipis de mis
de 300.00o pessetes.
Cinquena categoria: Els de pressupost que no excedeixi de 3eo.000
pessetes.
Base setena. — De manera semMane als escalabas de secretaris o
interventors es formaría el corresponent als funeionaris administratius.
quEe l eseedu ispreogim s'atemperará a all 6
sa de manera general en
les quatre pritneres bases del oresent estante
El reglament general sera dictas
pel poder executiu els especia: s per
les comissions locals.
Base vuitena. — El personal facultatiu que hagi de servir a les corporacions locals sera nornenat per
aquestes i elegit dels eecalaforre generala de cada cos nacional per mitja
de concurs o oposició,
segons eis casoRs a,e novena. — Tindran la consideraciO de subalterns els funcionario
locals que sense estar compresos en
cap de les quatre categorics anteriors
de la base tercera exerceixin agite!les f uneions necessaries de carácter
aerundari i permanent.
Aqueate funcionaris gaudiran deis
n Irets d'es pecialitat, in amohilitat
i
barres passius.
Base desena : La jornada de treball
ter a tots els funcionaris de l'Adminiss
unció local serä l'establerta en ela
consenis internacionals i especialment
la determinada en l'article primer tlel decret
Ilei de 8 de juny de 1925 i en el decret
de primer de julio/ de 1034 cunvertit
en Ilei de 9 de setembre eegüent.
Els A j untaments estan en l'ebligació
estricta de cornplir, respecte dels seus
funcionaria i obsers, le; lleis de Tres
1 all, i molt eapecialnient
les relatives al
tlegi setmanal i jornada máxi.na legal.
Els obrera de serveis pública =nicipals que no percebin son de plantilla
no han d'estar sotmeses a condicions inferiors als doficis anilegs a la atareis
ca localitat.

Tots els funcionaris eaudiran de millores quatriennals c onsistents en un 1; a
un as per 100 del set' sou, segons
aquests deis auteriora o dels inferiors. El nombre reäxim de nuatrienris a oercebre sera den.
Els tout ne seran rebaixables.
Fl Reglament de la uresent hei fixara
la (platu j a (lel a Nous d'entrada dels dependents n de les Corporarions
Als actuals funcionaria sels eartmiltará
el 3m per /60 Eis nuirtquennis sobre el
son inicial a la sera P resa sie rsa.sessi^n
i que els co rrespon gués segons les escales que ara es fixin.
Lee elelegacions provincials de Finances o els nrganismis erearregats
peonar el % nres s imeste% lorals, no els
aprovaran si no ini ea unida tina certificada en la m ' al consti ene en el Oressupost van incloses les quantitats ronretpnnents ner a tus els funcinnaris amh
Base Oftzena: Tracta de les correrfixaciA «le les plantilles i especificad?, cans disciplinaries..
individual dels funcionaria o exhihició
Base dotzena: Es creará una escota
de' s escala hule
nacional denominada "Escola FunBase cinquena: Els stseretaris
d'Administrado Loeal", depenjea n hinnistrariA lora! donstintesixen un cionaria
dent del rnMisteri d'Instruccie Publica
COK de carieter nacional.
que expediría els titols de capacitada
Aquest cos es comp ondrä de tres prnfessinnal.
catecones.
A 'tiesura que l'escola vagi canctlisit
Formaran la primera els secretaria ele
respeetzus titols será imprescindible
de Diputacions provincial.. Capitel:
la seva presentacin per a prendre part
insular s i Aitintaments de capital de
e't
les
or,01cions i concursos ala esculoprovincia i poblacions de mea de sois
inns nacesnals o ¡erais.
mil habitante.
L'Escola es regira per un Consell de
Seran de segona els d'.Aiiintamerits
dr rnec de dos mil habitants i menys 1. ..v i un comissari designas pel miinsten
d'Instrucció Pública.
de salir mil.
liare tretzena. — Ea el termini miDe tercera, el t Municipis inferiors
xiin
de si. meso: Naeiunal de
a a n0n i ute mes de seto habitents.
Es crea una chite especial de se- Previsio, previ 0 , ncrrt ;inda les Cescretar: per a Manieipis in feriors a yen poracions locals, per a les guata sera
liabitanta, que per aha nn figuraran o h ligatori, oreanitzarä una Gerinandat
en l'escalar e, general Es consideraran Nacional de Funcionaria de l'Admitasc o m a secretaris habilitats.
traciti local per a l'abonament te drets
Safriran un examen ilavant del Tri- paasius a tots els firirionaris, i de penbunal competent ; podran ésser n o siona als setas (amillara, en la (orina
Al/interviews.-menatsIliur p ac.isturnada.
>mote gua ostentin l'oprima Mol.
En el Reglament que es coaleccioni
L'anterior claasificacin seti senas. per a la dita Germandat tindraa repre
periudiri dels drets adquirits pele ac- sentació els organisines professionals
tuals funcionaris.
nacionals de funcionaria

Madrid, g. — La Diputació penal-

nent de les Corts, que substitueix el
Parlament durant les vaeances, la integren els segUents diputats: Santiago
Alba. president: Josep M. Gil Robles,
Calndid Casanueva, Lluis Lucia, Rafael
Aizpun i Santiago Valiente, de la CEDA; Francesc Largo Caballero, Julia
Beateiro i Instalen Prieto, socialistes;
Josep Martínez de Velasco, agrari; loan
‘'entosa, de la Lliga; Tomes Domingaes
Arévaln, tradicionalista; Antoni Goiecechea, de Renovaciön Española; Josep
Ilarn, nacionalista base; Melquiades Alvarez, liberal derrincrata; Santiago Casares Quiroga, de l'Esquerra Republicana; Mteuel Santalet, de l'Experta Catalana; 2sfiquei Mama, Rafael Guerra
del Rio, Vicenft Canto i Lluis Bardagí,
radicals; Antoni Lara i Didac Martínez
Barrio, radicals demòcrates.
—Interrogat el senyor Casanueva
bre la prisxima reunió de la Diputació
permanent del Congrés, digué que tardara bastan t a reunir-se, almenys 15
ches, Tot aix6, naturalment, a part que
ei Govern no acordi que es reuneixi
abans, Per a reunir-se amb rapidesa caldria que un projecte de hei tos declarat urgent i aixtb és el Govern qui ho
ha de determinar,
El senyor Largo Caballero fou tamhé
interrogas sobre el mateix tema i se If
pregunti si la Diputació permanent ha
crentendre en els projecles de 116 que
han quedas pendznts.
Manifestä que respecte a la base juridica no podia contestar concretament.
Ido estudiará detingudament. Ara bé, ¡os
ta el punt de vista politie i legislatiu,
creu que tenia rae, el senyor Prieto
reeut digné que la Diputació permanent
no ha d'entendre en lleis pendents de
discusti6 1 aprovaci6 , ¡ no ho din Pel
que es refereix al cas actual, efn6 pereué pot donar-se el cas d'un Govern que
pugui treure un projecte de hei al
saló de sessions. suspengui aquestes i
porti les qüestions de la Diputació permanent on li sigui mis fiad de templar

anth majoria.
J0 cree que la Diputad(/' sois ha d'ina
terrenir en casos urgents, Si els astemples plantejats a la Cambra tenien
aquest caräcter, el floreen no havia d'hacer suspés les sessions.

Són absolts els processats per l'afer
Ansaldo
Madrid, 5. — A la sala segona del
Tribunal Suprem s'ha celebras la vista de la causa contra Pere Cärdenas,
secretari que fou del Consell Superior d'Aeronäutica; general Amadeu
Balines, ex-cap superior d'Aeronäutira, i el comptable Francesc d'Asís
Delgado, que per a beneficiar un dela
aviadora. Anealdo, havien donas entrada inoportunantent a ceta
citud demanant Vingres en el professorat de l'Escola Civil d'Aviació.
Els generals Berenguer i Goded
havien ja Egurat com a procesats en

aquest assunipte. per?) fou sobresegut
cl procediment contra ells.
El fiscal. senyor Rnmern Tejada,
dentanava per al general Balines la
pena de vuit anys de presó i dues mit
pessetes d'indeninització: per al senyor ardenas, setze anys i tres mil
pessetes, i per al comptable senyor
Delgado, teclee anys i vuit-centes pes.
Irles.

Els advocats senyors Rodríguez
Gassset i Belda debensen els processats.
Es dona lectura a Eapuntament,
acte seguit presta declaració el senytor Delgado, el qual lna dit que el
eenvor Cárdenas, secretad teenic
d'Aeronautica. Ii ordenä, en nona del
general Kindelan, que tos inscrita al
registre una instància d'una entitas
aeria en la qual es demarava que los
Melisa el senyor Ignasi Anaaldo en
la R. O. de 1 1) 3 0 concedint drets als
aviadors que prestaven serveis a entitats aúnes, ami, data distinta a !a.
que constava en la inetancia. Afereix
que intercalä l'esmentada instancia
anth data bis en el corresponent lloc.
Sastre, Viera

Despees declara e! !carne Carde-

nas, el qual manifesta que l'ordre
hm donada pel general Kindelan. que
al set/ torn transmeti als subordinats.
Diu que no dona cap importäncia al
fet, medt menys (plan la dita instancia sofrí diverses dilacions en le, 'n e
-ne:
de te:Satis.
EI general flalmes, en la seca d e daran,), chu que ignorara que exis-

tis cap intenta a beneficiar l'aviador
Anaaldo. Posa de rellen que les ceves relacions a,nh Kindelan no eren
mole cordials.
A preguntes del fiscal i de les detenses, &ala comide deis transita que
sege,e it ess docaments al Ministeri,
manifestant que no donä cap importäncia al detall de la data.
Despris s'lla passat a la prova testifical ami, la declaració d'alguns funcionaris que no donaren detalls d'interés, limitant- se solament a explicar
la forma en que te seguien els te* -

timuls requisits en el despatx d'asSilniptes en agiten departament.
L'informe deis perits caligraft diu
que la data emp ellada en el document no correspon a l'escriptura del
general Balines.
En vista d'alee., el fiscal retira
Fan:sacie i rl Tribunal ha dictas sentencia absoutt:mia per als processata,
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La nova situació
alemana
(Ve de la primera pdgina)
Universitat de Harvard, havia expressat la intenció de visitar l'AcaD'ara endavant, el senyor Hitler is demia Militar de West PoMt, per a
presoner dels grans Sanes, de la gran fer lliurament d'un Miss del mariscal
indústria i de Goering, i no cal oblidar Hindemburg. El comandant de la
dita Academia advertí al senyor
çue Geering és la g •aerra. - Fabra.
Hantstaenci que dubtara rnolt que
tos aconseguida l'autaritzacia neces1.es Informaclons alesida de les autoritats.
manyes

Berlín, 5. - La premsa alemanya i'e- Comentaris de "Le Temps"
produeix, tot danant-li un caracter seaParis. 5. - Ocupant-se de la qiies-

lacional, una infernaciä publicada a Londres per una agéncia estrangera, dient
que Franca eslava assabentada de ieia
a:guns mesos del complot organitzat pc:
general von Schleicher contra el Canceller, senyor Hitler.
El; diaris alemanes admeten que tal
jaformacie, que afecta el senyor Bar'bou. és digna de fe.
Per la seva banda, l'Ambaixada de
Franca esta autoritzada per a desmentir
•ate g bricanient aquesta fábula absurda.
Fabra.
Servei d'ordre
Berlin, 5.- Continua exercint-se als
:2.rrers de la ca p ital un servei sever
ir Dolida.
1.1 inquietud segueix dominant el,
i els periòdics estrangers CM.
iurs a Berlín. särt materialment
S - 7 assats del; quioscos. tan aviat
- són Posats a la venda.
Una gestió de Francois
Poncet

Berlín, 5.-Les declaracions de
Goering referents a les relacions que
els conjurats capitanejats per Rochen
mantenien amb una potencia estrangera va produir una gran reacció
Cert:'.es clig:nmätiCS.
Segons uit p eriòdic francés rail,-

baixador de Franea a Berlín. Francos Poner:. va visitar el ministre
a:emany de Necocis Estrangers, V.:,
Neurath. amb el qual va celebrar una
:larga entrevista. L'antbaixador frunces sembla nue va sollícitar aclarimems
el ministre alemany va contestar
- .2e la potencia alludida no era
Franca.
Com Hitler es féu enviar la
felicitació de Hindenburg
Londres. 5.- El redactor dipleniiitic del "Daily Express" explica de n a
segiient manera cern Hitler es va fer
trantetre el telegrama de felicitaz,0
q ue Hindenburg va enviar a ell t a
Goering.
Un enviat de Hitler va arribar a
Neuducl.: i va trametre al oresideut
els missattze., j a redactats. Hindenburc
sr refusar de firmar-los. Aleshores
: va ésser presentada una 'lista de
n. sona'::tats condemnades a mort.
Entre les Persones hi havia Von
i dos o tres amics íntims del
cresldent.
L'escena va ésser dramática i va
pr .-duir el sea efecte. Hinilenbur g va
'22fensar els seus antics. "Salven la seca
i firmaré'. va dir. Els noms von
ét. 5er eshorrats de la !lista i el martcal va firmar els telegrames.
:,,Restauracld dels Hohenzollersé

Londres, 3. - El "Dailv Express.'
rublica la noticia que el can- celler Hitler, per rnantenir-se al poder, jugará
aviar la carta munarquica.
S'e'rts afirma-escriu especialment
?,roan conservador-que en ei curs
entrevista de Venecia el duce
-ella al canceller Hitler el cesta:ert de la monarquía quan arribi
moment.
El corresponsal del "Daily Express" assegura que aquest moment
e , tà. pròxim. Es parla del princep
uis Ferran, segon ful del kranprinz,
per a ocupar ei tron.
El corresponsal angles zcaba dient
que en cas que no s'arribes a realitzar aquesta restauració' el re;,v ins hitlerià no durará mes d'un semestre.
Ernst, suïcidat
Ber:in, - Rumors que no han
estat encara confirmats asseguren
ri ue l'espo s a d'Ernst, cap assassinat
per les milicies d'Hitler, s'ha suicidat.
També s'assegura que el famós as
de la guerra Gehrst figura entre els
a'usellats amb motiu del complot de
tropes d'assalt de von Roehm.
Sembla que l'ex-president del Cens e!! !laceres senyor Kahr i el general
"an Rossow, que exerciren un papel.
:rsportant en el cola d' Estat histeria
d s i dia 8 de novembre de roza, figuvm a la llista d'aiusellats.
París, 3. - El perlähe "Echo de
París" publica la noticia del sen corr e sponsal a Munic dient que en aquella ciutat !han trobat cadavers de
conjurats en l'Ultim complot.
Entre aquests hi ha els cadavers
dels politics Kaerd i Beck, aquest
Ultirn submergit en una !lamina situada als aforea.

E t s nazis austriaca tornen
ni seu país
Viena, 5. - Telefonen de Saliburg
que centenars de "nazis - austriacs
'tue shan evadit dels campaments bareresos de treball es presenten diàriament a la frontera austriac, a parta- de diumenge, i sol-liciten que seis
permeti l'entrada a Austria.
Tots els qui han perdut els drets
de ciutadans austriacs sOn rebutjats
sense pietat i han de tornar a Alenianya.
Els altres són conduits a la presO
de Salzburg.

fió d'Alernanva. "Le Temps" din que
la situació al dit país esta molt Iluny
d'haver-se aclarit, i que en tot cas
sha de reconeixer que la o reP encle
-rancidelRhswtánament establerta.

