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L'activitat del Parlament Sembla que a Alemanya, sota l'aparent calma, hi ha La mort del director del
Banc de Bilbao
un neguit que esclatarà aviat

LA LLEI
En cura de repòs, Hitler es passe- L'acusat és absolt
ELECTORAL
enmig de l'entuSabiem per endavant que la realització de l'Estatut. tot i comptar
amb la bona voluntat de les parts interessades, forcosament havia
p;antejar problemes i r ¡IleStiOn3 di i icils que a despit de tothom retardarien la solucó definitiva i práctica
ele l'autonomía. No rolern retreure
les anornalies i le3 intervencions arbitraries que la Cornissió Mixta de
traspassos sha vist obligada a tolerar en diverses ocasions; ens sembla oportú, però, recordar que per
donar per Ilesta aquesta part capital
del nostre regim autonòmic falten
traspassar malta serveis de positiva
importancia, sense eis quals el panorama administratiu i politic que f:xa
l'Estatut quedarla totalment desfigurar en perjudici de Catalunya. Les
poss:bilitats econbmiques que hi sOn
cons:gnades, cont el dret
i organització en molts aspectes de
la nostra vida pública, sein bases micessaries perquè Catalunya pugui posar en fundó totes les seres aptituds
de govern amb plena responsabilitat.
Cal no perdre de vista aquesta situada i dedicar-hi tot leste« i l'atenció per donar-la per acabada com
enes aviat millor i consolidar l'autonemia.
Aquesta ha d'ésser la preocupació
permanent dels governs de Catalunya
durant aquest periode transaccional
i a ells toca evitar tot allò que amb
ra6 o sense pugui convertir-se en un
obstacle o degenerar en un conflicte
gramil. El noble de Cataluziya aca:a
de donar una prora impressionant de
la seva adhesió al poder legalment
constituit a Catalunya, i mai en cap
moment regatejar à la fermesa i l'entusiasme, si és que :es circumstáncies o :a mala voluntat de: 5 enernics
de la cata:anitat el posen en situaci6 d'haver de manifestar els seas
sentiments. En aquest aspecte, dones,
la Generalitat Pot estar satisfeta i segura; cal, però, que estigui disposada sempre a accelerar la solució
dels problemes que la consolidació
del regim exigeix. Es per això que
recolbern arnb gust Fanunei que l'Ha.
norable President de la Generalitat
fria Ealtre día referent a la lectura
del proiecte de llei electoral aban s.
de suspendre les sessions del Parlament, perquè ei el traspäs de tots
els serreis que mas corresponen es
una Miestió fonamental, no ho és
menys l'organització política interna,
i deis instruments m estres d ' a
-questaorgnizcóélequrgulara d'una manera definitiva la
manifestada legal de la voluntat P o
-pular.
La comissió jurídica fa unes guantes
setmanes que 'hura l'avantprojecte, inspirat erl els principis del proporcionalismc
que nosaltres hem defensat sempre en
tota la sera puresa. Es natural, dones,
que ens plagui la decisió de sotmetre
projecte a la deliberació del Parlament,
perque per de Presta que vingui l'aprovaciO, mai no ens semblara prematura. El
propoecionalisme és una de les notes bàsiques del nostre programa de catalanistes i republicana i cap circumstancia seria prou extremada per fer-nos-en renunciar. Ara corrí ara, deixant de banda
altres ,consideracions de doctrina, no
yeicill altre sistema més adequat a leo
exigéncies presents de Catalunya; grácíes al sistema proporcional, es pot rulonalitzar la intervenció dels partits catalans en l'e,tructuració política i admiMatutina del nestre noble; nc,més el Proporcionalisrne por ter sensibles els diversos matisos del catalanistne republica i
contribuir a requilibri de les diverses
feries catalanes . sense cap perill per tot
alio que, admetent una convenció folgada , s'articula sota el denominador comú
cresquerrisme.

jarà per la Mediterrània, acomsiasme del palio
panyat d'oficials de la Reichswehr
Es dial que

von Papen anirà crambaixador
al Vaticà

La situacid d.-llenar:ya encara i5 inquietan, Trct de la represa de la dominació de la Reichswehr, tota la resta
rama,: esCara ioPada dc utisteri. Srmae totrX mansres que iiindenintry
Ira iteran a rcforçae la po sieía de Tan:
Papen. Els mies erogues; que no han
estad afusellats han estat allree rats, i ei
vice-careelier se rri CIIViGi d'embaixader,
pasar, a la Santo Sea.
Les noticies o rri bades aquesta
Berlia i de Viena augmenters la inqureESp , :i0i3tent una d'un diari de
Viena, rebuda per el: des dc Berlin, que
podria indicar la ji pr,ixima del hitlerime, racosturnada excusa de la
neceas tal de ',feas. Hitler començaria
an c reme, pe r la Mediterränia, cn cc-raspan:tia d'alguns ofíciala de la Reichsu-ehr, Es fere:l deduir-ne que es tracto
d ' urt prq C.rt per ananyar cl Führer del
poder j del país. Seria una mena de
Santa Elena, naturalment sense valer
comparar Hitler 1 Va fricó.
Els homes de la Reichs:xehr, mes diplomaties qe els nazis, han compres
que a Alemanya li cona,' reseabalar-se
del prestigi perdrit abs ulls del indn —
roto Crido c'espres de l'assassinat de
Ponga::
i afrò no sera Possible
manten:al-se Hitler al cance llerat. I
despees d'haver elinninat els seus cofiahora dina, miren ecIltrnyar-lo.

de les secciona d'asalt, senyor Lutze,
ha declara; que no tingué coneixement
de:a manejas traidora de Roehrn i cla
que el seguien lins que la situad '', arriba a esser crítica.
Es tractava només de la rebelha
d'aguns capa, i les secciona d'assalt
110 tenen per que avergonyir-se de fa
iniantia d'alguns dels seas caps anteriors que foren traidorb.
Ha afegit que pocha succeir que
amb momia d'una reorganització absolutament necessäria de les trapes das salt es redueixi el nombre dels seas
membres.
Estic decidit—ha continuar dienta ter de les dites seccions un instrument absolutament segur per al moviment nacional socialista. Tots els
miliciana han d'ésser nacional-socialistes.

Viena,. 7. — Segons el corresponsal
a Berlín del peribdic "Echoh", de Viena, sembla que ele metges han aconseIlat el canceller senyor Hitler que es
prengui una ¡larga temporada de descano.
En conseqüencia, sembla que el caneeller emprendrà immediatament un
creuer per la Mediterrania, a bord d'un
navili .de guerra. en companyia de diversos oficials de la Reichswe hr.
La calma nomas

6s

aparent
Londres, 7. — Segons informacions
de Berlin que rep l'Agència Reuter,
encara que Alemanya aparegui superficialment en calma, regna una sorda
inquietud, principalment pel jet que
es crea que hi ha tres milions de persone, armados en tot el territori, de
les quals un 75 per cent estan amenaçades de no Csser incorporades a
les tropes d'assalt.
Les execucions portades a terrne
han produit un descontentament general, i han sembrat gèrmens favorables a la propaganda de l'oposició.
Per altea banda, corre el rumor que
certs destacaments de les trapes d'assalt s'han passat al comunisme.
Contra aquests elements de pertorbació, el Govern pot oposar zoo.000
individus de la Reichswehr, 12.000 de
la policía especial del senyor Goering, i uns 20000 camises negres
lleials al cancel l er Hitler.
Segons aquestes mateixes noticies,
entre els caps Cassait shan posat de
manifest extraordinaris exemples de
corrupci6.
La veritable amplitud del complot
organitzat contra el senyor Hitler no
ha pogut ésser establert fins ara.
Nornés sha pogut comprovar que
els capa havien organitzat l'atemptat
arnh el pretext d'unes maniobres que
harten de realitrar les seves leones.
duhte cae ara existeix és saber
51 Hitler podrà acabar arnb els
turbis eventual, cona ha acabar arnb
la conspiraeiA.

El regim provisori electora! que de la
proc:amactó de la República ença ha regit a Catalunya i a Espanya ha estat
un avanç e xce ssi vamenr adulterar de nra. El nou cap de les 8. d'A.
porcionalisme que ha permes, però, ruin- dlu que potser aquestes
provar els avantatges que a Catalunya
tindria raphcació franca de! sistema. Si seran rcduides
les eleccions a diputar, al Parlar/lee: de
Berlin, 7. — En un interviu que ha
la República shaguessin fet segaras un celebrar arnb un redactor del peribeic
sistema proporcional senae limitacions, la Angreif, ei nou cap de l'Estat major
Lliga no hauria caigut en l'error imperdonable de burlar la Ilei ami) un ardit
tan funest que l'ha des o rganitzada talg
ment que d'aleshores ença no sap per
on navega. Si aquelles eleecions s'hagu,Sin fet pel sistema mi.joritari , hauria
tret les minorics, i efectuades segons un
sistema proporcional pur, hauria tinga:
el nombre de representants corresponents
als Seta vals, però mai s'hauria pago
adjudicar una majoria corn la que te ara
injuotament En el pecar ha portat la penitencia , perque aquella victoria, olnin•
guda trepitjant la hei , no If ha serio
de res; ella, que ara ha mostrar un resperl e saperätidas per la juridicitat, aleshores no va lene cap eSerúrtal a ter
luna maniobra que era no solament la
negació de l'esperit de la leí . snin
veritable atemptat a l'essencia de la democracia. Canee, doncs, en benefici
i de la complexitat eatalairs,
evitar que els desaprensins trobin
clivella per arruinar el sistema i desficurar el regint demorratic umsubstaneial
amb el pe lle
Cataltinya.

Von Papen

La col4aboracle de Stahlbel i IL A.
Berlín, 7. — El ministre de Trelszil
i cap dels "Cascos d'acer", senyor
Seldte, ha declarar davant els ludritires de la dita organització que durant una conveesa sostinguda amb cl
nou cap de l'Estat Major de les Secciaras d'Assalt shan establert les normes per a una fructífera col/aborrecía
entre ambdós organismes.

Un hltlerlit amenaçat
Berlin, 7. — Circula el rumor ',tic
está amenaçat von Schirach, cap de les
J'aventura hitlerianes. Aquest rumor ha
d'acollir-se amb tota mena de reserves.

¿Von Papen, ambaixador
al VatIca?
Berlín, 7. — El vice-canceller V011
Papen ha anat a Neudeck amb l'objecte d'entrevistar-se amb el president mariscal Hindenburg. i tractar sobre els
problemes actualment plantejats.
En els cercles ¡Kiries berlinencs es
concedeix gran importancia a aquesta
Cl revista.

Mi diada

(Continua a la página 7, ro/. 1,

El senyor Jautne Carnee, que, con,
es recordara, bague de deixar. Del set,
delirar estar de salar, la cartera d'Hisenda en el mMisteri Azafia, sha
a g reujat talrnent abrir que hom té per
imminent un fatal desenllae.
No cal dir cola desitgem que no es
confirmin aquests averanys pessimistes.

"CATALUNYA ECONOMICA
LA POLITICA DEL SILENCI",
per F. OCLINDRES

MARCH A GIL ROBLES. — Veja, cal convenir que si no existís
el lerrouxisme hauria calgut inventar -lo.

graus. IlumItat relativa: 80 per crol. Velorltat del vent:
8 quilemetres per hora, de real, sud-est. VIsIbIlltat Do/Urente), en. promern: un qunOmetre. Estat del eel:
rotiert cle Sr. En les darreres 24 bares, Temperatura
maxlma, 27'3 gratis. Temperatura mlnlma: 206 grauo.
R e corrcal j et ',MI: 227 quilhmetres. Preripttaeld: nulla,
Insolarld en el cha d'attlr: 10 botes 22 mlnuts.

El misteri Cantera
Revelat per LEON SEE manager que fou de
l'ex-campió del món

L'alcalde de Madrid
visita el senyor
Companys
El President nega uns

rumors
Ahi r a/ mig dia els periodistes estigueren a saludar el senyor Companys, el
qual es techara en aquella moments tonversant arnb l'alcalde de Madrid, senyor
Pere Rico, El senyor Rico, que és a
Barcelona de fa uns quants dies, ahir
a la tarda marxa cap a Terrassa per
tal de passar-hi el dia davui, i es proposa tornar denla al mati a Madrid.
Els periodistes van preguntar al President si tenia alguna noticia d'interés,
i el senyor Companys va respondre que
no en tenia cap.
- Es cert —li va preguntar un informador— que el Govern de la República
ha delegar una personalitat de relee
perquè faci determinades gestions prop
de la Generalitat?
— Dones ja —respongué e! President—
no en sé res. I aix6 que, com vosaltres
veieu ,
aquí la representació del noble de Madrid.
—I del Consell d'alair? —insistí el
repinten
—Tampoc puc dir-vos-en res.
I dirigiet-se al senyor Rico. el senyor Companys Ii va dir: —Ja vejen
com sé fugir de respondre a les preguntes que se'm fan.
Adreçant-se als repórters, acabá:
—No feu cap cas dels rumors.

Una !larga entrevista
del senyor Martínez
Barrio amb el President de la República

Camera ha trobat un acordió a la seva mida
Tal com haviem antmciat, avui comencem la publicació del reportatge
de Léon Sée sobre el "trua" pugiIfstic más ben muntat del mena
LA PUBLICITAT, que garanteix
l'absoluta autenticitat d'aquest reportatge, deixa a l'entera responsabilitat
de Léon Sée les repercussions cine
pugui tenir el que hi revela enseras
que les apreciacions i consecidencies
que en dedueix el seu autor.
Sigui Carn sigui, esperem que des
dels nombrosos aficionats a la bixa
fins als simples curiosos Ilegiran arr.b
interés les revelacions de Lean Sie.

PREAMBUL
l'aig a raxelar-ho tot.
l'aig a explicar 111Ia increible c,:entara, una histirria tense precedeas en
c ls armas de la boya.
Multa gent es resistirà a creure-ho,
hui-, que la vic e itat 15 sorínt mes inxersemblant que la norellerie. 1:aura d'altra que (-retira que escric p er- un
se,: . :;nent ere ranelini a o de ver:jarrea.
Res d'asa; no tina odi mtl murar;
Je tmrn 9sr sempre, i iil:C entrara, per
Primo Camera, sentimcnts de sincer
afecte. Podido gairebé dir que l'he educar ton: un dels mera fills. El vaig
des:abrir, fa cinc uni:, manea de tot,
soase treball, sense esp e rances. L'he
aa'oetat,
educat, l'he "llanca",
dia és campió del nión! (1).

Madrid, 7.— Aquest =tí ha visitar
el p reaident de la República el cap
del Dan!: radical demócrata, senyor
Martínez Barrio. L'entrevista ha estat llarga i no s'ha aconseguir
cap informació.
No obstant es diu que la visita ha
tingut marcar interes politic. De,p -és de les darreres sessions parlainentáries i de la clausura de les
Coets, el senyor Martínez Barrio no
ha amagar el seu p ensament en ordre
a les resnonsabilitats que p lanteja a la
Re p ública la continuació de raen:al
estar de coses. Segons aquesta referenzia, el cap del partit radical demócrata, no ha vacilar en afirmar
q ue per la sera part está decidit a que
cap res p onsabilitat Ii capigue en el
q ue yogui succeir en el latan Potser
hagi exposat tot això en la sera enMadrid, 7. — El peri6dic "Luz"
trevista al cap de l'Estat.
paria del moment politic i
Madrid, 7. — La Junta Municipal de
"La trajectòria política de cara a la
l'Agrupació de Madrid del partir d'Estardar és claríssima. Segons la versió g
uerra republicana ha tramés el sed'alguna ministres el Govern seguigtient telegrama al president de la
rá sense res de nou fina a la tardor,
Generalitat de Catalunya senyor Comi anirà tramitant sense presses el panes:
problema de Catalunya. La Diputa"Junta municipal Madrileiía de leció Permanent de les Corts aptos-acá
(merda republicana interpretando senalguna projectes urgents. Arribada la tir
general afiliados, envía a vuecencia
tardar, el Govern rendirá viatge daadhesión incondicional ante conflicto
vant les Corta i presentarü la dirnisoriginado
por elementos conservadores
rió, pero no sense que abans la soCataluña, secundado restos de Epalada politiza hagi estar acordada en fia, que tienen
Lion Sie
en Gobierno y mayoría
el sentit que es formi un Coreen ma- p
-rlamentaria genuina representackM,
joritari, recolzat pchs vota de la Ceda,
Si no los així, jo no escriuria fas
estimulandole sisa serena firmeza deradicals, agraris, reformistes i Lliga fendiendo justa causa.
,at con ella, au- °Tiesta inrreble hist3ria, ja que podria
Catalana, Es faran estarcías perquè
causar
- li fin fireli perjudici, &Mur potser
tentica ettenresión República espahola
presideixi aquest Govern el senyor re de abril."
eiguerrar-li la carrera.
Lerroux. De no ésser així el presiNo :un fer a Carnero cap mal, »todiría el senyor Melquiades Alvarez o
ral o financer; fina injusticia. Err
el senyor Martínez de Velasco. El
res no is resPonsable deis jets irnrcrsenyor Gil Robles acceptara que
son:Watts que reng a rere/ar. Enes , tnés
formi part del Govern la Ceda.
lord no s'ha adonat de Ilur atas!, de
Aquest Govern presentará el prollurs con segitheies. S'Ira limitar a escjecte de pressupostos elaborar durant
rutar
les meres ordres a un: clucs, amb
l'estiu i es disposará a una obra ne
tota confiança. i viere ihtl niosfraf
llarg até que garanteixi la vida fácil
a l'altura de les circumstsincies. guau li
del Govern fina a l'estiu del 193 3. A
ha calgut fer prom
niiloe,
.-orneneaments d'estiu es podria claui de entes les nualitats indiseensables a
surar el Parlament i seguir fins a l'oc:i n gran rompió.
tubre, i una regada a la tardor proI el co: s'ha presentat més d'una
poearia la reforma de la Conatituri6
Madrid, 7. — En la retinto que han regada: SCIIII• re gro' li ha Caiga( posar
i l'autodissolucie, de les Corts perque
quedés el President de la República celenrat els presidents del Consell i de a prosa fl$ Se ,,s indiscutibles recursos,
aquells casos que els eselerenintents
Ilime de la seva prerrogativa de dis- le S Corta han traen: de la possible Cansoldre les Corts que ringuessin. vhühcia de reunir la Diputació per- no restorrien a les pre:fsions fITA fanallfelflades.
mandil
de
les
Corts,
per
tal
de
destatAquest és el pla que les dretes tenen
TM' alguna projectes que el C --onDe tse: mauer--s.
aman gfr
per segIrr.
Mentrestant els republicans discu- sillera d'interés. Els senyors Alba i els nnlis Vera el passat, es-parí:su-neo 1111
b
n
Saniner
han
examina
,t0h11
serrlirreut
de
satisfarr
,
:d. bq
la
com,
n,:sicia
teixen quina ha d'ésser la seva actitud. Es diu que a l'agost s'efectuara • Di;mtaciO, per lol do decluir si dis- los a ter, no canriaria res de la fluía
el Govern de les dues terceres de eondueta que tel ' haVia asserryalat. Ter
en una ciutat del nord una gran conhe • imacrirral i roncaba sempre (710,
rentració d'elements republicans i un psrts dels vots. com exiesx le ConetiLid ''' . per a ad aptar acords. D'aquest
coneirem e nt de canea i els resultas
miting en el qual parlarien quatre
cine rape de forres extragovernamen- examen sha deduit que els gemís p,over- hau s,,Ilreeaseat ¡cm nre:-.1 forrarte-cs.
Es lo ro probable ere IPAPS deis mur.
tale. Abans se celebrarien algunes re- namentale solament disparen de dotze
ellt r7I
unions per tal de puntualitzar algunes vots dels 21 mendires que componen la ¡çn toyç Cm blasnrin
Diputaciia comptant ele dos monár- t r iar-ira' d'agries-la histkia ais r
coces.
No tindria res de particular que en qu'es; perb delIr, segons criteri ja e s an•-inrari de parer en acabar In1 ire,
-tablerpDiud.;manet lectura. Potser elle !refríen ter nitre
renovar-se les sessions el proper oc;
tubre prenguessin seient únicament :e Corts Constituents, cal descamptar 'mil. Si 1/71CatteSS;Yt tinnut
s-ls dels dos ministres senyors Cantos i m 'airé trenta anss d'exporibnein
als escotas de la Cambra els segnents
Perra del Pío.
partita: radicals, Ceda, agraria. reine- Gn
Han examinar també la fliM5tili de si
mistes. Lliga. monárquica i alguns in(11 Aquest renortatee Ion m'1 ' 'it
dependents. i que tots ele altres ca' es assumpes mur densa sotmetre el Ca. ser Lion Sré abans del mate Cau.v . atons apareguin buits. De botes ma- eren a la DidutaciP tenen la considera- Max Baer, Al final nublicareni le'
nee.›, pm\ premato parlar per- ci 'í de ras excepcional que requerrix causes que. segons l'autor, determititi-1 encara a nimbient no ni ha sinó ir g eO deri-rr ,r, eiern ho exigeix l'article naren la desfeta de Eitalia en aonest
3nrop6aits."
30 de la &instilad'''.
combar. (N. de la R.)

Pronóstics sobre els
preparatius polítics
d'aquest est u
Els fa "Luz"

A la Diputació perma-

política

A la pàgina 3:

'ESTILO GRANELLUTS",
per ROSIDEND LLATES.

Ahir, a les onze del Mati. es va revista (le la causa p er la
mort del director del Sane de Sil rOl,
Encara hi havia mes expectació
arr els dies anteriors; tant era aixi, que
el :Atine va fer cua des de lee primeres llores del rnati, raer tal de p,,der
entrar a la sala on es va celebrar la
r.sta. Van ad:die a presenciar-la medies dones: més que cap altre cha. Es
ce:ebrar a la Secció Segona, con-,
cl dia anterior.
El ores:den:. senyor ¡turnan. després d'obrir la sessió, va conceda- la
paraula a Era:roca: defensor de lesen
soy, senyer Alexandre Burbano. Mentre va parlar, els j urats el van cae:lar amb molla atenciO.
Va començar elogiara ele' infor111,
del fiscal i de l'acusador urivat. Va
dir q ue es trobaven davant d'un b.c.me honrar i tinte ii ide ti, apreciar de
malta gent, que procurara afareni:
tothom sentare que no resultessin neriudicats els interessos que defensava.
Es dóna el cas — va din — suc els
scus companvs, demanen al jurat un
veredicte d'ineulpabilitat. Va afegir
q ue tant de:a bancs de l'acusació e.eir
de la detensa han estat elogiades la
capacitar, l'honradesa i la bondat de
Liverser.
Va explicar detalladament les discrepàncies Que es van produir entre
aquel' i la víctima, senyor Pascual.
Va afirmar que la responsabilitat
de la tragedia la tenia el Banc.
Va fer referencia a la denúncia presentada pel Banc esmentat contra Liversey, fent notar que tot i haver
d'ésser tramitada la causa a Teerass
ho va ésser a Barcelona, per no haver trobar ambient en aquella
degut a l'apreci que sentia gairehf.•
tothom per Liversey.
Va explicar les atribucions que tenia Liverscy a la sub-agencia que ei
Banc de Bilbao va instalar en aquella
ciutat, les quals — va die — eren tan
limitades, que no podía ter res absolutament se gare com p rar a:1lb l'autorització i la signatura del senyor !dolón. l'horne de confianea del Banc.
Va dir que mis tard es van proluir
dirergencies,ela caricaar .iinancer entre Liversey i el senyor Pascual. Que
es Tan reunir els accionistes a Bilbao
i van acordar actuar enérgica:1,cm.
Que en nom d'aquells va ven‘r
Barcelona Urquijo 3, del braç de Pascual, sen va anar a Terrassa, con
vençut que perillaven trenta-cinc ni:liana de pesantes.
Va esmentar que la casa Archa i
Tilines flamea posseia un milid durocentro mil pessetes, i va recordar quc.
Liversey va ésser coaccionar per obliear-lo a lee que fossM retiraba les
•. /antitats que aquella casa decía al
Banc.
(Segueix a la Pág. 3, a! per, col. I)

p rendre la

Jaume Cerner,
gravíssim

ressld a/ nivell de la mar: 7616

EL TEMPS mlIllnuotres.
Temperatura actual: 21'6
P

nent el govern Samper
tampoc té majoria
absoluta

"Noble Art", deis seas
de!: senil
riscos, de les seves amargors!
Vaig a recelar-ho tot per una ano
raó, encara: pringa al más no come-ira'
la re ritat completa; si jo de:apareja-fa
demà, i mus l'Iragués escrita, la increible
acontura re s taria desconcguda per seas/ye.
De mis a mes, jo cree que ha d'éste,'
publicada na sobe per esser única i invei-tembicrit, sinó lambe perque si que
.arOVOCa r ti profundes reflexiens i que el
seni contingut psicològic no is gens dcs',n'y:U de 1.11:0r.
Potser z:osaltres tm d21 rot: "Perdi
aires a matar la boxa!" No sud damies! pa r er. esport no es mata perqué siguin revrlats els sets Per- gis, e/1
sois error: i la incríria del: seas diriaents. Permrs, les "Federacions" no seran pa: . planyudes en el caer d'agries?
reportatge, fr uir que d'elles fine mohr en
coses sensacionals a refrene.
La 'rey,: carrera de manager is amhada : Ira durat trenta artvs, i em tenia
dit: "Orlan Primo seré rompió de! nido,
eta reti r art'". Az-rd, dones, ja erra dicho tot, esrriure-ho tot. tense tem er sus.
pensfms, desqualificacions o pon aorta.
exposn! La :'ida. paiser! ;Qui.
irceoetdnria tOt tenir!" La fine os.
:carnada i mrva història resta escrim,
Durant Palee Dre yfus, Emití Zata
baria dit: "La -repita ds en ‚marc:
Zola
mort, pero la reritat ha acabat
per frior:fa".
tinc
..Vo
cap desig de molestar Primo
Camero. rho tractet sempre eorn
amic, m'ha donat melles preves a"afecte
i de recon eixença: ell sap el que Inc fet
per ell, per tat de fer-ne to: earetpi3. un
fresador d'una popularilat íncomParobla.
Quan tn marxar sol cap a Arri.:'rica,
el maig de paaz. ent esa o ferir la tb.':
bella de les seres fotagrafies amb la
següent dedicatdría: A Líos Sic, ti
meu segon pare. que m'ha dona l un
record inobliloble, amb tota la mera
retener:renca Par la sera magnífica i
gran prateeció.— Primo".
Com poden, reure, ens sepa ra ren, ron
els milton amies ; estic con-renost que
el seu afecte per a mi iguala el que ia
ii due a
Heus-lo od ~pió' del ruin Ha arsolit el límit que ens hariem fixat. Ha
conquiStat aquest tila eel _tau propi
n'ds absolutament digne:
Ji, que Cantera is carn/rió. el fli tni
reeorfatge rta ent atusar-li cae dany;
res, d'ara endarant, no pot perjudicar
fa sera carrera.
I heus así Per qed raig a revelar-ha

La idea quimèrica
La idea no cm vingué pas tot de
e0P.

Ha tardat anys i anys a germinar,
crstixer, preesar-se i madurar. Fan
en 1 8 94 que va arrelar. Fou en
trenta-quatre anys mes tard, q ue la
vais posar en practica.
Una idea insensata, utópica, novel.
lesna. irrealitzable... i que, amis tote,
he realitzat.
Qua') va:g veme Primo Carnera Per
primera vegada, a Arcachon, on havia fracassat, sense diners, sense treball, gairebé sense esperances. no haW
nas a primer con d ' un que vais endevinar que aquel home era Enorna
q ue esperava tea aires, l'home amb
el qual realitzaria la iaMOSa Idea.
Era !nasal gran, massa iort, massa
lent. la Práctica dels exercicis de
io rea li hacia 11:gat el musele. Era
un gegant ininteHigent, sense energia,
st- use ambiciO. Un acromegalic, amb
les carnes alertes de varices, amb
Pelts desmesuradament g rans. q ue ria
sabia res de la bo g a. I, no obstant.
era Ehorne q ue carcava. "; L'honre clü
la Idea! :Llame que jo havia
portar al campionat del mala de tm
ira les categories!"
Deia une el primer embrió de la
Idea havia nascut feia molt de termas.
1 és que molt de temps abans,
bant-se a Anglalerra durant les vas
cancro, vais tenir la pensada d'iris.
criore'n com a amateur en un campio.
nat de boxa.
Si jo no hagüs bo y ar en 1304 en ei
eampionat de Midlands, a Eirmingham. Primo Carnera ant fóra avui
~in del món. ;De qué depenen
elS destina! — (Segueie a la pagina 4)
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EL CORREU D'AVUI
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De! present j etal pròxim enterem'Ara - Rebem per a la sera publicació
aquests versos:
"Oh Caealónia I
Oh Sant Francesc d'Assis!

EN LA MORT
DE FREDERIC OMS

LA RESTA

PUBLIOITAT

N0 mil

1 SIMULACRES Paraules als joves

pas see_r /fu Patria
Mi víctima, ni truirtirs, sitió herein
Tcintnotei.e, per& el momee 5 ne és vinqut,
ni per als rol:, ni per als altres.

La vida germina per tot arre%
Als qui seguiste atentament aquesta dins els pairo: estimas!
secció de "Les Lletres i les Arts". i co I la sang dins les yenes da vida.
bretot aquells als ouals sto ens escape La sang vessada, Es morta.
ni una sola ratIla de l'Enquesta a la loOh Maread!!
sentut. forçosament ens havia de sobtar 1
la vida raja en pau dins els pisos ea•
la nora de la mort del lave Frederic
[tCratIS,
Orne. Sense ceneixer-lo finó a través ente Itt
lona raja per sobre e! pret.
dels seus escrits apareguts en aquesta Les lluites
sagnants d'cltre temps sin
secció. ens Inav:ein imaginat d'una edat
(preteridas.
no tan preeoc com la que comptasa Ja ne devasten els 1
1 0StreS CamPS feetm.
en l'hora de la sera desaparició defini(dats.
tiva. La sera intelligenzia m la seva visi6
clara del món ens feien creure Que cris Ja no destmefren les nostres cintos,
trOEIVeZ71 davant d'un jove la maduresa els nostres ntenuments, les nosfres fa.
del qual baria entrat ja en la sera
(briques.
primera fase. Mai no haurfern negus Ell es no delmen els Itontens,
les
dones,
els
infants
de
la
terro...
505pitar que l'escriptor que s'havia fet
Són preterides , eracies a Diu.
Ilegir amb interés co comptés mes en11ã
dels te, anye.
Les !hiles politioues
dr:•b faudes
Potser és ast cas rar i a molts els
[ tellecfit a ls.
semblará una casualitat que je. ja de
Es la idea de Noricota Irla carn.
bell comeno retallis i col-lecciones els Ell ós qui i ha vist elar.
seas escrita. Potser això ho feia indtrit
Perque els cene conceptes i les seves I els temPs eón vinguts. temps de PieLnilud
idees eren sincerissims: perä és ben
cert que el motín principal era per tal els temps de les lluites intellert;eals.
la 'hita entre los liongiicS ,
Corn es p reocupara tant dels j0Ve3, dels
quals sempre parlava. i ells eren la forca lo finita etcre les cultores.
que ajudava a nue els seus escrits fossin Led j. S la Federació 11..o-Ilatitta en
orientadore i ens estimulessin per a es[manee.
devenir intelligents i per a concluerir Ai.rb is la Federació eurotra de denla.
cines de caräcter tan necessaris en
AIXO
LA PAU!

