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Londres, 9. - En acabar les converses anglo-franceses. sha publicar un comunicas dient nue Barthou 1 Pietri han
visitat el Bareine Oifici aat:est mati,
arampanyats de Corbin. Leger i Massigil i que han estas rebuts per John Siroen. Erres. Morsell, Eden, Robert Vansittart i lord Stanhope. - La conversa.
cordial, ha servit Per canear punts de
vista sobre les ofiesti e ns d'interés nana
per als dos mit o s a Europa.
Aquet canvi de punts de vista ha estas continuas pels ministres d'Afers Estranssees aquesta tarda. mentre que els
senyors Pistri i Eyres Monsell s'han
reunit a l'Almirallat. amh l'objecte d'estudiar e:: preparatius per a ia Conferencia Naval.
El c smunicat acaba dient qt:e denia
al mati tindran lloc altres reunions al
Foecing Office i a l'Alinirallat.
La distribució deis temes
de les entrevistes
Londres. 9. - les converses anglofranzeses en qué l'ha abordas el fono
de les qüestions a discutir han comengat a les / 4 30, i algunes de les personaiaats que hi intervenen eren encara
reunide a les praneres Iteres de la tia.
S'Ita jutlat necessari dividir les correr/es CO dues parts:
Primera. - Discussió general sobre
el desarmamcnt.
Segona. - Conversa de carácter naval eseecial, entre els senyors Pietei i
Eyres Mensell, els quals, durant prep
dr dues loores, han estat conferenciant
sols en una habitació reservada.

a Londres el minis2n Iarina, que s'ha entrerol-lega anolts. El le- • :'utent. la Conferéntia Na•,1 0pie s'ita arribczt a ast
peró encara, amb el
1:1 ha ptotts enlaire. M'encs mostraria conciliadora
o. l'Aimirallat ongles
.•: esus.s conste/ir...feas nassIts
trac;ará d'arribar a 701 ar••• :• t perqué les discussions angloron$
, no iquin iniciades CI,
fav.orable. Per". A-gnus el
•ra Post", l'Almirallat anglès
,•aant.
dentó Sorfird de Londres.
ofiti‘is densa info rmar el:
•-•,• ohtinants. Pera encara que ns.
és sedo,.
cap document
-siCS converses de Lonol res han
lasco co favor de la fas.

suicida

Tothom té la sensació que el nacional- no niolt d'acord amb l'es p erit d'intelsojolismc es troba prop de la po,da. C0111 licencia.
Malgrat tot no abandonem l'espequa> . CO resoldra el prablcuta politi,o, la
París, 9. L'Encarregat d'Afers de mal dir; pera el rumor de la probatn- ranca que, a pesar de tot, el Gaseen
no
és
.fe
francés
vol la pau.
d'una
révéducid
boixez
:ista,
a,
interi del Perú a Brusselles, se- Id
La HistZsria considerará ami) segocrettre.
nyor Iriguyen, ha disparat diGoebbeis s'ha vist foro! a rettifieor retat els homes que en temps tan
versos trets de revelcer centra la sil SeU discurs que no ha agradat a :a dific:Is van realitzar una intelligencia,
seva muller i la seca cunyada,
Reichswehr,i Ilcsse,que is el portan'. noés liberals que els homes inc van
creare assolir o assoliren roa ..ment roeper temor que la primera l'aban- ven de Hitler, ha It t u n elóg i dels
Caries mitjançant atacs politics o no:dones.
con! bo telas , un altre de Ir: ciistodurcs
litars.
Una s'ega'ba comesa l'agressiA, ha adrc irat una m y r(oció a la pau.
I.a veritable pau. la veritable conLa caiwida de l'Intleristne podria tcnir
s'lla suicida' engegant un tret.
fianza entre els pobles, ia eossib:e
Les diles dones taren eondui- ima breca rePercussió en la polti,:a la reducciO dels armarnents.
interior del Reich ensents, tornar a
(les ritpidainent a l'Hospital.
El senyor Hitler ha posas sempre
A q nest ma ti ha rnort a l'Hos- allcinenya la considera:1(j que ha ezr- de relleu que Alcmanva desitja so!,
der.
SeMpre,naturalment, quc els sucéespital Beaujon la cunyada de l'Enment la igualtat de drets en tots als
sos siguin dignes de la situació,