Un sacerdot detIngut

ANGER
Treballa parlamentaria
franceses

El pla de treball
contra l'atur

forçós
París, 3. - La Cambra ha
abordat la discussiú sobre el
projecte de participació de l'EsUii de les gratis Companyies
ferroviàries en l'execució de
gratas obres destinades a liudar
contra l'atur foreús. El Ministre
de Treball, M. Marquet, ha fel
cull atar que el projecte no pot
t., sser Inés econiunic j justifica t.
S'ha rebutjat per 440 vols. Conira 145 una esmenti que havia
presentat el socialista senyor
Moda proposant que es reduís
a 1.000 milions la suma de

Berlín, E - La policía d'Osterbarken ha detingut el sacerdot de la
localitat, que es dedicara a te r P ro
contra la política del Go--pagnd
rern , especialment als cercles feme- ..2.en u0.700.000 frailes, que les
Companyies f error iä ries lin tira n
nins.
de percebre com a emprèstit de
Signatura de l'aord
les Caixes d'Assegurances Socials, per a atendre el; treballs
anglo-alemany
de seguretat de les vies i de les
esta c ion s.
1:1 cap del Govern ha intervingut ami) grata eloqinuicia en el
debal, i ha declarat que era buque inarxi el Govern sense L'ayer
fet res a favor deis obrers que
es troben en altar foreOs.
La Cambra ha rebutjal tarnbe
per 403 VOIS contra 174 una esmena del sucialist a senyor bebas
demanant que es recluís a 40 MiLondres. 5. - Ahir a la tarda va res la Jurada del treball selinaquedar signat l'acord anglo-alemanv re- nal.
111 senyor Marquet havia plan_
latiu a la oneeti6 de les transferencies.
fejat la qüesti ó de confianta
Conforme a aquest acord. que s'ha contra aquesta esmena, i ha tilaestipulat per sis meses. Alentanya con- nifestat que quan sigui possible.
cedeix a Anglaterra el maese de nació i anab aquiescencia de les colmes afaverida, a canvi de la rremetenca
lectivitals interessades, es proper part d'Anglaterra de desistir de la
eu ra rä reduir la jornada de trecreació d'una calva de compensació.
Shington, 5. - A: 5 cercles pennics ball per a facilitar d'aquesta ma...afirma que el govern deis Estats Unir; nera l'ocupació d'un ntés grata
té la intenciA d'exigir del govcen a l e- nombre d'obrers parats.
many les mateixes garanties per al; teFi tia lment, la Cambra de Dinedors de bons alemanys que els con- pu la t s ha adoptat, pel procedicedits a Anglaterra, segons el recent ment de mans aixecades, el conacord que sita signat a Londres.
junt del projecte de grans tre-

Els Estats Units

el mateix
ente

exigiran

INCIDENTS AL SARRE
Sarrebruck, 5, - Shan produit incidents de terca gravetat quan se separaren elements pertanyents als partits socialista i comunista, que no pogueren trabar lloc en el local on se
celebrava una reunió,
Els dits elements es reuniren en
un dele carrers veins, produint-se una
col-lisio, de la qual resultaren ferits de
més o rnenys gravetat cinc agents de
la gendarmeria i nombrosos manifestanta.

LA DECLARACIO DE BQNY
AL MINISTRE DE JUSTICIA
París, 5. -1..a Comissió d'enquesta
cine enten en l'assumpte Stavisky
decidís per 34 vots de 36 votan,.
trametre novarnent la declaració de
l'ins p ector Bony al ministre de Justicia.

Noticies diverses
Londres, 5. - El senyor Norman Davis, qui representa els Estats Units en
les conversacions navals que se celebren
actualment a Londres, ha conferencias
amb eI senyor Baldwin. - Fabra,
Londres, 5. -S'anuncia que el duc
de York, que des de fa alguns dies patia
septicecia en una mi, s'ba haga,
de sotmetre a una operació quirúrgica,
i a conseqüència d'això, s'haurà de mantenir en repòs absolut durant algun
temps.

París, 5. - Procedent de Lió
arriba alair a aquesta capital el
solda del Marroc.
Méxic, 5. - La policía de Mon ,
terrey s'ha Mcautat d'un camlú
que conduia :30.000 cartutxus de
revólver, els gneis se suposa que
anaven destinats a Méxic.
Santiago de Xile, 5. - Eta una
convenció que el partit revulu.
eionari Celehrava en aquesta han
estat tetes 300 detencions de delegats, per considerar el Govern

que la reunió era sediciosa.
Paris. 5. - L'ex-ministre seeyor Bonnet ha marxat aquest
nit cap a Rússia i Turquia.
El senyor I3onnet es iar.päsa
realitzar un viatge dest ile pcls
el; paisos.
Londres, 5. - L'ona de color
deixa sentir els setas efectes des
de ja fa alguns dies, i causa
gratis perputicis o tot Anglaterca.
Ahir, a la part central i al sud
del pa ts, fou registrarla una temperatura que en alguna hines
passla deis 80 graus Farenheit.

IdI servei meteorolOgie
que és molt probable la con11Denegaol6 d'una confe'sumió del temps calorös.
Bucarest, 5. - En el Consell
ráncia
Se celebra abir,
Nova York, 5. - El senyor Hants- de tniniSlreS que
taencl. lloctinent de Hitler, vingut es decid( procedir a la dissolucie
als Estats 'Units per tal d'assistir a de les Formacions hitlerianes de
r aniversari de la sera promoció a la Romania.

la re-14'

Dilluns, Barthou Les intencions

nidal a Londres del nou govern
japonés

Furt/ion estrt a pura d'anar a Londres
1 la prerasa internacional hi presta una'
ra ya atencnó. El "Ttraps" ha txtigut posar en evidencia, amb tina nota probablement oficiosa, la diversitat existent
entre la risita de Barthou a Londres i
les anteriors a Praga, Bucarest i Belgrad. L'aclarin i ent rra necessari a fi
uf eritar malentesos.
La Petita dOntena i Frana esta., nigoufs por una atiança regular, fundada
sobre camunitat d'unteressos i lona anustat cordial, tencin objecira je:1.'0in... el
de „manten ir la poni evitant temptativcs
revisiontstes.
En canvi, entre Franca i Ana/aterro, tot havent-hi :Ola voluntat t'amura.,
d'arribar a una entesa, no hi ha cap
comprarais, i conserven cada una la sera llibertat d'acció.
prefatja l'esdcvennidor, is
clar.
Barthou tiodra a Londres canvis d'impressinns amb Baldwin i Simon, candidato a la sueces sió de Barthou. Les r e ndicions europees no siln pas heu noretals. i la 1,711 encara no estä consolidada. Persisteix la desear:fiarlo entre goverso, i els que radrien desencadenar
usuta guerra Hl , bicis acabni de maniobrar.
Renes, en un discurs, després d'especificar els pro,, Osits de la Retira Futesa i de la Unió Balcanica, ha anirecat
una amable cuida a Italia i 'Il,',rso't'a.
ferip43 s'uneixin a uno obra de Pau i
de devirtnament. Alcracznya, en aquests
ntoments , no esa en situaciii de r espondre: perb Italia no ha vacillat a
desiilusionar Rentes. Roma és conntraria
als pactes regionals, a la partiriPació de
Riíssia en la política europea i al pacte
de la 3Irditerrimia.
Bariton, Balda-in i Sima,' in naden.:
nint.‘eia de preocupacions. Per-3 una
entesa franca-brilanira podria eli-

minar-les.
París, 5. - Fi"Temps", ocupant-se
del próxim viatge del senyor Barthou
a Londres, fa observar que no tindra,
certament, el carácter deis que féu recentment a Varsäria, Praga, Bucarest i
Belgrad.
No es tracta de discutir un pro grama preparat per endavant, ni d'arribar
a conclusions termes en cap negociado.
Tot fa pensar que el senyor Barthou
celebrará ami" els senyors Baldwin i
John Simon converses superficials que
precediran canvis de punts de vista rnés
halls contra Vahar forçós, que detinguts s c hre taus els problemes eusera discutit derna. al Senat.
ropeas actuals, que estudiaran, reservant cadascun la cesa 'libertas d'acció.

Al Sanat

Toquio, 5. De l'Agència Rengo. L'almirall Okada, que hacia estat encarregat per l'emperador de formar non
Govern, ha aconseguit constituir el seu
Gabinet.
Formen Part d'aquest els ministres de
la Guerra, Marina i Negocis Estratigens del gavera Salto.
El ministre de Negocis Estrangers,
senyor Hisota. ha tnanifestat que hacia
decidir continuar en les funcions de ministre, a condició que el nou Govern
continui la política estrangera de l'anterior i que l'organització de la defensa nacional no soireixi cap modificació.
El senyor Fujii, alt funcionari d'Hisenda, que ion nornenat sots-secretari
d'aquest departament després de la detenció del senyor Kuroda, ha acceptat
la cartera de Finances en el nou Govern.
El fet que l'almirall Okada, nou president del Cansen, hagi estas reculzat
en les seres gestions per a constituir
Govern pel ministre d'Agricultura de
l'anterior, senyor Goto, que és un dels
principals caps del moviment encaminas
a confiar l'organització de la defensa
nacional a elements militars i els assumptes d'ordre interior a funcionari,
de carrera, posa de manifest el signif
rat que té la constitució del nou Go

UNA RECEPCIO A L'AM-

aimom.(0
DE S CANS
Doneu calma al'
nirvis excitats, i
prepareu el cos per
a un repàs sedant
amb friccions do
Colònia «Aiieja».,
Per les seves essències naturals, la seva concentració i la,
seva puresa, dono.
descans i benestar.;

COLON
z jidei
ERFIJMERLA GAL, ,AtADRIDAVENOS AIRES

El condol per la
mort de mudame Curie

BAIXADA ESPANYOLA A

PARIS
Paris. 5. - Amb motiu de l'Unencanci escolar I.a Granja-Baris, rat n
yor Cárdenas,-baixdor'Espny,e
ha donas una recepció a l'Arnbaixada.
Hi han assistit un representan: del
ministre d'Educació: el rector de la
Universitat de París. senyor Charletty: el director i els ;irofessors dels
Liceus de París i departament del
Sena: directors d'ensenyança superior, primera i segona enseneanca;
director de l'obra francesa a l'estranger, senyor Max, i altres autoritats
acaderniques.
L'ambaixador, en unió del ministre
conseller senyor Castillo i del professor senyor Vinyes, ha fet els honors als concurrents a aquest acte
de coniraternitat hispano-francesa, el
qual acte ha resultat molt brillant.

Abans que es reunoixi l'esmenta da Con ferètt vis, Era m; a posarà la quilla d'una nova
iu‘rh el ministre ha dit que no
podia avenear si PS tractará d'un
tercer "Dunkerque" o d'una unílat de 35.000 tones, la filial cosa,
por abra banda, no es de desit;ar.
Finalment ha manifestat que
ava que el segon -Dunkerque" porti el nom d'Esirashur
blm
aprovat el projecte,
qual es modifiquen les tarifes de
Duanes per als vins que siguin
tramesos en garrates, ampolles,
flascons, gerres
os estros
anäl eg s.

Un debat sobre l'augment
de la arboló anglese

Darrera hora
DE BARCELONA
L'INCENDI D'AHIR A LA NIT

A BADALONA

París, 5. - Comuniquen d'Annernasse
que aquest mati ha sortit de Sancellemez
el furgó automäbil conduint el cadaver
de Mme. Carie.
La familia i amics segueixen el furgó
en automäbils.
Per ordre de la familia, ha estat comunicar als centres ehemals que l'enter rament s'efectuarà en la més estricta intimitas, d'acord als desigs de la difunta.
- Fabra.
Nora-York, 5. - Comuniquen de Vesterley iRliode Island) que el protestar
Einstein, en tenir noticies de la mort
de Mme. Curie, declara que la difunta
era una de les personalitats cientifiques
Inés eminents de la nostra época.
Tosa la premsa americana i les associacions cientifiques reten homenatge a
la memòria de la senyora Curie. El P e
-riódc"NewYokTbunscriqe
Mme. Curie era una de les mis grans
figures dcl nostre temps, una gran dona
que consagra la seca vida entera al be
de la humanitat i a la práctica de la
virtut.
Diversos sacis celebres, entre ells l'eminent inventor Nokola Trsia i el doctor
James Ewing, els treballs deis quals sobre el càncer fan autoritats en la materia, han fet declaracions d'hornenatge
a Mine. Curie, Tosia ha dit que la Pos
-teriaIcondàuleprfnia
entre :es dones més eminents de la histbria. El doctor Ewing ha dit que el descobriment del ràdium fet per Mme. Cune i el set, marit és un deis mis gratis
esdeveniments de la nostra época i representa un pas decisiu en la lltli ta con tra el cáncer. - Fahra.
Montevideo, .5. - El Senat de l'Uruguai ha trames al Senat francés un
telegrama de condal arnh motiu de la
m o rt de Mme, Curie. - Fabra,

Ahir. a tres quarts d'onze de
la nit es va declarar un incencli,
eta una fàbrica de vernissos, installada al carrer de la Merce, 45,
de Badalona, propietat del senyor Mariä Poto.
L'incendi adquirí des dels primera moments molla intensitat
degut a la cornbustibilitat de les
matèries emprades per a la producció de vernissos. Ultra això,
el foc va produir l'explosid d'uns
quants bidons de benzol que bi
havia dintre la fabrica, i causä
la consegüent alarma a tot et
veinat, la qual cosa produi la
impressió que es tractava d'una
gran catàstrofe.
Amb iota rapidesa foren organitzats els treballs per a l'exlinetiS de l'incendi, i hi acudí tot
el servei de bombers de qué dis,
posa la cintat de Badalona amb
el material corresponent. Després d'una hora d'incessants estoreos pogué és.ser dominat el
foc, que destruí la major part de
les existències que hi harta dintre el local sinistrat.
Encara que de moment s'ignora la quantia de les pérdues, es
pot avançar que hauran estat
força considerables, i no hi ha
hagut, per sort, cap desgracia
personal. Segons hem pogut esbrinar, la fábrica eslava esseparada.