Diumenge, 8 de

juliol

de 1934

Revista de Premsa
El senyor Cambó d'ahir
i el d'avui
A LA HUMANITAT, Rovira
fa observar que el senyor Conibb
d'ovni no es recorda ja que ell moreis
lt o defensor el (leer de Latetuttya a In...s.
cindir tisis d.1 Parlaniant espanyol i de
!es !kit espanyeles, luan estiguin en
pugna ando la nostra 00t00001

quants periodistes que constitueixen un conoce la administración pública, la traequip rio pas menyspreable, precisament." dición de los problemas; que no tiene
práctica política ni parlamentaria; de
gente audaz y aguerrida, que en un periodo de lucha aventurada y violenta
A LA VöZ, Pabidn Vida l publica un ha salidó a dar la cara y a formar parban pa railet entre aquests dos perlita po- tidos. Sabe pelear, sabe intrigar, sabe
lities. Hitler he, rompiere el q w, hatea d isputa r y hasta sabe traducir legislapront2a:
ción extranjera...; pero no sabe hacer
"Hitler cumplió lo premetido. Destru- frente a un problema real ni estructurar
yó la República, aniquiló al socialismo fuerzas nacionales ers el cañamazo de la
y al sindicalismo y enaadenG al proleta- ley.
rio para que el ca pitalismo de j ara de Mientras la nación no se serene, y no
temerle. El obrero, frente al patrono, tu- s o hag a un poco al arte de seleccionar
vo ene arrodillarse y que hincar la ca- sus gobernantes, y no distinga al milibeza en el polvo de su humillación. Ba- ciano del político y al atrevido del que
jaron eta toda Alemania los jornales, y sabe, tendremos Cortes que o ne hacen
llegaren a ser zuenores que antes de la nada o promueven alberotos de sainete.
Gran Guerra, inientras el nivel de la :ida C0rte5 (1150 no sirvan sino rara derribar
manteníase altísimo. El nacional-socialia- lo que se ponga delante. Querrán inten;no se olvidaba de la segunda parte de tarlo todo y no sabrán dar a nada resu nombre y se prostituía a los terra- mate; en sus Comisiones no se laborará
tenientes y a los capitanes de industria." can perseverancia ni discretamente; en
Pera, una re g ada complot -tu la sean los debates se divagare mucho y se esmiasid destorbodora , les aoves sreciens clarecerá poco, y sólo habrá cohesión Y
disc:pling en los grupos para los
metrass,:lt erett Ini Ier;ll:

Nazisme i Lerrouxisme

Qui ha llegit algun dels irsnombrables ció al servei del proletariat o de la Pagrtic:es que a partir de la Revolució, tria es fa com a proletari o com a Paeix6 és. de la Revolució russa, han pre- triota, aixe, Es. cem a home al servei de...
als assenyalar les caracteristiques de la Eta platu j a, fet i jet, de veure un calcar
oteratura soviética i - O - proletaria, nacionalista o una corbata comunista
gé prou dades per a establir qualseaol (Un regim pot adoptar un eastil: a talia.
"Tosa desitgem una solució jurídica al
udici. Nó solament ha - o havia - per exemple. els futuristes són utilitzats
nostre plet...; pecó he de dir també als
trässer de partit (colo havien metes per a certes manifestacions plastiques
assembleistes que si nosaltres diguéssim
d e s or todoxos des feixistes italians, del feixisme. Com a futuristes, no pas
que no acceptein sind una salude juridiimita pretenen ara els més histerics des com a feixistes.)
ca, això fóra el cansí dret i segur perque
t, azis) ha - o leerla d'asser - de Pro***
el plet de Catalunya no es pegues repaganda revolucionaria. El futurisrne
Si el feixisme no ha inflen claman
soldre."
italià baria precedit els feixistes de tots la literatura, o no ha produït res de
Aixi p arlaste el senyor Cambó davant
eis Estats en la sera adopció de l'irra- remarcable ("no ha creas una moral
l'Asseinulea de la alancomumtat de Caeionalisme com a táctica de combas; un literaria ni plástica") tampoc el sovicl:II:suya que ha y a aprorat el proje.zie
ten futursme cense estola asiera els time no ha incorporat els minora. Rerussos en els primera temps de llar Ex- treia en el Treu anide anterior la red'Estatut de I Autonoloia. I les seres paperiencia. Per als revolucionarle de tots marca dun critic italiä, segons la qual
canas de quinze anys enrera sóis perfecels palees l'art d'avui ha d'esser bel- e:5 més joves escrintors d'avui, a Italia.
ta:lec aplicables al conflicte d'arui entre
lic6s, ha d'eatar al servei de la causa imiten. esnobs humils, Proust i Joyce.
el Govern de Barcelona i el de Madrid.
revolucionaria. ha de sostenir el prole- El mateix fenomen es presenta en
mentos de asalto al Poder.
Si els heme, de la Generalizas, en ve"Se había acabado la carne judía tiretarias, - o la nació, o l'Esta t . (Gairebé aquests temps a Rússia. Serene un esLuego se culpará de la ineficacia a :a
nir
la
sentencia
del
Tribunal
de
Cida a su voracidad, y ccmenzaba a esGaranttots els poemes que coneixem proleta- criptor eovietista (1) - i sen queixa
institución parlamentaria y oto a las perres, s'haguessin resignas covardament casear la católica. Y ya se alzaban votes
riistes són "futuristes". "dinar:lid", etc. amb amargor - Es molt estés entre els
sonas que le dan realidad viviente. De la
amh l'excusa de la ¡Luid:citas, l'auto:lo- pidiendo carne de banquero, de -/unket
El futurista Marinetti ha tingut els seus tares escriptors russos l'esnobisme arinstitución parlamentaria en su forma acInia de Catalunya hauria rebut un cop y de fabricante. Urgía cortar por la :s- tual, mucho hay
deixebles millors no pas a la Italia fei- tístic. Horn escriu "a la Proust". "a la
que hablar ciertamennO. Y Adolfo Hitler fue invitado a dimOrtal,
la
llei
de
Conreus
seria morta i
asista - on el futuriante literari tot Joyce", "a la Dos-Passos". L'americate; pero unas Cortes escogidas con alenterrada. ningi3 no hauria pata t de re- solver sus milicias. Y es tan... ingernä, gana sensatez darían en España mucho
just si fa la viu-viu - ans entre els nisme burda sen cluu la voluntat de
coneixer al capdavall la co mpetencia del que se comprometió a ello."
agrupaments revolucionaris de :lengua =Ira. i hem vol igualar el "chic" i e:
mas de ai."
Per desfer-se'n, Hitler inventa una
Parlament catea per a legislar sobre
an g lesa) No es fa. donce. estrany de brillan europeu. Exactament com a Itaeanspiracii.
Va
procedir
tela
els
"gangsllegir amb tanta de freqüencia en eu- lia. En poesia sobretot, i en pintura, el
contractes de comen, 1 el senyor Samoer
El patriotisme de marxa
tirs":
rs
tilicacione revelucioniries fe russófiles. to no el denla el règim. La revolució aquestes bares d'inquietud espiritual.
no hauria hagut crameinar-se cercant una
la fa un poeta, un pintor o un arquitecte
"Ya las secciones de asalto no son un
a llores d'ara) oue l'art prcletari és
Jcaquim CASES-CAREÓ nora fórmula jurídica com qui cerca la
de Càdiz
La serie d'anides que ha publicat a
genial. No un cabdill politic. ni menys LA PUBLICITAT Frederic Oms
art d'avantguarda.
riesgo para las altas clases germánicas.
soltrid dun trencacloarates.
Planes, ter de julio' del 1034."
són,
LA
NACION
segueix fent gargaree
la
mases.
Un
pintor
de
***
geni anales o es- notser , tota sera producció literaria.
Centra el Cambó del 1934, te red el No pueden luce: sombra a la Reiehs- fa• riatiques. De7 I 13;;O
* lienteuatee
, cutre altres fusaGultnera. - Arnb
panyol rot fer la "revolució". per la Ignorem si enlacan
wehr. La restauración de los HohenzoNo és pas fácil definir l'avartguarda.
altra
publicada haría nimia de complir-se el dia
Carr.hó
del
tolS.
nitats,
que
el
senyor
Compenyu sigui enttú del codear
ene] tota la pintura d'una Mofa, per da- escrit res mis:
lleno tiene franco el camino. Pero Hit- presonot:
però gosariem dir, sen- el dese aniveraari
Si fa no fa. segons aquest escriptor fei- mine
Penó aquell Cambó de quinze anys en, ler
del
traspäs del gran
les fronteres politiquee i socials, se por d'equivocar-no s
se ha q uedado sin elementos de re. cae donat el seu m
xista, tal. i atinen altre escriptor Sodr,armä avalara ci wie,gisrseigói dtaceetc
a
deGuL- nora que encara parlava, almenys a es- sistencia. Su guardia negra
restara modificada. Davant el geni ar- tremo inquiet i
"E! Gobierne tiene a estas horas im
no podria
viètic. tal, els laceres, per exernple, tela sera joventut tan
tones, en un llencsarge de catalä
Cultura de
tistic
tete els regims eón impotents.
resistir
a un regimiento de linea. Dentro vote, de confianza para resolver la cuestendra, encara venia predestinas a és' Joventut "Patria Nova"
ner: el seu Un a l'avantguarda. Sän els
convoca tots eis
digna més coses sobre la solució de unas semanas Hindenburg les oblig tión que sonroja a todos los eepaholes.
de regim nrenés pot modificar la ter un 60n escriptor. ¡
qui han ¿'anar al davant: ¿Que el lider canvi
en eran manera q ui foren admiradors del
mestre de les juridica. Digué aquestes paraules claras rá a dimitir. Y ofrecerá a
riouesa. Norciés.
un fezund defensor dele ideale catalanis- Iletrea
las multitudes La Esquerra no tiene detrás a un pueblo,
is patriota?: Ele poetee davant del ra- distribució de la ***
catalanes
a
la
reunid
que
tindrá
i
rotularles:
el espectáculo lastimoso de 311 caída gro- porque la inmensa mayoría de los cata•-• i dele princiois humanistes.
mat lean de -pulsar la lira" - perdonen.
lloc
dimarts,
a dos quarts dame de la
Stngularnient en poesia. El poeta Ja hem dit aire allä que més ens ha
lanes, todos lea buenos c atalanes, a 10b
tesca."
''En definitiva. una solució juridia
ho acabo de liegir aixf - P e r enteverla, al
eetatzt social: Bonavista, depen de nosaltres, sind
sempre es un evadit. De la realitat no- olasiut des articles
nur. etc. Que el lider és socialista?:
que depón des El lerrotsrisnie , saboant lotes les dis- que esta arruinando una politica insende Frederic Onts ha ao , per talseu
de tractar des acres a realitrnés - e, solarnent o esoecialment o es- estat la
sata,
son enemigos de los caciques que
altres, i tin poble que considera com a t,',neien, fa a la Rertiblica esjeanycla et
sinceritat amb ouè exposava zar els dies 15 i 1S.
rif poetes. sempre a l'avantguarda, han trictamen - n'heu la magia. No tener/los explotan.
els contentea i les ideologies adreçades
de "polsar la lira", tot precedint la mas- la darnunt la
* Anua!! del Pir iodisme Cal old. - essència de la prdpia vida i de la sera mofeta' pcper eUe H e1 .173Me ha fet a
realitat sinó amb els e s oec- a la jeventut. Aquesta claredat
Creíamos que el Gobierno, apenas remani- Ha aparegut el quart volum de la ntr17.15- dignitat l'obtenció de l'autonom i a, no pea Aletnanya:
sa, Pequé . Per exenta:1e. no hi ha Ca- tres o respectre
de la realitat. Davant festada amb marcada freqüència,
cibido el voto de confianza, procederia
ve?: cap ir.terval entre el decaí:amen la
ha fe; caciii ate amh el ncen "Annals del Pe- dipositar en mans d'altri la consecució
"Yo posee sus j uventudes; pero su con
presa
de
Dniepostroi.
d'una
pirämide
la mayor entereza. Desgraciadamenntle admiréssim el irre escriptor con: un riodisme Catalk"
de l'art i de la vida en rrarxa.
crecimiento postabrilefio tiene entraba te no
d'aquest ideal."
edita l'Associació
d'un temple !a enea reacció sera sena- mode i com un company
ha sido asi.
celebró el priPer als "rnaasistes". això é 5 . per als opre
en l'avane,ada Periodistes de Barcelona. Com
Heu-vos aci, reduits a prosa tambo. semejanza con el desarrollo rápido del mer Consejo , y noAyer
els antecósmica i ex-trasocial. Tot just de la neva !enlacie
se conoce ninguna
tul no saben resoirar cense sentir la compta
jOrenivola.
Q
ue ha riors, anuesz número des - Annals" és niana, aquells versos famosos de
nacional-sor:Memo . Este fui engrosado
les
turbine
s
.
e
les
Jaume
medida.
Las
pedres o !es de marcar 1103 fila en els destins del
cuestiones de dignidad, sodarum de la massa, el poeta és una
par gentes llegadas de les campos mäs
una bella n'ostra de les activitats d,e1 Collell:
columnes. ja claudica. Entre tirites i fan- nostre noble.
mena de guitarrista destinas a sobrasdiversos. El lerrduxismo rió desborda- bre todo cuando afectan a una nadan,
nostre reriodisme. i dintre una p resentael poeta basteix una neva realitat
No capteu el dret de viure,
no
se
pueden
demorar días. Hay que
Calia que la jorentiat actual - dis- cid actirad i
llar llar 'cante lardo" i a oassar des- tasmes,
da su vieja guardia par /1413 avalancha
ssima hi és publicada !a conon eternament es muda i s'exilia. Fibri- persa i deserientaria - repic sovint amb
solventarlas en horas, y mejor, en midret que no es compra ni es ven;
prés. amb grans reverincies. la garra
ferencia que deni el senyor Girbel i
Ce catee :amenos anirrades de todo génena:es. patrios, tractors electrice, ruines. joves cera
nutos.
poble que mereix ser lliure.
al camisa-negre o al camisa-roig per reFrederic üme. Li cal encara Jaun:e. sobre !a personalizar d'Angel Guiro de impaciencias codiciosas, y cuya No pedimos ni queremos
batalles, pneumasics. olans económics, seguir petjades
si no ii ho donen s'h.o pren.
collir lôbrj e el reesee6.
paralleles tone les que mera. Ultra la llista de socia i estat
ninguna mepasado turbio nadie se cuidó de someter
paisargec . banderes. hertis o sabatts ens havia
dida cruenta. Seria contrap roducente y ,
tratar
aquest estridor jove- montes
Si
j
***
urídicament ens reconeix l'Estar a examen.
l'entitat, corresponent al ciara'andonades al mí g d'un toll , són sim- nissim, i sobrctot li
además,
risibl
e . porque las Pu lgas
cal
que
no
espanyol
eblidi
el
ver
la
nostre
dret
escantellat
exereici.
t'hi
no re
publica una interessant
No dulsm gens ;t'e hi ha, que hi pot ples sumands d'una addicjó misteriosa tehior afalagadora d'aquestes lliçons
Y las derechas, enemigas de las ins- m at an a cationazos. Lo que esperamos
es
de Crónica en la qual sén reetemats els fets Tribunal de Garanties. millar per a tots. tituciones
haver, que hi ha d'haver una literatura q ue nornes el poeta sao resoldre. La res- fortitud
de abril, se vienen sirviendo de energía y rapidez. De que se domine o
espiritual.
mes rellevants periediesne. Els snis Si no ens el reconeix, nosaltres no po- el para realizar
revolucionaria, de la mateixa manera ta is floralisme naire! - e
sus fines liberticidas. Lo no decorosamente esa rebelión dependen
Heus mí per qué . espentaniament . ens ele l'Aececiacie del
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(r) Ivan }(aties': "La Litterature ln- ésser encara, intellectualment
EI Sr. Samper no passarà mos ido para siempre. Ya, salvo en las riales.
i moral- el perderle
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capitales
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efectivamente
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tendra "dar; porque $6n vells abans d'ho- trab o b
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dels artistes Amat. Celem.
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L'OBRA A REALITZAR

La qüestió dels
contramestres

ESTILS
GRANELLUTS
Anuncien que torna-

Catalunya econòmica

política del silenci
Ha estar norma política dels governs d'Espanya tenir especial Cura
guardar un sever sobre
la capacitat económica de Catalunya.
Emparats per aquest procediment
de manca de divulgació de les dades
estadistiques sobre les quals es fiaca
n base contributiva de cadascuna de
leS regions d'Espan ) a, la prernsa an.catalanista i tete els politice poc
amants de les nostres Ilibertats adeuirides slan llançat conatantment a
ter-nos una guerra sorda per des ruar la nostra supremacia econäcan davant de ropinió espanyola.
emparats, cona dic, per aquest silenci
nie considero legre i natural fina ara.
Lògic, per quant Catalunya ha estat setnpre tinguda i considerada únicament sota raspecte d'una regia de
les 15 en que es divideix el territori
d'Espanya.
Analitzada Catalunya sota aquest
aspecte, es compren perfectament que
no hi llagues motiu per a posar de
reitera la riquesa del poble catalä en
f e:acid a anees regions menys atacorjes, ja per la seca situaeid geoarifica„ia per llurs propia destine.
Natural tambe, perquè mirant lea
cases en e: cercle d'una mateixa coriunitat d'interessos morals i matetale, no hi cap fer distincions de
ratisos, i s'accepta coas a principi bo
cut reafore dels uns ha de compensar el d:iicit d'altri.
Horn comprendra, doncs, eiruat al
;amp governamental de: Centre, els
motius d'ordre psicolagic que han
aingut els governs per a no cauce en
l'error d'establir comparacions d'ordre econòmic.
Comparacions que són sempre enutfOsts per a qui les la, i mes encara si
qui correspon fer-les Obligues és
el mateix Estat.
LA POLITICA ALITONOMA
La sauazio política de Catalunya,
ascb radveniment de la República, ha
esdevingut un altre estament cuma>.
amb vida pròpia i responnbilitat davant dele catalans.
Amb el reconeixement de l'autonoaia de Catalunya ha estar confiada la
creeció del nostre parrimeni al Gotern de la Generalitat. i en recobrar
:es llibertats demanades, cal tumbe
enterrar per a sempre els procedíneents antidemocratics de la política
de: silenci.
Les normes d'acíministracin de les
principal; fonts de riquesa de l'econamia catalana han de sortir a la
:non del dia, si es vol que els ciutadans es iamiliaritzin en el contente
de la hei econCemeca, que d'ara endavant ha de regir a casa nostra.
I en denaanar aquesta informació
estadistica ter -la pública, no es pa"..,3 dir que és per ;a manca d'un pla
ne es paga: orientar l'economia
naalunya, sitia perquè la inesta-a de les Ileis econòmiques fa mes
landa la solució del problema
-inc hom pugui creure's.
:fetal de fer casetas honor als nosaes ches adquirits demostrant
espanyela que l'Autnnomia
etz ohlIgada i a costa de molts sazrYfeis en la contribució de les rät-::es del preesupost eepanyol ens
guanyada, amb tot i que ene
vulguessin discutir en el successiu.
Les nostres activitats. com ja dera z ,trarem en un proper article són
`_,:les d'un ambient industrial i comerría l mesh de tasa nostra. La situació
gregrafica de Catalunya és tan prisa:e:riada per la mateixa naturalesa,
ent ízräcies a anuest empraeament es
re dir que el 8s per cent de la rieeesa d'Espanya passa en comere de
transit pel nostre port i per les iron..treS.

LA GENKRALITAT HA
D'OBRAR EN CONSEQUENCIA
La Generalitat de Catalunya no sois
ha de tenir molt bones intencions.
sind que lambe Ii escau robligació de
fer un balanç de riqueses natura',
agricoles, forestals j mineres; un re.
compte de població; polsar el grau
de cintura del pais autänom: examinar en qutns rana, tenim sobrants
exportables i anal/ euins difians: com
aminorar els déficits exietents i com
conservar i minorar la riquesa catalana.
Aquest objectiu no pot ésser aseol i t sense preparar-se a ordenar, elaborar, arxivar i publicar les dudes estadistiques de la vida económica del
:castre roble.
El primer beneficiari d'aque,ta obra
ha d'esscr el mateix Consell de la
Generalitat de Catalunya.
Són tan complexos els problemes
que la vida presenta al; governants
per a la seca solució, que mai corn ara
s'imposa tan sovint les intervencions
oficials, per les quals hi ha necessitat d'informació i de dictamen per
a jutjar anal) coneixement de causa.
Qui sap si algti, reiractari a respecialització d'un treball estadístic
d'aquesta influencia, opini que les
solucions deis problemes que es puguita plantejar sigui la práctica qui
aconselli la millar saluda possible.
Mes, amb tot i que prosperes el
criteri reiractari a respecialització
concebuda, hem de confessar que avui
es per a nosaltres una gliestid d'ordre
elemental i de bon criteri la que exigeix la formació craque-a balanç,
no per elemental que sigui la cosa,
deixara d'éeser en el fans una conseqüencia de millorament econernic
del poble catalä.
Seria llastimós pensar que un ticball d'aquesta magnitud caigués en
l'oblit, malgrat la seca utilitat, noineí
pel fet de conceptuar-lo una tcoria
mes dels molts que pregonen la ciencia de l'economía.
L'obra a fer ha d'ésser la recopilació de dades estarlistiques, les quals,
degudament treballades, perrnetin als
que administren el patrimoni públic
de treure'n les conseqüencies degudes.
Les circurnstäncies actuals són immillorables per a iniciar aquesta obra.
perquè la Generalitat de Catalunya
té un veritable arxiu de dudes que
Izan servil per a facilitar el traspäs
de servíais.
Seca. demés, d'un error greu per a
Catalunya, si per manca d'una orientaría ecenhmica basada anal, el coneixement de la realizar del:: rete, s'imposes la Ilei reguladora del treball I
del c apital per mitjans dictatorials.
Les normes radicas acostumen a
ésser bones per a imposar ordre a
restament social; pera sen contra.
produents a la Ilarga en l'ordre econòmic.
Amb l'anirn de contribuir a facilitar la tasca del projecte de la Memória estadística "Cataluren Económica" des d'aquestes columnes. i en
un proper article. assenyalarem les
diferents manifestacons actives de
Catalunya que haurien de donar-5e a
la publicitat, deixant per a persones
rnés capacitarles el judici d'aquest treball. alai cona tamice fer lee modificacions que es creguin encertades.
F. COLINDRES

A L'AUDIENCIA

La mort del director del
Banc de Bilbao
L'acusat és absolt, enmig de l'entusiasme
del ptiblic
( V e de la primera ten:a)
n,"a dir que aquella es va dissoldra

el banc va recuperar cinc-centes
oesseres. Que tot ai‘iá, es va
seauir la causa contra Liversey i una
Eit7e per fallida fraudulenta. Que. de
raes a rnés. li van instruir expedient.
cue aleshores va comenzar la p ersenaci6 i el calvari de Liverscy.
Aquest va estar empresonat duran,
cree mesas i va ésser suspes de cartee
s-ea. Els sous que acreditava,
e,ae pujaren 10n.000 pessetes. lt van
esser denegats. Tot i aquesta tragedia,
moral i económica, Leerse,: veals
per als seus familiars
e s va dedicar als informes comernals.
Considerant-se perdut, arriba a conforrnar-se amb que Ii fos estes tul certificat
lee a poder trobar lema. NO ho acneseguí i alesnores comencé d'obsessionarse i a fugir de la gata La desgracia,
nzentrestant, el perseguía i cometan a
Pernar a suicidar-se.
Va escriure una carta des de Perpitan en la qual parlava de matar-se
cegué a Barcelona amb el prupirsit
fer-ha Sense propnsar-sleo, tecla las'
Cual. En trobar-lo s'aferra, igualmeat
:net un nàufrag s'apta a un pal, al cerlificar. En demanar-lo a Pascual, aquest
contestä d'una manera despectiva.
Aleshores es desespera i el mata.
Examina les lesions e negä l'alevosía.
Ven remarcar al Jurat la importancia
Jr la peona pericia l i acabä dernanant
veeedicte

A contin taacias va rectificar el fiscal
enyor Feria,
El president preguntà a Livesey si raen alguna cosa a dir. Aquest s'aíslen,
rlorant mostres de estar emocionar, i live que no valia parlar en termes juri-

ran a la vaga

La nostra situació marítima la te.
nirn per Barcelona i Tarragona.
Per Lleida. t enim una hnia de frontera. I per Girona gaudirn d'una situació marítima i d'una linia de frontera de primer ordre.

clics reraue no en sabia. Demana
president que li concedo quine inmute
ter explicar q ue lcom que es rejera a
Terrassa ¡ als milions dels quals ha parlat l'acusador privat.
El Senyar Itúrriga rinterrompé per
dir-li que cona que el temps passava, no
podia concedir-li eIs quinze inmute que
havia demanat.
A continuació el president llegi als
jurats les preguntes del veredicte. Eran
(latee. Les explicä amb tot detall. I els
digui:
--A les castres mazas cstä posar en llibertat Livesey. o enviar-lo a la presn
u be al manicorni.
EI Jurar es retira a deliberar. Al cap
de mitja hora diCtä el veredicte, que foil
cscoltat cae mig d'un silenci sepulcral.
Fou
El fiscal, conceptuant cuntradictori el
fall, demanä la revisió de la cansa per
Ost jurat nou, protestant en cas que la
Sala no In accedis. L'acusador privat
s'adherí a la petició del fiscal. La a,
fensa chi oposa.
I.a Sala acordä que no hi hacia lloc
a la revieja,. Livesey fou, domas, absolt
lliurement. En pronunciar el preeídent
la fra se sacramental:
—El processat queda en llibertat I, esdaté una formidable murió, la qual va
durar mona estona.
Livesey plorava com una criatura. Les
dones i les senyoretes que acudiren a
presenciar la vista abraçaven ¡ petnnejaven el defensor. Part del palie abragá els juraos i els advocats. Algunes
senyores anaren a estrènyer la nia del
presidenr.
Cont a data curiosa cal cementar que
a la mateisa sala, Livesey ja bou absolt
per la causa de Terrassa.
nistrativa per la seva actuació assenyada.

—Agua« Cantara, Es el Primo?
—El "primo" sembla que ara el públic!..

Una dona valla tirar De la descoberta lun fet gens ' lar, a eirona
a mer una criatura d'un cau feixista uns desconeguts
seva de qua:re mesos
s'apoderen d'una
asair, a primores hores de la
tarda, uns agents de vigilància.
sie sei-sei al moll de Sant Beltran,
veieren que una dona, que porlava a braços tin a criatura (runa
qua lau suesos, donava 'Postres
d'una gran excitació.
Els inspitä sospites. i la seguiren de prop, ¡ veieren que
s'acotava a la vorera del moll
i feia el gest de tirar al toar la
crialm a que portara en braçoa..
Els agents ho 'supediten, i portaren la dona al Dispensari de
la Barceloneta, un fou auxiliada
d'alcoholismo agut.
En Casee interogada per la
igu e a nona ena r- se Mere?.
Viena. de 30 anys, ¡ de professi,-,
cupletista. Afegi que per (robarse maneada de trehall i de diners. hacia adaptat la resalueid
de tirar a la toar la seca filia
de quatre mesos, 1 suicidar-so
després.
La dita dona fa algun lempo
que rautoritat es va veure obligada s prendre-li quatre fills
posar-los sota resonar de la
Junta de Proterció a la Infància,
dogut als maltractes que Met-cd els donaca. Contra Cesasenlada d011:1 5. -111S11'11P1X sumari per
intent de parricidi, i ha guadal
detinguda als calabossos del Jutjat.

Seüons sembla, tenir
documenta feixistes
no is delicte
Les diligencies efectuades pel jutjat de guardia ami, mctiu de la detendel., de radvocat senyor Basses i
dos detinauts mes han passat al jutjat número dos.
El jutge d'aquest darrer jutjat. en
examinar-les, considerä que es tracta -sa de dos afers diferents. Un, el
de Vcceorcoll etectuat per la policia
al domicili del senyor Basses, al carrer de la Diputacid, on foren trobats
documente feixistes. L'airee, la trobaila de Zes pones de plom a
titat feixista installada al carrer del
Carme, i a consequencia de la qual
toren detinguta dos individus mis.
Crient el jutge que la troballa dels
documents feixistes no enclou penaheut de cap mena per al senyor Bus>C5. va treure un testimoni de tant
de culpa de tot Vahee i ho trameté al
pajar miniern quatre. que és el que
va realitzar lea prinrres diligencies
;aran d'aquest
El jutge d'aquest jutjat. senyor
Flancese Eyre. amb el fiscal han
estudIat el sumari per tal de veure
ei el delicte esta c ompre; en la Ilei
d'Ordre Públic.
Sembla que el Tribunal d'Urgencia determinara. , no pas per la trohalla de les porres, sitió pel delicte
d'aesociacia iHicita.
A la tarda el senyar Basses fou posar en !libertar pel jurare.

Més bombes a l'Hos- "El Gallo" paga els
pitalet
deutes
En aquella patache esclatà
una bomba que hacia estat collocada en una fabrica de pintos
3fit1as1a tal Torrelll G0/11111, propietat del senyor Antani Galän
Compaisys.
Sortosament no can pcórrer
desgracies persanals.
En fer unes recerques pets
voltants, en foil trobada una al1.. rt, que no va fer explosiö yergue tenia la metxa apagada.
N'eselata una altra, la qual
hacia Wat col-locada en un carup
situat entre els carrera de Pujol
i BOjar.
Donat coneixement de les explosions a la policia, sortiren
cap a Collblunc forces d'assalt i
agents de les Brigades Criminal
¡ Social. les quals, amb la guardia civil del lloc donaren una batuda, el resultat de la qual s'ig
-nora.

Un robatori
En passar per la Ronda de Sant Antoni María Espallargues i Ferrer, de
vint anys, dos desconeguts Ii ensenyaren
un bitllet de mil pcsretes, i Ii digueren
que feia poca tetona que rhavien trobat. Mentre Ilti ensenyaven, un d'ells 11
pos â al rostre un mocador impregnat
d'una substancia narcótica. Maria va
perdre els sentits durant uns guante minuts, els quals fnren aproíitat s pels dos
desconeauts per a robar-li seixanta-cinc
pessetes que portava al portarnonedes.
ADVERTIMENT
Advertim a les persones a les
quals interessi la publicaeld im.
mediata de les notes que ens envien que els originals han de di.
rigir-se tota a la Redacció, Corte
Catalanes, 589, ter ttle, abano
de les nou del vespr, Els que
ens arribin mis tard d'aquesta
hora o vagin adreots a la impremta

El plet i la denúncia que snslünien run contra l'altre els torejaciors Gallo i "Almansefio'n
que mol ivä l'embargament
diversos quantitats que hacia de
percebre el "Gallo" per curses,
ha estat solucionat mitjaneant
el Hiurament, per part del "Gallo", a "Almansefo" de 25.000
re ei es.

noia
Girona, a dos quarts
de deu de la nit, parä un automiebil al costat d'un poni, proper
a aquesta ciutat. Del cotxe baixaren dos ;lores que violentament
feren pujar al cotice una noia
rosas'. d'uns 17 anys. que vestia
elegantment i que en aquella
muments passava pet pont.
Use jove que es trobava proper
al lloe de la maniobra avisà telefOnicarnent la policia, i ii indirä el número del colxe, puix que
f,,ti l'Unir que pague Por , ja que
l'esmentat vehicle fugi a tata
velo(' it a t.
Tot ¡ que la policia inicih seguidament la persecuriO del vehiele, no pagué aconseguir-lo, ¡ el
cap de vigilancia, senyor Serrano. ha manifestat aquest matt als
informadors que fin!: ara 110 s'ha
pogul esbrinar res. Ha afegit que
el catxe furititi es de la matrfattla de Bil m'Infra i que porta
ei ruin-tersa 20.1.1t.
S'embla, pela radiara que ha
ponalar establir la poliria, que no
es tracia de cap segrestament;
pero, com és natural, ¡ mentre
el suecos no sigui totalment
aelarit, objecte dels coment aria mes diversos de tota la poblaeur.. — C.

glament.

No compra l'auto,
perb se'nduu jales de
la propietària

La ,enyora Marina Riba poste un
anunci als diaris dient que rs Venid l'auto. Es presenta al seu de,nic,lc un suposat comprador, el qual, aprofitant-s,
d'un moment de descuit que va tenis
aquella senyora, se n'anä sense comprael cotxe, però empartantase'n, com a altrament, respectem massa els ideale
d'esquerra per rolen -los confondre
compensad& ten rellotge fit polsera amb la barrila i Tengegar-les
cense
exornar de brillants i abres joies de engallar". Sempre Itera dit que Irl
molt valor.
hatea esquerrans que s'esforçaven a
realitzar la paródia que de resqueera
fa rhome de dretes. Aixd no pot en Imitar ni un moment. Es s er esquerrä
jove no vol dir pas estalviar-se el
rusaall i la pinta.
Rossend LLATES

La prolongació del
carrer Fortuny fins a
Un cient que no bada
r‘l domicili de l'advoedt senyor
la Rambla
Ramon Garcia de Haro s'hi presentä un deseasiegut dient que
era un client d'aquell, ¡ que volia fer-li una consulta. S'espera
una esluna, cae Fadvocat es trobaca Pura del set' domicili. Digne que s'havia eansat d'esperar,
pes-e') que tornarla, i ße n'anà
Ocian fou fora es trabaren a
mancar joies per valor d'unes
1.00n pessetes.