earrogat inferí Waters del Perü
a Brusselles, senyoret ;t
Pérez Ensile. a conseqüencia
les ferides que li ha produït el
sonyur Irigoyen en disparar contra la sera esposa.
L'eslat de la senyora 1 ti gayera
ferida també pel seu marit,
melt grell. havent perdut els
metges que l'assisteixen teta esperanea de salvar-la.
Aqmest metí un fill del President de la Repeibliea del Perú.
que en l'aelualitat es troba a
París, ha visitat la sagra del senyor Irigoyen per tal de donar-li
eondol.
París, 9. - El ministre del
Perú a París. senyor (jarcia Calderón, que ha sollieflat instrueMon e del seu Govern en relucid
iimh els funerals de l'Enearregat
d'Afees a Brusselees, que se suicida ahir, despres d'ha ver atemphit contra la seca esposa i la
,.eva cunyada, no ha pegad adoplar encara cap decisió per ne
hacer rebut encara contesta del
Clavero de Lima.
L'estat de la senyara Garcia
Freire, esposa de l'Enearregat
d'Aforo. i de la senyoreta Mere,'
Perez Freire, germana de Fanterno', centimia essent tilos
gres.

Berlín 8. - La situazii del Govera
Hitler sembla
estar hastant crebrantada
'
despres dels recents eselaveniments.
De fa alguns diss els oficial; i dirigents del parta hitleriä Lia esiprzos desesperats per a recuperar la connanea de
les Seccions d'assa,t, en les quals i-a cansat proiund malestar l'execucte d'alguns
Ilurs caps.
El senyor Hesse ha donat de t all, sobre la situacie de les tnaamcrcs brunes;
assegurat que el Canceller hi conserva la
sera cota/anea.
La preaisa aletuanYa s'ocu Pa una altra cegada ami) ins a- tencia de les suposudes relacions dei general von sicitleicher amb Branza, i es evident que si els
periedics tornen a ocupar-se d'amtest teui.blant és Pernué la ,ituac,5
g mo
nainist
i,l ersreen
Hont crea que el vice-canceller von
Papen tractara de recolzar-se en faut,
ritat del mariscal Hindenburg per tal
dassolir que sacian i rápida/11cm la situacié actual.
La posició del senyor Goebbels és mCs
delicada del que es crea; àdhuc iba vist
obligat a donar explicacions atenuant
rabast de les paraules pronunciades e:o
un discurs en el qual ataca violentament els antics oficials. -

terrenvs, astil :te en el dels armaments.
Despres que ae.uesta

slagi realitzat catre A:e/nativa i els
seus veins. Alemanya poelrà acornentan-se amb e trninhnum d'armarnents,
que calen per a garantir la seguretat
i la p an. p aix que un Dais sense defensa constitueix un perfil per a la
ras.
L'efecte a Paris ::
París, e. - Tosa la premsa publica extensos comentario al discurs
pronunciat a tioenigsberg per Rudolph
Hess. Aquests comentaris demostren
que el discurs ha causas una gran irnpressi6 a Paris.
1.- Excelsior" ha constar la brusquedat del canvi. A les amenacesdiu-han seguit els elogis a França,
proposicions de pau i temptatives Per
a una intelligencia amb els ex-combatents franceses, amb els quals es desitia arribar a un parte eliminant els
Govern, els Parlaments i els diplomatics.
"Le Matin" diu que causará sorpresa a França veure que l'Alemanya de
la tragedia dahin fa un esforft per
arribar a un punt raonable. Aconse!la el diari que França sàpiga veure
en aquesta actitud el ciesig de molts
alemanys d'arribar a una pau sblida,
i la inquietud d'un país davant la sort
d'un recito"