PARIS

MITING ACCIDENTAT

Paris, 5. - Al Senat ha est
aM..plat
del projecte
BARTHOU PARLA DEL
Reforma fiscal, i despreß el conjunt del projecte.
SEU VIATGE A ROMANIA
NOUS DESORDRES
El senyor Dourmergue ha A SAN FRANCISCO
a y a t a la Cambra que el
Paris. 5. - F.n sessiís celebrada Ter
presentara, tan aviat cona es reprenguin els treballa parlamen- l'Académia francesa, e; ministre de NeSan Francisco. 5. - Shan reproduit
taris, un projecte de llei colmo- gocis Estrangers. senyor Barth o rs, ha
dint als gratas mutilats de la donat compte de l'acolliment calorós que desordres provocas; Deis vaguistes.
Aquests han estat rebutjats per la poguerra l'ajut que calgui, amb ti baria estat di s pensat a Romania. i ha
transmes la salutaciO coral de conirater- licia, però sisan refet i han tornat a
ofertes, a partir del dia 1 de ju- nitat que Ii havia estar confiat per l'Ala dureza. Han apedregat els agente. els
lio' actual.
cadèmia polonesa per a l'Acadèmia iran- quals han contestat a l'agressió. Han
El Senat ha adoptat por 281 Cesa.
reeultat sis vaguistes f un agent ferits.
vol; contra 22 un projecte que
Requerida T'el governar'-or de CalifärLt nteriorment baria estat adoptat
nia,
la guàrdia nacional está preparaper la Cumbre, autoritzant la
PER NO SALU- da per a intervenir utilitzant unes bornrealització entre 1 . 1 de mitre 1 EXPULSAT
bes esnecials nue deixen le s Persones
el 31 de desembre de 1534 de la
DAR A L'ESTIL NAZI
que en sofreixen els efectes, impotents
part corresponent a la dita anua-er a ice res durant un espai minM de
litat del projecte naval.
des dies.
El ponent de la COl g iSSió de
Berlín, 5. - Aquest mati, en ohne'
Marina ha declarat que un cup se la vista en una de les sales de Totes les notes pregadehagi estat acabat el segun "Dun- l'Audiencia de Leipz^,c, l'adrocat dehan d'ésser trameses
HOTEL MONT-THABOR
hei - que", quedaran disponibles fensor s'lla negat a fer la salutació
.7atalà i abans de les nou
4, esse Mont-Thabor
53.000 tones.
en alernany quan ha entrat el TriEl ministre de Marina ha madel vespre, a la Redacció- Mott cèntric - Prop de l 'Opera
bunal.
mtestat que no semblava indisAmpliat en 1932
S'ha acordat l'expulsió de l'Audièn Corts Catalanes, 589, LeT 180 habitacions :: 100 banys
pensable respondre immediataLes
d'esports,
a
Barbarà,
11
ment a la decisid italiana en lila- cia de l'advocat.
trobareu Iota mena
teria de construccions navals, i
de Licilitats, per esser
despres ha fet notar que conve-

Gerencla catalana

rtía anar a la Conferencia de
Londres amb tota serenitat, pero
amb la l'alelad() d'usar del dret
que assisteix a França.

WINOMMIMMIBMIBMIMBI.

DE MADRID

'Valencia, 5. - A Gandia, al
Teatre Serrano s'ha celebrat un
míting organitzat per les extreMPS esquerres.
Han intervingut en l'acte
ministre senyor Botella Asensj
els senyors Valera i C;ardOn Ocdux,
Les interrupcions h^n estat
constants, enmig d'un gran aldandi ha acahat radie.

TOWI09
COMPANIA TRÂSMEDITER RÂFE
»amor,

de la (Aldeana, ti. - ISAISCELUNA: Sta Latidas.
LISIA RAMA DE ORAN LUXE BARCELONA•CADIZ-CANARIAS
Anadeo mimesi s ese asaetea a i ei ti. Bromaran el oPrv p is lee
Ol.
"CIUDAD DE SEVILLA" e .6 1/ILIJI5 CM MADRID"
LINIA RAFNDA DE GRAN LUXE NARCELO.SA-PAL p s us MALLORCA
SortIdes cada ella (sueno el* diumenfreit). i1
Ilarcelons 5 Palma, a les as
Dores _ per tes motansta
' CIUDAD DE BARCELONA . ' . "CIUDAD est
ERWEIS RECULARE ENTRE AAAAA CONA VALENCM ALACANT I PALMA DI
MALLORCA. •ARCELDNA-M50 u BARCELONA-EIVISSA
liSis C5,A511 , !AL AMI' s'o :ALES C tail'S El s M'IV! S DE LA psEititsguANIA
NO111) D'AHOGA I CANARIES.
Soetldes pulmenals de Barcelona els diles
LINIA ir. IERC/AL B/LBAO-CADIZ•CANAPIES, AAlb ESCALA A TOiS sILS
t> 011T9 DEL NORD D'EFPANYA. - SortMes quinernals de Bilbao • 12 Macote
i .INIA RAPIDA iiElii'LAP ENTRE EsFP.NY A u TEUIII"ro lli s UF ms ni I k •
NSPARYOLA (ICNNANDO Pool. SortIdes el die t7 de cada mes. are escales e
Valencia. Alar ga 5 faculiallval, Cartagena I farultatiNo. alai. Las Palmas
Santa Cruz de Tenerife. Rio de Oro (facultativa). Monrrisla o Freetown 5 faculta
Uvas, Santa Isabel de Fel nalld0 roo. Bata (facultstIva), COEct I filo Dende
(facultativa) pela vapore
"PLUS ULTRA" s
I"
LIMA RAMA RECULAN ENTRE •ARCELaNA e VALENCIA
Sorna» de Barcelona els d'auno I ajan, a les 90 eres
"CIUDAD DE VALENCIA"
Pelen u Seberla: 130 pita E 55 I 5 e5a
tortada a ero g o mulata
QUINZENAL SI SDI
IA CANTILIIRICA
sinb *arate a tots els porta de la Perdosma. Salte», de Barcelona els ameres,
LIMA REGULAR ENTRE BARCELONA - ALACANT • ORAN • MELILLA • VILLA
ALMUCEMAN • CEUTA I VICE- vERIM
SortIdes de Barcelona cada diumense. a id 5 coree; (Falsean% els dimane
d'Oren ele d iM ecree d'Oran Cap e A . aelent sls dimatis I d'Alarma cap a
bereelone all ameres,.
me e.
entre Mames 5 Momia. me tletairee-Ceuta. Oses sor11,14,
11118 lis des de MIS per' - $spe.I Aleeettat-Teneer. mitIn - Servil totoetmanw
Alner i a-1111 •1111a
I r( pita, Cielz-Lareatz. Ilervet eetmanel Itarcelena•Cartagen.
Delegarle a, lo 1 ; nsessyla o bous ele Poro.
rassels

Londres, s.- Diversos din dats han
evocas en el debas sostin gut auaesla
tarda a la Cambra dels Coomas
discurs pronunciat recen t tnent n.er
Lord Londonderry en el (mal anan-,
ciar a la Cambra dels Lore, el descabdellament prOxim de l'avia7ió aiigima.
Un diputas liberal va d • tnanar al
tensor Ti aldwin que dkués.
donar se g uretats que Tm es ni-oc.d:i
cau augment de les (orces arlrie:
angleses, sinó en el cas q ue tra.a
I aConferencia del Desarmament.
.•+ft+•, -,444,44+~44444544444+.+44.4444444444***444+44
El Lord President del Consell va
contestar que no Dadla donar can seLlegiu LA PUBLICITAT.
Propagueu-la!
guretat d'aquesta indole.
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firman un ejemplar estrpl•f0
dat

ANUARIO
GENERAL
DE sESPAÑA
da.11,

Baladro -Clara)

er AS DE 8.700 PAGINAS
MAS DE 3.500.000 DATO»
MAPAS - INDICES

SECCIÓN EXTRANJERA
• mimo Director', Unlversal
htalla /al Coutele, !Risitas. Puf:sin/44h
d• fspan y l'onsionte

VACANCES
DE FUNCIONARIS
Madrid, s. - La Presidencia ha
disposat que els departaments ministerials concedeixin permisos per ab..
sentar-se de les seres residencies ofidais als empleats que ho
des del 1,5 del corrent fins al is do
seternbre, i que per a això s'estableixin dos torns.

ARXIUS I BIBLIOTEQUES
De Catalunya. - Bisbe, 3 (. 11 a tA
Joventut

Socialista de Barcelona,-'

Rambla de Santa Mónica, 29, segon
(Oberta al palie tots els dies feiners,

de set a nou de /a nit Diumengec
d'onze a una del matt)
Acció
- Amadeu Vives, 31,
Academia de Bones Lletres. - Cat
re r del Bisbe Caçador.
Academia de Medicina i
Carme, 43.

Pi-acto d• un

ejemplar complete'

CIEN PESETAS
(Irme ea portes sn toda EeDIMI)

'ANUNCIE EN ESTE ANUARIO,
a COSTARA MUY POCO Y LE

tENEFICIARA MICHIS1410
•nnn•

lauarios
Slieliple

Riere Reunidos, S,
SS y • • BARCELONA

Pedagògic Experimental.-Tra
vessera de Dalt, 74.
logia.
Academia Catalana de Belles /te%
de Sant Jordi. - Casa Llotja (de
nou

a una). Especial d'Art i Arqueo

Social i Industrial.
allmer4 1871

Urgells
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BARCELONA AL DIA
Pels Centres Oficials
SENERALITAT.

Junta Vitivinicola de Tarragona. — Anunci.
Districte Miner de Barcelona.
— Anunci.
Direcció d'Obres Publiques de
Barcelona.—C,arreteres: Antinri.
Direccid, d'Obres Publiques do
Tarragona. — Expropiacions:
Anunci.
Delegaciö dele Serveis Hidràulics del Pirenou Oriental. — Reenlució d'expedient d'expropiar/
forcosa.
Administratiö Municipal. —
Edietes, si/hl/tules 1 concursos
d'Ajunlaments de Catalunya.
,1drninistracid de Justicia. —
Senteneies i edicles.

tingut d'aconseguir-li un rärroc
a la Generslitat.
* A l'Hospitalet la policia
detinguS un individu que vulia
matar un company de treball,
amb el qual este renyit ¡ Ii va
posar lucid clorhidric a la garrafa del vi que heu aquell a l'hora
d'esm o rzar. L'obrer contra el
qual anava l'alemptat, en ingerir-lo, resulta amb una intoxicacid grell. El detingut pasea a
dIsposici6 del Jutjat de Sant Feliu.

Semi Meteoroleic
de Catalunya

Tribunals i jutjats

versitat els abotones excepcionalment
ben dotats.
e) La carrera del .Magisteri, com
toteä les antes, sera carrera universitaria.
1) La trniversitat catalana, ultra
les aoves iuncions clàssiques, tindrà
anex un politechnicum complet dedi c ar a les aires investigacions cientifiques i a la formad ') de personal
tecnic de totes les branques de la
ciencia i de l'art.
g ) Cada professor estará al !lec
mes adient a les leves aptituds i alt.
(loan; pero (ots, ne e essáriament, hauran d'haver professat en escotes de
parvuls i elernentals el temps con..
ienient perquè la sea formació proiessional sigui completa.
In) L'exereici de la pro(essió . doreal seri incompatible antt, tota altra activitat que directament o indi.
rectament produeixi rendiments econamics.
Ele satis dels professore, amb les
escales convenients, seran equiparats
almenys als sous maxims dels mes
alts funcionaris estatals.
i) La tasca delicada del professorat en Iliurar-se a la formació de
les joventuts requereix no solament
els dots de eapacitat necessaris a la
profeseid, sinó tantl,é una exempladtat de conducta en el compliment
del deure professional.
L'exemplaritat en la conducta és
quelcom més que el compliment
nirn d'un contracte: és l'exponent
d'un desinterés i d'una vocacid.
Al fui' de la consciencia individual cadascú pot trobar-hi la sati sfaecii. d'un estimul o bé l'imperatiu
d'una rectificació. Hi ha, per& Un
estat de consciencia conectiva que
objec t ivament fa els seus judicis.
Aquesta suma de valors complexes podrien i haurien de tenir el seu
reconeixement en l'escala de judicis
del professorat i en l'atorgacid deis
Hoce de direcció i responeateititat en
les altes esferes de l'ensenyament.
(Seguirà.)