Els traspasaos

El delegat de l'Estat
Una escala de polioles a Catalunya fa maniEn rebre els periodistes ahir al \Terne
el senyor Pencas els invitä a visitar una
finca situada a pocs quilómetres de la
capital. la (mal es destinada a Escala de
Policia.
La dita finca hacia estat adauirida
per a sanatori; pecó per ésser situada
en un lloc en ne toca y a prou el srel es
desistí del erimer Mtent i fou habilitada
per a Escala de Policia.
Es un dcsig del Govern de la Generalitat dotar els alumnes, ultra cecees
crímoditate, del necessari perquè puguin
sortir uns perfectes policies. Sha ideat
s uprimir, d'ara endavant. la gratificació
de loo Destetes mensuals que es dóna
als alumnes per l'ajut que presten als
agente. en els eervris i, en cami, nn /tararan l'internat en la dita Escota.
Fe vol, encara, evitar el que ha eneceit fine ara. i és que xicots fracassats
de tetes les carretes, després d'haver
penrat 5Ort erl
011.51Ci011.3. es dedirmin a fer de l'atildes.
Fent-ho a ; :cí, aniran a l'internat abriles
ele qui senda veritable vacada.
Es muntarä amb tete els avanços moderns, ja que hi ha llar suficient per a
rota mena d'exercicis a l'aire lliure; Per
a cama d'esports i canto de tir.
Ele aspirante a agente s'aniran ametumant a la vida de Iluita i d'investigaeia
anal, el ternos es veun Si eón persanes honorables, car actualment s'han haem d'instruir diversos exnedients, a fi
de depurar certes anormalitats. i con/ a
resultat dele ouals ha estas ordenada l'expulsi6 de dotze dels expedientats.
FI cure actual — a aferiht —
allargat tres meses i aviat es publican
l'ordre del nomenament del proleseorat
de la dita Escota.
Ha a feilt el Conseller mIed de novrtnacin que als gardies d'assalt, que
actualment fan rimnäetica sueca. cada
dia. els sea concedit. d'ara endavant. el
temps suficient /yergue s'aprenguin el re-

Ahir, a primeres hores de la tarda,
el conseller de Treball, senyor Barrera, manifestà ale periodistes que
continuaven les reunions a la Federació de Fabricants del ram sota la inspecció d'un delega l de la Conselleria; que se n'havien celebrar tres la
darrera de les quals comença ahir, a
les guatee de la tarda, i totes per a
discutir les peticione iormulades pele
contramestres sol-re la invalidesa i el
retir.
Digné, a propósit de la reunió de
fabricante celebrada a la Conselleria,
que aquests no pertanyien a la Federació, i que li havien dernanat antaritzaci6 per a resoldre elle mateixos
els incidente que es produissin a les
fabriques respectives.
El conseller sIe Treball hi accedí
pa l que es referia als que no estaven
associats, car alguns delle ja havien
estat solucionats i altres digueren que
ho farien, quedant-se únicament un
nombre molt reduit, els quals li exposaren ele rnotius que els privaven
d'accedir-hi.
El senyor Barrera trameté una nota al conseller de Governació perquè
practiques una informació sobre
aquest punt. Manifestä, perh, als esmentats fabricante que no admetia excuses de cap mena per a eludir el
compliment de rordre que havia dnnat, d'acord amb el Govern de la
Generalitat.
Acaba dient que . per les noticies
que tenia, creia que la vaga anunciada en la nota deis contramestres que
publicaven en l'edició crahir, seria
evitada.
Avui se celebraran reunions de contramestres a les comarques per donar compte dele tramite seguits
acordar l'actitud que cal adoptar amb
motiu dels acomiadaments.
En la nota guntidiana que ens ha
trarnès el "Rädiurn" s'anuncia que no
permetran represälies. i que Si agitestes continuen tornaran a declarar-se
en vaga.

festacions
Al Palau de la Generalitat tingué
al/ir la reunió de la Cornissió Mixta de
Traspassos de Serveis, sota la presidencia del senyor Calca, i amb tsereacia de tots els membres que la integren,
En la reunió, que transcorregué ea
termes de la mes gran cordialitat entre
els representants de l'Estar i els del Gavern de la Generalitat, suttua l'estudi
de la valoració de carreteres, camine
altres obres Obligues.
La próxima reunió tindrä lloc el vinent dimecres a Madrid.
El senyor Carreres Pone, delegat de
l'Estat a Catalunya dele serveis traspassablcs, va rebre ahir al migdia els
periodistes, i els manifesti que haría
acompanyat el senyur Calor, president
de la Comissió Mixta de Traspassos,
ces lacte de retre hornenatge al (mi fon
presidas de la Generalitat senyor Maciä. El senyor Calor dipositi ram
de flors ami) les banderes catalana i
espanyola, entrellaçades, darnunt la seca
Digné que el senyor Calot, repablieä
i autonomista, havia volgut expressar,
en primer lloc, ragraiment (Inc el poble valencia sentia per la figura insigne del primer President de la Generalitat de Catalunya, el qual anä a Valencia per acompanyar les despulles
rinoblidable Vicenç Blasco lbañez, afean de la grandiosa i etnocionant maní(ag racie que tot Espanya Ii tributa. I
que, en segon lloc, havia volgut pacentitear, precisament en els moments actUale, l'afecte i la cordialitat que uncía
les dues reglen% germanes, les qi
senten, alliora, el desig que aquests
vínculs sentimentals serveixen per a enfortir ha República espanyola.
Digné que el senyor Calot tornaria
demä a Madrid, després crhaver presidit la reunió de la Comissió Mixta de
Traspassot

La Primavera —i amb ella la / ovenesa que, exactament cona din l'hame dels feixos, és la Primavera de la
vida—es caracteritza per floracions
de teta mena. Des de les mes poitiques fins a les mée deplorables.
Peró n a que yerren tantes precaucions per die, simplement, una cosa
que ja sap tothoen, és a die, que anues_
ta dolça estad& cantada pels /metes,
es no gens menys l'epoca granel'uda
per excellincia i que la jovenen es
re,tació de la vida que e'assernbla
mes a la Primavera per aquest i per
mane d'altres conceptes1
Heus ací el que pensava aquests
dies, llegint molts dele escrits que figuren a la premsa: peces nodrides de
les mihrs intencions, però indubtablement que cauen dins un blasme
semblant al que formula un dia Gide
quan digué: "Amb borre eentiments
e'escrimen male, novelles". Jo m'adonava que un bullir noble de la sang
era deslluit i despareneat per una
borradura de mal gust; per un ruceis
de xim-xim ¡ de sang i fetge; per tots
els imite monstruosos de l'espontaneitat incontrolada.
DissortI La natura humana abrí.
No ens podem lliurar a cap senti/nena per noble que sigui. que no
doni resultats semblante, ei no ens
hi mirem a cada punt. El mateix sol
que fa créixer els arbres, les plantes
1 les ilors dóna vida a tota Ilei de
mala herba. Cal anar-hi arnb ei rasclet tot sovint, si no volem que un
verger sembli una cort.
No ens leen d'atufe pecó. La Casa
no té més importancia que el d'una
malura de joventut. Sortós qui pot
tenir malures de joventut; perque vol
dir que és jove. Catalunya és un noble jove. Només cal vetllar pel bott
gust i tot anirà de primera. Els estils granelluts es poliran i viurem
¿iris el millar deis mons possibles.
Aisló te renací fácil. El que no cus
té tant es cena literatura esgrogueida
per la fel que s'ha dreeat en contra
de l'anterior. Parlen en nona de la
savesa: i què en saben ella de la
saviesal Blasmen la barbarie, i elle
san uns salvatges 1, per adob, malaltissos i evellits. Llegint les vomitaclans de certs autors, per altra banda
bones persones, 1111 hom traba adorables les truculèneies primaverals
d'algunes plomes periodistiques.
Anda no vol dir que no invitem
tote els periodistes laves de Catalunya a la reflexió. Mes ben die. trobem llar ea, preferible al del; escriptors revellits i estellosos, predisarnent perqué es poden esmenar,
(luan els altres no. Per res del món
(arfen/ apologies de reetil banal i de
les platerades de sang i fetge. Són
senyal de feblesa; es peden dir i es
disten les coses mes forres sense necessitat de moure aquest rebombori
atahalador, prern flamee d'atabalata;

Un dele acords presos per la Comisiá de Govern en la reunió del
dimecres passat ion. cona els nostres
lectors pogueren vetare, el d'obrir la
resta del carrer de Fortuny fine a
la Rambla a proposta del conseller
regidor d'Eixampla. senyor Duraneynals.
El carrer de Fortuny, que poc despres del de Notariat estä intereeptat per una paret i unes cases, es
continuara, segons els plans establerts, fins al de Xuclà i, després,
cense necessitat d'enderrocar cap edil:ti, agafan la part del solar de -El
Siglo" que toca la paret de l'edifici
del Banc Hispano-Colonial i desembocara a la Rambla dels Estudis.
Aquest projecte, que hacia estat
examinar diverses vegades i sempre
deixat per a atén endavant, indefinidament, ja que aquest mes en.lavant
venia diii:ultat pel valor de la pan
d'edifici de "El Siglo" que calla enderrocar, és possible, ara, de realitzar-lo en immillorables condicions i
sense necessitat d'esperar la eones
truceid dels grans maga tzems Per
her hi, cona slavia dit, un passatge
interior. En el projecte actual serä,
dones, carrer: ten carrer de dotze
acetres d'amplada (S'arr de caleada).
al qual donaran les façanes de dos
edificis importants: la que haura
ccnstruir-hi el Banc Hispano-Colonial i la de l'edifici que es eonstrueixi
als terrenys que ocupava "El Siglo".
Econdmieament, ens diu el senyor
Duran Re n-nats, robra es fan en les
minore condicione, ja que la revenda
dels solars i l'import de minores que
comportara la reforma als edificis
afectare compensare el valor de les
expropiacions que, de mes a mes, serae molt poques les que caldean, n a.
q ue. Cona tothom sap, el carrer de
Fortuny arriba fin, ben prop del de
Xucla.
Les expropiacions necessiries ee
podrien fer. aleshores, amh un petit
pressupost extraordinari, que no implicaría cap ernissió de Deute, ni, per
consegüent, cap càrrega financera
noca, sind, simplement, un contracte de tresoreria per a mobilitzar les
quantitats necessaries per a rexproplació.
El projecte aprovat per la Comissió de Govern será portat al pròxim
ple i, un top aprovat, es fuá el pres
supost. Les obres podrien començar
aleshores a la tardor i amh elles
veurlern ja el principi —un principi
modest — de la transformacid del
case antic de la ciutat.

A Granollers
El presumpte assassí
d'un obrer tèxtil,
definen
A la Comissaria General d'Ordre Públic es rebé ahir la noticia d'hacer °s'id detingut a Granollers, per la guärdia civil, un
p ubjeete conegut ansia ei sobrenom de "Nano", al qual se'l considera autor de l'assassinat d'u si
obrer del ram lètil, ocorregut.
ande 'mitin de la passada vaga de

contramestres.
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INFORMACIO D'ESPANYA
Els afers postals Els obrers espanyols no Els feixistes proUna agrupació postal en
fa una plataforma politica
Madrid, 7. - L'Agrupació Postal republicana ha jet pública la segtient nota:
"A l'opina publicas Si 21am/wats par
3! credit i prestigi nacional són els escandalosos fets comesos per funcionaris
aublics en els quals es diposita la contarlea d'una gestió tan delicada i sacracom es la del correo, no ho és messys
lar al propi Gas de Correas, que uns a laoricid vergonyasos Sindicats pos;sis gatada per les seres executòries
arobitat i extrema rigidem pertocant als
armorals, dels majors prestigia davant
7 ropis i estranys.
Trist i dolorós és canfeaear-ha; pera
:Agrupacia Postal Republicana, que nas,e precisarnent com a dic de contencia
re les dishauxes sindicals, indignada daeant de tant d'oprobi, ha de dir que Cl
Co de Correus el constitueixen das
crups: els manis i antes, que san la immensa majoria, i els immorals i inertes.
:as quals no sols no es posa el mes petit
cntrebanc per eixoplugar-los dintre els
esmentaas Sindicats, sind que aquests
am portar llar valer destructiu fins l'extrem de reingressar al servei individus
eüparat, disciplinäriarnent per faltes gra,,ssimes.
L'Agrapacia postal republicana. vetllant
sempre per la puresa i honor del Ces
de Correas, fa pública manifestació de:
a.güent:
Que els funcionaria pastals detinguts
per la ps:icia com a presumptes autors
dels fets recents, no pertanyen a la dita
.agrupacia.
Que en diferents ocasiona, per mitja
de la seva revista -Defensa Postal", es
crida l'atenció de les autoritats postals
s..bre tersa denúncies i immoralitats d'alguns funcionaris, i en especial d'una figura preeminent del Sindicat, tense esacranea disser escoltats, donada l'amistat fraternal que unia aqueas funcionari
amb l'ex-director general senyor Ozon
amb lea-inspector general Sr. Pastor.
Que aquest rnateix encartar en tan desgraciar assumpte fou president del Coante executiu del Sindicar, estant de director general el senyor Nistal, ex-diputat socialista i de trista memòria tainhé
ser al Cos, ja que hagué d'ésser destinat del cärree de director general despres de la lectura a les Corts Constituents davant del sea poc edificant
serveis, i tumbé fou oficial major del
Cm-reu central, essent director general
e: també separat recentment del eärrec
senyor Ocón.
Que no pot estranyar res dels dirigents
d'un Sindicat que en un libel titular
-Cartas", en el qua] aseasen la bilis
de :lar im pere:ida, ordenen a liurs afiliats
cae -boicotegin" dintre del servei eis
"El Liberal", el "Heraldo de Ma- a"
"La Libertad", perque ea nc.
a publicar llurs grolleres notes.
Qae l'Agrupada Postal Republicana
descansarà fins aconseguir
adal del Cos de Correas de tots els
erais i posara decidit interés a reconaaistar la confiança pública, a la qual te
dret pels seas esforços i sacrificis.
1, finalment, que te absoluta confiança
en la gestió encertadissima de l'Excrn.
Sr. Ministre, i en la voluntat del sotasecretara senyor Jalen, el qual pel seu
coneixement deis serveis és una garantia.
i Per la seva accentuada companyania
amar al Cos, que tantea vegades densose& du la legitima esperança dels funciora75
QUATRE PROCESSATS SENSE
FIANÇA
Ei jutge que entén en el samari
eue s'instrueix per substraceions de
niecs de valors declarats, ha aixecat
la incorrtunizaci6 i decretas aute
src,cessarnent i presa', se:1%e anea canSra Daniel Muñoz Trujillo, Guillem
Gómez, Díaz Aragón i Ernest Romeu
Araujo. i ha p r at en llibertat Lluís
Viudes i Raimond Garbalena. tots elle
:uneionaris del coa de Correus.
Per al dilluns el jutge ha citas a
declarar diversos funcionaris nostals.

Dos caps de l'exèrcit agredeixen un
periodista
Guadalaaara, 7. - Amb mota] d'uinfarma-ia apare g uda a "El S(/' alita - 'Fallir . relacionada amb el resiment d'Arcostacia, els capa senyors
Ortiz de Zarate i I.allave agrediren
zhir a la n8 el periodista Vicenç Relata-e.
Intervingui, el governador civil,
i •vitä 'yac el aterres premias cariet e r; majors.

,

F,!s atracadors actuen al carrer
d'Eduard Dato
Madrid, 7. - A les oficines d'una
ietat cinematografica, a l'Avingud'Ecluard Dato, penetraren !ladres
'en/portaren 1 300 pesaetes en metal-he, cfectes timbrats i Iletres de
canvi.
Agusti Fruto; Gonzalcz ha &n'inriet que a l'Avinguda d • Eduard Data uns desaoneguts li han pres joies
per valar de 440 pesoetes.

troben ajut per a tornar mouen disturbis a
de França
Madrid
del ministeri d'Estat diu
que aquest actual d'allò mis bé

Però una nota

Madrid. - ministeri d'Estat han
facilitat una extensa nota, que din:
"ligues periadics. creient sens duhte
rastra ambaixada i consolats l'aant sude carácter nacional, afirmasen recentment en les seres calumnes q ue els obrera
espanyols a França ne trobaven a la
nostra ambaixada i consulats l'aint suficient per a tornar a Espanya_ i afegireo que cene que es proverbial el desemparamen! en que el< espanvels es traben a l'estranger, no els calia adduir.
ren tal de recolzar Ilur protesta, im
gran recull de documents. En efecte. els
diaria de referencia no en presenten ni un
de sol en otee es fonarnentessin Ilurs
manifestaciens.
En consecifièrcia. el Ministeri es veu
en la necessitat de se-unir al pos d' a
-questacionrgsme
serveis que en derenguin. En camptes
clamiestes allusions VaCtleS i indeterminades, hauria preferit aqueas departament que es concrctessin les denúncies,
amb l'abjecte de sancionar rapidament la
sopesada negligencia o abandonament
per part deis notares representants, car
es evident que no s'ajuda a corregir un
mal quan no s'especifica can existeix
quan no s'addueixen mores terminants
de la realitat de la seva existencia.
Aqueste s acusacions concretes alarmen l'opiaió i no ofereixen en corripensadó a l'Estat materia per a una investigació seriosa i eficae.
Cenyint-nos a l'afirmació central del
susdit solt. ea a dir a l'ajut que els rastrea consulats presten als obrera capanyals, pedem afirmar rotundarnent que
aquest ajut #5 el mäximum que es Pot
atarear dintre de les escasses disponibi
litats nresstmostaries consignades per a
assistencia social a l'estranger. El Ministeri d'Estar, lluitant ariete grans dificultats, ha procuras en general que les
deseases que les nostres representacions
tenen assignades per a la repatnacia
d'indigents. siguin les necessàries, si be
ea iMpISSible Tg e,eUre e pressupost
les circumstincies extraordinaries q ue endeguin an crescut nombre d'espanyols
envera tina determinada regid, i menys

encara aue els dits compatriotes per una
coincidencia realment extraordinaria. es
troben en la tnajor indigencia. Quan aiIra ha .succeit, la representació ha soluntatd'aquest departament els mitjans
económica necessaris per aartir de les circumstancies extraardinäries en une es
troba, i er.1 2$i Sen1Pre concean el
crixlit que e
El mateix articulista reconeix que
ancha obrers passen la insiriera subrepticiament, i van a encrassir eis renales
dels arrase feina, i destares van als nostres censa-lats per sollicitar la repatriacia.
Facilment es desprèn que quart aquest
{encunen sacial e< predueix, les ambaxades i els canaolats en són responsables. i d5 aleshore s quan hi ha les dificultats per a la repatriació. No obstant, alhue en aquest cas, Seren ateos
els earers que havien entrat per aqurat
prorediment, ame, el mateix tracte i
atencia que a qu ella que van passar la
frontera complint tots els requisits legals.
Pat. per tant , assecurar-se q ue el ministeri d'Estat. així com les seves representacions a França. hart actual arnh
im zel i un interès en aquesta ideatió immigrataria, digna de tat clan, i
si existeix alean cas eancret ert que no
s'hagi obrat d'aquesta manera o que no
hagin estat atesos ein nacionals en alguna justa reclamada. aquest departa
#5 el primer ente desitia tenfr no -ment
-neixmt(lf,arbidesnconas-lo rapidament.
El que passa és serie en una pila fe
Casos acude:xen ein emigrats espanyols
a les nostres representad ora amb pretensions protantes. la resolució de
les (mala excedeix de malt les atribucions i influencia dels dits fundonaris. Aqueas desconeixement dels obstacles i limits en ICS funcions clialomäsigues i consular, és el que origina aquestes queixes i planys, generalment injustas, i dels mal t es fa, de vegades,
restas la premsa per criticar el Persona/
d'a g rest deartament destacar a Vestrangen."

Gestions dels
Desarmen un agent
obrers sense feina de vigilancia i s'aprop del Sr. Samper
poderen d'una
i de l'alcalde de quantitat de queMadrid
viures
Madrid, 7. - Els obrers sense feina han fet públic ei segúent manifest:
"Companysl El Comite central d'aturats de :a Borsa de Treball anava
a presentar a les Corts divendres
escrit en el qual es reflectien les nostres aspiracions.
Penó ni al Govern ni a alguna sector; politics els interessa el problema
de latan, i fent burla de la costra
iarn i miseria acorden tancar el Par:ament. Davant això, el Comitè petisa
presentar el rnateix escrit al president
del Comen de ministres, per a la qual
cosa us convoca, a fi que presteu
suport amb la sosera presencia a la
dita petició, davant :a presidencia del
Colasen a les onze d'avui al mati."
A les once del mati s'han format alguns grupa d'obrera al paaseig de :a
Castellana, davant la Presidencia. Els
agents que hi havia de servei eis han
preguntas solare els motius de la reunió, 1 els obrers els han contestat
que volien entrevistar-se amis el senyor Samper per tal de liaran -li un
document amb cenes peticions.
Slaa destacat una comissió, que ha
pujas a les oficines de la Presidancia
i s'ha entrevistas anal) el cap del Govern, al qual ha lliurat un escrit anal/
les següents peticions:
Que comenrin les obres de l'Estat
i particular, aminciades: que es dinpoai oficialment una moratäria al;
lloguers per als obrer aturats; subsidi de cinc pessetes diàries rer als
casals i tres per als solters, i que es
posi en vigor la Llei d'Incompatibilltats per als funcionaria de l'E s tat, ael
Municipi i de les Diputacions.
El senyor Sarnper els ha dit pie
la questia era de la competencia de
l'Ajuntament, i amb aquest objetan
aha pnsat en roanunicaeió amb
calle per tal de coneixer l'Estas en
que es troba la Borsa de Treball. Els
ha dit que giran aquest organisme
funcioni cl Govern donará les ordres
per a comenear les obres projectades
Els cornissionats han donat compte
als seus companys del resultat de ren revista, i després han anat a l'Ajuntament, on s'han entrevistas amb l'alsalde. dcl qual han recaptat la urgent
installarj6 de la Bona de Tedian.

Madrid, 7. - A les primeres hores
Tasan ha acudir a la barriada de Quatre Camins un grup venent el periódic
feixista "Fe". Els venedors a n a ve.n
acompanyats d'alguna joves. Slan produal algaras incidents que han obligas
a intervenir la forra publica, i hi han
acudir els guärdies d'assalt en das cata
ras, yen tal de dissaldre els grupa
Al principi els incidents han mancat
d'impartancia, penó s'han agreujat a
mesura que passava el dia.
.a primeres hores de la tarda un grup
de feixistes anava pel correr de Maria
Guzmán venent el periódic feixista
"Fe". Camponien el crup: Francesc
Picaporte, Jasep Lluis Arjona i Nicolau
Galarza, que eren els que pregonaven
el setmanari, acompanyats d'alguns joves mes.
Salan topat arab am crup d'obrers, i
sembla que aquests han dirigit insulta
als venedars. En creare aquests que
anaven a ésser agredits, segons han maniiestat després, han comenzar a disparar contra els del grup contrari, que
han respost en la mateixa forma. Flom
creta que es tractava d'elements comualistes.
La farra pública ha hagut d'intervenir i fer U% ale les armes.
En la contenida han resurtas ferides
diverses persones que han estas traslladaaes a la Casa de Sncors.
Els ferits són: Cecilia Cumplida
afanzanede. ale 14 anys, quatre ferides
incises. qualificades de pronästic reservas: Santos Aranda, de ala ferida de
hala a la recia superespinosa dreta,
amb sortida per la regia supra clavicitlar, greta; Benito Escolans, de 36 anys,
cnndt:ctor de tramvia, que té una unta>
sid Ileu a l'esquerea. i Mariano Olar, de
23, amb ferides contuses. Aquests dos
darrers han e s tat lesi anats, aegans sembla, pels guardies d'assalt, quan anuests
han carregat contra els contendents.
Han estar detinguts Cecilia Ramírez,
Francisco Picatoste, José Luis Arjona,
Nicolas Galarza, Juan Herranz. Benito
i Mauricio Lozano. Aquests dos darrers
han insultat la fosca pública.
El Jutjat de guärdia s'ha traslladat a
la Casa de Sacara. i ha pres declararía
rillo Cumplido.
ala ferit s , entre ells ('g
el grial ha manifestar que era de filiació feixista, i hacia adquirit dos números del periadic ` Fe". Quan el Ilegia,
al carrer Maria sie Guzmän, rase grup
e'ha ahocat contra el!, i Ii ha trencat el
agreaint-lo.
Santos Aranda tea manifestar que, per
be que no milita en el feixisme, e' S simpatitzant d'anuestes idees. i luan llegia
el periódc "Fe" ha estat agredit per
tin crup. Des de fa algun temas, segaras
Ira declarat. esta amenaeat de mart per
‘ 5, 5 individus, ami-arenar Benigno. i
l'altre contaos pel sobrenom de "El
Churrero". els guara suposa que formaven part del gamo agressor.
Unes dones que han presentas la consenda han prestat declarada, i han dit
ue
q el feria havia sortit d'un solar que
estava al davant del lloc on han «arre gla el% fets. Han practicar un reconeixement al dit solar, i hi ha estat trabada lira pistola que, segons sembla,
pertany all it individu.

Ma-.leid . 7. - A l (a rre, de Cuchilleros s'ha produit aquest migdia un fet
que ha causat alarma.
A la dita hora s'han presentat uns 15
Ú 20 ohrers en una batiga de querture5,
establerta al número 14, i han demanat
als dependents dneres per a alimentar
ilurs fan-Mies. Els dependents iran amenaçat els assaltants amh tls bastons cele
fan servir per tancar la porta metálica.
Els del crup s'han resistit, i s'ha produit ran tumulte.
Quan aixa ocorria, ha paasat un agent
de vigilancia anornenat Rumore Garree
Salazar, el qual Ira entrat a la botica,
pisada en ma. Els individua han denosal Ilur actitud. Li han dit ave no intentaven echar, airea que tren amics
l'ama dt la bu-raiga, i que anaven per
demanar-li almoina en generes. L'agent.
convençut, ha guardat la pistola; perä
aleshores els del grup s'han abraonat damun t set] j li han arrabassat
L'han calrejat. De s pre< s'han apaderat
de diversos generes i han fugit rapidaMadrid, 6. - S'ha fet pública !a af
ment . nocut detenir cap dels
mbria del servei nacional de Crèdit
assaltants a pesar d'haver estat perse- agrícola, que abasta l'any 1933.
guits dirrant alguna estona.
En la relació de treballa efectuats
s'as:ena ala que en prestecs a entitats
agricoles s'ha conceder 9 24 . 534 Pesse'
te'; en préstecs als PäSit.S. 272.842
pessetes. En préstec s a particulars
amb garantia penyorativa, 6.5 milions
sobre dipäait ute blats; 4.17 sobre ej.•S,
5.13 sobre arras, i slia concedit Samts'
Sé petites quantitats sobre vins, citades i alunes productes. Per a la
regulació del mercat de blat s'han
Las Palmas, 7.- S'ha vist la causa aplicar en préstecs 1 .2 3 milions i 3-45
camita Restmaut Orillo, autor de l'as- p er a l'adquisició de llevar de blat.
sassinat del governador. El fina-al ha
Pel que es refereix a la intensificamantingut l'acusada i ha qualificat el ,-ia de conreu, dels 10 milions que esdelicte d'assassinat i alevosia. Ha de- taven destinats a a q uesta labor O re manar la Pena de mora.
disida únicament es van utilitzar 6.11,
El defensar ha allegat pertorbaria, i han quedas 3.91 milions sense emmental del defensat. 1.a prava ha estar favarahie al nrdcessar
" ar +CC111 a resuma de l'actuada del servei es da, que sine> va ampliar Inés
el radi de les teces operacions Perita
mies, va ésser deg ut a l'escassesa
TRANQUIL.LITAT
numerari arnb que es va veure precisas a desenvolupar-s e . sense VarnCOMPLETA
rrtud q ue requereix l'agre nacional.
Es va fer tot el que es va poder remeiant
l'agricultor necessitat i atenint,
Madrid. 7 . - El ministre de Goveranal)
els seus petits recursos el gran
riada ha inanifestat als perinalistes que
sollicituds rehudes en dene, baria rebut cap telegrama dels go nambre de éstecs; i es de justicia
miar rosa prosa - ha dit--vernads.l manda de pr
reconeixer,
que, en el que es retereix
que hi ha tranquillitat.
Hom li ha preguntat sabre el rslet ra- al funcionament d'a q tsest servei s'ha
tera, i el ministre, amb un ;test signifi- advertit palmariament el de sac Goulsar el seu
Min. ha contestas que no li competia vern de la R ereftW in e d'im p
descabdellament i que adquireixi puixanea per tal que cada any s'araron%
mes als prestataria facilitant-los
j ans suficients en quantia i oPortnni
tat nerque puguin alliberar-se de la
usura.
1.es aperarían< realitzades durant
l'exercici importen en tot a l. 24. 6 4 (Ii.
liosas, adra que patentitza la carel:anea
que vais nosant el camperols en aquest
organisme de caräctcr financer, únic
oficial que actualment existeie a Espanya.

La Memòria del
servei nacional de
Crèdit agrícola

El Consell de Guerra pels fets d'Hernigua

LLORE»
• • •

Resulten quatre ferits
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El projecte de coordinació sanitario segons el senyor
Estadella
Madrid, 7. - El ministre de Ti: crian ha comentat davant els periodistes el projecte de coordinació sanitäria aprovat per les Corts i ralea
posat de relleu la importancia.
Ha negat que minvi, cona han dit
alguns duran' el debat, la sobirania
municipal; nornes jumen coordinar
metaclicament els esioraas de lea corporacions locals per tal que impontanta serveis sanitaris tinguin eficacia
i ordenada.
Per ara es perse.gateix garantir als
professionals sanitaria el cobrament
dels legitims emoluments i evitar que
restin a ¡alerce dels vaivens de la
política social.
Els Ajuntaments podran intervenir
en el compliment dels sexis deures
amb els titulars municipals, la qual
cosa abans no palien ter. A més la
Ilei no proporciona naves càrregues
als Ajuntaments, ans farä aportacoas económiques que tinguin deguda
aplicacid.
El ministre creu que la llei sanitaria sera una de les mes fecundes i interessants, ja que contribuirá a la
conservacia de la salan dels pobles.
El ministre de Treball la anunciar
qtte aviat marxasä una comissies
técnica espanyols a Rassia, Dinamarca, Belgica i Tvecoslovaquia per tal
d'estudiar, entre alares problemes de
la higiene pública, aquells gue CS refereixen a la sanitat rural. A :a ccmissió figuraran representaciona autoritzades de la Direccia de Sanitat i del
Consell Superior de aletges, les quals
elevaran un informe al Govern sobre
aqueas extrem.
Un periodista li ha preguntas sobre
el decret de la "Gaceta - pel (mal es
restringeixen les funcions de les inspeccions de Treball. El ministre li
ha contestat que el dit deu-ret notares
tractava de delimitar concretament
les funcions dels inspectors de treball
i enginyers industrials, a ii d'evitar
possibles probiemes de competenc:a.

¿Què farà el 6overn EI pagament
durant les vacan- dels havers a la
ces parlamenclerecia
täries?

L'opinib del -senyor eordon
Ordax
Madrid, 7. - "Heraldo de Madrid"
ha iniciat una enquesta preguntant
que se li ocorrera fer al Govern duraras les vacances par'amentaries, i
inicia renquesta amh senynr Gordon Ordax, el qual fa les ieguents
manifestacions:
-Jo cree que el Govern es deshcarà
a sestear simplement.
Quant a la nivellacia del pressupost, je Cree que el fltie cal fer es transformar el ricial fiscal, pesqué per a
mi és 1/7de important el pressupost
d'ingressos que el de despeses. La
riquesa no tributa en forma deguda.
Hauria de gravar-se la riquesa imperatiya i desgravar-se els productes
del treinta Per això es indispensable
l'orcanització de l'economia nacicmal,
afentrestant és impossible la normalitat econarnica.
L'impost sobre la renda, creat pel
senyor Carnet. , és un timid assaig.
Tumbé hauria d'emprendre el Govern restarla de funcionaria, pesque
hi ha una veritable anarquia desmoralitradnra. Hauria de fer-se un e3calai6 administratiu general en el qual
els tecnics estinguin asairnilats.
En l'atar obrera el que s'ha fet no
resol res.
Per que fa al problema de Catamuy, ja en té prou el Govern amb
aquests tres nietos per a roldre.
No crec que hi hagi esdeveniments
politics, a no ésser que el Govern
exacerbi les seves mesures en la galesa:a de Catar:saya.