Amsterdam, 8. - Durant els nous
desordres etabir a la nit es produiren
tonales entre la policia i eis manifestants.
La pedida Isagué de demanar ajut
i llavors acudiren els tancs que hi havia preparats, els gneis rapidament es
feren amos de la situacie.
bins ara s'ignora el nombre de vieneses que hi ha hagan a conseqüència d'aquestes collisions.
Avui han continuas les topad es al
barri Jordaan.
El burgmestre ha ordenat a la policia militar que faci servir les seves
armes sense previ avis contra tosa
persona que es trobi als carrers pelo
quais sita prohibit la circulació.
Els partits comunista i socialista independent seran prohbits si s'arriba
a comprovar que l'actual sittraciú és
conseqüencia de llar campar/ya.
Amsterdam, c)•-Aquest mati elsrevolVes han saquees una fatiga de quevisires al barri del Nord. Es solarnent un
incident aillat, car la calma es restableix
per teta la ciutat. aellnic al barri Jordaan,
rme ha estar el focos de Els
vagtristes dels docks i de imites fabrique : han !Torés el treball. l.a policia. durant un escorcoll fet en tina casa deshabitada, s'ha incautas jle bastant material
d'imprenua i de nombrosos fascicles
carácter comunista.
Malgrat els desordres, els descarregadors del port han repres el treball, airi com els obrers que estaven
en vaga des de dissahte.
Algunes troces segueiren encasernades a la capital.
Un batalló d'infanteria ha sortit
aquesta tarda cap a La Haia.
La retirada de part de les trepes
sembla indicar que la situació ha erre/ir/lentas una notable minora.
El baròmetre de la Darse
Amsterdam, 9. - En la sess:ó efectuada aquest matí a la Borsa claquesla capital sala produit un rnarcat progres i minora de la colitzacie en la
malo( part dels titols tractats. Salan
destacat dama manera particular els
Pons de l'Esta t.
També han millorat els valors provincials i municipals, els quals han
augmentat tres i mes enters amb relacie a les cotitzacions que es registraren la setniana anterior.
La impressió general és favorable,
la que es va restablint la normalitat.

el Guau

París, 9.-E1 Consell del pare
lit socialista de França, en una
reunió que celebra ahir, aprováj
per unanimitat, llevat de dues,
abstencions, una resolució en
virtut de la qual l'esmentat part
felicita el seu afiliat senyo
Marquel, ministre de Treball, per,
l'actitud enèrgica que ha adoptat
al si del Govern, especialment en,
el que es refereix al Kograma da
gratis treballs per tal de come
batee l'atur foreús. •
Prr aura banda, l'esmentada
resnlució afirma que la treva
perdut ja la seca rae d'esser,
que, per lana es fa imperiosament necessäri el rellevament de
l'arttml Govern.

Noticies

diverses

Berlin, 9. - El Granero del
tiiol Reich ha dirigit a Ics aotime
Mes signants de l'Estatut de Mee
niel una nota relativa als esdee
veniments desenrotllats en aquel/
territori.
Lexington (Kentucky), 8. - A
eonseqüencia d'un aceident d'a,
vincha que s'ha produit pels vole
tants d'aquesta població, han ree
sultat rnorts un mtrimoni i una
filla d'aquest, de 16 anys.
Una ultra filfa del matrinioni,
de 19 anys, ha resultat greumena
!celda.
Buenos Aires, 8. - L'ambaie
g ador del Brasil ha fet
ment al president de la Repúe
hlica Argentina de les insigniee
de l'Orde del Creuer, que li han
estat conferides pel Govern brasiler.
Ciutat del Vaticà, 9.-Ha mort
el reverend Pare Josep Gianfraasi, presid e nt de l'Academia de
Ciències Novie Lincei i director,
cte l'Estació re Ràdio del Vatica,
Comptava en l'actualitat 59 anyse
Wellington, 9. - La Junta del
Productors de Carns ha suspet
per ternps indefinit l'embarcaa
de carn de vedette amb destina-s
rió a Anglaterra, aiii com la mae
tutea de vedelles per a ésser ema
barcades amb destinació al ma -4
teix país.
París, 9. - Aquesta nit ha;
marxat cap a Brusselles l'agre-1
gat agronómic de l'Ambaixada;
d'Espanya, senyor Cabestany, qua
per enrame(' del Gocern espanyo(
assistira a la reunió preparatee.
na del quart Congres til;cnic
histries agríenles que se celebra
ra l'any vinent a la capital belga,
París, 9. - El senyor D0114
mengue ha rebut aquesta tardi
Earnbaixador d'Espanya. senyor;
Cárdenas.
Orleans, 9. - A darrera hora:
d'aquesta tarda ola declarat
violent incendi en un immoblef
d'acinesia eiutat, adquirint el foc,
en els primers moments gran inecrement.
Els bombers de Paris han sor.
lit cap a Orleans amb l'object4
II,' cooperar als treballs d'extine,
•
osó.
Buenos Aires, 9.-A m'aneada
edat ha traspassat en aquesta
capital el doctor Juli Ceaar Cas
ex-diputat nacional.