contra Francesc Gemirle,
CAUSES VISTES AHIR seguida
SITUACIO DINERAL ATatoSPERICA
Josep Sandoval i Joan Corte, con/ a
Presidencia. — Ahir el senyor
D'EUROPA A LES 7 NONES DEL DIA
autnrs de l'atracament efectuat el dia
Companys va rebre, entre altres.
A la Secció Primera i a porta tanDI JULIOL DE 19114
11 de maig a la fabrica del carrer
cada, ea Ya vetare una causa Per a bu- de
les següents visites:
les Corts Catalanes, Indústries Resos deshonestos contra Pascual lean- unirles,
A la PenInsula Merina, a la MeEl regidor senyor Matheu; seS. A., d'on m'endugueren unes
dlterrinla I e !tulla ¡s i tien °subiert
zo. el qual va ésser condeninat a la
nyor Cases, secretan i de la Unió
ntil pessetes despees de !ligar els
presslone balite , que han prodult
Pena de quatre anys. nou mesos i en vuit
un !limpiar augmant de la nebufeeldi
de Rabassaires; FederaciO Nae
vigilante
i ele rohar-los les armes.
dia de p resó menor.
t, 111i( ten, tumbé alguno. eluAeneats proceesats ¡oren detinguts
cional d'Estudiant de Calaludes I tempeete. Meladee.
* A la Secció Segona es va SUSLee altos presslone &han sltuet
nya; CornisSt6 d'escorxadors de
p endre el iurat q ue esta v a anuncia, arfen del tiroteig de la V erneda en
la mar del Send I donen Ileoe • loe
el moment que anaven a realitzar un
Catalunya; senyor Ramon Nubloirr manca de testimonis.
temes a Frenes, a lee Mea OrltisnlAJUNTAMENT
la, a invitar-lo a la Fira-expo* A la Secció Tercera va conti- altre atrarament.
ques I a lee reglen. al p inos, 40
El fiscal els dentaria en lee seves
ha
vente
flulsoe
I
I
esti
'ere,
Si
—
nuar la causa per homicidi contra
sició de Fruita que s'inaugurarh
55 temo...atores sen •ustr•.
e/uillem Liversey, de la qua; en do- r o nellisions provisiona4 la pena de
a Pelleja el proper diumenge,
Asorda de la GomIsaltb de gosis
ancs i un dia pel deliete de robanen/ iniormatió a t'art.
dia 8; comissari general d'Ordre
'roen del dla 4 de Jullol de 1034.—
* A la Secció Quarta es va sus- inri a mi armada, i un any de eres')
Públic, senyor Coll; director
Aprovar la Meneiria formulada
UTA, DEI. TERIPS
liendre la vista de la. causa Per mate per a cada un per la tinene,a
d'Administracid Local. senyor
A CATALUNYA, A LES 1,017
per la Gonselleria Regidora de
nut havia le celebrar-3e per no lla- d'arma dc fec.
Espanya; el di:J/0M. senyor Mesves- comparece el processat.
* Ha estat sobreeeglida la catima
Presupostos, Greda i 'Iresoreriis
Kn general, domina bon temps , pobtres; els diputats senyors Foleh,
re de pe« estabilitat, deaut al rereferent a les liquidacions deis
se g uida pel jutjat te Granollere rongim
de
balate
desentona
de
la
MeGerhard i Riera; M. E. Billieres,
tra Bartomeu Pone per l'aeeaseinat
pressupostos ordinaris d'Interior
dlterrinle.
TRIBUNAL D'URGENCIA
COMISSARIA GENERA'
alcalde de Tolosa; M. al. Roguet,
"l'un contramestre. En conseque,ea
i d'El:templa de. l'auy 1933, autoG1 sal este mis nuvoles I ele
D'ORDRE PUBLIC
el
proceseat ha estat alliberat.
presiden! de la Fira de Tolosa,
vente
sem
Misas,
del
sector
nord.
ritzunt-la perquè les elevi, junt
Hi va compareixer Rafel Pozuelo,
En les d rrrrr es 24 horas s'han
que ha vingut a invitar l'honoamb els cumples de l'esmentat
acusat d'haver p roferit injúries contra
registrat rulzats I tempestes a la
rable senyor President a la inauCerdanya.
Ha estat recollit el diari "Rea_ oxercici, a l'Ajuntament Ple per
les autoritats catalanes, el die que ASSENYALAMENTS
guració, que se celebrare el 2 lidad", de Madrid, el
La temperatura 111M1/118 d'iblr
es va celebrar la vista de la causa
(mal havia a la seva aprovació provisional.
PER A AVUI
d'octubre.
de 34 graue • Seres I a Trame, I le
per l'atracament al cotxe de la
est al denuncia t.
Aut/witzar el conseller regidor
mlnIm• d .evul da 10 grata, a Capt../Bacs. EI tribunal li va imposar la
* Ahir al mal]: es presenta a de Cultura perquè elevi al Ple
alta I e Fiarla.
El Butlletf Oficial de la Genena de dos mesos i Un dia de presó.
AUDIENCIA TERRITORIAL
neralltat. — En el seu número treballar un contramestre a la Consistorial, per conducte de la
(Lea observeclOns del lenes a
* S'hi va orare una ultra causa
d • ahir publica el següent su- fabrica Successors de J. l'Ha, del C.oinissi6 corresponent, les baearcelona. a les g el. Tan a la cap
p er desobediencia contra Adolf GuSala Primera.— Inrident: Marlan
talara ae la p rimera »tina.)
carrer d'Homer. No fou admès ses que regulin la CPSSiö de l'ús
mari:
tiérrez, el qual va eseer condemnat Cabro contra Salvador Castet.— Intambé a dos mesos i un dia d'arrest. c.cleat: 1. Coll contra J. Mestre,•
Presidència. — LIst de conser- perquè havia estat substitult. de la planta del Palau de Pedral* El tercer jUdiri qtre es va celeSala Segona.— No té assenva:avad() del Patrimoni Històric, Ar- L'esmentat contramestre m'un- bes per a la residència internade
la
casa Paele/las, a la Plaoi
brar
va essen pel p rocediment d'ur- mente.
festä que portava Una ordre que cional de senyoretes estudiantes,
iístic i Cientific de Catalunya.
del Rei.
zencia
i
contra
Josep
Puig
i
Arimany,
Justicia j Dret. — Decret no- el conseller de Treball li hacia ¡ les relaciona entre l'AjuntaCedir al Centre Gallee de Bar- el qual, a Vic, va atemptar contra
AUDIENCIA PROVINCIAL
menant jutge de primera instan- donat perquè l'admetessin a Ire - ment 1 l'Institut d'Acció Social
celona el Pohle Espanyol del els mossos d'Esquadra. Li van ésser
Secció Primera.— Dos orals per
Universitària j Escolar.
cia i instrucció de Sant Felin le bailar.
a
p
reciarles
alounes
atenuants
i
va
ésfurt c a ntra Arnadeu Llobet i Joan de
Au toril zar el conseller regidor Pare de Monljnie la nil dl dia
El fet bou denunciat a les
ter cimdemnat ioualment a dos nieLlobregat el senyor Jaume Sentís
la Crea.
del correr/1 per a celebrar-hi una
tos i un dia d'arrest.
i Melendo, funcionari de Yesca- autoritats, j aquestes ordenaren de Circularle) 1 Policia Urbana festa de earacter
Secció Segona.— Dos oral: per rolafd general de l'Estat. el qual que es rae' una informació per per a sormetre a la Coinissió
batori i e s tafa centra Antoni Geiz.,'
consistorial del n'alela: nom , per
L'alcalde da Tolosa vIclta el
haurà de sotmetre's, dintre el tal d'aclarir-ho.
VARIA
JOSeD Fuster.
tal que aquesta elevi a l'Ajunra- senyor PI 1 Sunyer. — L'alcalde,
termini d'un any. als exercicis
* La policia va detenir
Secció Tercera.— Contineac:6 del
Cridat pel president de l'AucEeneis iurat per homicidi contra Guillen/
que eón dieposats en el decret el súbdit argentf Ländi Pino Os- hiela Ple un dictamen proposatit senyor Caries Pi i Sunyer, va rede 10 d'abril pasas!.
sorio, el qua l usa també el nora desestimar el recurs de reposiciú bre ahir al 'naif la visita de l'al- v5 estar ennierenciant ahir al mati Liversey.
amb el senyor Em p erador el p resiin! cipo ea 1 ul se nyor A In adeu enfilo de Tolosa, M. Billieres,
Ordre nornenant jutge de pri- d'Alexandres Vinyes.
Secció Quarta.—Un j u r at P e r bo
mera instäncia 1 instrucció de
Aquest individu ja fon detin- Torner contra l'acord de l'Ajun- qual ticompanyava el presiden!. dent de la Secció Quarta, senyor
-inclotraEmSbues.—
Montblanc, en virtut de concurs, gut el mes de setembre de rallY tament, sobre rescissió de l'ad- de la Fina d'aquella poblad)", Rodri g uez pContrcres.
UNIVERSITAT AUTONOMA
divorci:
Concepció Rchert i Martí
* Els rocurador; municipals en
el senyor Joaquim Pblit i Mo- Pascal i posat a disposició del judicació de les liMes d'auto- M. Roguel. Amb.16s han invita t ele van complimentar all:r al mati contra Joaeuim Maci j Macio,
el
senyor
alcalde
i U.VjunInutent el Escal de l'Auchentia senyor Joan
lina.
Jutjat per la Ilei de vagabunds. Va ómnibus.
El creuer transatlàntic. La GeneraTRIBUNAL INDUSTRIAL
Aixecar, d'acord amb la petició (le Barcelona a le inatigurarid
Economia 1 Agricultura.—Or- cumplir la pena que li bou imlitat de Catalunya ccncedeix tres mit.
l'un
n
la
Eire
de
Tolosa.
*
Ahir
al
gran
nombre
trentit
ata,
un
que
tinelrä
Ilee
metí
van
ésser
pesats
Jutlice a des quarts d'onze. -'- Re' ges beques. — La Generalitat de Cadre autoritzant el Comitè pecina- posada fina al mes de novema dis p osició del jutjat, dos deis indimemunient al patrici doctor Mar- el dia 6 d'octubre
de malarie: Rafel Segali c/n- talunya ha concedit tres mitges benent d'Indústria per a concedir bre.
vidas
aun
van
ésser
detinguts
amb
tra
Rafel Deleter.— A tres quart; 'mes per al creuer transatlinnc. Potí
duliä,
eniplaçaill-lo
1
a
la
Placa
En
esser
detingut
novament,
vacances, en periodes no supede
motiu
l'agressiú comesa contra e:5 el'onze.— Reclamació de salarie: Eran- dran prendre part al concurs, ultra
riors a quinze dies, als funciona- cha sabut el sen non autentic, (le 31olina, j autoritzar al coi/sea g ents de l'autodtat, al carrer
cese Torres contra Bonaventura 711r- els elements universitaris que haviert
i, a mes., que estava reclamat per llen regidor d'Urbanitzacid i Eiria d'aquell servel.
Tarragona. S'anornenen Caries Le' ha.— A lee onze.— Accident del tre- p resentat sollicitud per al concurs
Sanitat i Assistència Social.— l'Argentina con a autor de la xampla yergue prengui le S meparrónPero Moreno. Han estar pr o hall: Francesc Roca centra Antorei anterior, els cursetietes del MaOrdre deixant acose efecte la falsificad() j defraudació de ti- sures necessitries per a l'execucessats pel Tribunal d'Urgenc:a.
Coll.— A un Quart dotar.— AuciLa sueielat esperanlista "Pa* Pel j uncal del Tribunal d'Ur- 'test del trehall: An tom Rodrieuez gisteri i els tnestres nacionals, c:s
sanció que, en virtut d'expedient, Uds al Banc de Rosario de Santa en -) daquest prJjecle.
alumnes de l'Escota Normal de la
co
Kai
Amo
celernarä demä, gencia ha estar qualificada la causa contra Sotietat "La Emancipachín”.
Dictamen acordant les normes
lou imposada al doctor Gabriel Fe. Ha esta! comunicada la seva
Generalitat el; que hagin acabat el
Ferret, per ordre de 22 de febrer detenció a la ronda argentina. per a la substitució auturnativa dissabte, a les deu de la vetlla,
Batxillerat i esperin ingressar a la
assemlilea
general
de
socis,
al
que el tenia reclama!.
en cas d'abstmeta dels consellers
d'enguany.
Universitat. El termini de la preseaseu nou estalge Rodal, carrer
tacid de les instar/des acabara den/a,
Colase)) de Justicia Municipal.
* Per la noticia ha estat de- regiclors, consellers delegats esde
Sahnerön,
56,
principal,
sepecials
j,
diseabte,
dia 7. Aquestes instanciee
consellers delegats de
b--Nomenaments de jutges 1 pro- tingut un individu nue es fa anogona.
han rEanar adreeade; al senyor reccuradors municipals i Ilurs su- mellar Barrí de Ghutrunky, de districte.
tor
de
la Un:versitat.
Prendre esment, de diverses replents dels partits judicials de nacionalitat alemanya, el qual
ESCOLA NORMAL
Instituts-Escoles i amb l'Institut
Provee; d'ingrés. — Es convoca els
El Lycettni Club ha cdnstihrit
Granollers. Olot i Puigcerdä.
havia estat denunciat per un solucions de la Direcciú sl'Admi- tixi la seca Junta direelica: PreDE LA GENERALITAT
Psicotecnie, per tal de im una tria aspirants a Meres a la Universitat,
Departarnent de Governació.— compatriota seu anomenat Joan nistració Local desestimant reben precisa dels jove n SegOD S flor ap- grup de Lletres, per al proper disidenta, Maria Carratalh; vicetitud i dedicar-los a aquelles activitats Iluns, dia 9 del correal, a les tres de
Direcció General d'Administra- Curodo, d'haver-li ofert, mitjan- clamacions presentados contra
ESCOLA
D'ESTIU
presidenta,
¡reMaria
Parellada;
la tarda (aula XV), a fi de realitzar
mi? adients a Ilurs necessitats vitals.
cid Local: Edicte relatiu a la sol- cant el lliurament de 2.0 O pea- el pressupost i Ordenances fis- solera.
Amanda
Lb...bid
de
Cases:
e) Augment d'exigenc.a respecte l ' exercici oral de les provea d'ingres.
licitud de segregad() de la bar- setas, proporcionar-li la nado- cals correspunenla a l'exermei en biblioleväria, Gel rIldiS
(Continuació.)
de
la
capacitat
intellectual
i
de
la
Provisió d'una plaça d'ajudant a id
riada de Sant Antoni, del teme nalitat colombiana, al qual efec- curs.
Coneedir l'exempció de drets i arxivera, Rosa Mar! flirt do Huej) La Universitat procurara 'a integritat moral dels aspirants a les Pacultat de Medicina. — El dilluns
municipal de Calonge.
li avench. 100 pessetes.
le; vocals; Concepció Roig
carreres
de
Facultat.
vinent,
dia 8 del corren; mes, a
arbitris
municipals
crearid de cursos eepecials de Pesollicitada
Departament de Treball 1
* La policia '•- detingitt
ii A tots els mestres en exercici sala del doctor Bartrina, de la Facul-la
directiu del Segell Vives, Celia Sunyot de Fignerola, dagogia i Metodelogia per a tots els
Obres Públiques. — Edictes dels Francesc Roig i Llop, natural de pel
nienors
de
trenta-cinc
anys
d'erlat
Josefina
Bayona
de Cortes, Eva llicenciats i doctora que hagin
tat de Medicina, començaran, a les
Infäncia per a la iamstrucció
Jurats Mixtos de Catalunya.
ee'le possibilitarà de cursar els estu- nou del cuatí, els exercicis del conSaragossa, acueat del rapte d'uRosen Gudd ert-trtl- dedicar-se a l'ensenyament.
Recaptac16 de Contribucions na 'min. la qual ha estat trobada (l'una guarderia d'infants.
curs-oposició per a proveir una plaça
[tez. Ntiria (Ire ni; secretaria,
k)
Com
que
é5 aspirad() que els dis universitaris de peclagogia.
Baixes en Pis padrons de l'arde Lleida. — Edicte del rerapta- al carrer del Doctor Robert,
g) Tots els professors des grata/ d'ajudant a la cátedra de Ginecologia.
Maria le Serra; vice-seorelärla. estudis del Magisteri siguin univerdor auxiliar 1 agent executiu de mero 122, segon, domicili d'un bitri sobre e l valor dele SOI n IFS, Maria Lluisa Queralt de Rollre. sitaris. s'escollira. un nombre deter- secundaris i superiors i els de totes
Im
especialiiats de l'ensenyament curestiguin
o
no
edificats,
en
el
de
Ja zona de Lleida.
minat de mesures nacionals en euerELS MESTRE g
parent del suposat raptor.
solars sense edificar 1 en el d'insaran els estudis de Pedagogia i Me.
Secció d'Estadistica de BarceEl president del Consell de la riel que oficialment puguin des d'ara todologia organitzats per la Univer* A l'arribada del vapor de quilinat; relorn de quedes pagacursar
els
esturlis
recentment
creats
lona. — Estadistiques donlogra- Valencia foren detinguts Pilar
7)Intila )1editerrania. Josep AtoDeganat de mestres nacionals de
sitat.
de
fiques: Moviment de j5 -oblació del GOinez Moreno, de 17 anys, la des indegudatnent, fixa
i Estarles. ha sortit cap a de la Facultat de Peelagogia. Els deBarcelona. —
quotes de l'arbitri dp plus vaina Palma de 'atalliTca per tal d'as- si(nats conservaran Ilurs sano 1 altas- Setena. — Mitjans per a establir a l ' assemblea Es convoca els 80,:io
mes d'abril de 1931.
general extraordinaria
qual va fugir de casa deis seus
l'Escota Unificada.
Secció d'Estadistica de Giro- pares, de Valencia, j llaman Ló- i desestimad() (1111st:tildes ha- sislir a Facie de la ile cid académica, i els no residente a
(continuacii) de la del dia 2,3 darrer)
Barcelona tindran una compensacia
que
tindrà
lloc
denla, dissabte, a le;
na. — Estadístiques dernografi- pez Ibelez, que l'acompanyava. n/iguala all res quol es.
la Festa de Previsió, creada per económica.
Aspiracions ideals
Expedients de jubilacions, pen- aquella Mutualitat, la qual.
sis de :a tarda, al seu estatge social,
cines: Moviment de població del
López te 23 anys, i segons el sions. excedencies i !licencies.
a)
Cada
població
catalana
tindrá
la dumper/tetó li g FAjuntament Cinquerta. — MieJans per a establir nata una institucid escolar primaria, plaça drrquinaona, 4, principal, per
mes de maig de 1934.
registre d'antecedents ha sofert
l'Escola Unificada.
Inelusions, altes balaca en el de Palma, tindra Ih . r. e
discutir el reglament de la Federació.
Secd6 d'Estadistica de Lleida. diverses condetnnes per delictes
l P r e vi
ami/ pärvuls i ensenyament primari
padró
de
venia.
,—Estadistiques demogräfiques: contra la propietat.
e) (facies del-netdiumgals Aspiracions per a dad a sis o sali t complet: ami/ camps de joc. Piscina,
Aprovació de ni:nliptes justiflanys
ELS ESTUDIANTS
Moviment de poblad(' del mes de
esport, realitzacions, biblioteques, sa* La pedida procedí
la de- cata deis Negociats .le Pressu- dit i consistira en el
a) Procurar que augmenti el nom- la de música, etc.
Ihurament .rtina pidissa d'Asnemaig de 1934.
teilcid de Pere Llaurador, a
Assemblea d'alurnnes i ex-alumnes
C e neiderant ja unificats els enSeccie, d'Estadistica de Tarra- täncies de Joal Guerrero, que el postos. Higiene 1 Sanitat j Adml- onranea 1)tdal a un infatit elegil hre d'alunmee que puguin cursar grad'entre els alumnes de les Es- tuitanient els estudis secundaris clas- senyaments priniaris i seeundaris, dels Grups Escolars. — El Comeell
*zona. — Estadistiques demogra- culpa d'una estafa de . 136 pes- ilistratiu de Cultura.
oica, segons restablert en els primer., tots els nois, d'una manera obligató- Direct:u de la Federació d'alunnus
C n intribuir a l'hoinemitge
cotes de Palma de Mallorea.
-fiques: M o viment de poblad() del setos que aquest Ii Miura atol,
apartats de l'adiete anterior. Paral- ra i gratuita fino a Vedar de divuit i ex-alumnes dels Crups Escolars
l'escriptur Jaime Masa0
TonMes de maig de 1934.
la prometença per part del delelament, procurar la reducció pro- anye, hauran de cursar completament convoca els reus SOCi S per al diumenL'entitat coral obrera "La Viog e que ve, dia ti. a una assemblea
reit
ci opletar la subvenció ator- leta de Clavel. " celebrare la seca gressiva dels alunmes 'hure; en l'en- els dos gratis mimad i eectineari.
senyament secundad.
cl A cada poblad') catalana de extraordinaria que se celebrará al
per l'Ajillitatiollit a
g
junta general ordillitria denlä,
10 Quant als altres tois, procu- més de cinc mil habitants lii hauch
carrer de la Portaterrissa, 7 i 9, prina 111 Mlie de l'Escota de Lec, Lluu e dissabte, a les den de la nit.
rar la tria de gran nombre d'ells per- un Inetitut-Eecola amb les Escotes cipal, a les deu del mati.
Roca i Ros, per a contribuir a la
puguin pa ass r als estmlis tecnics
Treball anexes, cm es formaran
Estalviaran el cost de la confec) .:onstruccid d'un aparen de la
El Consell direclin del Centre iltr es,cril. Procurar unta liarmonitza- teto els joven de les poblacions de la
1
ció comprant els vestits fets, a
seca invenci g ') per a fen poseltdo Autonomista de Dependents del Ci ,', en t r e els Instituts-Eecoles i rodaba, per ta t que puguin aprendre
als etee la lectura dels impresos Cornere i de la Indústria ha acor- aqueixes altres escotes de caracter
desplegar tota mena d'activitats
vorrenls.
dar celebrar les juntes generals tecnic, perquè els estudiants obrera mostrar heut clarament llurs aptituds.
puguin
rebre
cenes
ensenyances
cienAdjudicació, en meras del con- anunciades el passat rnes (le
Tots ele alumnes p assaran una Llegiu cada dijous
I
cura n a,!lebrat als ele di- jinly en les .lales segtionts: Litt- titiglIf 5 i humanistes que eontribuei- anyada a reetratteer.
xin
a
la
scva
formacio
mée
completa
d)
Nome, ingressaran a la Universos lote d'uniforme i altres
lía II de julio', a les deu
MIRADOR
puix aquesta casa els ven a uns preus que
d'ltomee entere ¡ ciutadans conscient,.
peces de requip de la Pollria de la venia. Organització: dia I
ter una dels mes (apaciúnicament representen el valor del genere
Urbana inelhs al personal de la de juliol, a les deu de In- vellla. tats per anar una temporada a l'engliarderia de Pares.
Sócore o s mulus: ilia 05 de
tranger a estudiar l'avanç de l'eepe•
rts: cialitat de l'alat/me.
Imposició de penyores per a les deu de la verlta. EsPo
Callst unr,i0 d'ohreb sense, pordia 21 de juliol, a les den de la
e ) Fer una tria ben acurada de
Vasta senyora
mig, o aritb ii tracen') de ieb Ur- n ettla. Consell general de socis: les aptitud, de cada alunine abans de
a pessetes 375
delia Hc p s Municipals j ordres dia 29 de juliol, a les del/ del Vingres a les Facultatb.
Bates percal
ti) Aumentar el nombre de ilusunid. Per a poder asstel ir eti
d • enderroeament o correcció
CAP D'ANY DE LA MORT
• pessetes seo
aquostes juntes setas validos les tres nacionale que puguitt cursar eh;
esinentades ubres.
r , tudis univereitarie.
Bates blanqrns
AprovariO dol mjecte de mo- e e nv e enthries repartides al mes
e) Procurar ladscripciO a la Facul.
Jitny.
• pes s etes 475
dificaeid de tildes a la zona litat de tors els centres docents d'enmitada pets , • arrers del CIt Na5,03-murar superior que tenen un
Kimonos MPnynmffiesamein
va
b
de
'rotosa,
Mallorca
¡
Gabriel
VIDDA DE REGAS
aracter d'esmialirar.
res, a pt e ß. 575
í 1 "fot el personal docent secnn•
EXPOSICIONS D'ART dari
Barnuaos rUSSoS
Oblata Benedictina, natura! de la vila de Perrera
i superior de mcnys Ir "piaran,.
Adqeisiriö de petites parral▪ p c. ssetes 5'75
une morí el dia 7 de julio l de 1933
411)4 derlat seguirá una Cur603 ameles a eol mies por l'obertura del
desnres dhaver rebut els Sant Su graments. la Benedlc
Pijamas seny.,ra
inatics
de
Pedagnoia
i
Metnim,s,"
carrer del Clot en el sen
LA PINACOTECA
Apoet'')Iica i la Indulgènela plenaria de lang J ubilar de
a pessetos vrso
arnh el de Navas de ToO DI ORACIA.314
Sisena.
Mitjans per a establir
RedemeciA del /11,,n
Elpt41016 el• ',entume at.l.ea d'un•
L'Escota
Unificada.
Important collece10 particular
Aprovar el Mor de colid¡dons,
E8
As p iracions per a dad a quinzu
(A. C. S.)
pressuposl i plans rolittins a les
o vint anys
Veatita sedes es101
filia
El
Sed
poli, ti-a Marta risters. seta Xavisr. 41.
"
.bre; d'explanació ¡ eoltocaeló SALA BUSQUETS
tampades,
a) Procurar la creació de nies
que' I Jaim e ; neta 1'011110i Nene l'aRee; besneta Xavier, efecirgina
PASSEMI 04 ORACIA, Se
de voreres als carrera comprenose alar.; nelloda !darla cases. euncada, sltres nebots,
eecolee
fino
a
recluir
a
divuit
rl ler.
o
vint
Unen» 1 °bloom (Pan
toga t us ,..orttlat s .. care5 de ratalunya. S. A ". -Hotel ceSos en la ni iga finca anianenada DIbulme apunte del meatre Pau Cosan, el nombre d'infants a les claeseg.
a pessetes 1475
len e. 5.” 1 - ortevrerie a la Cnuronne. Il,.l". en rernrilar u Hure
per
Ist Aspirar que la materia del5
Can Comte, i anunci de celebraaln , Malä acin e sia p iTaus dolorosa, •• Is pretina renromanin a pes
RAMON LUSAS
Vestits crespons
l'a,IMIrla 5 .1,11,1 1 rrns . os ir,. en be de la seva amma, se releeranois capacitate de les receles nadecid de la bubhaFta de les semenInauguraoló
,,,s ama . iimuirlie. a de t guiri% en117, Set mall. A 11 'dpella
superiora, figunals puguin cursar els estudia aerinl.
boles obres.
sanussini sagrament de l'esPlei Sia rurowposi Ir 5.1111 31 , 1111 e . risar del
rf 2on.
daris completa,
quel n1s restaren seres.
Adjuilienel6, ron' a reanItal
LLIBRIKI) lt
a pessetes 4200
o) D'igual manera, procurar que
Autegrals, dibulatte, • uere. s
DOL ES DON.% PER ACOMIADAT
del cmictirs celebial a l'efec e ,
al torta uunertant tis,,u Iuneto A.
no ES CONVIDA PART/CULANSIENT
Plant
tet5
rl,
alumnes
ne
prneederiti
Vestita d'espiidel eutuninielrninent de In g letp ti irretntia
de
les
escoles
nacionals
cursin
ofi•
eimusiet
n
milla, rolors Hi1
,1,`",°,0
rials ¡ ulilltIge amb destina...u",
11,11011,
lulfa a.1 trivIrtlisbe Se Terragnna u atures pretats
Diente III
rialniratt el Rahrillerat.
P/.11vrtn r n
los, figurí 3er.
pra,nnense, 511311 diem concedir indutsls Tallers Muntelpale.
METROPOLITANA
Anar ornar les escotes teces•
eenetet en in terma aeusturnada
a pessetes 1050
Auteritzarló per A 1.1 rontinnaLLIBRIINIA VELLA 1 NOVA
5arieS
d
'apreaellf
atge
i
de
treball
Canora, 21. naltins de la San. Afinan
AMMn•nnn•••n•nn••n•n
tiö de les obres de reeonstruccin
(Technicums) en conaexiö amb els
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LA PUSLIOITAT