El Sr. Samper no té
res per comunicar

Madrid, 7. - El cap del Govern
ha arribat a la Presidencia a les quatre de la tarda. Ha estas treballant
al seu despatx prop d'una hora i mitja. A dos quarts de sis ha inarxat
a despatxar amb el cap de l'Estat
per sotmetre-li alguns decrets' apeoMadrid, a. - Sota la presidencia del rata en el darrer Consell. A les set
senyor Benayas, es reuní el ple del de la tarda ha tornas el senyor Samper a la Presidencia i ha enviar a dir
Gozasen de la Reforma agraria.
als periodistes
S'acorda que la intensificada realitza- municar-1os. que no tenia res a coda en diverses finques de Trujillo es
consideri Melosa entre les realitzades per
ordre del senyor Peña Novo, per havcrse provat la intervenció de l'esmentat SURT A REBRE LERROUX
governadar general d'F.xtremadura,
S'acorda excloure les intensificacions I MOR D'UN ACCIDENT
de Plasencia i Malpartida de Plasencia,
D'AUTO
per no haver-se provat la U/ten-ancló
del senyar Peña Novo. Els vocals proPamplona, 7. - El senyor LeITOUX
pietaris votaren en contra.
ha vingut a Pamplona anio motea de
S'acorda incloure els expedients d'in- les festes. Ha estat rebut al litnit de
tensificacia corresponent a dues finques la provincia per les autoritats i correde Navas del Madroño i excloure'n tres ligionaria seus. formas una cafinques.
ravana automobilistica que l'ha parS'apeará una proposta del Servei Agra- tat directament a la placa de braus
cola sobre la parceHació de Vejar de per assistir a la cursa. Despees el sela Frontera (Cádiz), establint-se el ter- nyor Lertoux s'ha retirat a descanmita de quaranta anys per a l'arnortit- sar.
zació dels lots, confirmar els pancera en
Un dels atatomóbils que han anat
la possessió de les finques que con- a rebre el cap del partit radical ha
reuen actualment i passar a la secta:, de sofert la ruptura d'un neurnatic, a
miilores la proposta del t'etnia informant conseqüència de la qual ha volcar
el vehicle. Ha resultas mort l'indusque sin construeixi una escota.
Es discutí una proposta del Servei trial Castor Archanco,
Administratiu sobre fixació de la renda
corresponent a unes finques intensificades a Santa Cruz de la Zarza (Toledo). PROFESSORS SUECS QUE
propasa que l'Institut es liTambé
a avalar la renda cadastral.
HOM CREIA PERDUTS
Eta contra de la proposició intervinCortina, 7. - De5pre'S dinar- er estas
gueren els senyors Revuelta i alarti Alvarez, pels propietaris, i el senyor Soler perdut molas dies a la costa, a causa
pels obrera La proposta és aprovada de la boira, arribaren a La Coruña, triamb els vota el/ contra del; propietaris i pulant tan petit balandre, quatre professors sueca el Dr. Haurniarten , el catedel Banc Hipotecari.
Fou desestimas un recurs presentar pel dràtic Gan s ell, l'auxiliar L'ggba i l'arsenyor Carles Fernando Stuart i Falcó mador lbson.
Vénen realitzant la yerta al món per
sobre valoració de millores útils, no
amortitzades, a la finca Tomelloso de fa estudis oceanográfica.
Solana.
S'aprova l'aplicació de la base 24 de
l a hei de Reforma Agraria a la Sacietat
Anónima Regadius i Energia de alència, TROBALLA DE MONEDES
la (mal. entre altres finalitats, té la de
ÁRABES
transformar terres de seca en regadiu.
Els representants d'obrera i arrenardo% a. 7.- A les obres q u e es
dataris mantenen que els beneficia realitzen al Carni Vell d'Aknodenar,
han de limitar-se a la concessió que un obrer ha trobat una arqueta arale
la dita Societat puhui coser propie- q ue contenia 243 monedes de l'epoca
taria de finques en l'extensia corres- del Califato.
ponent a una }sectaria per cada mig
litre 'd'aigua per segon de que diaposi, per espai decanquanta aires, semEL TOMB CICLISTA
pre que les conrei directament. A la
fi del termini indicat vindrà obligada
A MADRID
a alienar les seves ternes en pública
Madrid. 7. - Aqyest mati ha comensubhasta amb intervenció d'un delegas de l'Institut en lots menors dels sa t la VI a'olta eich,ta a Madrid, i
limita fixats- per la pròpia llei per a s'ha corregut la primera capa, Madridles terres de regadin. Es rnostren alcalá de liciaares, amb un recorregut
lambe contraris a que ea concedeixi de tata quilOmetres.
Ha vençut el valencia Escuriet, que
a la dita Societat l'exempcia del pagament dels drets reals i del timbre ha invertit 5 h. 8 In. 57 2.
2. Manuel Ruiz Trillo, 5 h. to
corresponent a les operacions que
realitzi per a complir la finalitat de 45 s.
Victor Salón, 5 h. so res. 47 s.
transformar tens es de será en regadía.
A continuaciú, Bernard Castro, RaEl senyor Ballester din que es determini ben clarament que les dates con Ruiz Trillo i Francesc de Blas.
Primer dels cachees maniere, Eranexemprions alomes correspondran a
les operacions que hagi de realitzar cese. Candelas, en 5 h. 38 ni. 5 s.
per transformar directament terres de
Participen en aquesta prova 42 corseca en regadiu. Admite el suggeri- redora de les quatre categoreca.
ment, es posa a vntaciú la proposta
de contessid de les indirades exemprions, i es aprovada amb el vot en
contra dels representants obrers t ar- CONCENTRACIO SOCIArendataris.
LISTA A EIBAR
S'acorda laluolueria d'un fur que paguen els veins de Perege (Lleó).
Sant Sebastiä, 7. - Per a avui al
El senyor Huerta, pels arrendata- mati està organitzada a Emitan una
ria pregunta al president si es a concentració sncialista a la qual conprop la data de convocatOria de les correran joves de les provincies de
oposicions per tal de proveir
Santander, Biscaia, Aleve, Navarra i
titut de personal eta prapietat. i el se- Guipúsccia.
Agota ste concentració est à relacionyor Benayaa contesta que eleva l'oportuna proposta al senyor ministre, nada anda la inaugurarla de la banal qual carrespon decidir. Seguida- dera del gtup de joventut socialista
mente s'aixeca la sessió.
d'Eibaet

La reforma agraria

Normes dictades pel
ten de Finances
Madrid, 7. - S'Ira publicar la Següent ordre de Finances relativa a les
rormes per al pagarnent d'haca-6 massass 4 la clerecia.
Er la sollici as.1 que lasn le pre,entar els inacressats faraa constar el
cárrec que exercien Ett de desembre
de 1931 i el seu domicili actual: el
son que els estava assignat; la data
del seu naixement: la clec:vació que
no perceben cap hacer actiu ni passiu
de l'Estas, regid, provincia o municipi; la tresoreria de la Delegació de
Finances per la qual desitgin que ela
siguin j ets efectius els seus havers
passius.
La Direcció General del Deute no
admetrà les instàncies a les quals no
s'uneixin els documents requerías.
La tramitació de les instäncies anira a cärrec d'un negocias o secció
especial , que tindri adscrit un interventor que exercirä la fiscalització necessäria. El director d'aquest negociat
propasará la intervencias en ers casos
que ami es refereixi de l'advocacia de
l'Estat.
Els expedients a que es refereix
l'article Si5d del decret de II de juny
del corrent any, quedaran reduits a
qué smi faci constar que Einteressat
presenta en temps oportú la instancia i els documents; que esta cornprès en els escalafons de la elerea
cia del Ministeri de Justicia.
Els beneficiaris lliuraran a la Delegacha de Finances o a la Direcció del
Dense una fitxa igual al model que
es publica.
Abans de fer-se efectiva la segona
mensualitat, l'escalafó es formará per
rigoras ordre d'edat, i on es doni el
cas que n'hi hagi dos de la mateixa
edat, figurará el de major antiguitat
en el nomenament o en la possessió,
segons eis casos.
Per a l'efectivitat dels pagaments
no caldrä cap ordre especial de la
Direcció del Desate.
Els trasllats de residencia, fina al
moment en que s'aprovi l'expedient
individual, se sollicitaran de la Direcció General del Deute.
Els reintegraments que es produeixin a conseqüència de la mort dels
beneficiaris, serviran per incrementar
les pensions fins que tots els beneficiaras percebin una pensió igual a les
dares terceres parts del sota que. gaudien l'Ir de desembre de sola
Quan quedin concretades les pensiona dels dos teneos, els reintegraments per defuncions disminuiran la
xifra global del crèdit concedit.

Una maniobra contra el partit republicà conservador
Els conservadora de Valladolid es mantenen fidels
al Sr. ?hura
Madrid. 7. - El Comitè del partit republica conservador de Valladolid ha
dirigir al senyor afaura la carta segiient
"Mi distinguido amigo: Después de
saludarle y lamentandolo mucho, hemos
de poner en su conocimiento que habiendo convocado este Comité en el dia de
ayer a Junta general del partido cepublicano conservador, con cuya Presidencia me honro, y después de un amplio cambio de impresiones, tomó por
unanimidad el acuerda de serararse del
partido re ustel dirige, por entender
que siguiendo en él nos apartaríamos da
la línea de conducta que en un principia
nos trazamos, ya que usted no ha sal-sida cru-responder ni particular ni politicamente a las legitimas aspiraciones
de 31II electores.
Respetuosamente se despiden de usted sus seguros servidores. - Por el
Comité: El presidente, Vicente Guitarte González. El secretazia, latisaima García de Graffa."
Els perióclics de dreta han publicat
aquest matí una carta signada set s nombres tel Camita del partir conservador,
de Valladolid, dient qtte havien amedat separar-se en ple del senyar Miguel
Maula. La carta anava dirigida al se'
tenor afaura.
LA LLETRA S APÖCRIFA
Fis perindics d'esquerra publiquen
aquesta nit una carta signada per senyor
Vicente Guillaste. catedrätic de Dret
Civil de la Taniversitat i
president del Comité provincial republica conservador d'aquella provincia. En
aquesta carta el signant m'alifara d'apacrifa la inserida en els diaria a'aquest
trata dient que tant la !letra carn les
cignatnrec, san ¡ales.
El signant protesta contra la campanya dels enemics de la RepUblica i del
senym Mi,1rael ahusa.
També publiquen aquests periadics un
telegrama ale Valladolid inserant am avis
coHocat a la pissarra del sircol republicä conservador, desmentint, amb fra.
ses enèrgique s , la carta que s'ha fet pública agliest nasal.

EL SR. ALBA ANIRA
A LONDRES
al ...frica 7. - El president de la Camina, sena ar Alba, es peoposa marxar cap
a Londres, ou reposará durant uns
Quants digo.

Diumenge. 8 de julio' de 193;

LA PUBLIOITAT

ES TR

NG ER

La nova situació alemanya Austria es defensa El viatge de Barthou
del terrorisme
a Londres
t. I7e de la primero pagina)

Berlin, 7. - Circulen rumors que er.
pròxim canvi ministerial el senyor
ton Papen seca nomenat ambaixador
ea una capital europea.
Es parla del Vaticä, pm') no se sap
von Papen acceptarà aquest lloc, i
o7. cas aiirmatiu sí que será "persona
zJata" prop del Vana.
En les esteres eclesiästiques ha produit viva emoci6 l'execució del cap de
:• Acció Catälica. senyor Klausner, i és
sabia que el govern alernany presenta
les seves excuses al bisbat de Berlin. i
pretexta que l'execució es degui a un
s-ror.

en l'incendi del Reichstag, i després
de la vista de la causa per aquest fet
foil guardas en presó' preventiva-.
Els rumore aiegeixen que Torgler
ha estat trohat rnort a la presO, a la
seva cella, de "mort natural".
Berlín, 7. - El Ministeri de Propaganda destnent categóricament les
inforrnacions publicades a l'estranger,
relatives a la suposada mort de l'exdiputas comunista Torgler, el qual
continua a la prcsó de Tegel, gaudint d'excellent salut.

Seldte, destitui

nazi

Dos nazis eondem.

nats a cadena
perpètua
Viena, 7. - El Tr,bunal de Grato
ha condemnat a la pena de cadena
perpetua dos terroristes "nazis" que
havien iet saltar un pont a Sieboden
(Carynthial.

Berlín, 7. - El ministre de Treball
del Reich, senyor Seldte, que exercia
també ei arree de comissari del Reich
Alliberació de cotlo.boraper a serveis de voluntaris del trehall,
dora do Von Papen
Habitch, en desgräcla
ha estat destituir daquest dannen
Berlín, 7. - Per haver-se demostrar rec. S'ha nomenat substitut el secretaViena. 7. - Segons informacions
que no tingueren cap relació amb els ri d'Estat cl ministeri de l'Interior, de Berlin, l'ex-inspector del parnt
traidors, han estar alliberats Gunther senyor 1-tiren.
nazi austriac. scnvor Habitch, ha caircr: Tzchirschky. Carl von Savigny i
gut definitivament en desgracia.
Margaret von Stchringen. i el cap su- A Berlín no poden manperior de grup, von Kilingen, collaJ,aradors del vice-canceller von Fa- jar patatas
;en. Aixit pennet considerar la poBerlín, 7. - Aquest niati ha estas
..ció del vize-canceller com a esta- impossible de proveir-se de patates als
J.,taada, de moment.
mercats ¿'aquesta capital.
Contràriament al que Osa dir, és
En alguns barris la policia ha hagut
inexacte que von Papen assistis al d'intervenir, per tal d'assegurar l'ordre.
,r,sell de Ministres del dia 4. e:1 qué
L'escassedat de pasases s deguda en
adoptada una Bei amb eiecte re- part al fet que cls agricultors de la
7oactiu que sanciona !a legalitat dels regió berlinesa, descontents per al,:tes comcsos e: 30 de juny i i a de gunes disposicions del Govern, espe•--' en repr i ----- la revolta.
cialment la que es refereix a la im7osició d'un preu de taxa , sembla que
Treviranus fóra a Anhan suspee tota tramesa dcl dit tubcreui
a la capital.
gutterca 1:
Es projeetava assasPer altra banda, es fa observar que
Londres, 7. - El periòdic "Daily
producció de patates a Alernanya no ganar
publica
una
noticia
desmenl'ambaixador
Express'
lltfeSSItme que Feo-ministre del gabinet és suficient per a cobrir les
tats del constan.
Bruening, senyor Treviranus, fos afudeis E. U.
sellat a Alemania.
Segons l'esmentat periòdic, el se- Contra l'atur
L'Havana, 1. - Se sap que els
nyor Treviranus aconseguí escapar
Berlín. 7. - Les autoritats estar esnoiraculosament de les bales de la tudiant diverses mesures per tal de re- ofieals de l'exerct detinguts per
haver participat en el complot
"f..• uardia negra - i es troba refugias a melar l'atur.
deseohert dies enrera tenien
•iíg:atersa.
A Borlin tots els obrers i obreres
inteneid d'assassinar l'ambairnenys de 25 anys seran invitats a ce- xatior dels Estas Units, senyor
La sort de TorGler
dir llurs llocs als obrers parats que esGaffery.
París, 7. - Comuniquen de Ber- tiguin casats. Els obrers ¡oy es de la
Tantbé se sap que els oficials
"in al periòdic "Daily Mail". edició Prússia oriental !miran de fe n un any
!unen un fons cornil per tal de
uainenta!, que aquest mati han cir- de servei en els trehalls agríenles.
Aquestes mesures, originades per lev- comprar armes i municions.
:ulat rumors sobre la mort del cap
Fins ara lt ha 38 oficials deci s d'ohrers a les pohlacions industrials,
comunista Torgler.
Com és sabut, Ernst Torgler fon han estat acollides amb molt poca po- linguts, que han estat etiviats
d'haver
participat
pularitat.
i acosat
a la fortalesa de La Carafin.
La policía ha escorcollat el
dornicili de l'antic oficial de policia setiyor Borge. Les autoritale Oran incaulat de tres met ralladores j 25 fusellsi gran
n Inanlitat de dinamita, que l'esmentat ex-oficial tenia en un
Buenos Aires, 7. - La policia
n lepartament de casa sera. Amb
practicat un escorcoll al domicili soaquest InOtill. han esta!, practicial del Sindicat obrer unitari, a conseqüOricia dcl qual han estat detinguts
L'ex-ministre qua l'ha pro- cades deu defencións.
(, s -cents aiiliats al dit Sindicar.
Els agents s'han incautat també
vocada serä portat als
:una gran quantitat dopuscles de
oropaganda revolucionària.
L'EIXUT A ANGLATERRA
El jutge doctor Berutti ha dictat
tribunals
ccutra els detinguts ante de processaLondres. 7. - Telegrafien de Toquio
Londres, 7. - A conseqüència
iIlícita.
pe! dc:icte
a l'Agencia Rengo que l'ex-ministre de l'eixut que des de fa tu-1ms ve regisComerç al Gabinet Sato, baró Nakagi- trant-se es declara aIim an violent inma, que compareixerä prOximament da- cendi a la rail de Blackdown, als volvant els Tribunals, sembla que tanibe tants d'Aldershot, junt a les casernes
ACCIDENT FERROVIARI est à complir'.' en el recent escändol
del campament; hi hagueren d'inter;lances que ha provocar la caiguda del venir les :orces allí destacades , que
A BORDEUS
aconseguiren dominan Eincendi al cap
Govern.
D'altra banda s'ha sabut que ha estar de cinc hores de graos esforcos.
g ordeus, 7. - En tren de viatgers
pie hacia sortit d'un:esta població i detingut el propietari de l'important diaeue es dirigia a Cavan, ha descarrilar
"Yomisura - , senyor Shimoa.-Fabra.
u e st luan prop daquesta darrera lo,
El nou Mlnisterl
ELS SINDICATS
maquinista ha resultar mort : el
Toquio, 7. - L'almirall Okada
.-r i el cap del tren. greument leES DONEN UN
AMERICANS
Jjiversos viatgers també amb le- format Govern i e:s ricas ministres s'han
possessionat de 1:1.15 carteres davant l'emn o ca :,17,rt3n::a.
CONIITE ESTRATEG1G
perador. Heus ací la composició del nou
Ministeri:
San Francisco, 7. - F.'s clelegats
Presidencia i Negocis Estrangers: Almirall Okada. Finances: alasanobu Ka- de 20 Sindicats, que representen a
RÉCORD DE NATACIO
0 e 0 olorers, han decidir nomenar
45.
jii. Guerra: General Senjura Has -eh.
Justicia: Naoshi Ohara. Marina: Almi- un Comité estrategic de vaga, que
BATUT
estará
encarregar de dirigir la tácrall Minen Osurni. Instrucció Pública:
tica vaguista i de coordinar l'activiChicago, 7. - El nedador nord-ame- Geji Matsuda.
riza Jaume Medica ha batut el record
Alguns de!, nous ministres han estar tat deis diversos Sindicato, en el cas
ei natació Ihure d'una milla co 20 mi- eleghs entre funcionaris públics perma- que s'arribi al plantejament de la
vaga general.
nuts, 57 segons t-to.
nents.
L'anterior récord el detemptava el
El president del Partit Minseito
•n•••••••
redarfor succ Am n Borg, en 21 In. 3 decidís secundar el n qu Govern.-Fabra.

El complot
militar de
Cuba

Detenció de sindicalistes argentins

La crisi del
govern japonés

S'espera que consolidarit la eollaboraei6

franco-hritimiea
Avui Barthot arriba a Londres, on
sera rebut per Baldwin i Sit11011. ja que
MacDonald esta de viat .ge per raons de

solul.

Els diaris anglesos francesos ha»
volgui limitar la importancia d'aquest
rimar, conforme a les declaracions d'Eden i Baldwin a Londres i de Barthou
a Paris. Els diaris italiano insinden que
aquesta actitud de la premsa francesa i
anglesa te el fi de dormir motor vtilor
als acords que es presumen.
Es salita ole - .Inglaterra. fora de garantir - con s'hi comPrometé a Locarno - les fronteres francesa i belga,
no vol assumir nous compromisos en el
eottlinent. Una visita de Baritina a Londres 110 pot fer cardar aquesta actitud.
La collaboració fratteo-angleso és essetteial per al montenintent de la Pott europea, i si aconscouir-lo ‘.s- dificil, 110 per
oirb alta de detrar d'intento..
Barilton ha porta al Quai cl'Orsa
una ntentalitat politica Honu . diferent de
la formada en la post-guerra, que no ha
detrat de causar sorPresa, i ad/tue desiOnflattea. Pera el une compta en Politica san els resultas. i si en, d'acord
amb els calegues britanics retz a unir
les no:ion., europees en una ob ra de Pau,
realitsaria un veritable Predial.
Aten, de mar.rar. Parthou ha Andat
oíais roas/mirador a Roma, nombran.
i l'italid a Parte', Pignatii. Ara dama
peu a suposar que les neoocia.-ions fron;o-t./a/iones han arriba a un punt interessant. i que se'n. (rodara a Londres.
Per,1 t'actitud d'Italia mane je en ei
misteri. Diva banda. es té la sensació
que Mussolini voldtio (Entinar els obsfacies que s'oposen a les botes relacions
amb Brança. Pera almena lusa oculta ho
imPreleix. Quina! L'exCreit, a Italia.
qu. A
e Jst trJ
;Id OS Sal' a 1,-1/1',muy-a, ha estat setunre c5sent de la
polinca. La casa ret.tal S'ha mantingte
lambe absent. La iminstria i roba
narren estan ei (surta collaboracia amb
la indtistria i l'alta financia franceses.
Qui. dones, s'oposa a l'aeostn yttenC Et
fe( és ose la di-al g ar es manta, f ins
al e unt que nonMs Italia i Honorio han
rebutiat la proposta de Politis sobre 117
Si Pureful.

Segurament l'actitud

la
d'ellemanya seran ternes dels mes
importents que es trata ran a Londres
en les eonite rses que comeneotan
Si 110 es resalen aquelles qiiestions, ne hi
cdii

Els disturbis
comunistes
d'Amsterdam
Un prineep suec seaceionists de la Sis
morts i dotze ferits
societat
greus

Eslocolm, 7. - El perihdie
"Ni ja Daglit Allehando - publica
íma informació segons la qua l
el rei ha cridat urgentment el
princep Leonor.
Sembla que el rei ha estat
assabentat que les autoritats hacien descobert un assumpte d'espionatge a favor deis serveis sovièties, que havia de portar-se
a cap amb pretext d'una sociolat cinemah-)grafita, en la qual
figurava el princep en qualitat
d'accionista. amb una participació de 80.000 corones.
El cilat peribdic acaba dient
que Oil dels dos individus que
amb el pretext de la Socielat enganyaren el príncep esta del inELS CREDITS
gut a LOndres, lambe per espioANGLATERRA VICTORIO- DE LA FALLDA KREUGER nalge.

5. 3-10.

INCENDI DEL BOSC

SA EN TENIS

D'ADLERSHOF

WirableJon. - Per primera regada.
després d'un quart de serie, Anglaterra
:la quedas victoriosa en dos ramplonas%
de tenis, preves simples.
Dorothy Round, com ahir Fred Perry, sisa adjudicat el titol de proves simples de dames, i ha vençut l'americana
Helen Jacobs per 6-2, 7-5, 6-3.
Perry i la senyoreta Round han estas
presentats als sobirans, que han presencias la final de darnes.
En dobles per a homes, els americans
Lott i Smeien han vencut els posseidors del Mol, Borotra i Rrugnan Usans'esos), per 6-2, 6-3, 6-4, ¡ s'han ajudir at el Mol.
En dobles de dames. '4fathieu i Pvan.
posseidores del titol, han vençut Henrotin i Andrus per 6-3. 6-3.
En dobles mixtos. Mckm i Round han
hatut Austin i Sherlierdbar r on per 3-6,
6-4. 6-n.

Berlín, 7. - Al hose d'Adlershof, si.'.t als voltants d'aquesta capital, sala
-- l anal un incendi que ràpidament ha
•.-'quirit graos proporcions.
Als carrers de la capital es nota perfertament l'olor de pi cremar.
Han estat rnobilitzades importants formes per tal de combatre el dnisrre.

ES CONDEMNAT A MORT
L'ASSASSI DEL REI DE
L' AFGANISTAN
nr,::a. 7. - L'.Audien r ia d'aquesta

Estokholin, 7. - El Govern suco
ha dictat una disposiciO per virtut de EL CONTINGENT DE PLAla qual es Esa en 31 de gener de 1935
la data limit per a fer valer els cré- TANS CONCEDIT A ESdits referouts a la fallida Krenger
and Toll.
PANYA
En els casos en qué hagi recaigut
sentencia en el plet incoar, el creditor queda en llibertat de fer valer
París, 7. - El "Journal Officier
els crédits alai revalidats en data pos- publica aquest mati les quantitats del
terior a Fabans indicada.
contingent de p:atans concedit a Espanya en virtut del decret de 18 de
juny passat, i que e, distribueixen
filas a finals d'any de la següent manera:
DERROTA DELS COMU-

NISTES XILENS

Santiago de Nile, 7. - Les auto- EL NOU MINISTRE ANGLES
ritats anuncien que les torees de l'EsDE TREBALL
tat han destruït unes milicies comuinstes que operaven a la regís', del
Termite°, on cometien tota mena
Londres, 7. - El senyor Olivier
d excessos.
Stanley. nou ministre del Treball, ha
Segons aquestes noticies, la policia estat elevat a la dignitat de ?siembre
INUNDACIONS A L'INDIA ha aconseguit detenir uns 500 menadel Consell Privat i ha prestas jurament aquest matí al palau de BucBornbai, 7. - La premsa dio bres de les dites milícies.
kingham.
que a enseqiiimcia del desbordaESPIONATGE CONTRA
nicnt dels ríos Ganges Indus,
al nonl de l 'India, han quedat
FRANCA
S'ALÇA L'ESTAT DE SITI
destruits nornbrosoos pobles.
Lifie , 7 .
TRACTAT COMERCIAL
lo agent militar
Sembla que el nombre de sieA L'ARGENTINA
de servei en una fàbrica d'au- limes es molt elevat.
ANGLO-LITUA
tomòbils sie París ha estat deprop de Valenciennes, on
Juliol, 11.282 tones; agost, igual;
es trohava passant les vacances.
setembre, ro 76o: octubre, 8 737; noKaunas, 7. - Avui ha començat la
EL PACTE BALCANIC
vembre, igual, i desembre. 8.115.
conferencia preparatória de represen.
Se l'acusa d'haver facilitat a
Fins a nora ordre ro s'atorgaran tants d'EstOnia, Letónia i LituAnia,
Alones, 7. - L'Agimcia Abo
Alemanya i a Rtíssia informes
Ilicencies individuals d'exportaciO.
per a la realitzaci6 d'un acord regiot.!S complclament-nedclarqu
confidencials respecte a la DeBuenos
Aires, 7. - El president
nal entre els tres P al,is falsa la noticia d'origen llalla la República
fensa Nacional.
ha signat vi decret per
II iga, 7. - Comuniquen de Kaunas
Sernbla que esta en complici- relativa a l'existencia d'un pro- virtut del qual des del dilluns vinent que ha estas signas. a Londres un
tal amb el coronel Dumoulin, n le- t o rol militar secret entre els Es- queda aixecat l'estat de setge a tot tarctat comercial entre Anglaterra i
fingut. guara.
tate firmante del Pacte balcänic. e l tíalss
Lituania.

capital ha condemnat a la pena de mort
l'enesinyer S j.-od Kernal. que el dia 6
, de jul.; de 1933 assassinä el ministre
de l'Afghanistan a Berlín, Molumird
Ariz Khan.

París, 7.- Aquest maní s'ha reunit
el Consell de gabinet.
El comunicas facilitat a la sortida dtu que M. Barthou ha recordat en
ruines coldicions es ct :rigeix a Londres, acom p anyat de 11. Pietri, invitat per Mr. MacDonald. En absencia
del primer ministre, que sita e:censal en una carta molt afectuosa. 515
ministres francesos seran rebuts pels
seims collegues qualificats del gab net
britanic.
El ministre de l'Interior ha parlar
de les cond.cions en que es Presenta
el dia 8 de juliol. El Govern ha decidit no impedir les 11/21,:iestacions
anunciades, tenint en consiste el seu
carácter. Aquestes manifestacions seran localitzades i souncses a un horari rigorós. .
El ministre de Finances ha sotmes a la firma ele h president de la
República un decret derogant dicenses taxes de luxe. Aquest ‚leeret sera
p romulgas avui al mateix temps que
la reforma fiscal.
Els ministres de Finances 1 sle
Treball han sebos l'encàrrec d'exam:nar les conelussions dels informes
establerts pchs seus serveis tecnics
sobre la situació mutualista a Franca.
París, 7.- Comentant les entrevistes franco-angleses. "Le Ternos"
creu que des p rès de la declaraciC. fcta
Pel senyor Baldwin la posició d'Anglaterra és tan ben coneguda coto la
francesa.
Tothom san q ue Franca no Podria
p ensar mai en abandonar el terscny
sislid de la Societat de Nacions sobre
el qua', ha construí: el seu sistema de
seg uretat general, i que qualsevoi
acord q ue s'adopti no podra ésser
que <Entre del quadre i de l'esperlt
de la Societas de Nacions.
A q uest és urs punt fonamental sobre
el q ual París i Londres estan perfectament d'acord.
La cooperaciíí franco-británica es
una necessitat P r im ordial Per a
i la visita del senyor 13arth g u a
Londres no té altre objecte que consolidar-la. la qua: cosa vindrà a re:erutar la confianea gen e ral i a aclarir
sensiblement la situació internacional
Acaba dient tue Franca i Anglaterna rep resenten torces mor als encara irisa:tes de la civilització liberal
que ha jet el mena modera.

Espionatge soviètic
camufle de societat
cinematogràfica
na

Gust deflciós.

pot
er pos a Europa. Par atix3
aquest viatge es seguit ortb inrcrCs.

Amsterdam, 7.-bespri".
nit molt agitada, aquestu
nada hi isuvia tranquillitat.
Els carrera apareixien deserts
i en ella patrullaven els pulicies
per tal d'evitar que es reproduissin els disturbis marxistes.
El balanc de victinies d'aquests
incidents es: 2 persones mortes
durant el dijous; 2 persones
montes el divendres al
2 a la nil.
lii ha 12 ferits de gravetat, un
n lels quals esta en estat agente.
Amsterdam, 7. -Aquest,mali
han tornat a produir-se els ,..surdres en diferents llocs de la
capital, per be que no han reveslit tanta intensitat com el cha
a ii .t.‘eir boarn.
n i anomenat Jordan, els
comunistes i llurs afins han provocat forts incidents, per la qual
cosa ha hagut d'intervenir la pulida, 1 com que a pesar dels requeriments que slau tel als revoltosos no es dispersaven, tls
agents han fet üs de les metral l adores, sense que s'llagin haga de plànyer victimes.
Als barris del nord, han hi ha
els principals nuelis de coral:instes, aquests han desempedr:q,
els carrera i han assaltat moltcs
botigues, sense que tampor
tingui noticia quo hi hagi hagut
virtimes. En canvi, els danys
són de molla consideració.
Han arribat a la capital un
batalló trinfanteria viut carros
d'asean, arob l'objecle de cooperar al manteniment sie l'ordre,
car es temen nous desordres.
Les forres han rebut insIruroions molt rigoroses per al man_
I onisnent de l'ordre.
Amsterdam, 7. - La polis -la
ha ordenat als veins que habiten
als centres d'agilació que roinanin en Ilurs domicilis, sota
l'anienaea de fer foc contra
ititiells que infringeixin aquesta
disposició.
Continuen els combate al harri
Jordan, en els quals ha calgut
metralladores.
El periòdic comunista "Tribune" ha estat clausurat per inri1:íds'. al lerrorisme.
Ecs auloritals su ti incauto!
de Iota ele arl teles en premsa 1
han desmuntat les In ä (1 (linea de
la impremta„

uno nove

La tradició de dos soples,
resumida dins d'una fór.
mula moderna, efereix
al gust d'avui lo ~late
mes original i tuberosa:
Primor. Untuositat i fin«.

venir
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El Consell dels ex- Notes diverses de
combatents francesos
festronger
París, 7. - El Consell Nacional de la Federació d'Ex-combatenis i Victimes de la Guerra, ha
cumençat avui els seus treballs.
Primerament sha plantejat la
qüestiö de saber si el Govern
havia bel tot el possible perquil
fossin complides les condiciona
presentades pels ex-combatents.
Després d'un Iang i enverinat
deba', s'Ira acordat, gairebé per
unatiimilat, que no.
Queda ara per dilucidar si per
a iaixò s'Ira de concedir o no un
nou termini al Govern.
En la discussió ha intervingut
el ministre de Pensions, i ha
postt . de manifest que el saneja_
inent monelari eslava, en part.
efectuat, i que l'enquesta sobre
la vida cara baria donat ja resullats.
Ila anunciat que <lenta farä
una declaració en nom del president del 'Consell sobre la reforma de l'Estat.
La concurrencia ha aplaudit el
ministre en acabar les seres manifestacions.
Els ex-combatents es reuniran
denla en sessió plenaria.

EL PACTE ENTRE ESTONIA, LETONIA I LITUANIA
A Lima ha assistit a una gran r
ha celebras
vista de tropes, i i
una entrevista ris cordial amb el
president del Perú.

g ré:,

EL PRESIDENT DE L'EQUADOR, AL PERU
Lima. 7. - El president de
don. senror Ilsa:iez, ha desembarcas
a El Callao, on ha estas sebos per
nombroses personalitat i li han estar
retuts honors excepcionals.

Le Bourget, 7. - El coman,
dant d'aquest aeriport ha rebut
la Missió oficial d'aeronautica
sueca, que ha arribat aquesta
larda.
Buenos Aires, 7. - L'ambai,
xador do Xile lta comunicat al
Govern argenti que el Senat
seu país aprovat el Pacte anti.,
bellic. del qual és autor el minis,
Ire de Relacions Exteriors arta
genti, doctor Lamas.
Roma, 7. - Un avió de reco4
neixement del Centre Aeronautie
d'Av-lució ha caigut a terra de %
sie l'alcaria de 200 metres, guau;
efectuava un vol d'assaig.
Els dos ocupants de l'aparell
han resultat morts.
Washington, 7. - Noticies d4
bon origen afirmen que el president, senyor Roosevelt, abana
de sortir per a efectuar el se%
creuer, prepara personalrnent la
diinissid del general Johnson
les seves funcions d'administra,
dor únic de la N. R. A.
Les mateixes informacionl
diuen que s'introduiran modifi,
caMons en el funcionament
dit organisme.
També es diu que el Govern
te la intencbS de reemplacar la,
N. R. A. per un sistema de Go,
Vor autbnom d'indüstria rigor°,
sament reglamentat.
Els codis estretament vigllat4'
Pol Govern federal continuaraa
essent l'entine permanent de la,
ida industrial.
Neudeck, 7.-El rei i la reina de Siana
han estat rebuts pel President
denburg i el seguici de la presidència
Londres, 7. - Comuniquen a l'Agena
eia Reuter que un avió nou tipus da
bombardeig ha caigut prop de l'acre.
¿roes d'Upper Heyiord.
A conseqüencia de l'aceident hi ha :ni
•71-rt i quatre ferits.
Cabo Haití, - El President d'Haití,
:-nyor Vicente, ha estat visitat pel Pro.
, ident deis Estats Unas. senyor Roosevelt. qui ha fet escala en d creuer que
efectua aquests
Despres d'una breo conversaciO
el senyor Vicente, el President Reeserein tornä a embarcar en l'" Houston-1
en direcció a M3 ragll. - Fabra.

ls derrnatáless aconsellen,
E

emplear les cremes o pastes per a

ifaitar, amb preferncia al sató tote; •
les formes sahonoses (vest's .Manual de
Cosmetsca», de Saafeld, craducció

del

pkgina 86).
rete•iest.,'elremesie

Di. Pcyrç,

E°

tic

TASTAYDZ.
.. nsant . en rhigiene
isa estat elaborada 'pe
irritacions;
Je la pell. El eU
picors, gratis, etc. La . carii;: . despre's
d'afaitar-se, Ii quedan fina, fresca, suau,
seque aquel encarcarament que ii fa
' seuilisliá que tE muscles d'una sola pca,"
M aquella cremor tan molesta, de l'afai-

tßt •

l'antes.
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BARC ELONA AL DIA
Pels Centres
•ENERALITAT
presioencia. — Ahir el senyor

ejompanys va rebre, entre altres,
¡es següents visites:
El president de la ComissiG
elixt de Traspasaos, senyor Ca,lot; el president del Tribunal de
assacid, senyor Jaurne tiovern;
jel senyor bert; el senyor Miguel
,Badia i els dipulats senyors Matra!, Rauret, tima Lecina j Soler
a.
Aquest darrer va parlar con'fretarnent de la canmanya de
propaganda Pro Segell Inlancia
que pensa realitzar, j a la qual ,
naturalment, el president va doalar la seca conformitat.
El nom d'un cerrar de ()elida.
Avu¡ el senyor Gassol, en representarlo del president, assistirà a Gelida a Pacte de descubrir

una lapida que ha de donar el

nom del senyor Companys a un
deis carrers de la dita poblacict.
El Butiletí Oficial de la Generalitat. — En el seu número
d'ahir publica el seguent su-

mar':
Presidencia. — Llej de segrepació del barri de Moutesquiu,
del tenue municipal de Sant
Quirze de Besora.
Decret en virtut del qual la
Casa de Cardal, la Casa de Ma-

ternitat j Expòsits i la Comissi0

Oficials

Sala i Casi-14)1 . nm 25, drid.
'l'en acial cOm arribin els an Francese 11 0 N-ira , 25.

teeedents dele. dits individus PS
procedirà deixar-los en HitlerCONSELLERIA
non cauce contra ells,cap-DE GOVERNACIO
tat, si no resulta algun mur eärreo contra elle; en cas contrari,
Ahir al migdia, el srlI V ." 1- Den- seran posats a disposiciA del
oäs manifestä els periadisles Jutjat.
que entre els contramealres i els
palrons hi havia encara unes .pe- DELEGACIO ESPECIAL DEL
tites diferimries a propòsit .de
la readmissió d'alguns faquells, GOVERN DE LA REPUBLICA
les quals creia que serien resolA CATALUNYA
tes acial.
——
TambO els digné que de SaBici Total expuloals por la
Ha
!lela havien vingut dos delegats frontera de Portbou, per indedel s vaguistes a sollieitar
saja/des per haver crebanta
per celebrar una assemblea, en demOs, In Ilei rl es trangers, ei
la qual havia d'acordar-so la re- súbdit eslau Itadonir Petrovich:
presa del treball.
Antanes Vaitelzatri, leid, i John
El senyor Dearas els digna Mitchollr. nord-ainerica.
que l'esmentada assemblea havia estat autoritzada.