El programa d'avul
Len/res, 8. - Demà, dilluns. al mati. cornencaran les converses entre els
senvors Barthou i Frien, per una
pari. i John Simon i Eden. per l'altra.
El programa d'aquestes converse:
dependrà del temps que estigui a LonEl discurs de Goebbels
dres el senyer Pietri: si torna a Franea amb el senyor Barthou. les conBerlin, S. - El ministre de Proverses navals i els canvis d'opinions
pa g anda ha publicat una rectificaciO Les espeaances d'un coreptenpolítica
europea
es
la
sobre
al discurs que pronuncia a Essen el
dran mes tard, però si prolonga la
dia 24 de juny el senyor Goebbels, munista ::
seda estada després de la marra del
en el qual l'orador ataca els centres
Nova York, g . - En un discurs
senyor Barthote les converses del dimilitars de l'antic regint.
que ha pronuncias a Isladison Square
lluns i el dimarts podran dedicar-se
Cal
precisar
-diu
l'esmentada
reoa
la
politica
geGarden
davant 15.000 comunistes,
quasi completament
tificació - les diverses formes sota diputas comunista del Reichstag seneral.
reacciomanifesten
els
les quals es
nyor Willi Muezenberg . de FrancAls cercles politics es considera la
nario.
visita del senvor Barthou cono un esfort-sur-Mein. ha rnanifestat, entre alGinebra. 9. -- El Govern ausSense ésser intelligents, es donen tres coses, que "el Poder sera znolt traliä acaba de comunicar a la
deveniment politic. no pel que es reper intellectuals; sense servir les ne- aviat arrabassat a Hitler pels comufereix a la signatura d'un non doctisecretaria general de la Sociement diplomatic, cono prevea l'opacessitats actuals, sen periodistes: sen- nistes alemanys".
sici é, laborista, inquieta. sine pesque
Després ha dit que el me/1 sera, lat de Naciona, que està dispoBerlin, 9. - A con.aeqüencia se defensar l'Església, ostenten una
e. 3. - Els senyors Barthou
traducir la tendencia dels dos pausas. de rescassa colilla de cereals i lo:aseara religiosa.
durant els propers anys, destrosat sat a contestar favorablement el
encaminada a consultar-se i comprohan marxat cap a Londres.
Se serveixen deis titols d'oficial de per una guerra d'un horror doble al qüestionari relate' als embargatot
a
s'ha
recollit
petates
que
mores sempre que sorgeixi a Eu.:sribaren anit. l'aren rebuts a
Alenutnya, s'assegura en deter- la reserva sense tenir cap esperit de la gran guerra. i que els Governs ments d'armes, quan toles les
Per l'ambaixado r de Frana a ropa una difieultat.
del tren causan en poder dels techa- Potencies interessades hagin &tminats Circols d'aquesta capital militar.
rust la seva aquiescencia als
La gran majoria dels qui compo- Iladors.
seca arribada a aquesta capital, La sorbida dels ministres
qu e abans de darrers del mes de nen el cos d'oficials reliutgen aquests
Acahat el discurs, el president, se- principis en que eslä inspirada
setembre vinetit s'haurà d'esta- desertors i no velen esser confosos nyor Charles Krumbein. actiu orgae., .ers Barthnu i Pietri lares re- francesos
la redacció d'aquest document.
:2s pel ministre de Negocis Estrangezb
blir el rarionament dels referits amb ells. Sán petits grups d'individus nitzador coniunista, ha invitat els asLondres, 9. - L'Agencia Reuter articles, amb Vehjecle ¿ 'evitar
Sir John Sirios. i nel secretari
sistents a Vade a trenas els cordons
sense
importancia,
i
seria
absolutacrea saber que el senyor Pietri rosesennent del Forein g Office.
l'escassetat total durant l'hivern mense fora de rae per part dels de policia i esclafar els "nazis" de
Fi han acudir també a rebre'ls els manda a Londres diversos dies per vinent.
"nazis" discutir ami) ells. Es amb el Nova York durant una reunió anunEl
prosseguir
les
seres
converses
amb
ciada per al proper divendres.
21'.3 funzionaris de FAInbairada
Per tal de remeiar de moment noble amb qui el nazisme ha de conFrJ.lea 1 altres nombroses personan- el senyor Eyres Monsell.
versar.
El senyor Barthou sortirà de Lon- l'escassetat de patalea que s'Iniests