BARCELONA- AL
L'activitat politica

Acció Catalana Republicana
de Sarria i Bonanova
E: tiren:ter dilluns. J:a 9, a les deu
df : visure. donara una conferéncia
:a l'honorable conseller de Fi:. :s senyor Martí Esteve. Descah.
e! terna: "Moment actual Je
I 3".
TIMEN( TNTERNACT(1CONTRA LA GUERRA EL

ET:INISNIE
; iiraslituit a Barc e itsna :a DeCatalana del Comité 'Yerneni
1:::::::acional contra la Guerra e;
Féxisme, integral p er 1:3, ,..as,di-tte
i rguen:si Lucia Fernande& blanco.
&: -Partido Scciasta Ob7iiza
ßer; Dolors Bargalló, de l'Esquerra
Repal,:caria de Catalunya; 3,7ana
Llac, de la Seceiö Femonlna de
cooperatives: Montserrat Bertran
Grauer. de la Lliga de Defensa per la
paa ¡ la Llibertat: Lina Odena. do
ie3trentuts Comunistes; Josefa Boira. de la Unió Socialista de Catajanya: Angela Graupera, del Com:té
Csta:j :entra la Guerra i el Feixisrae;
Teseia Puig. de "Ancles de la Nos-a
kastia - : Elisa Uriz. del Sindicat do
Treballadors de l'Ensen y anea (U. G.
Maria Ricard, del Partit Comorata de Cate:u:tau.
Aeuest Comité. complint els aceras
internacionals. es prensa fer una anearora
ta raro:cal:randa
Guerra i el Feixi3nle. interessant
:es dones de tot Catalunya. perncé
anides a les de tot el nión. s'or g anitzin facin impeassible una earastrefe
cae sirla molt mis horrible i funesta
eze ia de l'any 1914-18.
El Comite Ferneni ha rebut ja
rantbroses adhesions individuals i col:en:ves, lee uals se seguiran envina
asen Manee socia:. Rambla de Sant'.
2 9, er:mer. a nos! de Lucila

Tenandez.

TUS DiVERSOS
mati va ésser trobat surant
de l'aigua 1 mig ofegat
ciar:ter. el non: del qual es desconeia.
ND coda pronunciar ni una sola paraula. Va ésser conduit a l'Hospital
on va morir al cap de poca
a;ona d'haver-hi ingressat. Es creu
i te es tracta d'un mariner oue fan.
nava part de la tripulacie don vaixel!
aactrat al port.
- Un tren de la linia del Neri.]
.VT7:7 a;

atropellar ah:r. en un pis a nivell
barri de :a Prosp eritat un heme
60 anys, i e: va matar. No va
isier identificat. Es creu que es trace dan accident casual.
- Emt el moment (entrar a :a
Granja Pinar, del carrer del Rosselló,
e: zrealetari es va adonar que havia
W.E1 objecte (un robatori valorat
en 1.300 pessetes.
- Al carrer d'Evarist Arnús, el
re ccc nocturn va trobar abandonar
te automóbil. el número de matricula
coincideix anlb el de l'autoCe:
cut es va denunciar p er oree:7-1: e:s autors del sabo:a.ge
'.71enra núm. 341.
- Ahir, a la una del migdia es va
ízrendiar casualment una petita exters.-, de matolls de la muntan ) a
Ce 1. 1caltjuic, a la pare coeresponent
a Testaci6 del F. C. keri Sant
Sama-Miramar, davant tnateix del
restaurant! El Parc de Bombera de
lEsoosició va a p agar e: toc al cara de
:;:a estona d'haver-se inicia:.
- Ahir al rnatí, quan al carrer de
.1:astics p erseguía uns venedors amía:ants, lagert de la p ollela urbana.
ntoni Basera, va relliscar i va catare
a terra i es y a produir una ferida
rentusa al genoll i erosions a diverses oarts del cos, de les guals
e:ser assistit a la Casa de Socors
la Ronda de Sant Pece. Després de
tarar, va passar a; sen
- Ahir al mati. al passeig de Puiudes, un trarnvia va atropellar el tratanant Joan Torregrossa Hernandez,
1! 4S anys, amb dcmicili a: carrer
ne Sant Francesa t8, B.. 1 li va ocaos..