COMISSANIA GENERA!
D'ORDRE PUBLIC
A la Rambla de Catalunya fu
robat abandonat el taxi mimen.
34.617. No se sap, de monten',
qui és el seu propietari, com
tampoc Si ha estat utilitzat per
realitzar alguna malifeta.
* Ahir la policia va recollir
una quantitat abundant de novelles pornografiques, i foren
detinguts els individua que les
traslladaven de ¡loe La recollida
j les detencions foren efectuades

Finances. — Ordre disposant It concedi la corresponent autorització.
La dentera sessió d'aquesta
settnana va transcórrer arnb regular animació, j les vendes, per
¡Aguas generes, l'oren foro ani-

sona.
Departament de Governaci6.—
Comissaria General d'Ordre Públic de Catalunya: Concurs per a
l'adquisició de cinturons, talabards defenses de goma per al
CLis de Seguretat de Catalunya.
Departament d'Economia i
Agricultura.—Comissió Arbitral
del districte de Girona: Edicte.
Departament de Treball i
Obres Públiques. — Edictes de
Jurats Mixtos de Catalunya.
Duana de Barcelona. — Abandonaments: Anunci.
Junta de Beneficencia de Girona. — Anunci.
Delegació d'Hisenda de Tarragona. — Anund.
Direcció d'Obres Públiques de
Girona. — Carreteres: Anuncie
d'adjudicació d'obres a realitzar
en diverses caterreteres de les
comarques de Girona.
Delegació de Pesca de Roses.
Edicte.

Administrad() Municipal. —

ten drtinguts per sospilosos
un taxi de la matricula do Ma-

•••••n•MigeMaxeMenpre..n•nn•••n•n•n••••n•

Servei Meteoroleie
de Catalunya

Snle.S; Josep

de Proteccid de Menors, de Barcelona. passen a constituir rInstitut d •Assistencia Social de Barcelona.
a la Rambla.
* El comiscar general d'OrGovernacid.—Ordre nomenant
tres conductora de vehicles me- dre Públic, ahir i avui, és a recanica de la Cornissaria General posar fora de Barcelona, per a
la qual cosa el senyor Companys
d'Ordre PU blic de Catalunya.
que la Junta Sindical del Collegi crAgents de Canvi Borsa
ele Barcelcma admeti a la contractació i inclogui al But:leti de
cotització oficial, amb el caräcter detectes públics, els 34.202
Bona de capitalització de la subvenció de l'Esta( al Consorci de
la Zona Franca de Barcelona.
Consell de Justicia Municipal.
Nomenaments de jutges i proCuradora municipals 1 llurs suplents del partit judicial de Sol-

de la Cornissaria General d'Ordre
Altillo els cine indicidus que fo-

'nades.

* Ahir donàvem compte que
havia estat detinguda una dona
kinomenada 'Vicente Iriarte, la
qual es dedicava a la compra de
generes robats. La dita dona fou
posada en Ilibertat poques
desprts pel cap de la Brigada
dinvestigació Criminal, sense
enviar-la al Jutjat. Sembla que
li ha estat imposada una multa
governativa.
* Al carrer Ampla la pollera
va detenir un súbdit austrfac
anomenat Beriberi Heine, al quat
li l'oren ocupados unes plomes
estilogràfiques detonadores.
El detingut va passar a la Comissaria General d'Ordre Públic.
* Havent estat denunciat pel
fiscal de Madrid el setmanari
"Renovación", a la Cumissaria
d'Ordre Públic es va rehre l'ordre de recollir l'edició tan aviat
coca arribi a Barcelona.
* De Manresa comunicaren
els agents a la Comissaria Geral d'Ordre Públic que en
uella poblaciö, amb motín de
la troballa de cortutxos de dinamita e; procellet fer un escor-coll a unce
coll
del carrer de
Bilbao, i fou detingut l'estadant
harnen Plana i Calvera, al qual
la troballa de cartutxos de din,
namita, iguala ala que foren tro-

Edictes, subhastea i concursos
bata el die anterior.
:d'Ajuntarnents de Catalunya.
* Al Café Espanyol la policia
Administrad() de Justicia. —
va detenir al& tres trainviaires
Sentencies j edictes.
dels que foren acolniadats per la
Penyores • ?loquera de Tiene. Companyia. S'anornenen Pere de
Per ordre del senyor conseller la Fuente, Pere Sanchez Felix
d'Ec onomia I Agricultura, el ser- Gurruchaga. Colitzaven per als
vei d'inepeccid de la Secció pro- acomiadats entre els actuals emvincial d'Agrcultura ha fet una pleats.
visita als flequers de Mana, i ha
A un d'ello II fou ocupada una
comprovat que no es compila el crescinia quantilat en nielhIlie.
dieposat per a la venda del pa, Als altres dos els foren trohats
ha imposat penyores als se- segells de cotitzacid earnets
guants flequers:
In C. N. T.
Antoni Aixelä Nadal, 55 bes* CoM inflen als calabossos

SITUADO° DINERAL ATMOSFERICA
D'EUROPA A LES 7 MORES DEL DIA
DE

JULIOL DE 1014

Hl ha balees pressions a la PenImula lberIca, a la Medltarrenla I al
nord d'Africa l qua donen liso a temps
variable I bolrós, •mb vents molt
flanco. I temperatura. glte..
Un Mínimum baromrtrle central a
Poldril• producte vente forte del
nord I algune• patitos n'unes a les
coitos de la mar Deifica I a Ale-

manya.

Les atte s preselone tetan situados
a la mar del nord, essent el tenues
de bons a tot Ancleterra, a FronÇa
• lee rollona alpInes,

ment de forma. La causa ha passat
al Suprein
* La Secció primera de l'Audienca ha revocat Paute de ProCeSsafrefil
dictat pel Jutjat número quinze daguesta ciutat contra els súbdits alemanys Kurt Heusdoff Siegbert Lo\ventila% acusats d'un delicte de rohatori d'una important quantitat.

ASSENYALAMENTS
PER A DEMA
AUDIENCIA TERRITORIAL
Sala primera. --- Dos divorcis: Ma•
r:a del Mont Sanxo contra Miguel
Joncadella ministeri fiscal. Lucrecia
Africa ' Carolina contra Ramón Garcia.
Sala segona. — No té asenyalaments.

Butlleti Pedaüele
ESCOLA NORMAL

DE LA GENERALITAT

Lamentem l'esperit prOvinciä, que
fa redactar en 'lengua forastera.
Deganat de mestres nacionals de
Barcelona. — Es convoca els socis
a l'assemblea extraordinària que tindrà lloc avui, dissabte, a les sis de
la la r da, al sea estatge socia!, placa
d'Urquinaona, 4, principal, per discutir el reglament de la Federació i
proposicions que els socis hagin presentat prèviament al Consell Direc.
tiu.
el

ESCOLA D'ESTIU
(Acabarnent:i
Vuitena. — Ideal suprem de l'Escola
Unificada:
Donar a tots els infants una cultura básica i sólida que els faci bornes
y eritables en tots els aapectes.
Aprofitar tots els valors humans
i destinar-los a les seres assenyalades activitats, en benefici dels utateixos individus i de la societat en
general.

ENSENYANIENT SECUNDAR)

Curset d'estiu de perfeccionament
del batxillerat per a ingrés a la Universitat Autónoma de Barcelona. —
REGLAMENT DE SESSIONS El Consell Regional de Segon EnseAUDIENCIA PROVINCIAL
A les c om•rques eosteneres,
DE LES CONVERSES
nyament ha organitzat a l'Institut Pi
de l 'Emporde fina a l'Ebre, hl ha des
Secció primera. — Dos orals Per
ente baleo. cantees; en canvt, a núMargall un Curset d'Estiu de pertot
Article primer. — Les converses
l'Interior
cel esta completament
lesions contra 1,paquim Baffle i Ma- seran regides per una Mesa com- feccionament del batxillerat per a l'in.
sere.
nuel
Vilardell.
Un
oral
per
temptaLa te mperatura l'Unirla
posta de president. vice-president, grés a la Universitat Autónoma de
Unguó lino a Tromp I a Serne,cPahlr
tira furt contra Joan Font. Di. secretari i viee-secretari. Les presi- Barcelona. Continua oberta la magraus, I la rnfillma d'avui, a amb
CONSELLERIA DE TREBALL 36
lenvnrci: J. Casado contra J. del Rio. dencies correspondran a membres del tricula tots els dies feiners, de les
ta
• l ' Est angento, r111) 9 grato..
Secció segona. — Un jurar per Consell de Culttsra. La vice-presi- deu a les dorze del mart., a l'esmentar
A la fabrica de generes de
obn ervacione Cel lempo a
avort provocat contra Josefa Mar- dencia de la conversa "Experiencies Institut Pi Margall (Rosselló, canpu l/1 .tl. Andreu, de Calle t, havien
Barcelona, a ces set, van a la
tínez. Un oral per robatori contri sobre leducació moral i civica" re. tonada Salmes).
Capestera a• la primera pu ma.)
sorgo unes diferencies entre el
Josep Maria Vidiella.
caura en un professor de
patró i els obrera, les quals, amb
Secció tercera. -- Un jurat per in- Normal, i la referent a l'Escotal'Escota
Uniii.
ELS ESTUDIANTS
intervenció de la Conselleria de.
cendi contra Elles :Martínez. Un di- cada, en ei president de la Federado
vorci: Maria Turull contra Juli So- de Mestres de Catalunya.
Treball quedaren ea lista rl cid La secreViatge
a Alemanya. — OrganitzatOS.
meta resultes. Ahir foren signa- de Catalunya,
Laiotrina, nútaria i vire-secretaria secan proveides da per l'AsscciaciO Professional d'EsSerciA quarta.—Un jurat per tinen- per la Comissió organitzadora.
des les bases que evn
ite el plan- mero 16, principal, 'letra 1, 1/1/15
tudiants de Farmacia. d'aquesta Uniquinze dies de la seca pu- ç a d'exPlosiu g contra Madi Mur.
Art. sepan. — Tots els inscrits a versitat. a mitjan del vinent agost sertejament del confliete.
l'Escota d'Estiu tindran dret a pre- tira vers Franca i Alemanva un grup
* Aluir, a les rimare de la blicad() al Buttleti Oficial de la
:entar
notes, reports o informacions destudiants de la Facultat de FarGeneralitat
Catalunya.
tarda, celebraren una reunió, a
La qua l
per a la conversa "Experiencies so- macia de Barcelona a fi de visitar les
la Conselleria Treliall, els re- cosa es fa pública per a general
bre educació moral i cívica" i a principals indústries quinnco-farmapresentants de la Unió Indus- eoneixement.
nns
fc.rmular proposicions i esmenes per cutiquea franceses i alemanyes. La
trial Metallúrgica j el senyor
a la conversa sobre "L'Escota Unifi- caravana serà rebuda oficialment en
Barrera, prr tal de liudar de
AJUNTAMENT
,ada: mitjans per a establir-la". ainbdós paisos i demés honi els tara
l'aplicad() de les bases de ticTambé tindran vot i veu dintre el objecte de sengles recepcions.
had ell 11 dita indústria.
que
es preceptua en aquest regla_ Comiasió organitzadora decidí admeVisites a l'alcalde.—Vairaide,
tre com a agregats. atenent els inDelegado de Treball de Cata- senyor
Garles Pi i Sunyer.
yer.
va resistents precs que li foren adrecats,
mentfAr. tercer. — Totes les notes, in- els
lunya. — Com sigui que ha estat
te aluir la visita del senvor Ven_
companys que terminaren llurs
formadons, proposicions o esmenes estudio en cursos anteriors, així cont
sollicitat per elements profes- tu ru j Virgili, del Cona?:
del Cihauran d'ésser presentades per escrit
sionals interessats que sigui nema de la Generalitat de Calatambé da professionals de carretes
abatas del dia 20 de julioi proper.
creada una Secció
conductor; Itinya, el pral acompanyava la
Art. quart. — Les notcs, informa- afins, sense restricció de cap mena.
cables electrics dins el Jurar C o missifi organilzadora del Dia
dono o reports per a la primera con- Per tant, podran prendre part en l'exels metges, dentistes, veteriMixt d'Indústries Quilniquestic del Cinema.
versan seran llegides i podran ésser pedició
naris i Ilicenciats en Ciencies, ultra
Catalunya, a l'objecte d'informar
Exercioic per a motoristas de
explicades o ampliades pel signant. els apotecaris. Els qui vulguin insdegudament la superioritat, s'o- CIrculacio. — El conoeller regiSobre elles podrá recaure diàleg, que ctiure's hauran de demanar-ho, per
bre una informacid pública en 'lo: de Cireulaci0 Pulida Urregulara la presidencia.
escrit, al senyor president de l'Assola qual pudran concOrrer pis bannt fa públic, per tal qua arribi
Les esmenes o proposicions refe- ciació Professional d'Estudiaras de
rents a la segona conversa seran de- Farmäcia, domiciliada a la Universi elemeals interessats sobre els ii coneixemnt
e
de les pers rices
fensades pel signant o per un de:s tat Autónoma de Barcelona. Aviat
segilents punts:
les quals pugui interessar, que NOUS,
signants quan siguin collectives. Si donaren/ altres detalls d'aquest intePrimer. —
convenient la denla, dilluns, a les nou del mati.
es presenten esinenes o proposicions ressant viatge destudis, que és e:
BONS
creació de la Secció de conduc- serä realitzada la prova d'aptitud
iguale, els signants eran invitats a tercer que organitza lesmentada en.
tons i cables electrice dins
d) l'extrem VI, del prograina
1 PRACTICS
refondre-les i, en aquest cas, seran t,tat.
Jurat Mixt d'Indústries Quimi- del coneurs-oposicid d'inspectors
considerades con/ una esmena colques de Catalunya?
motoristes de Circulació, la qual
:ectiva. Es concediran quinze minu:s
EL mederns Calçotets OLIMPIC
ENSENYAMENTS
Segun. — ¿De guante vocals tindra lloc al circuit del Pare de omb cmturo elástico, s'ajusten al
de temps per a la defensa de les
ESPECIALS
hauria d'estar integrada l'esmen- montjuic.
escueces
o
proposicions
i
cinc
micos com un guant i permeten una
mits per a la rectiricació.
tanda Sentid, i quina jurisdieci0
Al mateix temps, el susdit concompleta 'libertar de moviments.
L'Escola
del Treball ha començat
Art.
cinquè.
—
Acabats
els
torns
hauria d'assignar-se-li?
sellen regidor fa avinent a tots
Demes, porten uno doble peeo
de discussia, les esmenes o proposi- a repartir entre els alunices del curs
Tercer. — Altres dades dolo- els conductors de vehieles que per o evdor el refrec de l' entrecions seran posades a votaciä. La 1932-1933 els pretnis i de volu ei6 Dt
rr, s por un
informe.
mentre s'efectuin les proves no* cuix i estan fabricars amb moforma de votació será determinada l'import de la matricula als que se'n
Els escrits seran presentida aerh permesa la eirculació
feren mereisedors i signaren oporteriols de lo millar qualitat.
per la presidencia en cada cas.
en aquesta Delegació de Trehall vellicles en tot el trajecte.
Art. sise, — Es concedeix el dret tunament la coniormitat. Per a reOLIMPIC són els colcotets de
de demanar aclariments sobre les collir-los, cal que els interessats pasl'heme octiu i de resportiu.
conclusions de la Ponencia. Els qui sin per l'oficina de l'Escota quahevol
feiner, de sis a vuit de la vetlla,
desitgin ter d'aquest dret hauran dia
de sollicitar-ho per escrit abans de iins al 30 del mes actual, presentant
la Seeeiö de remienda i a nom del el carnet d'alumne.
•
j
Curs d'Esperanto. — Demä, dilluns,
senyor secretari de l'Escala d'Estiu.
Cas que del resultar de l'aclariment a les vuit del vespre, comeneara un
curs
elemental d'Esperanto a l'Ateneu
centes
cinquanta
pessetes
cada una
Demand's
CAUSES VISTES AHIR
seu Com.ser
el sollicitant hagués de deduir-ne
i sis dies d'arrest per cada un del,
al g una esmena o proposici ó. l'aura de Popular de Gràcia (Salmeron.
seguirá els dilluns i divendres de cada
dos delictes d'atemptat dels quals fou
formular-la dintre la mateixa sessió setrnana, de vuit a nou del vespre.
A la Secció Primera es veieren in- declarat autor.
en que slagi produit l'aclariment. Aquest curs d'estiu anira a arre: del
cidents en apellació.
La discussia d'aquestes esmenes o professor Ramon Fernández.
* A la Secci,5 Segona se celebraARXIUS 1 BIBLIOTEQUES proposicions
es tara amb l'ordre que
ren incidents i divorcis.
determini
la presidencia.
* A la Secció Tercera ne celebrä
VARIA
Art.
sete.
—
La Mesa formulara
Manuel Carcia fou detingut a la
la darrera sessió de la vista de la cauDe Catalunya. — Bisbe, 3 ('ix a /3). l'ardre del día, que
será Ilegida al
sa per la mort del director del Sane placa del Pi perquè portava una pisJoventut Socialista de Barcelona.— començament de cada sessió, i tinSecció d'Estudis Universitaris de
de Bilbao. En donem informació a cola Sell3e el permis corresponent.
l' A . E. P. — Es ja avinent a Iota e:s
part.
* Pel mateix motiu bou detin- Rambla de Santa Mónica, 29, segon drä facultan per a resoldre tot el qui s'han matriculat o vulguin matrique es refereix a proposicions inri* A la Seecid Quarta es velé gin al carrer de Pere IV René Rada. (Oberta públic tots els dies feiners.
cular-se
a leo classes nocturnes de
dentals i a interpretació del reglauna causa per lesions contra Josep .Aquest disparà un tret contra un ger- de set a nou de la nit. Diumenges, ment en casos de dubte, aixf
Batxillerat, que a preu reduits orgaCOM
i Rainon Vila, els quals, al poble niä seu anda el qual es barallän
d'onze a una del matt)
podrá també resoldre tot el que no nitza la Secció d'Estudis Universitad'Olvan,
barallaren amb Joan Rie- va ferir-lo. Ingressi als calabosos
Acció Social. — Amadeu Vives, 3. ,s eiadueip
i. enrcvist en els articles que pee- ris de l'Ateneu Enciclopèdic Popular,
na i causaren ferides de considera- del Jutjat.
que el dia lo de l'actual tindrà lloc
Academia
de
Bones
Llenes.
—
Car
* A la pina del Teatre fou dela inauguració del curs. Al mateix
ció. El fiscal sollici t á de la Sala que
Art. addicionat. — La Comissió temps
rer
del
Bisbe
Cacador.
es convoca tots els associars
els fos aplicada la pena de !os me- tingut loan Almirall i Serra per proOrganitzadora Ira confiat la presisos i dia de pres..; a cada un i a ferir frases injurioses contra les
Academia de Medicina i Cirurgia.— d g ncia de la conversa sobre "Expa- de la Secció a l'assemblea general ordinaria que tindrà lloc el dia e, a les
I/Ie5 el pagament d'una indemnitza- autoritats. Serfi jutjat pel Tribunal Carme, 45.
riencies d'educacid moral i cívica" non de la vetlla.
d'Urgencia.
di, de mil pessetes al lesionat.
Pedagogic Experimental.—Tra al doctor Joaquim Xiraur, dega de la
Concurs de treballs escolars,
* El Iletrat Josep Medina, deFacultat de Filosofia i Lletres i Pe- SIcan rebut al Gremi de Professors
vessera de Ball, 71.
fensor de Maxim Soler en la causa
dagogia i director del Seminari
TRIBUNAL D'URGENCIA
mes de dos-cents treballs encrespoper l'atrarament a l'administrador de
Pedagogia de la Universitat de Bar- flecos a diferents alumnes de les esfinques senyor ramon, internoAcadémia Catalana de Belles Arta celona, president de la conversa so- cotes privades de Barcelona. La CoShi vejé una causa per atemptat sat recurs de cassació contra la senbre
Educació moral de rEscola d'Es- missió qualificadora treballa intensacontra Eligen; Carpintero Nadal, el tencia dictada pel Tribunal d'Urgen- de Sant Jordi. — Casa Llotja (de tia de l'any passat. Per a la vicer/reno en la seva classificació, a fi de
qual va agredir uns agents raute- era condemnant-lo a vint-i-vnit anys, nou a una). Especial d'Art Arqueo- presidencia ha estar designar el
se- confeccionar els diplomes, que sena
ritat a la plaça de Molina. El Tribu- com a coautor del fet. El senyor MeSocial
Industrial. — Urgell, nyor Cassiä Costal, proiessor de Iliurats als alumnes prennats el dia 21
nal li imposa diles multes de dues- dina basa el seu recurs en tul trenca- número 187.
l'Escota Normal de la Generalitat. de; corrent, a la tarda, al Teatre ParLa presidència de la conversa sobre thenon. Els treballs prerniats estaran
'Escota Unificada - Ira estat con- exposats des del dia 17 al 21 inclusitt
ferida al doctor Jaume Serra-Hun- al saló d'actes del Gremi , i el púter, president del consen de cultura blic pocha v isitar-los d'onze a una 1
i professor de la Univer g itac. i la de quatre a sie.
vice-presidencia. al senyor losen Coll
i Mas, en qualitat de president de ASSOCIACIO PROTECTORA
II,ainyFaederació
Mestres de Cata-

Tribunals

DEL TEMPI
A CATALUNYA, A LES VUIT

jutats
VARIA

Patiu de l'Orina
Aleshores
•
novaci leleu:

Demaneu gratis l'opuscle "Un remedio que cura", de Boston. Cont e
les característiques de l'orina, símptomes d'aquestes malalties i
la manera d'aconseguir un guariment complet i definitiu amb Púa de
JUGO • DE PLANTAS BOSTON
Aqu,st opus-le es dóna o rennet gratis 1 frene de porta a

qui ho Sohlicili al
LABORATORI FARIMACEUTIC DEL Dr. VILADOT, seccló
E. — Cerrar del Consell de Cent, 303. — Barcelona
Comptant-se ja per milers els matalts leslimonials
que han oldi n g ut Hm' guar iment (luan elia tractdi de combalte
catarros aguts i m'Ornes de la veixiga, arenes, mal de Ved l'a I orina
de la ~ala; blenorragia aguda o cr,`inica; gota militar; inflarnació térbols, inflamaeinns agilites 1 ertiniques t estretors
de la prbstatn; relencin de l'orina i nocessitat freqüent
anormal d'orinar; dolor de ronyons i baix
centre, etc., no vacillem a recomariar amb el maxun Silleras el JUGO DE PLANTAS
BOSTON. Els resullats que s'aconsegueixen amb el seu
ús són exits tan falaguers, que no dichtem, ni per un sol moinent,
a quatilmar-to de remei insubstituible,

llar es el cas que amb un sol Mese() no es nota una extraordinaria minora que
marqui la Huía progressiva que ha
de portar-lo ben aviat al guariment complet. El Diposltarl per a Espanya
de la Casa Segalä, Rambla Flors, 14. - Barcelona.
De venda a lotes les boiles farrntscies d'Espanya 1 a la Central
d'Especifics, Prlayo, 56; Vitae, Via Laietana, 50; Pelat
Rabió, pina alada, 13, — A Madrid: Gayos°, Arenal, 2; Itorrell.
Puerta del Sol.—A Valencia: E:Gin:lela tlamir; Earinhcia
p inH mo,cat;
Plaea Merral.— A Saragossa: Itived i Cilcmíjd
nroglut rut•—A Haba.: Baralultalm, 1 Cla • .
gueria.--A Sevilla: FrillICISCO Gil, Farmacia del
Gloho.--A Mehlla:
M011ertla.

ELS MESTRES
"Boletín de la Asociación Nadoaal de Profesores partic ulares". —
Hem rebut el número 22, corres.
ponent al mes de juny. Suman: "Divide y cetreras", per Dicabua: "Conclusiones aprobadas): "Una üesta
simpática", per Divad: "La micolo gia y la educación" per E. Fortuny: Gramática ca t alana: "De la
A,ociación"; "El castigo', per Josep
M. Llisterri; "Noticias",

DE L'ENSENYANÇA
CATALANA

Acte de repartiment de premis a
Esparreguera. — Avui al triad. a Esparreguera, t:nrIti lloc lacte de repartiment de premis als alumnes qua
van prendre part en el Concurs
Lectura i Escriptura catalanes, cele.
brat a iniciativa de VAiuntament d'. quella vila , artib la coRaboracia
l'Associació Protectora de Un genyanca Catalana. Hi assistirà. en re.
presenraesa d'aquesta Associaci4. et
proie ‘ so r senyor _losen Roe, qui ja
forma part dcl Jurat qualificader.

DOCTOR:
per als vostres malalts afectats de
peu pla i altres deformitats, l'Ortopèdia

Teixidó disposa de material i personal pràctic per atendre els vostres recomanats.
ORTOPEDIA TEIXIDO
Anbau, núm. 5
Telèf. 33882

piuMenge, 8 de juliol de 1934
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BARCELONA AL

La Vida Corporativa
Ahir fou celebrada l'assemblea seu tradicional banquet fredende primer grau de la Cooperaassistiren Don nombre
! iva de Transports "La Llevan- d'associats Ã Hura. lamines.
es tractà de tots els asPresuli la tanta el president de
eamptes de l'ordre del dia, i que- la Sucietat, senyor Lat- dona, i ta
ja proclamada, per majoeia total do les lamines ta senyora Anna
¡ interinament fins a l'assemblea de Cardona. Es feren brindis pela
segon grau, la segiient Junta: presents 1 ;traseras un mima de

Isidre Armengul ¡ ROvice-presidenl, Felip Bar¡ Riera; secretari, Bonifaci
•_
i Piernau; vice-secreta.
López Pérez; tresorer,
ni Oliver ¡ Juanico; itera.. Manuel Miguel i Lapona:
.
1. Agusti Fernändez D'Une.
També quedaren proclamades les
.-:--issions per a la Revisió de
p les 1 per elaborar ele reerits interiors per a l'aptiiacai dele Estatuts j Reglamente
luteriors de Treball.

La Secció Permanent dEduca
Instrucció del Centre Au--so
mista de Dependents del Co¡ de la Indústria convoca
- els socis del Centre a la
general ordinària que ce-:arä el dimecres vinent, dia
/. a les deu de la vetlla, al losocial. Caldra, per assistirt . la convocatòria individual
artida el mes de juny.
:.es Delegacions de Barcelona,: .at i Barcelona-Comarca del
egi Oficial de Llevadores de
unya celebraran junta ge' extraordinäria al seu essocial del Casal del Metge.
i-roper cha 9 del corrent, a
quarts de cinc de la tarda de
-.era convocatòria, i mitja
mes tard de segona. per tal
*jactar del següent ordre del
ta: primer: Lectura ¡ aprovació
t r• l'acta de constitució de les
Segon: Lectura i
f: .., as aciti del Reglament intepresentat per la Ponencia
en el seu dia va ésser noEl diumenge passat la Societat
fe Sant Frederic va c e lebrar el
1ML.

silenci peis krederics dilunta

(l'erren del /non.

q ue con ,,laqui u obté lardment cerned.,
eronem,a, inital tare une

BOMBA VERTA
tirud,„ ser les Cases reas
atreddades del ,a,"

EmeesimememmmagaNnisamemeaasm

Auvi. primer d:umenge de juliol
FORN DE SANT JAUME, S. A.
conlencarà la fabricaclO en gran
escala del
POSTRE TIPIC BARCELONI
a dues oessetes
L'entitat coral obrera "La Violeta
Ce Claver" celebrara denla, diumendia 8, a les quatre de la tarda,
:austtra de curs de les seves clasde música, clibuix, aritmética i
, canto.
a Delegació d'Hisenda ha asacar per a avui e:s semiento pagats: Senyors Joan Badia, 3. 000
, eres; 1.1uis Bou, 3. 00; Casimir
1.0 0 0, i Josep Mataix, 930.
"El Seguro Mddluo", Passeig
rira^;:i, 117. T ,?liifon 74495

FGrn de Sant Jaume, S. A.
i pa als setas clients que, a par
dimarts virent, dia to. i
• els tiesos de julio', ag,,st 1
are, g fi d'organitzar eis .orna
- ACANCES 1 FESTA SET.':AL per a la totalitat dels seas
' , tes ¡ amb el fi que no quedin
-atesos els serveis per falta de per(els sis dies restants de la setm ana) tancarà un dia els seus esta.
' , ainents del Passeig de Gracia, 7
i Placa de l'Angel, 1. Procuraré que
,o incideixi sempre en DIMARTS,
llevat de les setmanes en que els
di marts sigui vigilia de dia festiu, en
e l qual cas suspendria el tancarnent
de is seus estahliments, pecó ho avisaria oportunamcnt per mitja de la
;'" M5a loca!.

FETS DiVERSOS
Un dona anomenada Jacinta Lides, que es dedica a recollir papers peli
carrera, quan pv.sava per la Baixacla
de Sant veté un paquet i el
recolli, veient que en el seu interièr hi
haría dos cadàvers de nadons, de :a
qual cosa dona compte a les autoritats.
Examinats, es veié que els dita cadavera presentaren senyals d'haver estat
escanyats. La policia practica diligencies per tal de descobrir els amors d*a•
qiiest infanticidi.
— Al carrer de Pau Iglesies in taxi atropellé el nen Joan Vilanon i
Martí, de cinc anys, i ti caa s à gravissimes ferides a distintes parta del cos, a
st',.
c.nsect i . :neia de les quals mota
l'AlcalcEa, mentm el cura;Amad
ren. E t ..',arcr. per ',id: . del !miar,
ico • ras'Ialat al dipòsit judicial de
l' Hospital (link. El xofer fou detinposat a disposició del Jutjat de
gia
g,Lardia.
— Ahir a !a tarda, prop de les dues,
fou assistida al dispensari de la BarceIGneta la nena de cinc anys Menee Montes, que vio al carrer de Meer, II, quart,
que presentara la fractura del fémur
esquerre i diverses lesions, de prontatic
reservat, ocasionades en ésser atropellada, al Passeig Nacional, per un taxi.
Després de curada, passà al seu domicili. El conductor del taxi fou detingut
i conduit a la Delegació del districte.
— Al dispensari de Gracia fou assistit ahir al mil Joan Rico i Valle, de
quaranta -vuit anys, que viu al carrer
de Neptuno, 2,5, segon, el qual preseatava una ferida contusa al front, ocasionada en caure casualment en una dependencia de la Casa David, del cartel.
d'.aribau.
— Maria Sänchez ha denunciat que

Avnl diumenge,

Clausura de la

EXPOSICIO DE PRIMAVERA
SALO DE L'ART MODERN
Parc de Montjuïc
Oberta de 10 matí a 7 tarda. Ferada una pta.