L-ndres, 9. - La Delegaci6 de (e- dres amb direcció a París denla, a les cia observat aquests darrers di,:s Hesse elogia les dictade la tarda, com s'havia pre- a Berlin j a altres grans pobiaquatre
.
presidida
pels
L'Ilavana, 8. - El coronel Batista
aaaeitants frances os
dures ::
senyers Bariton i Pietri. va es- vist des del principi.
ha declaras que el complot d'oficials
Mons de provineies, un convinique acaba de descobrir-se tenia nom--:0 squest matí al Foreing Of ¡ice. on
Kocnisberg, 9. Parlant devele
era oficial anuncia que van a
M'oses rannficacions a tot el puls, i
e stat rebuda pels senyors John Si es ser augment al s els cont in goa te els nacional-socialistes de la Prassia
seu objecte era enderrocar el 1.8el
1 lialdsvin, eis quals han fet la
d'importació de petates d'Holan- Oriental, el cap adjunt del partit nagim actual.
enentacid deis altres memhres de la
cional-socialista, senyor Hesse, ha dit,
Ithlia.
i
Belgica
da,
lia afegit que a tosa la illa s'han
britànica. ore han de prendre
entre altres coses:
practicat algunes detencions
- e so les necociaciens.
Per un atzar $(:)11 els Estats dirigits
cials.
.:esprés han cemeneat oficialment
per ex-combatents de la Gran Gfier•n•n•n••••
-- -ceses entre el, rep resentants deis
ra, tals com Alemanya o Italia, els
Tequio, 9. - Aquest metí slia
que treballen mes per la consolidare:,
efectuat amb el cerimonial de
EL
de la pau al men.
Asunción, 9.- Al ministeri
costura la transtnissie de Puders
!Inglaterra 1 el pacte de
Bou
en
un
encostre
el
eslat
facililat
d'ex-comhaGuerra
ha
1;1
(lel
nou
Govern.
mandares
als
Locarr.o
tents de la guerra, els senyors Hit- següent eomunicat:
S'atribueix al Gabinet Olsada
ler i Mussolini, on s'establí rápida', s . q. - Cegnestant un dinutat la liste/len:, de dissoldre les Cum"Hem treneat les Hules forment una intelligencia cordial i hem
preguntat 5i davant els recents bres en la seca propera reunió,
tificados en un anude front esconcertar
un
tractst
per
a
consolidar
;meras desenrotllats a Alernans'a. i portar a efecte una reforma
tablert detalla Di/Hiciera
--en britinie seguirla atenent-se a completa del sistema electoial.
Londres, 9. - Mes de cent la pau amb roldana, on la política
Quat re divisions bolivianes han
_aciens contreies per Anclases-se.
•
acres de poblat hose, situat als la dirigeix un soldat.
A Branea també han estat els ex- snfert gratis perdees.
• :s del Tractat ele Locarno, sir
collants de Cristchurelt lianipire,
combatents els que han acollit amb
Ilem cOmplat ins a 200 mo-ls
-;on ha declarat:
1,ropielat de Lord Malmesbury, enorme simpatía els esforços del se.
nteresses en norn dels nuale hem
lambe el fermas boac nyor Hitler per a procurar una intel- i hein fet un centenar de presoaixi
com
les ohligadons del Tractat
contra la
Rodrendrom, un dels Ilacs ligencia amb els seas veins occiden ti e 1 ' S.
se no han perdut re: de Ilur reas
De mes a mes, ens hem apomes bells del districte. i que era tals.
'.• 7e:s recents esdeveniments. i de
la és hora que s'arribi a una jr.- dorat de gran quantitat d'anees
visitat anualment per milers
manere s . sitian nosaltres signem un
e/1 acostem raidpersones, fou destruit jitir pet telligencia entre els nobles dacord 1 municions, i
:mente hem le fer honor a les
,•
ase, i es lein que en ambdds ca- amb les normes que caracteritzen les dament a Ballician."
,ions Q ue suposa."
entre els ex-compatents.
Asunción, 8. - Han arribat
sos l'origen hagi estat la intensa relacions
.Mes que mai alguns gratis Estats molls presoners que foren capAIREBE tots els calbs ho són per la seborEls que han pres part a
secada regnant.
acumulen material de guerra, ¡ el maParia, 9, - La Comissió parrea, aquesta hipersecreci6 del cap,
perdues materials són de terial de guerra, en pobles que s'ob- tueats en els darrers cotnIsats
Les
l es converses
G
lamentäria cjenquesta sobre lasque es manifesta amb l'aparicä6 de la
molla eonsideraciú.