i l'Aire

"1101IIIB.ACH D-17 5" a/1lb correu, mercaderies i 7 passatgers.
Procedent de Madrid, a les
1215 arribht "FOKKER 11
amb càrrega general, i "Estela", EC-PPA" amb corren, mercadeSEMAFOR DE MONTJUIC
de Palma amb càrrega general. ries i 8 passatgers..
A les 710 sortf "ROHRAl Dic. - El motor "Ciudad de BACH D-1297" cap a Estulgarel.
Observaclons meteoroleglques:
A sol lieft veleta 1E. ti ese, Sevilla . ' i el petroler "Campu- arte eaeRIPA a Marsella i Ginecercle semicobert; al migdia zano-.
bra, amb corren, mercaderies i
•
S. S. E. lambe fresc, cel ami)
9 passatgers.
VaIxells
sortits.
Distancia
yelatges i horitzons 1san00s,
A les 9'3 0 sorti l'avió "FOli:.ale.gaUli
deis
que
han
aaixells
a sol ponent .S. E. amb la masortii: lora d'horilen es 1 l'oliüll EER 8 FC-AKK" cap a Madrid
teixa toro, mar marejada del
amb
corren. mercaderies 2 piteeis ea-pana-01s el "llarrud",
S. E. 1 el cercie qUei.14 ;t'ab ;irasargers.
a! l'au bciieral a uc transll,
tuS.
a Casablanca i escales, (le Ca CoBase Aeronaval. - Procedenl
Earútneta?. T. - TortatinoLembalia eai,lera;
do Roma i Marsella, a les 1307
tre. 23.
'lata de intuit Latal
unili arribà l'hniroavió tnli.k "I-.akí anega general. cdp a Las Pal- BE" am,b earreu, mercaderies
1:10VIMEhT GEL .P OR T
mes i escale,: el - Sagunto", amb
passatgers.
1 e a Cai a egii general, cap .1
,
..,ena; pis corten cl "Ciziaa.;
Movirnerd, de vaixells a posta
i
amb pas.salGe a e:1,1.de set. -- Demoren a I E. n:; .s
Les eleccions
b e !gantine goleta que v'men, en 1,ga general. L-ap a Patina, i el
mdad de Valencia', amb pasropa. Pel S. un pailebot i 111113
del
Tribunal
Industrill
goleta que pisasen a lle%ant 1 una . auge a carrega general, cap
:delicia, 10;s Je la Luitlsa.-ni,
baloi,dra que pasaii a
al S. O. dos bergantins galeta rauyia Transwediterrama; el
La Cambra Oficial de la In(pie ''Cl',! popa, UD palleb. - N; qUe "Colo Quintres". anib carrega rhstria. per portar a compliment
ve de la volta de los-a, dos patio- general i de tranall, eiip a Bilbao l'ordre del senyor conseller de
bots a mOlur que venen al pon : escales, del senyor lili de Ró- Treball ¡ Obres Públiques i
i tres que van vers la mateixa mulo Bosch; el círrett liaba "Va, _ diHe del senyor President del
1110", ala carrega general i eis Tribunal Industrial sobre elecdirecci0; de vela llatina quatre
falutxos vers diverses direcclons transa i amb 15 passatgers d'a- ci6 de Jurats, ha convocat per a
quest, port a 21a de lräusit, cap avui, divendres, a les quatre en
i Uf vera aquest port.
Lieno‘a, de la S. A. E. E. A. R.; punt de la tarda. al seta edifici
Vaixells entrate. - De Yalpaalemany "Besan", anda 1 pas- so-ist. .Ample, 11 , les diverses
raiso i escales, amb càrrega ge- satger 1 cärrega general 1 de associarions que figuren insulneral 1 de transit i amb 63 pas- transa, cap a Brema, Anvers 1 tes al rens social de Catalunya.
satgers per a aquest pOrt I d lb escales, de la Comercial Combaa PObjeCte de eanriar impresde trànsit, el motor correa italiä ;la Sagrera; Pitalia "Catalani",
iions sobre l'estructuració d'u"Virgilio", de la S. A. E. 31. A. 11.; amb 3 passatgers de transit 1
na candidatura, en la qual estide Huelva i escales, amb cärrega amb cartega general, cap a Vaguin plenarnent representata ele
general, el vaixell espanyol -Cer- lencia 1 Genova, del senyor E. Cadiferents s ors de l'activitat
vera", del senyor FIN de Reuno! randini,
industrial de Barcelona. Al dit
Bosch; de Palamds amb ea/Tez.,
Vela. - La polacra goleta efecte. ha cursat ja les corresgeneral, el vaixell "Antpurdän",
amb carrega ponente convocatòries. pere si
de la senyora Vidua de C. Mario- "Hernän Cortes",
rell; d'Algecires i escales. amb general, cap a Valeneia; el pul- per qualsevulla causa, alguna
27 pasealgers i cärrega general, lebot "Dos Hermanes" i la ba- entilat de les que figuren inscritos al n.T elle nr, l'hagues rebuda,
el vaixell "Roberto R.", del se- landra "Pepito", amb carregi,
la Cambra prega que es doni per
nyor Fill de Bam o n A. liamos; de general, cap a Eivissa; els parel Carmen'', arel carrega invitada a la dita reunid. Donat
Trieste escales, amb eärcega lebots
general, cap a Palma; el "Vila el nombre d'entitals convocades,
general i de tränsit ¡ amb 3 miscr. nvenient que Iii assisierci
C.alella T , amb eimenl, cap a
satgers per a aquest port 1 3 Je de
un sol delega( en representacid
el - Cala Casteir,
Macalif
;
del
tränsit, el motor "Catalanr.
de cada entitat
eärrega general. cap a clandia.
aenyor E. Carandini; de Palma,
amb correu, mercaderies ¡ 137 la balandra "María Dolores-,
Gandia.
passatgers, el motor correu amb ciment, cap a

La Mar

-Ciudad de Palma"; de Valimcia.
amb corren. mercaderies i 218
passatgers, el motor nrreu
dad de Valencia"; de Ceuta i escales, amb passatge i càrrega
general, el vaixell "Capitän Segarra", tots tres de la Conirranyia Transmeditertänia; de Tomese, amb gasolina, el vaixell
petroler "Carnpoamor", de la
C. A. bi. P. S. A.; de Constanea i
escales, amb càrrega general ¡ de
trànsit, el vaixell nerd-anierioa
-Exiloma". del sonyor Tomás
Mallo! i Bosch; de Hamburg.

Distinció a un estadístic

MOVIMENT D'AVIONS
Aeròdrom de l'Alr France. Proceden:. de Tolosa. a les (-1
arriba l'avió amb correu, mercaderies i 1 passatger.
Procedent de Marsella, a les
838 arriba l'avió amb correu,
sense passatgers.
mercaderies
Procedent de Casablanca, a les
1302 arriba l'avió arca, correu,
mercaderies 1 7 passalger.9.
A les 13'11 sortl cap a
Tolosa anib correu, mercaderies
5 passatgers.
A les 13'ú8 sorlf l'avió cap a
Marsella amb corren, mereaderiel i 2 passalgers.
A tes 705 sortl l'avió cap a
Casablanca amb correu, mercadenles I sense passatgers.

català
El director de Ilnetitut d'Investigacions Econòmiques acaba
de rebre la notificació oficial de
la seva elecció en volaciO ordinaria eom a membre de la Societat Internacional d'Ecenométrica, domiciliada als Estats

La candidatura del Sr. Van-

dellös havia estat signada pel
mateix president de la Sorietal,
professor Irving Fisher,
La S..,eietat d'Econométrica te
per fi estudiar els problemes
ecmirimics utilitzant els métodes
maternatics u estadistics, i estä
Aeròdrom de l'AercnitutIca NaVela. - La balandra "Pepita"
integrada per economistes i esi el pailebot "Sebastiän Roca", val. - Procedent d'Estulgard.
d'Eivissa, amb sal; els pailebuts en-lb escales a Ginebra ¡ Mar- ladfslies gairnlid 1MC rie pal"Villa de Calella", de Palainós, sella, a les 17'45 arriba raviö SOS.
Màlaga i Alacant. ainb 2 passatgers i clirrega generall de iránsit, el vaixell alemany "Neapel".
dels. senyor Baquera, Kusche i
Martín; de la mar, de neleja.
tancs. el mixe petroler "Badalona", de la C. A. 31. P. S. A.

x0C0

L'ACTUACIO SOCIAL NOTICIES SIRTES
ELS JURATS MIXTOS
ELS JUNATS MIXTOS
La leste setmanal dele xofers. - El Jurat Mixt del Traban
(lelo Transport: Terrestres de
Barcelona i la sera ex-provincia
fa públic que el termini per a
adquirir les largos justifieatives
del dan de la setmana en qué el
xofer ha do ter festa quedara
lanrat improrrogablement el vimint din 1 5 del mes que som.
A tat fi, el$ xofers particulars
hauran de presentar-te a l' '-fieina del Jtarat Miar! (Via Laietana, núm. 1 0 , primer. Iletres ID.
E. E'. de rinc a set de la tarda.
wtts els dies feinere menys els
dissabtee, amb dues fnlografies,
per lal de provoir-se de la dita
tarja, i han de manifestar el dia
de la setmana que d'acord amb
el palr(l han de fer testa. Els
propietaris cl'autem»¡Ia pari¡ep_
lars que no tinguin xe-fer
hauran de provcir-se d'una
nitre targeta. que anirà anua la
seva fotografia, i una altra que
haurä de presentar per al seu
arxili en aquest Jurat.

ELS OBRERS
Els gràfics. - El diurnenge
Seeció Mixta de la Federació
que ve, a les deu del metí, la
C,ráfica es reunirà al seu estatge
social de la Rambla de Santa
:Mónica. 2 hie.

S'avisa als qui tinguin joies empenyoradea a la Cai g a d'Eatalvi% 1 Mont
de Pietat (Central), les dates de
prorrogació o empenyorament de les
ouals sigaan anteriors al 30 de setembre darrer inelusivament, que en la
subhasta pública que t'Adra Ilec en
a q uest Mont de Pietat el dia 14 de
iuliol es procedirb a la venda de les
p ertyrares dels p réstecs números 26.364
al matoneo i de lt al 34.179, que no
hagin estas rirorrogats, desemPenVorats o venuts anteriorment.
,Dns
• • amic Club organitza una naceren autocar per al dia 5 d'agost, a
la Costa Brava, en Eitinerari de la
oual fi g uren les ooblacions de Blancs,
Lloret, Tossa i Sant Feliu de Guiarais,
arrilsant a Palarnós, on es visitara la
bella p latia de La Fosca. Dels detalla
d'nuesta excursie p odran informarse'n a la Secretaria del Club. Comtal.
O. tras el3 dies feiners, de set a neu
de la vetlla.

COL.LECI ISERIC: Llúria, 49,
Consell de Cent, 340 - T01. 1E11443
La Delegadó d'Hisenda 'na assenyalat p er a asnal els següents p acameras: Josea Real. 164 . 50 pessetes:
fosen Seguí i Ribes. 2.178'46; Eduard

ergédse Si°aFnfibSeuegni:YZ.
17:09j3o0s ;epVi\e;41
17.730; Artur Vidal, 10.718. 09; Jesns
Viza, 724 . 5o; Dominec Bejiga, 1408:
Gaieta Garcia, 7824; Pere Garcia
Castabos. 134'16: Angela Huguet.
1 .54'65; Isabel Nidal i Ribes, 438675;
Antoni Domínguez, 148; Marian
5.607; Higini Gonzalez, 394..15;
Antoni Peiró, t62'i3; Josep Sala i
Arnat . 1 9 1 : Administrador 'Principal
Pres6 Cellular, 10.000; Fament Obres
i Construceions. 30 72551; Pedra i
Clment. 23.149 . 30; Francesc Buzón,
95950: Jaume Casulleres, 2.50707;
Francesc Estruch , 560. 80; Antoni
Fons, S.284'83: Llican0 Naire, r.ro3.47;
Eugeni López, 278; Miguel Llopis,
L o ne: Ferran Marra, 2.eoe'43: Minuel
Pardo, 9.590, i Jaume Poch. 24673
pessetes.

Constitució

del Collegi de Metges
de Catalunya
Al Casal del Metge tingué lloc dissabte a la nit l'anunciat acte de constitució
del Collegi Oficial de Metges de Catadanya. Assistiren a l'acte la majar part
deis components del Corvad' General del
Collegi i ocupa la presidencia, per delegari o del Conseller de Sanitat de Cazalunya, el cap dels Serveis Sanitaris, da:tor J. Mestre i Puig, el qual pronumia
an breu parlament donan; possessjO de
llurs carrera ais ciegas per a constituir
el Conscli del Collegi i assenyalant les
directrius d'aquest amb probt de la Sanital de Catalunya i els interessos d'ula
classe professional tan nombrosa i act:va
raes la dels metges. El president del
Colled, Dr. Brossa, reía:tac:a amb sentídes paraules la presencia del !enyete Cap
dels Serveis Sanitaris de Catalwiya i
prega que trametés tina cordial i respeclcoaa salut ac i G al senyor Conseller de
Sanitat, junt amb l'agra1ment de tot
r eetarnent medie català al &avena de Catalunya, per l'inter è s i comprensió que
sempre les classes sanitCries catalanes
han trobat en ell. Els parlaments dele
D75. Me5t7e i Brasa Innen melt aplaudita i el representara de la Generiitat
es retira. El Consell del CoHeg; continua la seva tasca per a procedir a la
sera organització interior, i a e2J efe•Tta
ele gí els següents canees: Vice-presiden t a primer i segon, Dra. Josep Mestres i
de la Secció de Terragena,
¡ Antcni Ros i Batlle, de Leida; tresorer. Dr. Ramon Torres i Carreras, de
Bareeliona: cornetader, Dr. Meier Parrizas i Torres, de Barcelona, i al cesecretari, Dr. Jaume Pi i Figueres, de
Barcelona.

Cemissió científica: Drs. Trenchs 1
Ccdencés, J. A. Grífols, A. Peyri i Lt.
Celia,

OlnieSiö de denlologia i persecució de
Se71O'or Secrelazi del Caegi Doctor Fontcoberta i Dra. Parrizas,
J. Rovira. J. Bonifaci, B. Valirlbera
i .A. Artal.
PER A AVUI
Comissi3 d'inteeyssoe prefeesiesia7sS.
Drs. O. Val:s , A. Pujadas, L.I. Marimon,
R. Taixenera i LI. Trias de Bes.
Ateneu Popular de Gracia (SalirleContissió del Pstronot d'orles: Senyor
ron, 61.- A les 20, el stnyor Del:i
President del Collegi Dr. Brossa i Dra.
Dalmau donara una conferencia míA \fe-cader, A. Ros 1 J. Mestres i MiVi:ea sobre el tenla: "La veritat sobre
quel.
el valer de l'Esperanto per a la pau".
Contlssi6 d'Hiserda: Srs. Tresorer i
Arab aquest acte es cloacà l'Exposi- ARXIUS 1 BIBLIOTEQUES
Cometador Doctore Torres i Carreres,
cio Es p erantista centra la guerra.
1 Parrizas.
Pont'neits del Reglament interior: Se.
De Catalunya. - Bisbe, 3 ('te a /3)
luyera President i Secretar; del Collegi
Joventut
Socialista
de
Barcelona.Clausura de l'Exposició
i Drs. Artal, Marirnon, Parrizas i PuRambla de Santa Mònica, 2g, sagen jades.
de Primavera
El Consell acorda lambe comunicar la
(Oberta al públic tots els diez (einers,
seva constitució al "Consejo general de
E: vínent diumenge sera clausurada de set a nou de la nit. Diumenges, los Colegios Médicos Españoles" i a la
"Previsión Médica Nacional" i ier consl'Exposició de Primavera Que en- d'onze a lima del metí)
tar la seva rnés cordial adhesió al Singuany, amb un éxit cense precedents,
dical
de Metges de Catalunya.
Acci6
Social.
Amadeu
Vives,
3.
alta celehrat al Saló de l'Art Modero,
Tarnbri, i per unanirrntat, s'accrdä
a l'entrada del Paro de \I ontjuic.
Academia de Eones ¿detrae, - Car
adreçar al mayor Presreent del Genera
La J. M. d'E. d'A., en donar la
Creiaeotsna ya la comunicaci6 següent:
tCatalun
noticia de la clausura, vol fer constar rer del pie. Caçador.
Honora ble
bale President: El CoHegi de
l'interés p alesat p ci nostre públic Pez
Academia de Medicina i Cirurgia.- Metern
Catalunya, en la sessió soanuesta Ex p osició de Primavera per
lemne de la seva constitucié , ha acordat
a la q ual. si ha calgut un major es- Carme, 45.
saludar-ros
corn
a primer Magistrat de
(ore ove per a les p recedents. el rePedagògic Experimental.-Tra la costra terca i fer-vos carena de l'adsuliat obtin g ut ha estat :a millor comhesió de l'estamert mèdic catali. - Visp ensació i un estima: eseeronador per ‘essera de Dalt, 74.
quen molla anys."
a les futures organitzacions d'aquesta
logia.
Junta.
Abel rnatoix el Consell del Collegi
acorda celebrar les seves sessions ordiEis coHegls. els centre; culturals
Acadimia
Catalana
de
Belles
Arts
nàries el primer dimarts de cada mas,
els centres obrers, poden, p er agrunaments. visitar lliurement l'Exposició de Sant Jordi. - Casa Llotja (de CO festius , i !es de les Comissions, quinte dies abans d'aquéllo.
de Primavera sense cc/alela altre renou a una). Especial d'Art i Arqueo(misa o y e deixar a l'entrada una tarFinalment canviaren els reunits
j a en la gua l s'esnienti rentiral a C:J:1
Social i Industrial. - Urgen, P rmidn s respecte a! compliment de les
aertanven, l'acompanyant i el nomfinalitats assenyalades al Collesei en cmnúmero 187,
bre de visitants.
elre al registre de titols 1 de domicilia,
expendició de carnets i distintius, formació de fiticers i altres afers adminls•1.944+944+1 •4.4.4.4.44+0+4144•1 tratius
i d'organitzacid interna.