ISSIIISIISISIS

e

A MODA

La Mar i l'Aire

el caber que onteresse 1 e ralcada

?CJ íCfES SOLTES

a la Rambla de les Flors, quan acabara
de comprar un ram, Ii cargué del portamonedes un bittet de cent pessetes, el
qual fou recollit per un vianant que va
fugir.
— Als Encants de la Placa de les
Glòries Catalanes fou sorprès Manuel
Vera i Valls, quan intentara apoderarse de diverses peces de tela. Valls intenté fugir, i agredí un dels g-uardies
que el detingueren. Fou conduit a la
Delegado del districte.
— Ahir al =tí, al Passeig de Fabra i Puig, fou atropellada per un auto
particular la nena d'onze anys Maria
Blanca Sampriete, que viu al núme-

Els dies 1 9 i1), de quatre a sis
de la tarda, al domicili del pies.ident (Mtlidaner, 93) es repartiran bons de pa, carn arras als
frederics pobres que docunientalment acreditin que el seu nom
SEMÀFOR DE MONTJUIC
de Imite es el ae Irederic o Erederica, recomanant que no es
Observacions meteorològiques:
presentin els que nu reuneixin
sol ilent vent a IL. tina, cei
aquesta condic tu, eom aixi mateix els sucis que no enviïn per- ciar .1 norilzons borrosos; al inigsones que no siguin Frederics, a dio S. S. E. n'ese, cel amb cirrus
i lioritzons boirosua, a sol puti que no facin el viatge en va.
heut S. E. tanda.; Iresc, mar lilaLa Confederació Gremial Ca- rejadeta del S. E. t ei eercie queda
Lomos.
talana, ainatent a les disposiBarunietre, 757. — Te z- in tim ecions erneses pel decret, de la
Consellena de Treball i Obres Ire, 25.
Públiques amb data 19 del mes
MOVIMENT DEL PORT
de juny í edicte de la Presidencia
del Tribunal Industrial inserit al
Moviment de vaixells a posta
Butlletí Oficial de la Generalitat
de Catalunya amb data 28 del de sol. — Demoren a l'E. una
mateix mes, ha convocat una re- boleta un berganti goleta que
unió extraordinària de presidente van de bolina, i un pailebot
d'entitats confederades per al motor que va vers la mateixa
dia 10 del mes que som, a les direccita. Pel S. un pailebot que
den de la veHla, a l'estatge so- passa a llevant l una batallara
cial de la C. G. Catalana (Ram- que pasea a ponent, i al S. O.
bla dels Estudie, 12, pral.), a una goleta i dos bergantins gol'objecte de prendre orientacions leta que van en popa, una basobre els esmentats decrete, i landra i dos pariebots a motor
que fan referencia a les candi- que veneu al port, i tres que van
dances per a integrar el Tribu- vera la materaa direccio; de vela
nal Industrial j el Consell de Habita quatre falutxus vers diverse; direccions i un vera aquest
Trehall.
Aquesta assemblea serà presi- part.
Vaixells entrats. — De Cardiff,
dida pel Consell Ple de la Confeamb cachú mineral, el vaixell esderació Gremial Catalana, ¡
més a mes. són invitats tots panyol "Gastelu", dels senyurs
aquells presidente d'entitats con- 'Talavera i Elite; de Gijón, amb
federades afectes a les dIsposi- carbó nüneral, el vaixell "Manija
cfons esmentades t que per omic- y Aurora - , del senyar D. Munisió no cele hagi Mil; de Palamós, amb carrega
cursat la corresponent convoca- general, el vaixell "Ampurdan",
de la senyor Vidua de C. Martòria.
torell; de Palma, amb corren,
meicadeites 141 passatgers, el
motor correu "Ciudad de Palma",

AIGUA!

En

DIA

ro 9 del carrer me de les Cases Baratea d'Horta. La nena resulta amb una
falda inciso-contusa a la regió frontal,
de pronòstic reservat. Fou assistida al
dispensad de Sant Andreu, i després
paseé al seu domicili.
— Al domicili de Josefa Gscales
Hernandez penetraren !ladres, i se n'emportaren una gramola i gran nombre
de discos, tot el qual valorat en cinccentes pessetes. Josefa ha denunciat el
itt a la policia.
— Al Mercat de Santa Caterina
fou sostreta la cartera a Josep Valls
Soler, en la qual guardava diversos
documents i bitllets del Banc d'Espanya.
— De l'interior d'un auto bou sostreta, al carrer de ‘'ilamarí, l'americana del propietari del velada comenint documents i una quantitat de bitllets de Batan ,

de la Cia. Transmedderrania;
Bilbao j escales, amb carrega
general t de tränsit, ei vaixell
-Cabo Huertas", del senyor Fin
de Rómul Bosch; de Glasgaw,
Vigo, Cädiz i Alacant, amb carvega general i de transit, el vatxell angles "Calderón", deis senyors Mac Andrews i Cia.; de
Sete, amb càrrega general i
trànsit, el vaixell espanyol "La
( ouirdia ", del senyor J. Gilabert.
Vela. — De Cariara, arnb mar_
bre, el bergantí goleta llana
-Giorgina"; els pailebota ei -Ca_
sandra - , de San P. del Pinatar,
amb 8a1; el "Arnaldo Oliver", de
Felanitx, amb carrega general;
el "Carmen Picó - , de Ciutadella,
amb càrrega general; de Sant
Feliu, amb chrrega general, el
-Comercio"; de Mälaga i Gandia,
el "J'atilda"; de Palma, amb el
seu equip, el yacht "Mercedes 4".
Al Dic. — El motor "Ciudad de

Sevilla.
Vaixells sortits. — Distäncia

mercaderies i sense passatgers.
Procedent de Casablanca, a les
1330 arribé l'avió amb correu,
mercaderies i 7 passatgers.
A les 1345 sortt l'avió cap a
Tolosa amb corren, mercaderies
2 passatgers.
A les 1 3'4 4 sortf l'avió cap a
Marsella arnb corren, mercaderies i 5 passatgers.
A les 6'45 sorti l'avió cap a
Casablanca atnb corren, mercaderies i 1 passatger.
Aeròdrom de i'Aeronbutica Naval. — Procedent d'Estutgard,
amb escales a Ginebra i Marsella, a les 17'37 arribé l'avió
"RUHRBAC H D-AHOL" arnb corpassatgers.
ren, mercaderies
Procedent de Madrid , a les
1330 arribé l'avió "FOKKER lt
EC-PPA" amb corren, mercaderies i 8 passatgers.
A les 710 sorti l'avió "ROHRBACH D-1727" cap a Estutgard,
amb escales a Marsella ¡ Ginebra, amb corren, mercaderies
t i passatgers.
A les 930 sortf l'avió "FOKKER 10 EC-AMA" cap a Madrid
amb corren, mercaderies i 7 passal gers.
A les 15 sortf l'avjó "FO XHER lt E.C-PPA" cap a Pamplona ami') 3 passatgers.
Base Aeronaval. — Procedent
de Rama i Marsella, a les 1232
arribä l'hidroavió italiä
LE" amb corren, mercaderies i
6 passatgers.

Ene ursioniams
CALENDARI EXCURSIONISTA
DE CATALUNYA
En vista de la gran acceptaria
que llegue el primer Calendari
gràfic excursionista del Centre
Exeursionista dc Catalunya,
—seva Secció d'Esports de Muntanya ha acordat editar novament aquest popular Calendari
per a l'any 1935.
Per tal de seleccionar les 56
fotagrafies que han de figurar
al dit calendari, s'ha convocat
un coman:, fatografie de palsatges de Catalunya, d'acord ami.)
les bases que es faran paliques

BLANC
També aquest estl y el blanc és el
color que més es prodiga. Blanc a totes hores i en tota mena de teles.
Blanc que s'adapta perfectament a
tota mena d'abillaments: abrics,
"tailleurs", capes, vestits vaporosos,
bruses, faldilles. I executat en blanc
tot oren un especial cutis.
Pulcre i essencialment estival, res
corn el blanc dintre el marc exuberant de la natura estiuenca. El
verd sernbla mes verd, el blau de la
mar es veo mis intens i el blau del
cel mes radiant en contrast amb
miraculada l rlallera dels nostres
blancs vestits.
Es veritat que el blanc és d'una

npnrtnnament.
El termini d'admissió d'aquest Irles de l'Alimenlació posen a
Concurs fineix el dio 15 de l'ac- coneixement de qui pugui interessar, que les seves oficines
tual mes.
han estat traslladades a la Via
Laietana, 16, tercer, 'letra Si.

L'ACTIJACIO SOCIAL

La Unió Ultramarina. — El
Consell Directiu, davant l'ofensiva presa per les Cooperatives
d'aquesta ciutat, canvoca tots
els empleats de les Cooperatives
de Cansurn de Barcelona al set'
estatge social, Hospital, 110 ¡
112, principal, per a demà, dilluns, a les deu de la nit, a una
assemblea per tractar i concre-

ELS OBRERS
Societat de Professions l Oflois
Diversos ,Secció de barrelaires.).
Avui, a les set de la tarda, i al
seu estalge social (Casa del Poble, Primer de Maig, núm. 7),

navegada dels vaixells que han
sortit: fora d'horitzó es troben
els espanyols el "Ampurdan",
celebraré una reunió per tal de
amb carrega general, cap a Rodonar lectura dels nous Estatuts
ses, de la senyora Vidua
de la Secció, i aprovar-los.
C. Martorell; el "Roberto R.",
arnb passatge j càrrega general,
cap a Algecires i escales, del se- tar el camí a seguir.
nyor Fill de Ramon A. Ramos;
ELS JURATS MIXTOS
els correus el "Villa de Madrid",
anib passatge i cärrega general.
Canvl de casa. — Els Jurats
cap a Las Palmas i escales, ¡ el Mixtos de Treball de les Indas-Ciudad de Palma", amb passatge
i carrega general, cap a Palma,
tots dos de la Cia. TransmediterRepublicana
ränia; el nord-americà "Exilo-

L'activitat política

na", amb 15 passatgers de tränsil. 1 carrega general i de trausit,
cap a Nova York, Filadelfia i
Boston, del senyor Tomás Mallot
i Bosch; Fangles "Castelar",
amb carrega general i de trautcd, cap a Liverpool i escales,
dele senyors Mac Andrews i Cia.;
l'ilaliä "Cilla di Bergaino", cap
a Valencia j escales, deis senyors
Fills de M. Cundelnines; els espanyols el "Alfonso Senra", en
'hiel, cap a Gijón, del senyor
O. Mumbrd; el "Cervera", en
lat, cap a Huelva, del senyor
Fill de ItOmul Bosch; el transatlantic "Magallanes", a netejar
Pons, cap a Marsella, de la Conipatiyia Transalläntica.
Vela. — Ele pailebuts el "Pedro", aurb carrega general, cap
a Denla; el "Cala Antro", anib
càrrega general, cap a Mälaga;
el "Cala Virgili", amb ciment, i
el "Estela", amb càrrega general,
.7ap a Palma; el Rase "Dolores".
cii hast, cap a Valencia; el bersanti goleta ¡talla " G ¡uva n ino",
en Ilast, cap a Porto Ferra n .

extrema exigencia, perer precisament
per això és exponent de màxima polidesa. Avui us °ferina aquest gai
conjunt de vestits blancs , alguna dels
quals es realcen amb una mica de
blau.
A l'esquerra, hell vestit de crespó
de Xina blanc. Canesú-armilla, maManes j davant s'ornen amb plecs
cosits.
Al costal, vestit en crespó blanc
amb quadricula blava. Petites miniques volant i jabot en volant cona
a guarnit.
Segueix un sobri "tailleur" en
ShalltUng blanc. La jaqueta amb petit faldó 1 quatre butxaques, cinvell
de pell blanca i "palles" als muscles.
Més avall, un "tailleur" en llana
blanca mosquejada. Jaqueta ajustada, amb dues butxaques. Faldilla
pica pla al davant.
Elegant conjunt en alpaca blanca.
S'adorna amb repunts de torcal blanc.
Cap a la dreta, un senzill "tailleur"
en llana blanca mostrejada de blau
amb quatre butxaques internes.
Al costar, un bell "tres quarts" en
"shantung" blanc. Faldilla amb plecs
al costat. Jaqueta ami) nihniga "raglan", cordada amb un llac al davant. Butxaques cordades atnb quarre botons de fantasia, blancs.
A la dreta vestit-abric en piqué
blanc, ornat amh repunts de torcal
blanc al davant , coll, minigues, barxaques i tinturó.
A. la part més inferior, brusa en
piqué de seda Mane realcada amb
caladets. Mànigues ohertes. Botons
de nacre i cinyell de pell blanca.
Entre aquests variats modela, en
trobareu d'apropiats per a "tenis" i
per a esports de mar.

V. D.

La joventut femenina arreo ea fa
admirar pel coratge i la resaludé que
esmerça en empreses agosarades. A.
Catalunya, veritablement, les dones
no fern grans coses, coses que polaritzin l'atenció de la gent. Llevat de
les deportisres —en bon nombre ja—,
les activitats nostres són de poc reIleu. poc estridents. L'ernancipaciö
econärnica, perä, en pocs !loes és
tan rotunda, tan eficient,
En pocs mesos a Franca han aparegut deu llibres de viatges de noies
franceses als llocs més allunyats, més
inconeguts, sovint perillosos.
Una noia sola ha recorregut els mars
caribes. Una altra ha travessat altes
muntanyes de la Xina. Una altra s'ha
internat per Etiopia. Les atiadores
realitzen veritables heroïcitats.
El que mis sobta és la rapidesa
d'aquesta evolució. Les mares d'aquestes noies audacioses no eren mis
Iliones que les nostres mares. Només
sortien, i encara ben acompanyades
—com a casa nostra tumbé era cas.
taro— per anar a tot estirar a casa
la modista o la professora de piano.
En aquest aspecte de coses de gran
espectacle, quedem molt endarrera.
Ben segur, perd, que no hi perdent
gran cosa.
D.

A LLCRET DE MAR
(GIRONA'
CLINICA Ma'NTAL "TORRE CAMPDERA"
Der o rnalalls denlos, menlais 1 1 ,0 1c n'n rnana Tela-tos 10 Metg e director-realdent: DOCTOR IR. SERNAT I CARRERES.
Per e 'Kermés adreceu-s.011 a la mateixa
curuca o a BARCELONA. el! ClIvendreS.
un duatre u set de la tarda. a la Pina
de t.eIame:111 riel 3. u er.

..».11•11MW

DE SARRIA I BONANOVA
Plaga de la Vila, 3
Demb, 011iuns, a les deu
de la fit,
CONFERENCIA PUBLICA
per l'honorable conseller
de Finances
MARTI ESTEVE

Tema: "Moment actual de
Catalunya"

No hÓ

negligiu..
Aquesta cremor d'estómac

que noteu despres deis
äpats pot ésser l'úlcera de
demä. Aconseguiu la vostra curació inmediata amb

L'ELIXIR ESTOMACAL

MOVIMENT D'AVIONS
Aeròdrom de l'Alr France. —
Proceilent de Tolosit, a les 6'26
arriba l'avió amb corren, merca(feries i 1 passatger.
Procedent de Marsella, a lee
6'35 arribit l'avió amb corren,

Modernisme

SAIZ DE

C

ÁRLOS

ESQUERRA REPUBLICANA
DE CATALUNYA
El Casal Catalé d'Esquerra del Poblet tturren de Valencia, 458, bajaos)
presa tots els seus socis que tinguin
a be passar denla dilluns i dies successius, de set a nou del vespre, per
a comunicar-los diferents noticies
d'importància i que comié que no les
ignoro.
POLITICA ARAGONESA
El vinent dimecres, dia it, a das

quarts d'onze de la orilla, "Estado
Aragonés" celebraré el lona honrenätge que per causes alienes va ajencan, dedicat al senyor JoacO él. Es panya, director general d'Administració Local, per la seva labor aragone•
sista realitzada per ternes d'Arase,
Han promès d'assistir-hi les autor:tats de Catalunya. Els tiquets s'exprendran fins al dimarts al vespre,
al local social, Portaferrissa, 7 i g.

PERS . /MEMA
,.9.E.e.irtDik.
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Diumenge, O de julio! de 1.. 5 31

El VIII Congrés de Metges Biòlegs de Llengua Catalana
MIRANT A DEMA

I litt hill in unida
sil Inh umpri

Sunyer, Bosch i Adiós, Estapa, Ame.
Vidal i Munner, Domingo i San Juan,
Mira, Rodríguez Arias, Corachan, Ribes
i Ribes, Ferrerons Carrasco i Formiguera, Barraquer, Tontas Sayé, Guilera,
Finde, Company, Causa, Lluch Abeila,
Tomas Fornells, Brossa, Martínez Garcia, Nubiola Fernandez, Pellicer, Cartanyi l Miserachs. També s'efectuaren a
diversos hospitals, laboratoris i choques
demostrations técniques d'aplicacions :IIniques i terapèutiques.

Q uan les generacions futuro es deturin a estudiar les múltiples activitats dcls
lumias del moinent i els que els ‚ego reis, hauran de reconeixer que durant
els darrers trentaados anys ha estas dssenvolupada una tasca catalaníssima tato!,
que no poden deavirtuar els mancaments
que involuntàriament hagin desvaloritzat
quelcom el valor de cenjunt.
Els que, especialitzats, vulguin pararse a analitzar la vida científica de Catalunya, 5 :nes concretament
dels nostres metges, cirurgians j biòlegs, hauran
de ier tot l'honor merescut a aquesta
professió liberal, alhora que catalanissima. del nostre poble.
La ciencia de curar compta arnb dos
noms i Ilustres catalana: el que és una
versalment conegut, Miguel Servet ; i l'ara homenatjat, el cirurgia Antoni Gnubernat, que Junt amb Pese Virgili, fills
amladds de les comarques tarragonines,
foren els primer, de Posar ad els fanoments de la fisiología. Els congressos dc
metges j biòlegs de llengua catalana són
un nou estere, però un nou esforç collectiu dels catalans a l'aportació uni-

AGUAVAII;p4.,
perquè sols té guet
d'aigua 1 no pesa a
l'est6mac per malta
que s'en begui.
Els millors Metges
de Barcelona en
beuen la recoma-

,

4

LES ENTITATS OFICIALS
La 'Generalitat de Catalunya 1 l'Ajuntament volgueren donar al Congres tota
la categoria que mereix, amb el supon
Che llur adhesió, i foren organitzades diverses festes i actas per tal d'homenatjar
els hostes le la ciutat i concurrents al
nen amb thlt.
Congres; es fea: una repetida) del festival artístic "Visa!, retrospectiva de la
Demaneu-la per tot arreu.
dama a Europa fins a l'Edat Mitjana“ i
"La dama a l'antiga Grecia". amb el
~veis en garrafas de S litros
qua' la Residencia internacional de seal preu de 220 ptes. la garrafa
nyoretes estudiants clausura l'actual cus',.
Collabora en aquella festa, com la primera vegada , la Banda Municipal de
versal de les tiendes, de cara a denla Barcelona, i, per celebrar-se a la nit. l'enginyer Carles Boigues , el creador de les
llsnss magiques de la nostra Exposició
L'EXIT DEL VIII CONGRES
1%G1 ANAlele
Internacional. També hi llague un conAmb aquests antecedents podia donarEncarnes al Diabsa General
cert al Palau de la Música Catalana per
se corn a segur l'exit del VIII Comas
Parir, 174 - Tel. 77410
l'Orquestra Pau Casals, l'organització
de Metges i Baldees de Llengua Cata- del
qual anà a cartea del Camita d'hoBarcelona
lana, Tant pela temes posats a la con- menatge a Gimbernat.
La concurrencia
sideració dels congressistes, cona per la
fnu nombrosa i distingida, predominant
vilua dele ponents, no podia desmereixer
tls congressistes amh Ilusa famílies, La
l'esmentat Comes, que tingué lloc dels
interpretació del programa no cal clic que
dies 27 al 30 de juny d'enguany, dels
bou excellent.
anterior, congressos.
També brea efectuades diverses exA lacte inaugural hi assistiren repreTractament per a HERNIES
cursivos
a Santa Fe del Montseny, a
sentacions de l'Acadèmia i Laboratori
(Inguinal - escrotals - umbilicals)
Poblet,
Santes
S'Agara) i
de Ciencies Mediques de Catalun ya, Aca- Montserrat; Creas, Sitges,
Falsos medican'
una "garden Party" orgademia de Medicina, Institut Medie Far- nitzada
(Ptosis - obesitat - opereta)
al seu honor pele senyors Rovimaceutic, Collegi de Metges i Sindicas
Cotillee preventivas I de cura
ralta, en la qual els congressistes van
Media.
(desviacions - escoliasis - mal de Pott).
recarrer
els jardins i dependencias del
Comença el Congrés a desenrotllar el
hell casal dels senyors Roviralta, i queAparells ortop4dlos
seu programa cientific erra) la discassió
(per a correcció física del ros huma)
de la ponencia del doctor Domenech i ?a- daren encisats de les 'n'a:3es artistiques
Le S vostres receptes han d'esser Complementades per la
silla sobre la "Fisiopatologia de l'estat que conté, especialment de l'extensa i
interessant cerámica.
Institució Hernlirla L. A. ETOHEVES
de shock". A continuada es discutiren
Entre els assistents a tots els actas
Balmes, 8. - Telefon 23220 - Barcelona
ponencies presentades pels doctor, Pi i
tingueren sernpre representació les autoritate de Catalunya i del nostre Ajan-

fATENCIOT METGES

•44.4.444444444444.444444444

tament.

Piiiiimellis de fiNSTITIT 01111111112 "PEE
Continuador de la firma SABATE i ALEMANY
Canuda, 3, 5 i 7.— BARCELONA
Doctor: En fr lea ve ttttt preecrIpclone Oil que record:ni eempre lee aeallente
OLIMION. DOVER. ATHOS
"AGUILA BLANCA"
Per a hetnies rebels
Per artrew el ros corbat.
RIDUCTIU OBTURADOR "SENT"
" PR Y PICE"
1'er a h. males
Adre;atior caespatiles caaruees,
"Este"
"WAET"
Per s qua,: de tramayd.
i.erna artIfIrlal en fibra,
"EXIT"
su/n.111mM de Carnea eruta Idee.
Per
a sOstenir el budell ralgut.
"SER/M.1T"
Cullild per a mal de Port.
FOLLY 'OSE
mu ges de goma per a varices.
"NADHORA"
"THAIS"
Cotilla per a desvivió Inelpient.
Per e enfurtir eis
"DINHORA"
Cotilla per a deaviaclia Micha.

"MAJIK"

"TRIUMPH"
Colilla P er a desatacad verrebre2.
Protector per a encorbats.
"LE SAGE"
Fila. elevadora "THEA"
Adreçador de carnes debilitarles.
Per a raen ntelornInal,
casos de paraasis agudas, coxa:ates
rfastrIca, liest lisO!,
varia,
renal I uterina.

Per a la quimioterapia de la tuberculosi. Segons el ronde de
Mollgaard. S'expen en dosis de 001. 0025, 005, 01v, 015, 025.
050, 075 i 1 grams.

OLEO-SAN3CRYSIN:
Tiosulfat doble d'or i sodi en suspensió ()liosa. S'expen en dosis
de 005, 010. 015, 020, 025, 030 j 050 grams

Seguiren les demostracions tecniques
daplicació clínica i terapéutica als Hospitals, Laboratoris i afinques iniciades
ahir, amb tant d'exit.
Pot dis-se que la ieina teta és interessant, completada per les aportacions
del Departament de Sannst de la Genera I itat.
L'esmentat departament de Sanitat
Assistència Social de la Generalitat ha
contribuir al certamen amb una Exposi-

ció especial de l'obra descabdellada per

HOTEL RESTAURANT DE PRIMER ORDRE
SerVMI a chirlo 1 a ia
(arta . Calma francesa I

Cilandula tiroides assecada. en pastilles hicagicament estandarditzades. S'expen en les dosis segilents:
NUrn. E equival ii 01 mgr. de tiroxina
04

o

co:ostornia.

IORRENTO
Per a otearais (l'apendicitis.

Falea PROTEX
Palea NHYDIA

Pori-pai I1/111.
Falaa POTENT

Commear,01 contra obeellat.

Pilz. FLEME
Cintura per a obesltat lIeu ,

coi.un iunciord.on
IIRRHENA1111
Eta risFo-diici-KObili,
ammENtem -;
SS Hay - Eti PRIHIER!,.
. RECONSTIAJTENTE
-DEL @MERES.
;

EUMIILIC
EUMILK AL 20 % DE CREMA. — Es destinat
a la lactad..i do fintanl u ea mateix un sobrealirnent 11 111, j lorable per a l'adult.
EUMILK Al. 12 — Tipus hipograssos per
als casos que no es ben tolerat el tipus total
de crema.
EUMILK DESCREMAT. — Aliment i medicameni en lobs aquells caos en gil.- sin ,.,-mtraindicats els aliments
grcixosos, especialment per putrefaccii n deis greixos.

pr",luida

TIROIDES "LEO":

"

Per
•

esPaEUFAILK AUNARNOS. — Tractament dietelic de la gastronyola -Ilabi tOcinos gran confort amb algara remen',
per fermentacions a^ides dels greixos i fecufletad 1 terma/ - liabtlaclons amb earnbra sie bany. enteritis.
pr-in t o rés de les diarrees verdes i copiosos.
aigues termal.. mou Indicar/es el) lea afeccions neurd.
tiques. reurnatsme, gota 1 malalties OP la pela etc.
EUMILK-MALTA. — Poderós aiiment d'e1 valor nutritiu, adeLES ESCALDES (ANDORRA)
A vint•I•quatre kin , de quat u totes les edats, adline al lactant.
lo Seo r1 • 1:-rel: 1 a c inquanla d'Ax-les-Thermes
TRIAVENA. — Preparat a base de farines dextrinitzades
Informarle I administrado: Atablaba,. 0111n 5 Graells
cereals: és el complement de l'alletament a partir del sehr mes,
Ronda de la U:, v araitat, 4
Luxas strvei d'autocals, que pernaarn ter el adufe O abatas si el mel ge II, creu convenient, i aliment de força
ésser desmarnat l'infant. Es encara un aliment insuperable per a
arnb tota comodast

Per a injeccions d'Insulina. (Mita la indicació directa en unitata
d'insulina.

" IV

l'er a tome, mell.
Paisi STZ LLA

EL FINAL DEL CONGRES
La sessió o acte de clamara al Sala
de Cent de l'Ajuntament de Barcelona
revestí una gran brillantor. Pronunciaren discursos allusius al Congres, i es
felicitaren de l'exit obtingut el conseller
de Cultura, senyor V. Gasse!;
de la ciutat, senyor Carles Pi l Sunyer;
el doctor Pere Domingo, i el president
del Congrés, doctor Puig i Sais. Tumbé
parlaren alguno dels representants d'altres localitats de Llengua Catalana que
assistiren a: Congrés. Seguidaznent l'Ajuntament obsequia els c o ngressistes amb
un tono, que bou amenazas per l'Orquestrina Universitaria.
La continuitat dels congressos dels
nostres metges honoren la classe, una
de les més catalanissimes de la nortes
terca.

Hostal Valira

XERINGA "LEO":

eflitAranadeb.

6.444414444444.44+64+
la susdita Conselleria en matèria sanitaria i benéfica des que el Govern autònom, amb l'iniciat traspàs de Serveis,
ha popa dedicar-se plenament a aquellas importante activitats. En l'Exposició
referida figueren, degudament classificals, els t reballs j a realitzats, en periode
de realització o projectats, de les dues
grans secciona del Departament, és a
dir, els referents a Sanitat j els referente a la part d'Assistència Scasial. En
resunis estadístics i quadres explicarías
es dóna compte tumbe de l'obra legislativa a Catalunya en els camps sa ni-

INSULINA "LEO":
La mes pura i mes eficae. No pr o dueix dolor en esser injertada.
S'expen en enlució de 20 j 40 u. i. per c. e .

Per a

Fal a CONI PREE

La cura amb que aran preparados oferela a vas t a/ malalt la srarantla mes absoluta en el guarlment de les diversos afeeclon, a que sin destlnades
Per al benestar de la Ifumanitat no obIldeu les ma y os crearlops 1 ungueu tot bora
mesera el meu estatge
INSTITUT ORTOPILDIC "PIRE SAEATI"
Canutla, 5 - 5 - 7, Barcelona

ELS QUE INTERVINGUEREN

SANOCRYSW ORIGINAL MOLLGAARD:

Per a %entres caltutri.
Pelea FERINA

Per a uparais d'hernia.

e a 'arenes calgutlea.
"DUPLEX"

tari ¡ benèfic.
Ahir comença la lectura i discussió de
les comunicacians anunciades prèviament
al Congrés, a la Sala d'actes del Casal,
a la Sala d'acres de l'Academia i Laboraron) de Ciencias Mediques de Catalunya
(Seecii, de Cirurgia) i a la Sala dactes
del Casal del Metge (Secció de afesh-

eapcola/ltatai
Falaa REDUX

"

:airada cada ala. a tres MILIS de dues de la tarda

SULGOSIN "LEO":

adults que necessitin una eficaç sobrealimentariö fàcil de digerir.

LABORATORI DOCTA, S. A. -- Corts, 429 -- Barcelona
Suspensi.; oliosa de cofre al 1 % eslorilitzat per a la piretoterapia de paritlisi general, Sífilis nerviosa. Demencia preeot:, Esquiçofrenia, afecció del sistema nervias ad modum Knud Schroeder.

Aigua Oxigenada

LBOTAMIN:

DOCTOR VI AIYALS

Ungüent amb Insulina i Biosterina, per a tota mena de llagues
i ferides de eicalrazaeió lenta.

EXHEPA: Extracte de felge, en pols, per al tractiiment de l'anèmia perniciosa segons el procediment de felino( i Murphy. Reconstituent en
C(11108 de desmitrici6 general o a llorada/1s del plasma .sanguini.

Puríssima, rica en oxigen
La preferida a les clíniques I a totes lee liara
ProduccIó deis Laboratoris del Doctor Vinyals
de Barcelona

1

Raquitisme
EserofulIsme
Neurastènia
Tuberculosi

LEOBYL:
Preparat d'äcid

absolut amen! neutre, sense accid
irritant darriunt la mucosa gàstrica.
/,

CLORHIDRAT DE COLINA "LEO":

(

Hormona de la colesterogenesi; augmenta la laxa de !Fine de la sang. Indica per als estals ttibercillo§us j preluljercn.
locos, inloxicari6 gravídica.
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EL MILLOR REFORÇANT PER
A INFANTS I PER A DONES
EMBARASSADES 1 QUE CRIIN

JOAQUIM JUVANET

ETANOL "LEO":

PED1CUR
Dilució alcohólica a 20 en velairle glucosat isolänic amb un pH
constant (6,21. Indieat en nenneonies, bronconeunm.mtes proveaBoa supurats del pululó septicemies, febre puerperal.

LITERATURA DETALLADA A DISPOS1CIO DE TOTS ELS

Srs. METGES

COMERCIAL IBERO DANESA S.A.
LABORATORIO LEOBYt_ '

.~»fteerteee, miree5Iofflefteeffleffl».000.4044.18.44~6 44+1.0( '

LUSTRAL
EUGENI GILBERCA
Mariä Cubi, 60

—

Te/éfon 71319

-"'

... 3 (..

TRISATIN "LEO":
Sulució de pli e..nstant, (3,6.4,6) amb els productes de la lief
de 5 ) 0 milions d'altifilocoes per c. e. Indicat en els procesans
inflamatoria, infeccions i séptica deguts a gèrmens plOgens. P 10dermitis, Impetlg, Forunculosis, Antrax. Aene 1 Erisipelles.

Gran fàbrica d'aigües carbóniques
i esterilitzades

Dernaneu sempre sitó higidnic LUSTRAL

Servei de transfusió sanguínia
i d'immunotransfusió
RICARD MORAGAS

Petritxol, 11 - BARCELONA - Telefon 20547

Trafalgar, a - Tolerarle 17831 I 15344

J. GRAU I COLOMÉ
Salmes, 28 - Telèfon 24337

LABORATORIS JOSEP BADOSA
PA

RM ACEUTIC
Análisis clíniqueee, i iaetereotal antititic, 1'vrothrix,1
Anestesie Badosa
Ä Ouc de la

Vicl6ria , 10 - ieleion

18165

BARCELONA

Contra els mals d'estómac, fetge, intestins,
estrenyinicnt

earesee.i.Cercaritts

Did ni ende, 8 de jullial de 1034

LA PLI•LICIITAT

S

EL

Wimbledon de l'any apto enea, en
qmt el va guanyar Gore.