Cursas i Conferücies

ATES

C

U.N LUGRE Qin
HA D'ADQUIRIR
TOT CATALA

1:9:27 una herida en un Den, de pro reservat. de la nual va esser
all
a la Cesa de Secorses de :a
P.:,71'1 Sant Pere. Després dr ea' al de Primera intenció va eccer con.
ea:t a l'Hospital de Sant Pau.

- Al cl:spensari del Pohle Nou va

iss f r auxiliat de diver g es ferides al
ei nen de 2 anys. Pece Gil i
Furten nue va sofrir al carrer de
P e 7e IV. en mossegar-le un gos.

- El súbdit estranger, Heil Res,
ha denuncia: la deszoarició d'una caz-'Vje centenia diners i documents
'le :a seca strAoletat, i la qual
UD trina ha poza perdre.
- En un sedar sirtiat a la Yarretera
th! la Boneta, nürns. .53 a :65, es ca
d tclarar ahir a la tarda un incendi
va easer sufocat aviat per les
II:atabes de la Central i l'Exposició.
Ceni Que al da telar hl havia ernreag atzemada certa q uantitat de ca.
M'es, el frac, en p rineini. va arenare
atan inerement. 1 es (mula que es
DC a z IeS propa g ar a un maga tzent
arenar, raeré', gricies als esforcos da's
betnbers no va ésser alai.
N o sitas de lamentar deseraeles
Der senals i les Orille, 3,Sa insigmfiraa9.
- E r un m17.etrem mintat de
Ra m
. on Slroaru,,ea. a;tuat al cure,.
" ,:Hr -it. • va coructre
acres per valor de 8c0 v a -

1
1
E! cobdat i definitiva del
gran (116Ieg catoló, ei Mestres
Pompeu Fobra, en lo Goal ha
treoallat mas de vint anys

Per a

bis els gustos i totes les fortunes

Un voltee do 1750 paga. mog•
nifIcament relligat Pessotes 63
al camptet; a terminis de
Pessetes 10 al mes. Pescases 75,

Si desitja adquirir aquesta obro.
tllt i remeti'ns el següent cupo,
9.

CASA FUNDADA L'ANY 1797

Cerner

Loco:U.,
mere el Dieclonarl O

el eWle

Oficines 1 Dipósit Central:

Manresa, 4 6

la ores di e . pes la rarreixa ya:,
Oa haer Viet a.1111 eje 21tre reTisteri
Der valor de tres mil oessetes i eteaix.
reetee-643-ee-Yeeelfree

-- BARCELONA -- Telèfon 13961

1414444444+444.66feet14

ee.e .bee.91.44 e-444 Aelett".1,-E 44+e- e4see-beeeette (.4-6•44.(4.44+1+

I de le

lltnguo Cate:llano I peeer. lo) : , 77:,4,

MOMIA CATALONI A
Rondo de Sant Pere,
B

AR

C EL O N'
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ESPECTACLES

PUBLIOtTAT,

Divendres: 6 de juitol ae t•

Rambla.. - "CORge 1 "Queremos eerCABARET HAWAY
N/cm. - "MI arfado ea ml dtle110",
DIputaold, 202, Junt Muntaner
"Abran encontradas", en espany01, 1
Cula lila, de 7 a 5 1 011 a 3: ballablea
"Un loco de verano".

Atraccions a la pista

TEATRE POLIORAMA PUBLI CINEMA

Teatres
n•n

TEATRE NOVETATS
Imonalanyla Irla. LLUIS CALVO

lnaugurac10 de la temporada deslio.
a Oreas populars. Tarda, a les 430.
Buniques des de 2 pessetes:

Ay o!, tarda, a len 5'15, 1 n'?, a len 1015, Aolualltate mumMalli •
Datimantale
descomunal exit del fastuds espectacle Watt'«
Eta.
aleaste) 'entina,
SANO SON REINHALT, únie posseldor
Ruta« UNA PROBETA
del , sisa Sentlt, aMb /a cooperada de
TELMA DEL SOL. Darrer dial Enema, (113sable. presentarn5 de la companyla catalana Xirgu-111Orraa. Tarda, a les 515. I nit.
a les 1013, gran eSdeVenInlent teatral:
el drama de l'Inmortal Angel Quimera
TERRA RAMA

LUISA FERNANDA
per

Vila, Moreno, Llanos, Miras,
Gutiérrez, Royo. Ruiz Paras, Banja.
alcatara

LA VIEJECITA

creacló de ConeepcI6 Banyuls, amb
Maria Teresa Moreno, Palacios, Barajo, etc. Nit, a les 10: NO FALTA
NAtDE, 1 a precs del ptiblk, segona
de

Don 61 1 de Alcalà

TEATRE NOU

MARIA ESPINALT

MARIA DEL VALLE
Croacia de CARMEN DIAZ

iTEATRE ROMEA
Talaren 1~1

ternpanym II

Barden,
Temporada d'esnu. Toles les butaques
de plateo a 2 pesaeres. Deliciosa ton asEa. El teatre mes fresa i tara! de Barre/ona. A les 530: LOS CABALLEROS,
Nou I elamords axit de Quintero i Gull:eu
I d'aquesta companyla. A los 1015, a a nal/cid del rnibile, representació extraordls
noria de LA MARQUESONA. Dama, tarda:
LOS CABALLEROS 1 grandiosa revatIla
tipica cordovesa. 1 i ;no de nao-Mari.
/bes
sie zorros, gran quadra flamenc, "Chato. de Morlles gratuita DiUrnenr.e. a los
530 1 a les 1015: LOS CABALLEROS.
La satmana enlranl: e s trena le MAYO Y
ABRIL, darrer gran Axit de Quinnero 1
Guillen al Teatro Maria Isabel, de Madrid.

Gran companyla
Tarda, a les 430. Butaque s a I 5!: : ga•
neral. 060 ples.: LA VERBENA DE LA
PALOMA, EL SEÑOR JO A QUIN, 1 AGUA,
AZUCARILLOS I AGUARDIENTE. Nlt, a
les la. Bunques a 3 pie, EL DUO DE
LA AFRICANA I LA DOG A RESA, per Fe rro, cicatera. Dama. larda 1 nit, grans
programes
amb Maloler llamar 1 Victor 20er, Din.
manga I dies festlas, matinal, a les 1030

TE QUISE AYER

TEATRE COMIC
EL MES FRESC DE BARCELONA
Cl.. d• ....latee del Romea, d• Madrid
Fresa natural, sanee aparens de cap mena

Eaplandid Jardi

SPLENDID CINEMA
Poema de Cana. 117 - Talaran so41/11
Local dotat de temperatura agradable
Avui, escollit prognaima:
BELLEZA A LA VENTA
per alagde Evans
L'estupenda comedia Paramount

Aval, larda, a les 515. Butaques 1 pna.;
general, 060 pesseles:
tale PUEBLal, ¡AL PUEBLOI
per Laura Pininos, aloma Alady 1 Lepe.
Un
No, a les 10 en puna earraordlnarla
alnada amb mallo de la 29 repreamiaeld per Robert Butuner I alargarita Moreno
de la revista de Campan 1 adun a , Mostea EL AS DE LA TECNICA. dibulaos sonora
dels nuestras Faixa 1 atolla,
La colossal superproducelú Fox

LAS CHICAS DEL RING
Laura Pinillos - Alady
Sara Iternandez. Mama Lapa, finallIzant
amb un esplandld 11 de testa, per Laura
Plnillos, Alady, Lepe, Hernández, les si i nyoretes del comuna 1 l'arnista axcannaa
mundial FRANCIS. Dona, taa-la i nit,
LAS CHICAS DEL RING
Es despataa .i1s centres do localitats

GRAN TEATRE ESPANYOL
Companyla de comedias valencianas del
NOSTRE TEATRE, de Valencia
Primer actor I director: PEPE ALBA
As 01. tarda. Enlrada 1 bufan. I pessela:
ELS TRES NOVIOS DE TONETA, EL
SOLAR DE LA POBRESA I LA FAMILIA
No, 1 cada

Cinemas

divendres, larda, a un quart
le sis. I nit. a un quart d'onza,
aa14 formidable de la conaedia
Jordi I Josep de La Cueva

Dama, diSaable, tarda 1 nit:

^

LIESPECTACLE

ama estrena del dable programa

de revistes de

A v ui. divendres , tarda. a l a s a. la revista
ael mestre Padilla CON EL PELO SUELTO. per Margarita Carbajal
r, la cana
panyia. Nil, a les /0'15. Grandiés ( estival amb motiu de la SO representació de
la revista
LAS MUJERES DEL ZODIACO
P rn mer: 00 tep:asentacia de la ravlsla

Las mujeres del Zodiaco
MARGARITA CARBAJAL
Segon, FI de testa p a r l'eminent dila MARIA ESPINALT, 0 , 10 cantara diversas
compoan a ionä. Miss Dolly, verteile excanarlea; Sache Goodlne, bollar! Imernacional,
1 Juanita Marcela

Una cantarina de gran ealt

MARIA DEL VALLE

Programes d'avui

CUNDO MiCE FRTi IIN
; per Jackle Cooper I Orlarles Sale, 1
CARNE
alnrney
c
eBecei ry,liaTen
i Per Wallacein

i

/ GORRESA. entr• Illuntaner 1 Aribe•
f MADISON SQUARE CARDEN, per 1

DIVISES
ISTRA?iiERIS

El vapor MAGALLANES y OrllrA, al no Si 173 variad& de Barcelona I
Tarragona ((va.) el 16 de rrolg, de Palma de MatIorca ((va.) el 17, de
Valancla I Alacant (N. a.) el 18. de alalaga el 19, de Cadlz el 20. de
Lisboa (fea.) el 21, de Vigo) ((vi.) el 22. cap a Nova Verá, L'Hayan,
Puer10 Barrios (va.), Puerto Limos r f v a 1 I Cristaltad.
Propera amolda si no Al ha Vdriaeld. el 16 de lulloL
Servel tipos Gran Hotel T. a. F. • Cinema sonor . Orquestra, etc.
Le' comoditats I tracto que andeln el passatge es mantenen a l'altura
fradmiOnal de la Companyia.
Tamlad Id establerta aqueSta Companyla una zoma de servels corcblnats
per al. principali ports del món. servits per lianas regulara.
Per a Informe., al seu consIgnatarl, A. RIPOL, Via Laletana, 2

riea".

Novetats. - Dlasabte atoen/. larda: "1.01.

DIVERSOS

ca Feo/linda" 1 -La viejecita"; ni!: "No
Cilio naide" 1 "Don Gil de Alcalá".

Nou. - Tarda: . La verbena de la palo- Casa Llibre - Ano I cada 411a. Tbe dan
ma", "El seaor Joaquín" I a Agua, a011sant.
earlilns I a g uardiente": n11: "El dúo de Casino Sant Sobastla. - Ten 1 surtida 416,

-41•4•1•4444•4n04 ,M f1-6•4404>>›,..

neaire,. uraa( Boya- I Habana Gang.
Hotel Rita - avoi i Cada nia, sua din

la arrIcana" 1 -La dogaresa".

Olympia, -

"Opera flamenca".
sant.
Poliorama. - Dissabte: "Terra Multa".
Principal Palmeo. - Tarda: "Con el peto Mallan Doras. - Orquesira excenlrIcs

f h e Hanoi Jazz.
Triana. - rima cara flamenc dIrlfat per
Pepe Hurtado.

;f u chi na";
"Las mujeres del Zo.1Mo)".
Romea. - Tarda: "Los caballeros"; Sil:
"La marquesona".

Actualltats. -

"DOS

!ido" 1 "Teodoro

CAIXISTA

corazones y un laCia."

oficial fdlta. Plaça Ile Rito 1 Tautet, 17

A melen. - "Una inorana y tina robla",
r". Lnaeloin no ve sla... universilarla" 1 " Vuelais
nm

Arenes. hombre Invisible". "Säba,
do de juerga" 1 "all recompensa".
A vInguda. - "El heme se rinde". -E:
abuelo dolo criatura"; a mes, a la
tarda: "Hoy o nunca".
Barcelona. - "Boliche", P SImone es asl"
"alaillson SaqUare ()arden".
Bohämla. - "A 10,1a hélice", "Romanza
húngara" 1 "Una aveniura nupcial".
•nn•n•n••nnnn••nn••n••n••••n•n•••••••n••n••ream Basa. - a nnisputin y la zarina", en aspa115'01, I "1 or el mar viene la Ilusión".
Broadway. - "Mientras Farfs duerme",
t"aDeabbioejleta,
eu Lote" 1 "Na dejes la puerf
Rambla del *entro. H - Telf.
Capitel. - "Hubo que casarlos" 1 "El,
ma gloria".
Aval: COMICA I NOTICIARI
- "Luna de sexos" 1 "Un par
CONGO, grandiosa superproduccld
de Dos".
Camella. - "Greiffer entre estafadores
0,f,n-,a.e", "Oye, papa" I "Papa por alacombella, per Bli s 1er testen I JImmy
Comtal. - "El hombre que volvió", "El
burante
implacable a c usador" 1 "DOs mujereä
(Sessld continua)
y un don Juan".
- ii peillcules carniques.
Diorama, - "El canto del rulaehor", en
e.panyol; "Los húsares del amor". "La
ultima novala" 1 "Variedad sonora".
Es
"Mad/aon Square Garden".
,p"Mercedes" I "Susana llene un se-

Lt derrnatdess aconsellen
emplear les cremes o pastes per •
'afaitar, ami.) preferència al sala tose,
les formes salonases (vegi's * Manual cla
Cosmética), Je Saafelcl, triiducci4 (1.1

lack Oakie. MERCEDES, per Maui i
• Auns. 10•111 • .1 ulp, r-, Carnre Aubact.
• SUSANA TIENE UN SECRETO, per 1
i
Bouta DIU 1 Illcando Nuñez
:

;

E

CINE RAMBLAS

D.