Temes crestiu

Bullavesa esportiva
UNA DRRIA
Diverses vegades hem remarcat la
eargne debilitat deis cataians a
3 Ser entitats.
al voltant d'una !aula de caíd,
e¡mplement apuntalant ira taulell
,se bar. o mes simplement, encara, a
un Ilum de xamfra. quatre — tdt
cafs Mal.1 dotzena — d'individus
eJeddeIxe.• e n alguna de les mil -ita manies que fan vibrar els hupodeas ben creure que abans de
setmana, després de la previa rera. atrovació i presentació a Gosreacia d'uns Estatuts i d'estar en
a.-ssió d'un centenar de fulls de
;ter de carta amb els corresponents
¿res. tots degudament timbrats,
rrpetat el arnb un esdes: segell de goma, podeu ben
geste — repetim — que s'han converels importantissims senyors de
1:lunt a Directiva o Consell Direeds -" -aeuesta darrera definició déme.
t e 13 — de la Penya de Buscadors
ü da:ríale, o del Club dele Protect srs del Patrimoni Particular de caéisci. o de la Societat Recreativa
letrina Modernista.
El intn no fa la cosa. Hi ha entitats batejades d'antiguerreres o
eiastructives, les guate, si :a policus
¡e:a un "rendez vous - . acostuma a
tretar- hi ravituallament de les seres
eece per una ilarga temporada.
icacretant a les entitats esport:en, o q ue rutllen amb una etiqueta
etssartivitat, cal dir que un seixanta
se:anta-cinc per cent no són pas
airees que "camoutlages", en termes
rasara agrupacions que no han enhiele potser no han vist cultivar mal,
estimable esport.
Les gasetilles que amb una santa
-isein ci a arriben diàriament ale pers;.irs, i que amb la mes santa insisnecia sdn xuclades pels higienitzants
terss de la paperera. eras parlen da:vera de la mena d'esport que prac.-i-as, o diuen practicar, mes d'una
ere. amb el frontis esportiu.
'D...anta Directiva de la Penya X.
cocA celebrada el dia tal, va acoealebrar un ball a honor de la
llas Tela."
• dexeursió que :ara el Centre Exmeanista H sera a la Font d'En
'reses.A hrner del; componente del pri• esuia se celebrará una costellada
a a Fans de la Perdiu, de Vallro▪-La caseta de bany de la SerieK estara inetallada junt al chas
Club Femení 1 d'Es:sol-te." (Cre:el que aquest respectable club feés una expusiera de carn, cc=
ase:es:es d'inaportacid de: Parallel.)
ri ces algunes juntes hi ha algun
reet:e coneixedor del "métier",
ese sci'dcita — i alguna negada noneraix— una subvencia a la Generatat, plantes a l'Ajuntament o una
a la Societat d'Atracció
•
-tunera
asrupations d'aquesta mena,
j,:y re de platxeri cena els que
efsees fan a la sorra. ; com les
¿..3,7,UeStS xics, eón estantisses
e saixement j clorätiques fine a la
desaparició.
:fsti:a;s que si san preses serideaese solarnent contribueixen a deseer:itsr els membres de les que, per
esixernents o per cooperacies són
da:de:J ades com lee "hora roncoursL casa nostra. El futbol i l'excur;neme. sdn els esparts que en paaes més.
BIBLIOGRAFIQUES
Ura eetita t que edestimi una mica
lea de fer tote els possibles perque
asare fe l'any d'ésser constituida puSal feiliear un "Butlleti". N'hi han
íltl butlletins que eón uns "Be
- Ia7e" de peques pretensions.
filt res, les quals. malgrat la bona
r7: 5.*. t. que demostren tenir els sena
nítners, aquests haurien dés ser el
intelligents per a ter-se el haraaa, deixar el pas a les publicaeets conso lidades i de suficiencia
"usita o literaria derrnastradees a basteen.
redaccions dele periadies
i portantveus de toles
eta Nosaltres creiem fer un favor
des. donant compte solament dele
rho valguin.
notes d'aval .acysarem re:enes guantes publicacions. de
rebudes aquestes darre•:.1-:-:aries.
Arziu del Centre Excursionista de
enea. — Vine pagines aprofitades
Iad a pene. Un faseiele bimensual
Ci pot considerar cana el tiptis
d'aemesta mena. Els treballs de
cinc Eias i de Iu Pone, entre ale s. sdri dignes de tot encurta En
CrOn i ca hom Si remarca el labetreball d'aquesta entitat tercasla qual pels mereixements i
!t Paració deis directius ha acense'ad eollecar- g e entre les primeres de
l 'alunya en el sea genere.
• Bistlieti de l'Agrupació Exeursio2.1.1 de Granollers. — A Granollers
ha Salvador Llobet, que amb la
férvida voluntat i amb el seu
es a! amor a aquella ciutat caneara
pogut fer d'un aplec d'anejo-

nats a l'excursionisme, una veritable
institució cultural, la mes important,
potser, del Valles oriental.
L'Agrupasie Excursionista de Granollers, amb modest, pera digne d'estima i d'imitada, de li.ajuntament local, ha collocat Grandilers en
au nivell intellectual. que era caperat pels qui de prop o de lluny senten els seas batees.
Ultra la tasca de recollir objectes
arqueològics de la comarca formant
ne interessant Mueca. aquesta Adrapació edita bimensualment un ButIleti magnific. •Magnific- per la pre.
se:nació i per la valorada deis articles.
Els treballa de J. Puchades,
Salvador Llobet. de Josep Font, de
Josep Corta: i Vilanova. d'Anton:
Casades de Vives, entre a:tres, eón
llegits ami, afició, no solament pels
:losares amateurs, sinó pels estudiosos de la histeria, geografia, arqueología i folklore de Catalunya.
Es un bon encert de dedicar en
cada número una pagina antológica
a un dels nostres excursionistes desapareguts. Un dia hi ha Maspone 1
Labrds i un altre Cesar August Tcr.
res.
.\mb les notes meteorològiques
calo contribueixen a :a labor del Se:vei Meteorològic de Catalunya.
Aquest Butlleti, com l'Arxiu dei
Terrassa, és una de les millors publi_
cacions excursionistes de Catalunya.
Atletisme. — Una regada, fa /ilesos. explicárem la confecció d'aquest
fascicle bimensual. 1 férem m'iba l'esfore que els sena editors — Acció Atlética — patentitzaven cada vegada
que sortia al palie.
En el sea darrer número de maigjuny ocntinua laborant amb are idea
trschics en pro de la propagació de
Fatletisme per bong viarans s. Llastinta que la correcció ortográfica no
pugui ésser mes acurada.
Amb e; tenips, la collecció dAtletisme" sera valorada corn en realilat es mereix.
Catalunya Atlética. — Un luxas
fascicle és el número de jume Es
dedicas al I Sala de Turisme i deis
Esports.
Guerau Garcia. el "factistum" de la
pulcra revista. té l'encert d'aplegar
boas collaboradors a la seva obra.
Agermanats amb i'atletisme hom Si
:soba l'excursionisme, amb els
porte de neu i l'acampada.' En- por
temps ha aconseguit lec, el company
Garcia. una de les -Millón; publicarimes de divulgació esportiva de Catalunya.
L'exhumació deis historials de les
diverscs provee del calendari atletic
sdn de gran utilitat per ale aficionats
a aquestes coses.
Gimnástica. — Aquesta puhlicacid
es trimestral. I l'entitat editora ie la
Federacia Catalana de Ginmastica.
E5 indubtablement la revista técnica espartiva de les de rmis solvencia de Catalunya. No en va el capitest és el doctor Soler i Dam:ans.
primera figura en el nostre món esportiu.
Ha estat un encert de buscar coi!aborujó en els mestres esteanger.a.
d'alguna dels quals molt sen pot
aprendre.
Els articulistes del número darrer
s6n el doctor Soler i Damians. Gaspar Forteza, Jeaquim Ral, Eladi Vidal, Josep Curto i de rital.a. Erancroco Bruno.
Interessants i ben triades fetozrafíes completen el valor d'aquesta
portant revista.
F. C. Barcelona. Butllett — El club
blau-grana, anab penes i treballs.
aconsegueix publicar un butlleti trimestral.
L'histerial esportiu del F. C. Barcelona és rnereix molt més que una
publicada tr i mestral. Els articulistes,
pera. són de qualitat: Josep M. Cases i Oms, professor de catalä de primera categoría: Lluis Tudó. entusiasta assagista blau-grana, i Guerau
Garcia, intelligent crítir
En el número actual destaca l'Inventari de l'actiu i passiu efectuat e!
31 de maig darrer. Reflex trisa de la
situació económica actual del nostre
primer club.
I... la bullaerea d • avui cha acabas.
F. MARTIN I JULIA

Tenis
El torneig de Wimbledon
L'ANGLES PENY HA BATUT
L'AUSTRALIÀ CRAWFORD PER
6. 3,6-o I 7-3
Per a presemJiar aquest partit hi
Ira assistit una gernariO imponent,
que s'aa vist defraudada, ja que el
partit no ha estat tan disputas COITI
s'esperava, degut a la gran piperíaritat que ha demostrat l'Inglés das
munt l'australiá.
Fred Peny es el primer jugador
angles que geanya el terneig de

1••••••••

-CANODROM —PARK
Carril) riel "S01 de

Baix"-Antics terrenys

d'entre-

nartq ent del F. C. Barcelona
Travessera de Les torts
Avui, a dos quarts de sis de la tarda

GRANS CURSES DE L L EBRER S
AMB APOSTES MUTUES

Entrada: UNA pesseta,
T ramvies: línies 7 i 15

E

Autobusos !letra E
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ALTRES PARTITS
Scmifinals, dobles homes
lloretra- g rugnan han vergut Collins-Wilde per 7 - 5, 3 -6, 6 - 2 i
Lot-Stoef en han vençut I-lopmannPrenn per 6-4, 4-6, 6-3 i 8-6.
Dobles mixtos, quarts de final
itii-Round han vsnçut A o k
Hardwick per 6- o-a.
Senufinals
Auetin-Ittanove han vençut 011iff-Ingram per 6 - 4, 0 - 1.
Miki-Round han vez/cut Lee-James
per 6-1
Dobles damas, semifinals
Andrus-Heunotin han vençut Godiree-acriven per 0-3 a 12 - 1u.
Mothiew-Ryan han vençut ?ayos.
nomas per . 7-3 i 6 - oi
Senzills, clames
Jacobs venç Hartigan per 6-2
i
i

Round verle Mathieu per 6-4, 5-7
6-2.

Ei

t I) o I

Irún-Barcelona, darrer
partit de la temporada
a Les Corts
Aquesta tarda el Barcelona jugasa el
sea darrer partit de la present temporada al seu camp de Les Corta Després,
fine a setembre. Aqueas partit de clausura el Cisma:ara a la Unió Club dlrau, un deis clubs de mis prestigi, actualmen t campió peninsular amateur.
Encara que el Barcelona ha convocas
mes de quince j'agujere per tal de formar l'equip al mateix carra l) de Les
Corts, es put avançar que el que te mes
probabilitats de jugar sena el format
per: Negué!, Villacampa, Arana, Espuny, Soler. Arnau, Pedro!, Morera,
Escolà, Chacho i Diz. Els altres jugadore que han estat igualment convecats
són: Llorenç, Rafa, Cabanes, Font
Trujillo.
Aquesta Carrera jornada de Les Corto
comeneara amb un partit a cbse quarts
de quatre entre la Penya Venr,:ri i e!
Centre Espertiu Badaloni.
C. E. EUROPA-GIMNASTIC DE
TARRAGONA
Avui, a les cins de la tarda, al canip
dcl Passeig del Meriscal Jofre, el Gininästic de Tarragona i l'Europa jugaran
el partit decisiu que ha de ciassificar
per a l'aKens de categoria. El Ginmastic porta dos punts davantatge a l'Europa. i, per tant. als europeas ele cal
sortir vencedors en aquest partit a fi
d'igualar la punteada, en el qua: cas resultaria un triple empat entre els clubs
Anoia, Gimnástic j Europa. i s'hauria
d'aplicar la farmula del gol-average per
decidir la classificaria d'un d'ells.
L'assemblea de la Federaci6 ajornada. — A pet:c:S del president de la
Ponencia de Reglamente, sisa convingut ajornar l'assemblea extraordinaria que havia de celebrar-se derna
a la Sala Montserrat. La nora data
fixada per a la celebrada és el 28
¿aquest mee.

Atletisme
Carr.pionats generals
de Catalunya
Adui , a les 9.30 del mati, comeneara
a l'Estadi Municipal de Montjuic
darrera jornada dels Campionats Generals de Catalunya d'atletisme corresrenents al corrent any de 1934.
En publicar l'ordre de preves, la Fed.eració es descarà de pasar-hi e! salt
d'aleada. la qual prova es ía públic que
Sena al rumí. després del Ilaneament
la barra, o sigui a tres quarts de deu
aproximada:nene
Per la gran euantitae :ratlete; inscrits en les diverses provee anunciades
is d'esperar que aquel a segona jomade sera interessareissime, i que e: :ralleraran alguns records ile Catalunya i
Espanya.
Pt, tal qie el salt ésser mis espectacular, es Jara el possible parqué es faci a la pista davant de
la tribuna principal, la qua: pista. per
ésser més dura, permetr:a que es atletes saltessin
Repartiment de premia dels trofeus
d'Acció Atlética
Dimarts s'inerte dia ro. Acció Atlética
celebrará l'acte de repartiment dele premie dele Troicas Moleck's, Rostend
Calvet i Pauli Carbonell, celebrats per
tetona vegada enguany. Corn ja fosa
anuncias, en el curs d'aquesta sessió es
projectaran diversos films de 9 mim, de
caire esportiu i atletic, entre ells els del
II Troica Molock's.
Lacte en qiiestió començarà a les deu
en punt de la vetlla i esportarà a cap a
l'estatge de la Societat Naturista de Barcelona (Tallers, 22, segon, segonaa Acció Atlética fa avinent que per assistir•hi
caldea proveir-se de la corresponent invitad& que sera. estrictament personal,
amb anterioritat a la data de la celebrada de l'acte. Les invitacions poden sollicitar-se a l'estatge d'Acció Atlética
(Urgell, 9, primer, quarta'), de vuit a
tiou del vespre, ¡ tumbe a la Federazie
Catalana (Floridahlanca. tol, primer),
a algun tercie atlètic que n'ha solicitas.
Recordem una vagada mes a tote
els cellaboradors i comunicante
de la Secció d'Esporte de LA
PUBLICITAT, que els original,
1 notes per a la publicado han
d'esser tramesos a la nostra RIII dacc I ó Esportiva, Barbare, 13,
abans de les nou del vespre.
Trametre'ls a una Ora adreça,
o després de l'hora esmentada,
constituelx un Important destorb
per a ncsaltres, ensems que
gairebé la seguretat per ala que
els trameten, de no veure'ls

publicats
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SPO
AUTOMOBILISME

arnb tres nremis i una gimkama
ta. amb diversos obstacles i pagament
de multes.
S'efectuarà també el dinar al bdse
i a la tarda. oartit sie futbol, curses
La nova installació
a peu, jocs atlétics, Iluita a la cerda.
curses infantils i repartiment de jo"Oldsmobile"
g uines ala fills dels socis.
Una visita a "Auto Hal)", la nora
Se celebrará aixf mateix un sorteisr
organitaació que es dedica a la ven- de tres obseduis per a senyores i seda del y eser' regen- m'oro. i a les cinc el concurs literari
tada per En Vernis, tan conegut a amb lectura de poesies i veredicte del
les nostres esferes de l'autoniötil, Jurat q ue haurá fallat els pretil; d'asempre és oportuna.
quest concurs.
En contemplar els moderns moEls sacie p odran presentar tambe a
deis d'aquesta marca, honi recorda concurs íntegra:le una colZecc6 de
deu, quinze, divuit anys torera, quan tres de les obtingudes en la dita (esta.
j "Oldsznobile" era pee conegut ací
La tornada s'efectuará per carretera.
pera molt aprecias arreu del salan. a les sis. desistes del final de resta,
o
als
trens de les 17'33 o 19'4 ( o 19.38.
hacia
venut
els
"Oldsmobile",
i
Jo
em vano d'entes en poder assegurar fins a la plaça d'Espanya.
que la "General Motora - , entitat sens
dubte la primera al ntin en els afers
de l'autormibil, va saber atraure
aquesta nearca que independentment
fabricava uns cotxes que eren una me- Al Club Natació Barcelona
ravella. De la davallada selecta per
tants i tants fabricante d'autos d'America, "Oldsmobile" cansen O el AQUEST MATI, INAUGURACIO
tinas fine que ingressi als rengles de
DEL NOU FRONTO
rarganitzaciä que avui, junt amb alAquest mati, a dös quarts d'onze
tres marques, continua fabricant. Aixe en punt, el C. N. Barcelona inaugués un simptoma ben eloqüent per 2 rara definitivament el nou frontó que
poder posar la dita marca entre les la veterana entitat té instaliat en ana
que van al cap en la construcció de les esplendides terrasses del seu
d'autornäbils fins i de gran resultat. local de l'escullera, considerat com
; Quina evolució han fet aquestes una de les minora installacions esmaquines i quines lides tan severa- portives dintre Feepecialitat del joc de
ment serioses, ensems que captiva- pilota a risa.
dores, al nostre entendre. posseeixen
El programa d'inauguracia l'inteels reus modele! Per al comprador gren quatre interessants partits, d'enha cresser un problema poder triar tre els quals destaquen els que disquin és el model mis apropiat. Tots putaran els serie veterans, que pen:d'es una boniquesa, i és veritablement dran part en aquest festival desitjoan encert saber presentar una gam- sos de donar una major solemnitat a
ma Jr carrósseries tan variades i de l'acte.
J an ban gust.
Tancará aquesta simpática festa
El bon bias fa el bola pa, i aixi interessant partit jugat per elements
valuosos
del joc de pilota a rala, teaquesta marca amb E:1 Vernis al
davant és d'esperar que s'obrira pas nint en conapte tue hi participaran
els
jugador'
professionals liaguirre,
entre ele contrincants. Desitgem a
-Auto Hall - molts exits en la seca Urquidi i Bolumar. Aquest darrer formarà parella amb l'excellent jugador
empresa.
Ahrela, considerat com un dels millors amateurs de Catalunya.
Els partits que integren aquest les•
tival eón eis segiients:
Primer partit (veterans)
LA VOLTA A FRANÇA
Grau i Albareda (vermells) contra
doctor Vilardell i Bundó
Una altra etapa disputada Ponsati,
(blaus).
a l'sprint. La guanya el
Segon partit
i Seguer (vermells) con.
francès Le Grevez. Caiiardo traHernández
Balcells i Anglada (blaus).
es classificà entre els priTercer partit
Rosich i Segaiee (vermells) contra
mers arribats
Draper i Isidoro tblaus).
La cinquena etapa de la Volta a
Quart partit
Franca es disputa ahir sobre el recsrIzaguirre i Urquidi. professionals
regut Belfort- Es.an, 43 ouibimetreJ,
arnb una calor ateidora per als Carie- (vermells I contra Almela: amateur, i
dörs. A q uesta eta p a camporta :'as- g olumar, pre)essiónal (blaue).
craso de divers.as colls: San: Hipé.lit, Meisce i La Faucille, i es la mes
CLUB BASCONIA
Ilarga de la Volta.
FRONTO NOVETATS
A l'hara convinguda tau donada la
Denla. diumenge. celebrará el Club
sertida a Belfort als supervivents
la oro y a. E:s corredora demacren a g ascimia la darrera matinal de la
tren moderat i encara no han deixat temporada arnb un programa mis inels afores de Belfort. que es produetx teressant. L'ebra que tan meritariaun accident a causa del dual l'edein rnent ha desenratIlat el Club Bascafrancés es a-cura cirial rre:ernent
nia la temporada actual. en la qual
vilua: Archa:albead. Aquest empre- ha aeanseguit el més gran trienal de
U113
sana
roda de la seva rniquiaa !a seta vida esportiva en adjudicardins del rail del tramvia i en voler se ele campionats d'Eepanya a cistesorr:r va caure i lesionat de conside- lla-punta i pala, tindrá un digne eórarle, a l'espatlla, es va veure ob.. - ronament.
gat a abandonar.
Després de la importancia dele parCom ei l'etapa anterior fou l'ale- tir: que publieuem més avall. consmanis Bese que desencadena la bata- tituirà una n a ta simpàtica el reparti:la als p l. :mere q ui: / metres. Cazulani ment de premie al; campions ¿ 'Espael nerse g ue.x immediatament i eis los nya de: club i a tos; els jugadora que
hornee arenen tot seguís a la resta s'han classifi e at en els concursos sode:s cerredars uns centenar; de mr- eials re-entment eelebrats.
tres. Mes tard els france.sos Lapebie
Es d'esperar que el Front, NoveLouviat, el belga De Caluwe i l'ite1:4
formalitzen la DersecuclCi tate, lloe on tindrá riente el festival
del
Club Baseania. es veurä concori atra p en els fugitius formant
ells un escamot. A 1-era-guardia hora recudi g sim, pub: que el programa és
na s'ha vas adormit i a dos-cents de qualitat, i els socis del gascania
metres d'anual primer estancos se gaudeixen de grans simpaties en l'an'ha format un altre de molt nombras fició catalana.
nue integren, entre nitres, Mazne, el
L'ordre dels partits és el següent:
Primer, a les deu, a trenta punta:
oortader del "jersei arar" i
Martano. El sol anreta de valent i el Lasheras-Sabadell contra Granadabelga Sche p ers, cae pateix ute ro. Sabat.
meneament d'insolada, és víctima
Segom debut del quadre infantil , a
d'una caiguda. Els seise companys vint ponte: Bilhao-Ferns contra SalHardiduest i Dichas saturen per au- samendi IV - Blener.
xiliar-lo.
Tercer. quiniela a sis punto: ReHora arriba a la costa de Sant norn. Riera, 011er, Masferrer, TorHipäiit. Els franceses Mazne i La- reate.
els espanyols Caftardo, TrueSe
Quart, a pala. a trenta ¡mete: AraEsquerra , i ele italians Martann i mendia - Hernandez contra CarrereeGestri. arriben p el mateix ordre i a Garagorri.
maca metres l'un de l'altre al cim de
Cisque: Salsamendi II - Mas conla collada. A /5 segons segueix
lii Cazulani. A 43, deis primero, Ida- tra Gutiérrez _ Torrente I.
Citolc Fdscanfo (Frent6 Novetats). —
:emany Geyer. el belga independent
Verwaecke, i l'italiá Vignoli. Mis Cern a clausura de temporada, es jugaran
els segnents partits:
endarrera i a menys de dos minuts
Primer, a les deu: Lasheras-Sabadell
dele candavanters Ives, Le Golf i alcontra Granada-Subas.
tres.
Segon, a 20 punts, debut del quadre
Ignorern, a l'hora que escrivim, altres incidencies d'aquesta etapa, l'ar- infantil : Bilbao-Forns contra Salsamenribada de la q ual es dis p uta a l'sPrint di IV-Blenner.
Tercer, quiniella a sis punts: Renom,
amb el resultas següent:
1. Le Grevez, 293 quillimetres, cii Riera. 011er, Masferrer, RIcque i Tor.
renta.
9 h• 47 m. 16 e.
2. Speicher.
Quart, a pala, a 35 punts ; Aramindia3. Cazzulani.
Hernandez contra Carreres-Garagorri.
'Magne.
4.
Cinque: Salsamendi contra
Gutiérrez-Torrents I.
5. Merelli (p • imer dele ind.vidua's
Abans de Itiltim partit tindrà lloc el
6. %cm/o: Buchi. Itfartano. Ces.
Ir, De Calusve.
repartiment de premio als campions d'EsSegueixen Cahardo, Geyer, Louviot, panya, als del club i als jugadors classifiLanebie, Maca, Le Golf.
cats en els concursos socials jugats.
Montero, arnb 2 minuts de retard,
Club Manisla (Frontó
es classifica en 23 Ilec.
Primer partit, a dos quarts de cinc de
la tarda: Saetean ¡ Marín (vermells)
L'APLEC CICLISTA DE L'E. C. C.
contra A mpar o i Lafuente (blaus).
Heu ves an i el programa de la tra
ç eson partit: Ramon i Mann A. (verdicional Festa de l'Aplec de l'Esport mells) centra Grau J. i Pérez A.
Ciclista Catalä, que arnb l'animació blaus.
de costum se celebrará avui a la CoTercer partit: Puig i Ntuntane (ver)ònia Glich.
melle) contra Calesas i Suan (blaus).
A les sis del =ti, surtida deis e.Quart partes i Satis e Argilés (vercursionístes en bicicleta, de la placa mells) contra Alonso F. i Lasala 11
de la Universitat i ele altres. antb (blaus).
les seves familiee. de l'estada de MaCltd, Atan., (Frontó Sol i Sombra);
zada (placa d'Espanya). a le is o
Primer partit, de cencurs, a les vuit:
758 o 945. fin, l'estada de Santa Resich-Seguer contra Terrens-Raman.
Coloma de Cervelló. on seran rebuss
Segon,
a dos quarts de esa, d'entrep er la Coinissi6 de Festes.
Garcia-Guillin-Selane contra
Desurés d'esmoraar al bosc, se cel- nament:
lebrara la tradicional cursa humor i s- Pons-Mestres.
Tercer, a les nou, d'entrenament: Estica per a corredors i exeursiunistes
amb deu Prensil secreta, una altra criba-Ricart contra Santaularia-Figueras.
Quart, a les den, d'entrenament Elorcursa de lentitud per series , amb tres
Premis, cross-country per parelles, za-Sabadell contra Larnarca-Domínguez.

Pilota Basca

Ciclistne

RT
BOXA

Max Baer, encara
La publicació dels reportatges seasacionals que Lief Sée, l'expert exmanager i mis espere, encara, con:accionador de carnpions, publica a
propósit de Cernera acaben d'aelarir i denen més relleu a la victòria
obtinguda per Max Bale damunt
aquell.
Abano del combas en el transcurs
del qual el supergegant Cantera va
caure amb estrèpit del seu pedestal,
eren molts els qui creien que el gegant italià era invencible. Després
dele reportatges de re lea Sée són incomptables els aficionats a la boxa
que creuen Carnera retolt més vulnerable del que en realitat és.
Ni tant ni tant poc. Carnera nts,
evidentment, un excellent boxador, el
desavantatge del qual rau justanient
en la seca estatura excessiva i en el
seu pes, la qual cosa es tradueix en
torper de moviments i adhuc influeix
en la forca del sea con. que no está
al nivel l tampoc del seu pes excessiu.
Carnea és un cas fisicament anormal, 1 aquesta anormalitat ha de traduir-se forçosament en determinades
falles en la seca condició de boxadon.
Ben al revés de Carnera, Max
Baer es home dotas d'una constitució física normal i boxador, per aneó
mateix, Inés complet que aquell.
Una cegada mis el cas Max Baer
pesa de manifest la relació absoluta
que hi ha entre l'harmonia física i la
plenitud de mitjans fieles i morals.
La victäria assolida per Max Baer
damunt Cantera ha donat a aquest
darrer boxador una papularitat enorme. Electa li ha concedit ia cacegoda de boxador auténtic, la qual
era sobrepassada pel seu prestigi
ballarí i d'actor de cinema. L'Ario:
de teatre i de sala de ball s'ha concenit en un Iluitador autintic.
I d'aleshores encá no paSsa dia
que no ploguin al damunt peticiono
d'intervine. Max Baer, en pla de bon
siete complaent, les accep:a totes.
Darrerament ha fet a un periodista nord . americà les declaracions següents, les quals, si mes no, resulten
pintoresques.
—Alla que cm/apta mis del meu
entrenament és el darrer dia. Adhuc
si tinc tractes amb dones abans d'un
dele meta combate. estic segur de
vencer, sempre i quan pugui dormir
deu llores la nit abans del dia cts que
he de celebrar un combar.
Aix:b contestant la pregunta que li
fea el periodista sobre si la seta vida
desordenada podria influir en les SeVeS facultats. Després afegf:

—Cree que res no is mis adeemat
a un combas de bozn que el ball;
especialment el ball modern. Jo cree
que el meu joc de carnes no és deleitm degut a aquesta circurnstancia.
I consti que porto guanyats 142 premis com a ballard.
Parlant de la vocaciji del boxadon, Max Baer digué que els boxadors que apreciaea Inés eren els que
havien utilitzat la Sosa com un mitjo d'enlairar-se en la vida i apilat
una fortuna que després ele permet
situar-se. De la votada Max Baer no

PRIMO CARNERA BOXARA A
PARIS AMB EL VENCEDOR
DEL MATX PETERSEN LARRY
GAINS
Llegim a la premsa francesa que
el mata Jack Petersen-Larry Gales,
que ha de tenir lloc el proper dia
de setembre a Londres, constituira
un preliminar per a un gran combar
a disputar a París entre el vencedor
Primo Camera. Alai he ha dit Jeff
Diskson, el qual s'embarcara el proper dimerres cap a Nava York, amb
l 'ohjecte de contractar el pes fort italiä. Jeff Dickson crea que donada
la situacia financera desesperada que
travesea en aquests moments el baxador gegant. no Ii costara gaire
trehall convencer-lo de venir a boxar
a París.

ltf6n. Barbens ha estat un dele boxadors mis regulare que ha tingut
Catalunya. Ha actuat durant moles
anys als rings estrangers. En la sera
gran época va batee a Barcelona els
millors pesos ploma espanyols i estrangers que li foren °posases U:S
matx entre ell i Girones ha escat demanat moltes vegades pele aficiónate,
pera mai no ha negus ésser dut a la
práctica. L'adversari de Barbens,
el dimzeres que ve, será el cuba Delgada.
A la mateixa reunió boxaran en
matx de semifans els welter Matamoros i Martínez Valera.

en la gaire

cas.

No té en gaire estima Schmeling
ni Cantera. En canvi admira Tuney,
del qual diu que bou un gentleman
del ring, i Carpentier, per haver sabut copear la relació que hi ha entre
el ball, el teatre i la boza, i del qual
afegeix que sempre es mostrá, abana
que tos, un home, i solament des;iris un botador.
Max Baer, que és jueu, explica una
anécdota que li succei quan era ten
noi. a la qual atribueix el fet que
hagi pogut arribar a esser l'home mes
fort del món.
En sortir de l'escota, els alces !mis
un dia es negaren a jugar atnb ell.
Els pregunta el motim i aquella li
digueren: Perque ets jueu.
A mes. li pegaren. Aquesta resposta el ferí i el féu plorar. Durant
molla dies no adred la paraula a
ningú. Un dia que va assistir a una
exhibició de Iluita al mig del carrer, s'engreci i acabada aquella, preguntà al Iluitador foraster corn pedida fer-ho per éser tan fort corn ell.
respongue
—Senzillament
fent cultura física dos cope
aquell
al dia.
Max Baer ho fda. Grades a la,
cultura física i a les ganes de revenjar-se d'aquella primera ¿coleta
es deu que hagi arribat a éster el
(nimia dei mena del pes fort.
• ••
Baer es un heme molt trempat. Li
agrada molt fer barda 1 explicar o
sentir contar acudits. El seu optimisme és desbordant. A mes és home de
tarannà senzill.
Quan parla de resdevenidor din
cine esta segur que li arribara el d'A
que li tocará perdre. Ho diu amb el
soniriure als llavis. Assegura, però,
que ho dirä per endavant: per6 que
no seran ni Cantera, ni Schmeling,
ni els vells Sharkey o Dernpsey. els
que el vendo. En arribar aquest cas
afegeix que ell será el primer d'allargar la m'a al seu vencedor.
Jaume PASSARELL

PAULINO I SCHMELING
EN MATX REVENJA

Organitraders berlinesas han ofert
a Paulino una bosta força interesNOVES
sant per a un tnatx a disputar a BerEn rontradicrió amb la nota que lin entre ell i Schmeling. el qual
pubtiquem més amunt, llegim a la constituiria la revenja del que els espremsa anglesa que Jade Petersen mentats boxadors celebraren el día.
ha estat invitat a batear ami.: Max 13 de maig a l'Estadi de Mentjuic.
g aer a Nava York en cae que en el Paulino no ha acceptat, encara.
combas del proper dia to de desembre guanyi Larry Gains.
HOM PREPARA UN MATX
— A San Francisco, Tons' CanZonen s-a vencer Frankie Klick per
ENTRE ARA I MARTINEZ
inferieritat en set represes. Aquesta
D'ALFARA
vietaria qnalifira Canzaneri per a besar arnb Baeney RiMe per al títel
Madrid, 7. — Novament es parla
de campi6 del m6n dels peses Hect- als cereles pugilístics de rorganitgens.
sacie d'un combas de breca entre
— Després d'una absència del Ignasi Ara i Martínez d'Alfara. Es
ring que s'ha allargat prop de dos relaciana aquest projecte anafe el viatanys, Ramera Barbens reapareixera ge d'un cronista català que exerceix
el dimarts vinent a la sala del Nou una influéncia decisiva en qualitat
conseller en els assuznptes de Martinez d'Alfara.
FRONTO NOvFIATS
Se'ns ha dit, adhue, que en prineipi
AVUI,
ja s'han estipulas les condiciona eraTarda, a lea 4:
quest sensazianal encontre.
GALLARTA III - PACAY
sonsee
QUINTANA IV - MONA
MIL a 55. 10.111:
SOLOZABAL
UNANIUNO
aentr•
ZARRAGA - JAURtOUI
Distan.,
lapsus gopulers: butaca,
una pelees; general, una pulseta.
Tarda, a lea 4: Neri,/ II - Regentas III
cenen Pernandee
VIllaro; nit, i lea
1045: Chiquito BIlbao -11orrlo contra Ganarte II - Quintana III

ECHEVARRIA BOXARA CONTRA GIRONBS O TORRES
Sant Sebastiä, 7. — El pes ril3ma
donostiarra "Filio" Efhevarria - s'entrena curosament, car per al mes quo
ve se li ha procurat un importan/
combas. a celebrar a la capital g,ui.
puscoana.
S'assegura que l'adversari del "Fi-

Kennel Club de Barcelona
ijAvui, diumenge, a les cinc de la tarda

Grans curses de llebrers
amb apostes mútues
Servei d'Autobusos des de la Placa de Catalunya. Localitats, sense augment de preu,
tl al Centre de Locahtats: Placa Catalunya, 9
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encara que 8 poc a poc, continua disposat per a l'adquisició d'aquesta mena de valore, es quals, per la seva banda, recobren els nivells perduts en Vipoca de máxima depressió.
En canvi l'index de les accions contractades a termini, es veu osciRant i
insegur, i a cada torta reacci6 segueix
un perlende d'esllanguiment, prova evident de la manca de recursos per continuar una tendència determinada per la
g ran desconfianza que regna entre l'e-

Teatral:
•••• n•rYla 11Pl e• LLUIE CALV•

reapareixerà dimecres
• Ultra el match Barranco - Panclion
Martínez, que figura a la capcalera del
programa, dimecres vinent reapareixerà
al ring de l'Olympia el pes mig-fort reosenc Sola, un dels sparrings que amb
mis profit va utilitzar Schmeling abans
del seu combat amb Uzeudun, ensems
que un dels boxadors catalans millors
situats en l'hora actual. L'adversari de

aquest combat, será el negre
La Roe, boxador perillós i dificil, roen
leo ha demostrat en les actuacions que
fornit a Barcelona.
Sola,

en

e

In

Campionats de Catalunya
en outriggers i skiff

ció particular. — Per tal

leeriació i donar un bon exemple digne d'ésser seguit, els senyors Babentós han tingut el gest d'enclavar, dices
la seva magnifica propietat de Raímat, prop del Ernit d'Aragii, un camp

tenor Antonl Muras, amb viia. valor, Gunerrez, Ruta Paris. Baraja,
etcetera. L'evitas

daviació de carácter particular, la
inauguració del qual s'efectuä, amb
carácter intim, la setrnana paseada.
Hi assistiren, atentament invitats
pels seus propietaris. ele pilote aviadors, socis d'Aero Popular de Barcelona. senyors Ramon Torres i Carles Con, els quals efectuaren el viatge amb l'avioneta Potez 43 de 100 CV.

propietat del primer.
Tant el viatge d'airada toril el de
tornada s'efectuaren sense incident,
quedant els senyors Torres i Coll
molt satisfets i agraits per l'amabi-

litat i oer lee atencions dels propietario del nou terreny d'aterratge se-

La viuda alegre

pels mandaos amistes del programa
de la tarda. Denla. Unid o Mitiguen
dos de elues pessems: DON GIL DE
ALCALA. Oil: LA VIUDA ALEGRE.
Dei-meres, reposten% de la Precios•e
opereta

La duquesa del Tabarin
debutara 13 celebrarla tiple
Engrana Galindo
Despica a compradorta

TEATRE ROMEA
Telefon 1~11
Companyia N

Barcelona. — -Boliche",

IRUN - BARCELONA
Entrada: 2 pta.. mes el 10 per cent

RESTAURANT DEL PARC
Avul, dium e nZe, de 5 a "irda:

1!