E a fevbre, 1 "El diamante Orlow", p n espausad. - EXCELSIOR: 4 larda I 930 mt,
"El asno de Buridan" (Onleament tarda), "Piratas de admiraban" i diamante Orlow", en espanyol. - MIRIAt 4 larda
I 930 nit, "Noche de rannasmas". "Anny
se divierte". "Dos tnularaa y un , don
Juan", en rapanyol, I Noticiar'. - GRAN
TEATRE COMTAL: Continua 345 larda,
"El nombra que misia". "El Implacable
arusador". "Dos mujeres y un don Juan",
en espanyol. - MONUMENTAL: Continua
345 tarda, "La urraca", - Almas encontradas", en espan5ol, 1 "Soy un va gabundo". - ROYAL: Coi/anua 343 tarda,
-Almas enroniradao", en espanyol, "La
gran jugada" I "Soy un vagabundo" 1
DOMMantal. BOHEMIA I PERRA: (lenlimos 345 tarda, "A toda nalice". "Bo•
alanza húngara". a rna aveatura nupenal"
I Camica

D

COL I SCUIT1

Tarda, a les 410, 1 nit, a /es 10: I
! REVISTA. LUCHA DE SEXOS. per I
! Fas, aVray. I UN PAR DE TIOS, per
\V. C. Felds 1 Baby Leroy

i ve r

so

s

MARICEL PARK
Obert cada ella. tarda 1 n11, funainnant
toma les alraeclons. Entrada al pare, 30
e Cifi ms. Funl r ular I entrada, 1 fila Darrar funicular, a les 230. Dama, te.falble,
resta de revetlla. Inarrer funlaular, a les 3

1 -Tres caballeros de frac".
Goya. - .La fruta amarg a", "Tarzan de
los monos" 1 "El hombre malo".
Intim. - "BUenOs illas", "Los Calase.
ras' . 1 -Gran notar'.
- "Dos segundos", "El 'molara.
Me acusador" 1 -El cofre de laca".
Irle. - -Taran de los monos". -El bombos malo" I "Toda una anda".
Laietana. - "El caserón de las sombran".
"chofer ron faldas'', '2 umbela niel ruegan' . I -Himno guerrero".
MaJestle. - agulla y el halcón", "La
seriara no quiere bajos" I "María".
Marina. - "Palaelo l'Imante", "El amor
Y la sume", "El perfume de la dama
enititada" 1 "Dia de campo".
Mundial. - -El laguna y el halcón" I "El
asesino diabútlao".
Monumental. - - La urraca", "Almas en..titradas". en espanyol, I "a:0y un
vagabundo".
- "Noche de fantasmas", "Anne
s e divierte" 1 "Dos mujeres a' un don
Juni", en espanyol.
(Aürla. - "El fogonero", "t'u noche en
ei paraIso . olnicament tarda) 1 "Re
parter crimlnallota".
Parlo,
••Ta quise ayer" I "Pecadores
Sin Careta",
Path6 Palios. - "Piratas de Shanahal",
''El asno de Burldan" 1 "El diamante
Onlow", en espanyol.
Padró. - ''A toda h onra., "Romanza
hungara" I "Una m'anona nupcial".
PM. Cinema. - aepmI i.ilgen n
Principal. - "flaspulln y la zarina", ro
espanyol, I - Por el mar viene la Ilusión".
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• NOTA

LINIA DE LA MEDITERRANIA A Nova YORK, CUBA,
CENTRE AMERICA

TEATRES

crafaita- r-se, liqueclar f2;222, fresca,' suaul
sense aquell encarcarament que

1;14'

seinblai que té els muscles J'una sola peca;
DE VENDA A LES BONES CAMISERIES 1
ESTABLIMENTS DE GENERES DE PUNT

ni aquella cremor tan molesta; de 1 'afai2,,
tat- a rantiga.:

1.

ärestierie• • ocrfumeri ci al pm
s'Lo peuellea fa;

ES VEN TERRENY
No podem publicar les notes

Extensió 17.000 pams, prop Plaça d'Espanya.

pregades que no vinguin escrites en català i amb un

Preu: 3 ptes. pam. Facilitats de pagament
Raó: Bailén, 200, primer, segona. -- De 1 a 4.

timbre o signatura coneguda

MERCAT DE COTONS

BORSA DE BARCELONA AL COMPTAT I A TERME Dia 6 de juliol de 1931
/Mes, Pra..4,1

El vapor CRISTOBAL COLON aortlra, al no hl ha varlae10. el 16 de
juny cap a Tarragona uva.), V alancla, Alacant iteo.i, Malaga , Carpa
1 Bilbao d'on sortira el 25 del matelx mes cap a L'IlaVana, Veracruz 1
escales InterMadlea.

MUSIC-HALLS

CINEMES

CINEMA ESPLAII

; PrOducclons Metro GolcIwyn Mayer

Croacia de CARMEN DIAZ

VALORS

EXTENSIO A LA MEDITERRANIA DE LA LINIA DE LA
CANTABRICA A CUBA-MEXIC

Pompeya. - VartelatS 1 Mercedes Alta.
rez.
Apolo. - Varletats I Mercedes
la , Ta-Clan. - Varletals. Bella alarunta 1
cananouna Palacios.
Barcelona. - Tarda I nit; "Marta del
Valle".
Cabaret Frontal. - Ball Musset 1 "Les
st arias".
Canina. - Tarda: "Al pueblo, Al pueblo":
Dancing
Edén, - Varielals.
nit: "La5 chicas del ring",
Exce i li n r. Espanyol. - Tarda: -Ets Ires nos las
Tonela", "El solar de la pobresa" 1 Stambul. - Varletats 1 Parinilta Domln
guez.
"La ramilla"; MI: "lialolina de Casa

tismo" 1 "La Muna indómita".
CAPITOL: /arda / 10 nit. "Hubo que
Casarnos" 1 "En la gloria", Ches: er Oler- Excelsior. - "El asno de Burldän" I anlTemporada de represe. Torda, a les 5, I las 1 Halen Twelvelrees. - ACTUALITATS:
cannant tarda). -Piratas de Shanghai''
7111. a lea 10'
1 "El dlamanie Orlow", en espanyol.
5 tarda I 930 ni!, "Dos amazona, y lin
mis canalones"
1111110" 1 "Teodoro y Cia." PATHE PA- Fantasio. TODO POR EL AMOR
"Todo por el amor"
amor",
LACE: Continua 4 larda, "Piralas de
I VUELAN MIS CANCIONES
Frég011.
- "Felipe
1.1loopla
Shanghai", -El asno de Buridän", llene

UflQjJIflflOflfl

MARGARITA CARBAJAL

MI DEBILIDAD

per L'Ion Han ey 1 Leo' Aires

SALONS CINAES

PRINCIPAL PALACE
PALAU DE
companyia

VENEZUELA - COLOMBIA
EI vapor MARQUES DE COMILLAS aorttra. Ea no hl ha varlacló, de
Barcelona el SO de mana. de V alencia irva.) el 21, de Mälaga Uva.) el 22,
de Cadlz el 24, cap a Lu Palmas, San Juan de Puerto lifeo, SanI0 Domingo ((va.), La Guayra, Puerto Cabello (tva.), Curazao ((Va.), Puerto
Colombia ((va.) I Cristóbal.
Propera sorbida. sl no hl ha Variado, el 2 0 de juny.

Queremos cerveza

Arm.

MARIA DEL VALLE

LINIA DE LA MEDITERRANIA A PUERTO RICO,

Í

TEATRE BARCELONA

MAIN ilEt VALLE

El Yapar HABANA garfea, sl no hl IM varlarld. de Bilbao 1 !gantander
el 25 n e Mal a'. de GI)On el 26 I de 1.1i Congo el 27, cap a L'Havana 1
Veracruz, ten( escala a Nova York, de tomada.
Propera sortnua al no ht ha varlació ei 25 de JunY.

Pecadores sin careta

Ratolins de casa rica
Cornpanyla de comédia CARMEN D1AZ

Restaurant Porta Coeli
( ID A R )

Serveis del mes de maig de 1934
LINIA DE LA CANTABRICA A CUBA-MEXIC

AERI DEL PORT

par de frescos

Un e aomédia de gran ésit

BO alegaras amoratas

Lloc pr eemlnent per la Pava agradable
`1.111.1'dearr'
.
temp eratura. serveis acurats, coberts 1 Talle,
"ar Zn‘fI raes " 11,7st lesie2k
" . genio r , 1 "La tragedia de Lotirde5".
a la Carta. Mu3C105, hullavesa. Magosta
Trlomf. - "Palar10 flotante", a El amor
la suerte", "El perfume de la dama
enlutada" I "Ola de Campo".
Triaron,. - "Felipe Derbla y ", "Iloopla"
I "Trae caballeros de frac".
UrquInsona.
- "Cuando hace falla un
El vlatge en l'AM es com un vol en
amigo" 1 "Carne".
avió a dmIrant-se panoramas pap/andlds. Volea.
- "Duro de pelar", "El asasim
Tem
p
eratura Ideal. Obert films a la
Tarda. 430. i nit, 945, grandiós progradiabólico"; a mas, a la tarda: "Euill
ma: REVISTA. Carol Lombard, Ches/er
mallnada
y los detectives".
Morris I Adrien Ammes en
- "Los tres guapos del manadrön"
I entre la espada y la pared", en espanyol.
Trlomr d'Ellssa Landi en

per la gran diva
1 el gran tenor Ricard Mayral, amb
Gutiérrez, Llanrador. Palacios, Sabal.
Diunlimine, tarda: LA DEL SOTO
DEL PARRAL, LA VIUDA ALEGRE,
No, NO FALTA NAIOE 1 LA VIUDA
ALEGRE
Desnata a compladorla

COMPANYIA TRANSATLANTICA

Royal. - "Almas encontradas", en es.
panyol: "La gran jugada" 1 "Soy Un
vagabundo".
1116 Comtal. - "El jorobada de Nuestra
Setiora de Perla", "El principe de los
Minnante3" I "La fiera del mar".
Select Cinema. - °Noche trae noche", en
eananyol. "Ana la del remolcador" 1
"Felipe Derblay".
Smart. - "Yo. iú y ella", en eßpanyol, 1
"Sangre joven".
Splendld Cinema. - "Belleaa a la venta",

per l'Orquestrina MODERN 18T111.

Dia 6 de j_ uliol de 1934

I ;
Si ica ata,. Julnol Oct.
LIVERPOOL
Tanca anterior .. 6.76 6.37 6.3, 6.77 6.4.S
549 0 3;
Obertura
,
0-3, Noal Nom- 6.51 6..1,1 Noni
Segun telegrama 6.a1 6.43
6.4a. 6,43 0,56 6.47
Tanra
CA:,
53.4'
aala 6.53 6.41 6.40
Alça
5
2
2
a
.'.
3
Inalm

UPPER
SAKELLARIDIS
EGIPTE
mana 4 illall I n ,.1
Mana Jailoi Ocl .
(Liverpool)
Tarica anterior .. 6.0s A.S,
n1 S, 0.03 1.21 8.2Obertui a
NOM. NoM. ROM Nom Nom. 9.3D
Tan.a
6.57 6.Sas 6.91 8.12 5.21 EH
Alca

NOVA YORK

-

SAKELLAR DIS
Mala' 251101 Nov
ALEXANDRIA
l',
Tanca anterlOr
12 52 1n o-. 15.53, 15.6,1
NOM- Non; Nom. Nam 13.51
Obertura
Nora
1a'41 100 12.60 15.13 15.65 f., ,.,
T'anea
Alça
a
A
O
I
II
ea

7.

lialm

NORA ORLEANS
Tanca anterlor .. II II 12.4
/2 al to.,62 12 n II 2 . 12 11 . ArrIbal•3 Bes ports
Obertura
203
1
12.06 12.33 12.40
deis Estats 1.11115
Seginn telagrarna
Ana anterior
Tanca
II 21 12 1-. 12 as 13.64 12.01 1: 2, 1013: pes de 1.1 d'epa
Alca

1

2

O

1

1

rolo

D en pisca 510 qulna'd
'on.
(Base tanca
anterlo•)
TEXAS 15/19 ...
ORLEANS
ANV-PORT

Any anterior
Tranterencla

Balsa

3

ASHMOUNO
JuIly ila:
Pea.

Tanca anterior ,. t2.30 12 -t• lo aa 12.67 12.07 I2 .2a 12 I,
Obertura
1337 12.07 12 71 12.1s 10 ain 12_33
Se.rnil teleKrönla
12 5,1 12.01 23 74 12.13 1 :.34 12 1 .
l'anea
1-.? 90 12 4
12 57 1.3.a7 12.07 I' a 12 11
Alaa
1111,i

2

115150

MERCAT DE LLOTJA Dia 6 de juliol de 1931
CEREALS, FARINES I DESPULLES
EA73
en*

FAKINES

Ing•••

.

Conde. 4 ad

,

inersatd
hertmaJar.
Urg.I1
P...4..,
en mace, el.
a, godo. aen, a, da
. .44 otigee I

IfieleML 911Di •

55 a 3,
55 a 57
53'5 a 53
St'S e 55
533 a Si

4.1•61.
4••4 .1.1.1.4.

(Pro. ea peletera ele
lo guls anzb ese da
...e

DESP1114.11
09 a
37 a 37'3

3t1 a 3, 1,
in o sn'5
Sa a ea

15805
113.3. 4.4.3pee, .

•••

Saltas
Macho atine. Are
11..11.. e
/mi,

len&

tOe
75 a 77
73 a 735
So a 77
71 1 73'5
77 a 77
73 a 76
80 a

Coma leed
.
fut. I sate/Is
torease Cavan.
Ara, opa. da,
Rae: 4
U.

WADA

Yema Pi.,.
11,3•11.

14.1.
‘Flor«
-••i•

Fem.

125 o tau
115 a lee
n4

a

03

e 53
53 a 51
52 a 55
51 e 53
a 13
41 a 40
10

a..•,.
Quema

27 a 2,
a 07
3 a 24
SI a •22

111 u 20

O'reua en penet,
6,s upados amb ase da•
mune narro /lauden+)
„
• • •
••
Prez. en ral• I. guarece% de -o let,“
labriva)
Sep•,
Segó

LLEGUMS, FARRATGES 1 ALTRES

ji

FAVES, FECES, 11115
1111511E5
F.,. 11.11.tue• .

h. " latr.:n. Ao.1.!•at.
4e, a 17
Faya. Mallares .
asea.
i aololuta
46 o 47
Veces /e4.1.sia.
5.e., Estesag«.3
31 a 315
Er. Paí.
.
liar.sa,m .
37 a 37's
tesis. .
43 a 45
Pile!. Emanen
90 • 95
I Ie emite Sala:mea
113 ß 150
Lee,. Aeda...i.
90 1 100
50140715
Casulla 1.1
. .
4,211. zurrusca
.
‚5 "la". aspas das,.

05 a 138
tia a lo)
80 a 105

slam. .
.....

Sa a 150

.

la a 19
17 a 18
15 a 16

7: &
95 a 100

CIMAS
1....70
Mesita, $. 3.as elan, . 110
ése, ego,
.

46 .

11

48 1 . •

74 a '5
70 a 71
60 a Cl
1.8 a OS
es a 70

53,34
3g 54

•
3/16. .

i4

•
P.I.,

e, .

(Prez" es peue g ez ola
zoo goleo. aml, ase d..
mune carro Barcelona)
61.1150415

N:

ges

Case•9i .
Nagra Maenfars.

•
•
•

49 tau
11.11•rea

a

140

. toa a 101
•
et a ea

a 40
a 39
34 0 35
59 a 30
Se

( remas so rala el. 43
gene, nave ase demunt
carro Bsralona1
Alfa!. primen . . .

a 190

41'5 a 42
415 a 49

1121•1.} Afre.:11 • " •
9.1
91 ere:
•
• • • •
(P... en pe
el,
pelee damunt carro
Barszlons)

7a&
• 15
Ira 2,