TE SELECTE

per Allee flennte', Mauren O'Sullevan
I Fratiehot Corre
1 PrOdUcclons Metro Goldwyn Mayer

ComédIa. — "Entrada de emplead,
• cdr•res arteleos". - Vidas eatetnev

papa por ecrInn•'.
"El hombre que volvió.
impla c able acusador" I "Dos mtij
y un don Juan".
Delecess. — "La mascara del otro'',
li Fe D eaM3Y" 1 "Macl/son 5nuare
den".
Diorama. — "El canto del rulsellore,
espanyole - Los basares del amor«.
IlltIme novela" 1 "Variedad sonare?
Diana. — "La consentirla". "Mina de
lauro" 1 "Don Juan diploinatior.
e-panyol.

Ball

Comtal. —

Esetree—
ees : r tZlisansálu iereene Gruremo".
Encanes,— 'Amanse esta noche", "t
rno
"La dama indómita".
Excelelor. — "El asno de Burlaba- 1
cament tarda,. "Piratas de Stearep
-El diamante Oriou",, en espanye.
Fantasio. — "vuelan mis cauciono
"Todo por el amor".
Fregoli. — "Felipe Derblay". «Han
1 - Tres caballeros de frac".
Goya. — 7 1.a fruta amarga", "Tarzaz
los monos" 1 "El hombre malo".
Intim. — "Buenos citas". "LOi e
ras" e Gran Hotel".
Irle. — "Taran de loa monos", .EI
bre malo" I "Toda una vida".
Laistana. — •• Crin ter cm: teilt es",
tm e a del fuego", "Caserón de 1,5
tías". -Ana la del reme:eador"
d
le iti. fino".

"T OMOS

TEATRE BARCELONA

COmpanyle de comedia CARMEN DIAZ

?out diumen g e. larda, a tin Unan de
sus, 1 nit. a un quart d • unse: ener,
ordenare este de la ['muere. de Jordi
1 Josep la cures

MARIA DEL VALLE
Done, delluns: larda I MI.:
MARIA DEL VALLE

nimarts. benenei de Carmen lata..
Tarda I tele: estrena de la coire1,113
de L'ales de Vargas

T.11.1A.

1

e

eueiliueIlIa

a ti; nnt. 945. Grandeds programi
Caro! Lombard en

Ji

Pecadores sin careta

COMPAÑERITA DEL ALMA

a'Pa
del mono! . 2 ad.› :.(or n
Quintero REQUIEBROS, escrll expressammit por a la beneficiada

E1: n si Lan.11 1 Warner Bastdr en

TE QUISE AYER
Peine,

SOSRENATURAL e MORAL
Y AMOR

PRINCIPAL PALACE
PALAU DE L'ESPECTACLE
Gornpanyie d• 'ariete. d•

MARGARITA CARBAJAL
diennenge, tarda. 430, I tat,

015:

MARGARITA CARBAJ AL
1.a fur,i0 de le tet,;,4 rmnenye•, •Inta

l'entremos titular NUISECILLAS DE VERANO, rierni, dilluns. tarda ! CON EL PELO SUELTO I

Primar aotor I direetor: PEPE ALBA

!cut, deumenge, tarda. a dos me eres ele
; RATOLINS
cine_
IANO,
DE CASA RICA

1

LA FAMILIA

ale u cada nit. l'ealt de l'any:

Ratolins de casa rica

MÁS DE 8.700 PÁGINAS
MAS DE 3.500.000 DATOS
MAPAS - INDICES

o pegusAs Directoria liniveisal
—

Un par de frescos
j' er Robert Burimr t afirgal da Moreno
O: • . a mes:
BELLEZA A LA VENTA

ü

per Magele

DIBUIXOS SONORS

Dilluns: entrena del M y, e lt vodevil

ANUNCIE EN ESTE ANUARIO!

SIMONE ES ASI
,No :tpta per a senyOreres1
Für Ilellly Cand i danng Lecuonuier

LE COSTARA MUY POCO T LE
BENEFICIARA MOCHISINO
oria.

Ri2r3 Reunidos, S. L

Inuarlos

CINEMA

ESPLAI

Enrique Granados, 66 y al3 • EARGELONA

NIUSIC-HALLS

4•RMISIA. mune Mantener i Artba•
MADISON SQUARE CARDEN, per
¡er g Oalsie MERCEDES, per Rafael

Solament
NovETA-r

Josep simp ,:arme Aubert
per
Masita Luaz 1 Iteraran Outeez

SUSANA TIENE UN SECRETO,
i

Mercedel A
re,
Apo l o. — Varletats 1 Mer cedes FM.
Ba Ta-Clan. — Varletats, Bella Manera
e erne1ita Palacios.
C-absest FranC414 — Ball Oluseet
Me r!les"
Dancing Edén. — Vartetats.
Pompeya. — Varlet3t3 1

SENSACIONAL
mogni cronómetre SUI
de buTxeco sense CQISTAI

CINE RAMBLAS
Rambla du *entre. SI • Ten. 11172
5 1111: COMICA I NOTICIARI
CONGO, g e,llIdi e s1 Supel-DD, enceló

Queremos cerveza
comedia, per Buster Keaton I Jlintny
Durante
(Sessld continua)

ni AG111.15. (sede ELE6et,.
50 11D. Com e prepogon
de l'enviem e tot arre
contra reernb2rs de
Ple s 15 - De DOL5EGIA
precies Tredei Pies 25

Stambul, — VarletatS 1 l'adulta

DIVERSOS
etaea Lilbr• — AntI I Cad3 dia. Tb.
tan,.
Casino Sant Sebaetlä. —

Treern e r , i d amo comenls
lot 34,9,4 end•ceed eageJeet
dom. fna 110 e9ro.r:a te
F

11 Pian, dues seselons 330
5 !arda, I 10 nit, "Hubo que casarlos",
-En la gloria", Cbester Morris u timen
Fwelvetrees. Liilluns: "La le:a nie las almas perdidas". - ACTUALIDADES: Continua 3 • 30 tarda I 930 Int. Dos corazones y uu latido", "Teodoro y cta.", Italia. D11111115: - El auge! azul". PATHE
PALACE: 1045 mate I contenta. 3'30 tar•
da. "Piratas ele Shanghai", "El asno ele
tiemblan". Itene Lefevbro, I El diaman-Loe
5e
,.011,10,rillsott i',. ,,esh. espanyol.
- EXOELSIOR: 10'45
mate 1 conimuie 3'30 liuda. "El asno de
L'untan". Rente Lefevbrd, -Piratas de
Shanghal", e "El diamante Orlow", en
cnpanyol. Delinees: "los conquistadores".
MIRIA: Continua 330 larda, « Noche de
fantasmas", "Allily se deviene", "Doe
mujeres y iin don Juan", en es panar ol. tu:11ms: -El re y de la piala". - GRAN TEATRE COMTAL: 10'45 neme I centinela 3'3u
/arda. -E/ hombre que. volved". -El nis.
macable armador" 1 "Mes mujeres Y ene
Pneu Judn", en espina-ni. Prillins: "El rey
de la plata". - MONUMENTAL: I I 11E111
1 continua 3'30 /arda, -La Crrara", -Alinee encontradas", en espanyol, 1 "Soy
un vagabundo". DIlluns: "En nombre el,'
la ley". • ROYAL: 1045 matt i eunli
tina 330 tarda, -Atmas emeentradas", du
espanyol. "Soy un vagabundo" I "13
g ran pegada". [Plinio: -En nombre ele I
l e v". 111014ESIIII, t OIl mall 1 comenure
330 tarda, "N toda hólire", ••Romanza
húngara" 1 "[ su 3,111,1ra nupcial", piPEDRO: Continua 11 ' se
llines: "lionpla".
tarda, -Bontanza hungaree". "A toda helero". "Una ave:neutra nupcial".
-iloopla". - DIANA: Continua 330 tarda.
- La eemeentlela". - Alma ele Centaur o" !
"Don Juan deplorniulco", en espanyol

teneres. Crazy Poys t ti cOma Gen;

Hocen Rita. — Alnal e esta atea, e us
tent.
Maleen Dor6e. — °nuestra caces
lite Happl Jazz.
Triana. — repte cata flamene dirlget

e la vida.

ron A ar• Ace-raT -72

••nle

Diversas
MARICEL — PARK
obert cala dls. larda 1 nit. funciona:11
lotes les atracclons. Assei, diumenge, de
ci a 930 de la tarda, 1 deS de les 10 de la
int. Entrada al pare: so rentirns Funicular I ente ada, I pla. Donen funicular a
les tres

Pepe IluetadO.

mle-emiremmem•Nri-em1111-elmellnimmrs-.-1-11.

DEBILITAT NERVIOSA

CAPITOL:

a.

na

guez.

[ASA G I N LONA : SAN SUAST U N
SALONS CINAES

t "Queremos e

encontradas", en
panyol: "La gran jugada" I '.000
vagabundo".
Salect andana. — "Norte tras nene".
espanyol, "Ana la del remolcador?
"FellPe Derblay".
it y ella", en esperen,
Smart. —
"Sangre joven".
Splendid Cinema. — "Belleza a la ver
"un par de frescos' . u -Me detolda
Talla. — "Ondas musicales", "El 3
genio X" I "La trag edia de D'oled
Trlomf. — « Palacio flotante", "El a
y la suerte". "El perfume de la
enlutada" I "lata de campo".
Triaron. — "Felipe Derbla y". 'Motu
1 -Tres caballeros de frac".
Urgulnaona. — "Cuando hace falta
ain/go" I "Carne".
Volea. — "Duro de pelar", "El ase•
dialnallen": a m es, a la tarda: "E'
y los detectives".
del escual..
g lle. — "Los tres guapos pared'',
en
1 entre la espada y la
panYOL

Royal. — "Mmas

hl Chnerele, Indhith, Ma gines, eh
Espita! ['emitan
=Precio de un ejemplar completo,
CIEN PESETAS
Orada e4 portas en teta Espiase)
Ntille

per LI han liar, ey I Low Aires

Rambles. — « canso"

SECCIÓN EXTRANJERA

Darrer dia dels grans exlls

MI DEBILIDAD •i.

senil, y el baleen"

t'T,ra no quiere 1111U" I "Mana
-Palacio flotante", "El
la Suerte", "El perfume ce /a
enlutada" 1 "Día de campo".
Mundial. — "El [telilla y el halcón" I
asesino ellab0/1c0".
Monumental. — •• La urraca", "Almas
contradas", en espanto!, 1 -Soy
vaerabunc10".
Mirla. — "Noche de fantasmas",
dIvIerte" 1 "Dos mujeres y un
Juan". en espanyol.
NOrla. — "El fogonero", "Una noche
el vareteo" (únicament tarda) t'
pleter criminalista".
Parla. — "Te quise aFer" I "Detalle
sin Careta".
Path6 Paleo'. — - Piratas de Shangly
"El asno de nurienn" t "El de
DriOw", en espanyol.
Podre. — "A tOcla bence„ 'Roma
Mengua" I "Una aventura nupcial'
Pubo cinema. — noportatgen a sPlu•,1
Principal. — -nasputin y la :aran".
espanyol, I "Por et mar vtena la O
stenn"
Marina. —

ßailIp •Daidiere — Riera)

Illeneoll de Cent. Cl? • Tetare.
Local dotat de temperatura agradable
1, in, talla, dues sesieonus contenude, a
les 330 i a les 6

Me 1 compre. LAS MUJERES

Companyl• de combo:11es ealenclanes del
NOSTRE TEATRE, de V•lincia

Ma.lestic. —

ANUARIO
GENERAL
DE ESPAÑA

SPLENDID CINEMA

LAS MUJERES
DEL ZODIACO

COMIC

1

MilJEH (ME HE CHEADO !
'! MARES DE IHSTIDOHES i

abuelo de la criatura"; a mes, ,
tar a , "hoy o nunca".
"Shnone es
"MadiSon Sopare Garden",
Boharnla. — - 11 toda hélice", "leo
hungara" I "Una aventura nupcial
lose. — “ftaspunn y la zarina", en
ayol. I "I or el mar viene la llu.
Broadway. — "Mlentras Ferie duo.,
-be bote en tote" i "No dejes la sn
la abierta".
Capitel. — "Hubo que casarlos" t•
PI gloria".
Coliseum. — .Lucha de sexos" I "ta

Aval, diumenge, a les 530:

PUBLI CINEMA

Anuncis oficials

1

tiodeeeIelL,n lee üorlZe:

l FUTBOL A LES CORTS

Teneporada d'e3liu. Butaques platea a
•nn••n••••••••n•nn••nnn•••••nn••••*MY Venus Sport Palace
possetes. Deliciosa ten ilesa. El teatre enes
Oda. Sant Antoni, 82 I 84 • TIgre. 27
fresc i barat. A les 530 i a len e "'l'a
Avul, deurnenge bal: de socletst, tarda
darreres representaelons de LOS CABAntt.
LLEROS. Formidable exit cómi c . La gra.
ESTRENES
cia per tedies. Denla, a les 5'30 e a les
°Guaseen"
Pericón
10'15: LA MARQUESONA. Tela la pla"Las mujeres del Zodíaco" Foxtrot
tea a 2 pesseles. D'Aus. dla 12, estrena
de MAYO Y ABRIL, darrer gran Cont cla
Queneero 1 Guillen :el Teatro Marta Isabel. Temporada de rep LLLLL . Tarda, a les 5, 1
de Oladrid
n les 10
BASCULES
TODO POR Ele AMOR
d'Orase& per a carros 1 emblema
I VUELAN MIS CANCIONES
"Plboreme". carrer P t statnest,
-. Fuiste er meellonl
— Fui. Y mira lo que inba mandan. Una
cona que le yamen Carabana.
— t Y por que l'ha mandan eso?
— Porque nee miren la lengua y atoe que
la tengo susta.
51 iiinal. a les 11. 1 ple. Tarde. a le, a.n,,
—;Mare: Tes 51 to yeem a ve ins me te
e le.
numerada.
amn unposr.
llenes que traga la Boti c a entera.
CURIOSITATS MUNDIALS, Interessants
(De LOS CABALLEROS, .11 ROMEA - LES RITSKAS, e aeifa Magna de Movieto•
NOTICIARI FOX SONOR. notfc1es
renortaiges F.o 51 !! vietone, EI. mima ca
pa el neón. KRAKATOA, el enes g ran do•
mime/Mal de l'ano. I EL SEU GRAN SACRIFICI Sil. de 730 a 1 nealinada, sessió
forman un ejemplar eemp'hot•
continua, seeent 1 pta.
del

Natació

17.000 pams, junt Pl. Espanya preu móclic
Raó: Bailén, 200, primer, segona. -- De 1 a 4.

telOng

canelones".

Arenes. — "El hombre invlaible". -8
do de juerga" 1 'Cu recninpensa".
Aringuda. — "El heme se rinde",

per Roben Monegornery I Salle- Elters

tació observat darrerament en el merDEL ZODIACO
cat d'especulació i una part del de compTROFEU PRESIDENT M ACIA - forert objecte per part de la pobla- tat sigui el preludi d'una nova represa.
ami) tot, és prematur fer proniistics, i
COPA AJUNTAMENT DE BAR- ció i autoritats de Raimat.
—Er Mullere) 7 reina en II. Tiene: sieviajes en arome:lelo, tienes Siete añOS
Aquest nou cama d'aviació és el cal veure el caire que presentaran les te
CELONA - GRAN PREMI GENEtren, y tienes nieto gatos en la barriga.
g la serie que Aero Po- properes sessions per poder confiar en Por tu Mala Caletea /lo 'han necio ¡MI/Orprimer
dels
d
RALITAT DE CATALUNYA
nan...
pular de Barcelona patrocina per tal una reacci6 general.
—Ahora, cuando onlu e Lerr011,
Per delegació de la Federació Cata- de crear dins de Catalunya una quan6 juliol 29 jelny tg juny t juny
(be LOB CABALLEROS, al ROMEA
titat
gran
de
terrenys
d'aterratge
que
lana de Rem, el Club de Rem, el C
5050
00
Nords
54'75 49 6 5 49'
lana de Rem, el Club de Real Barcelo- permetin el foment del turi s nie aeri
'35
43'50
2
4
5
0
4
2
4450
la nostra terra.
Alacauts
na organitza per a aquesta tarda eis de
0'00 5 5 35 55' — 5785
M. Rif
Campionats de Catalunya denguany en
11825 11575 11975 125'50 TEATRE NOU
Exp.
outriggers j skiff, en aigues del nostre
Gran companyia lírica
Colonial
45 00 44'35 4775 4875
Tarda, 3'1M. IluiaqUeS platea a 3 pese,
140r!.
7 —
725
7307.35
Petrolis
ten!
EL SEÑOR JOAQUIN
VIII travessia d'Arenys
Els clubs participants eón els Club
Nautic de Tarragona, i Club Marítim,
LA
COMEDIANTA
de
Mar
Club de Mar i Club Rem Barcelona,
ree p 9,1,5• . e AGUA, AZUC A RILLOS Y
AGUI•RDIENTE, d les 10. LOS DE
de la nostra ciutat.
Avui, ancla monee de la lesta rnaARAGON, I LA PRINCESA DEL DOLAR.
nit, grans programes
Aquestes importants regates es regí- ni or, se celebrará la VIII Travessia
d'Arenys de Mar, organitzada pel
can pel següent programa:
A un quart de cinc: Regata en ou- Club Mar Sport. La Federació CaCOMPANYIA D'INDUSTRIES
triggers a quatre remera i timoner de talana de Natació Amateur, que pa—Esta Imbe.si, que desde er dla de la
AGRICOLES, S. A.
trocina aquesta Trancases, ha conó
cooperaci
Peda enea durnnendo en la cosilla.
—Pero, cimpilya, y por que no taEacord de la junta
A dos quarts de cinc: Regata en cedit una copa per al club que micuestan?
skiff, campionat. Prerni Copa Búfalo. Ilor classifiqui un equip de cinc ne- general celebrada el dia SU del
donde me ve a ansia el no tia)
A tres quarts de cinc: Regata en oles dadora. Entre els altres premie que corrent, aquesta Companyia efec- mas que una muna?
— Pes tu. ¿qué quemas? Casate o poa quatre remers j timonee, categoria ju- han estat oferts cal remarcar les co- tuara el pagament del L'upó nú- ne una fonda?
pes de l'Ajuntament, president del mero 21, Uds els lile j feiners, des
nior, de cooperació.
(De LOS CABALLEROS, al ROMEA
A les cinc: Regata en otriuggers a club organitzador, Ateneu Arenyenc del 12 al 31 de julio/ vinent, de
Casino
Industrial,
senyor
Antoni
dos remera i timoner, carnpionat. Copa
donitsenyor Antoni Moreno i Ter- ,leti a stolze del 'tutti, al
d'argent.
Mar Sport ciii social, • Fusina, 9, un es faA un quart de sis: Rega sa en ioles a nrosan. Denles, el Club
cilitaran les corresp n ments fac- TEATRE POLIORAMA
quatre remera i tirnoner, prova femeni- ofereix una magnifica copa per al
Companyla XIIIGU-BORRAS
tures. A partir del dia 1 d'agost
vencedor absolut de la Travessia.
na de cooperacit.
. TERRA BAIXA.
Anne, lard n. a le,
vinent., no es pagaran els cupons No,
a le• ic e EL MISTIG. Muna. diA dos quarts de sis: Regata en cmllenes, tarda, in eelnee popular ! EL MISCURSES DE LLEBRERS no's que els dimecres feiners de TIC.
triggers a quatre remers i timoner,
Net: TERRA BAIX A . l e nnedre n , me,
cada setmana.
campionat. Troica -President Muta" i
EL FERRER DE TALL.
—=—
sigui
que
encara
queden
Com
Copa Mangraner.
(Camp del Sol de Baix)
A tres (Fiarte de sis: Regata en inles
Programa per a aquesta tarda, a un per permutar alguns terços
a guatee remers i timonee, categoria se- quart de sis:
iraccid procedents de remissió
niors, de cooperació.
Primera cursa, llehrers y categ. (5o0 de 28 de desembre de 1931, el TEATRE
A les sis: Regata en outriggers a vuit iardes): Sola, Turca, Senora I, Arrea, Consell d'Administració tia acorEL MES PRESC DE BARCELONA
de carnpionat. Copa
Terrierstimonee,
i
Pilla, Chile, Cañero
Cia. de metete. del Romea, de Madrid
dat obrir un darrer i definitiu
Club Maritim.
Segona cursa: Lima, Apache, Motiva, periodo de permuta, que acabará
[splendld Jardl
El Gran Premi Generalitat de Cata- Floridor, Señorito, Mora.
Sn ni e-11mm,, sarda. a les 4. Predi!)c
setembre vinent, porqui, peeegrama:
cl
30
de
pi
tener amo de la diterilda
lunya será atorgat al Club que olitinTercera cursa, Ilehrers de V catete
reventa del Mesero HosIllo
senyors accionistes que reg ui major nombre de punts en les qua- Aranjuez, Flecha, Mora 11, DOcil, Lista iniciada tres resguarde de terç
1AL PUEBLO:. tAL PuEBLOI
tre provee ele campionat.
Leinani.
Laura Pinitlos, Mauri. Alady, Lepe.
puguin presentar-les a per
encteca. La reei n la ni, grandine exit
Com queda indicat, el Trofeu "PresiQuarta cursa, llehrers IV categ (so°
dent será atorgat al club gua- iardes): Cascabel, Pelota, Maja, Bar- la permuta per una arrió a les
nyador del Campionat de Catalunya en bas II, ning, Zarina, Blue Star, Golon- .4icines de la Cornpanyia, carrer LAS CHICAS I)EL RING
autriggers a quatre rerners i thriner, i drina IV.
de la Fusina, mito. 9, els dies
Laura Pinillos Alady
sera challengue perpetu.
Cinquena cursa, igual a l'anterior: foiners fina al 3 O de setembre, de ea ra. nermaidez. 31.11Irn, Lepe, Ca n ar 'v)Ila
a
la
Copa
Ajuntament
de
liartot el eonjunt. NO e les 10'15:
Quant
Bohemio II, l'irrigara, Caudillo, Flower, n len a dotze del mati.
é:dona, será adjudicada al club els Zoraida, Riberafia.
LAS CHICAS DEL RING
A partir del dia 1 d'cietribre els
equipe del qual obtinguin milPee pueslid la 111.1 0 TlerlItt.
matehos
cursa,
llebrers
IV
categ.:
SarSisena
que nn hagin fet Os i or i a , a les 5 . arlISIeS
resguards
/5, a p.pfil.f1S: 1AL
tuaci6 en les quatre proves de coope- dinero, Pesalba, Viento, The Queen,
d'agiten dret quedaran antillats i PUMIL0/, 1AL PUEBLO! Oh, a les 101,
rad&
Cal/ crolseni de LAS CHICAS DEL RING.
l sobre el Rondefia. cursa, Ilehrers III categ. (55o sense cap valor.
Ele desnata& als CellIree de 10. antat,
Totes les provea tindran inc
Setena
Barcelona. 30 de juny de 193i.
trajecte de dos mil metres en bina rec- iardes): Alfa, Golondrina I, landa, Guipresident
di'
t
Consell
d'Aehnita, excepte la prova en ioles, femenina, tarra, Traviesa, Argentina, Waterloo, El
que será de mil metres lambe en lenta Gola, Apa Noi.
nistracid, Jaume Cerner I Ron1eu.
GRAN TEATRE ESPANYOL
recta.

C. E. Rafel Casanova. — Avui efectuará, al sen estatge, Travessera, 151,
a dos quarts d'onze de la vetlla, el repartiment de premia de la III Cursa
;nternacional de de.scens Nou Creas1n1nria

CINEMES

Aotualltats. — "Dos corazones y tim
Ilde . 1 "Tendero y Cia."
— "Una morena y ama eüt.
"La uovia universilarea" 1 -Vuelan

Esparta

SAIDE

som no s'ha constatat una variació a
la ruarxa monótona del mercat. Cont
CC pot comprovar en l'estat numéric
que reproduim mis avall, el qual reprodueix les tanques iixades a Banca,
en la sessió del divendres passae s'ehserva una millor cotització dels diversos valore que considerem. Aquesta
reacciii hem de fer constar que es fin
extensible en el sector carrilaire d'obligacions, degut a que es confia en una
propera amortització i subhasta de titols e en la resta de valors no es fa maniíesta aquesta revifalla, i prossegueix
amb sostenirnent general de posicions
Es possible que aquest cami d'cl'en-

Llogo terreny

Tarda. a les 3'15. 5e55- 16 continua. I
MI, a les den,
REVISTA. LUCHA DE SEXOS per
Fay Wray, 1 UN P A R DE TIOS, per
V.'. C. Feches 1 baby reioy

creareis deis notatellissems artIstes
concepció teanyuls e Pau [termas.
atad) Mi, Mantillos. Palacios, Ruiz
Parle, etc. Set, a les to. Dunimies
des de 3 • 5e, possetes: NO FALTA

nyors Rabent6s, aixi com per l'ajut
les atencions de tota mena de qué

Esportsde Nen

COLISCILI M

La viuda alegre

les empreses carrilaires, i els valors pertanyents a aquest grup es IhMtaren a
prosseguir el mateix ritme, sense que
hom observés la reacció esperada.
Fins als primera dies del mes que

1 nit: «mana

V elle".
Cómic. — Tarda: primer acto da
pueblo, Al pueblo" 1 "Las eje"
r i nz": nit: -Las checas del ring".
I lec preemlnent per la s ena agradable Eapanyol. — Tarda: -Valeriano, saa
temperatura. Serveis acueste. coberts
"Datolins de casa Mica" I "La t
.1 la carta, l'haceos, bulla yeea, lIegosta
ha"; Me: -Tearolins de casa r icaNovatata. — Tarda: -La del soto
eral" 1 "La viuda alegre": MI: •
falla nelde" i "La vlinia alegreNou. — Tarda: "El sehor JoaqUen",
Agilardleale"; mg : "Loa de Arafik
comedlanla" I " Agua, azucara/o,
Cada ella:
"La princesa del dólar".
APERITIUS - RESTAURANT - TES
Pollorama. — Tarda: « Terna Baila";
CONCERTS - SORTIDA DE TEATRES
- El mistle".
menee zat 5 per 'es (orennlables orquestres Principal Maca. — Tarda: "Nube,
qe verano- 1 ''La5 mujeres g el o
CRAZY BOYS I HABANA GANG
ro" e al!: Las mujeres del Znell
La metlor temperanera de Farrülnr,
Romea. — Tarda 1 ritt: "Los eatialie,
A,111, larda: TE EXTRAORDINARI
victoria. — "Pas1on Y InueLl e de loa

CASINO SANT SEBASTIA

Tarda, 3 . 3ü. Gran prograrna • LA
DEI. BOTO DEL
• pel paye

Avia ció

Barcelona. — Tarda

Restaurant Porta Coeli
( PAR

ei

TEATRE NOVETATS

lement contractador, el qual segueix pos
a pas les diverses situacions del país. i
com sigui que en aquests darrers temps
els esdeveniments politice s'han manifestat amb profusió, en mancar la resistencia que pot oferir el numerari disponible, es registren aquestes fluctuaclon% que fan que no se senneixi un ritene normal, com e5 paletea en la cocha
reprocluida.
Malerat aquestes irregularitats, el nivel1 a qui es troba enguany el mercat
d'especulació is mis favorable que no
en r033, i és d'eTerar que amh el temps
tornará la confiarlo en aquest sector,
la nual cosa fará que reprengui la normalitat pereluda i se situi a nivells més
favorables que no els que es traba actu:almete.
• • •
lafirant de prop les incidincies registrades pel mercat d'operacions a termini, direm que en el transcurs del juny
passat la inactivitat de la contractació

En el gràfic que reprocluim es detalla
xrignr. Les causes d'aquesta
el curs que han seguit els sector; d'es- bu referida, hom veu com a partir deis
fiaren descules
peculació i d'obligacions en el mercat dos primers mesos del 1933 s'inicia una sIe l'element contractador
a les irrentilaritats politiquee darrerarnent
borsari barceloni amb dades que publi- lleugera depressió en el mare i abril seconstatades, en particular pel otee fa reg.a el Butlleti Mensual d'Estadistica de güents; després d'aquella época s'em- ferència al plet sorgit entre el Govern
la Generalitat de Catalunya. les quals pren una represa gairebé ininterrompu- de la Generalitat i el de la República.
estan construides segons la tanca de da, en la qual nornés és de remarcar la la (mal cosa motiva que una bona part
regulador que cada fi de mes fixa el forta reacció registrada en el (lamer
de la massa operadora es mantinguis a
Mercat Lliure de Valors en sis accions mes d'aquell any. Després d'aquesta puq ue nogués
escollides entre les de més contractacM, ja, l'index ens assenyala una nova de- l'expectativa. recelosa del
temença arritiä fine abs
i la mitjana mensual de les cotitzacions pressió. cense, pene, revestir gaire in- pastar. Aquesta 'llanta del Mercat Lliudiäries de divuit valors d'interés fix, re- tensitat, i amb lleugeres oscillacions que com,inen la
re d- Valors de Barcelona. i en la sesduit tot a un index de base 1925=100. s'arriba al mes de juny — que és el
dia ti del refe rit rnes spspengui
Per la marxa que assenyala la cocha mis baix d'enguany — a un nivell que :46 dei
la mantractaci6 del Bocel. i en la de
que es refereix a l'especulació hom ob- es troba per sobre tots els canvis co- Benes s'imposaren canvis límits.
serva en el periode compres en el gra- nfute er, el 1933. a excepció del mes
Aquesta mesura preventiva no tinque
fic quelcom d'irregmlaritat en el rittne de desembre.
Pel que respecta a la corba de les durada; el dia seguent fou restablerta
general i manca d'orientació determicom ja ferem
nada Com és sabut, aquest sector de la obligacions, en l'any eq33 s'observa una la Ilitire contractaciä, 1
constar en el seu dia, la situado no era
contractació de valora és el més sensi- certa correlació amb la de l'especulació
tan
greu
per
prendre
aquestes
determible de tots els que compcnen el mercat — arr.b oscillacions més moderados —,
borsari, i, per tant, acusa amb més in- però en el; mesos d'engtiany. en bloc de nacions radicals, i roen es constata, els
pros- valors, en els dies següents, es limita
tensitat les situacions politico-económi- seguir les irregularitats d'aquesta.
ques del país. Es precisament per aquest segueix la tendència de millora fins als ren seguir la rnarxa que venia registrant-se amb anterioritat.
donem.
moda que hem volgut reproduir aques- darrer mes que
Per tenir una idea de l'estat d'ensoAquesta manca de paracelisme entre
ta serie, per posar davant els ulls deis
piment d'aquest mercat n'hi ha prou amb
nostres lectors una exposició gräfica de les dues t.'eries reproduides ens demostra
troba
dir
que el rotIle carriler, que gairebe
la veritable situació del nostre mercat que el diner del petit estalvi es
ben garantit pele valors dinterès fix, i sempre és el de més moviment, i va al
de termini.
capdavan t de l'activitat especulativa, no
dona la mis petita sensacie de revitalla
en ésser concedit a les companyies leeflo - será es:o:lit entre fosen Giroi,ee
roviäries l'augment d'un quinze per cent
Xavier Torres.
en les tarifes. S'aprovä aquest nou inipost, tan esperat i previst, com a única
Inauguració d'un nou camp
Sola' , el pes mig fort reusenc,
de fomentar solució per resoldre l'estat caótic de

i

—jOlos vas a melé- monea farsa? ISI
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