serven atentamentdes de la guerra del Chaco, entre els quals fletoJ.-aires, 9. -- Les converses anglo- simple Stavisky ha adoptat l'inmun dial, és peril'sS,
h es un explosiu ren tres Oficials.
Londres, 9. - El perfode
caspa. La seborrea es el començament de la
eses han c9rnençat avui al Foreing forme del senyor Lluis Maiiii
Colmeespantós. Bastaria un petit incident
Se sap que en diverses
e a d,,s quarts ¿'oree Oh pbenell ,Sobre l'assumpte dels Bons h o n- secada (pie regna a :Inglaterra perque entressin en coHisió exercits
calvicie. Combat -e aquella es evitar aquesta.
¡tenles es continuen activainent
temps causa cada ce2,1r. a mes deis senyor John Simon
garesos i la Cai g a autónoma ,le des de fa
de
milions
de
soldats.
No es conefx altre específic contra la se.
gestions per a solucianar el
les
Fdsre eIs senyors Vansittart, Barthou i gratis trehalls internacionals, gada rnés inquietud, salir que.
Per airä dirigeixo als ex-comba- confliele.
secada
ha
enhorma
que el sofre. 1 no es coneix mis que
emitida,
la
segons
tents
f
als
altres
Estats,
aisd
com
propiasa"nt la transe sa al ministre
iii creu saber que les primeres conagut.
homes de bona voluntat que governen
un medicament que permen utilitzar aquestes
de Justicia dels expediente d'al- luta en un periodo
seran con.,agrades a un canvi de
A la costa meridional d'An- aquests Estats, una cirda perque ens
apareixen
propietats del sobe: el SULFOP1LOL, ara
:unts de vista sobre la sin:as-lis del, pea- gimes persones que
nombra- ajudin a aconseguir aquesta
•,:en,a del desarmatneut en general. - eomplicados en els dile flog ' s ie. glaterrit slan registrat causat
de nou ofert al públic.
espeelalment Per - arnhaixader sos incendis que han
Fjhra.
Aixeco la meva veu perquè vull siEl SULFOP1LOL no es, donci, un pro-.
enormes danys.
•
• •
senynr De Fontenay.
multàniament advertir al men pesque
nombreproduït
ducte empfric, casolä, o de perfumeria, prepane
confongui l'Alemanya actual, l'ADenles,
simio
- Leo ran, ceses angte
sos casos de mor! per insalacia. lemanya de la peu, ami> l'Alemanya
rat sense reponsabilitat científica. Pel contrari,
franceses han duras dues hores i mitja
Estambul. e. - Mil set-cents reaSegons el "Daily Express". la d'antany, l'Alemanya del pacifisme;
• deen interrompudes per anar a dinar
i
que se säpiva que els ex-combatents.
esta fet per facultatius catalanslbasat en förgats jacas procedents de Tracia han
it (al-ton, !maques que Sir John Simon
poblarla de Lendres netn4 ilisla generació de la pest-guerra no vol
mutes del gran dermatòleg Dr. Sabouraud.
posa d'aigua per a dos mesos la guerra, que Alemanya no vol la passat pels Dardanels i la mar de
n-'ria a la Delegació francesa. Assisti'
". a lacte, entre alters personatges, els
escasos; i per alai, el Govern guerra, per() que "els que vulguin do. M armara.
Es l'únic remei que li aconsellerä el seu metprojecta implantar la limilneiA nar-se un passeig pel !lastre país"
"rnso rs Corltin, lord Creve, lord ReaEs mostren tan esborronats que es
ge,
si el consulta. Amb el SULFOP1LOL evin "g. Mr. blailshan, Sir Herbert Samuel,
consuni
d'aquest
hauran de conquistar amb sang cada 'leguen a tornar a les seres llana mal.
del
Oir. Henderson, Mr. Eden i els perits
tar
la calguda del cabell en qualsevol mohose, cada colina, cada granja, i enancles donades recentment
ravals.
El nom enamen de Goebbels a l'ambaicara quan la superioritat dels eres- g rat les
ment en que es trobi el seu proces de calvicie.
No ha estas publicas cap comunicas, xalla de VarsUz •ia, després de l'anuncio 11111inininiiillinniliMiiii111011311131111 eits moderns triondes en el seu cami per les autoritats.
pere sera facilitada una nota en aca- de rin g Papen al l'ata& antlirtna les
Amb el SULFOP1LOL tindrä, deines, sempre
a través del Reich, sen,, un camí de
Corre el rumor que el Govern ha
bar la reunió de la tarda, que hom dedi- tuposicions que co fan sobre la próxi- Totes les notes pregade4 sacrificis horribles.
prohibit la publicaciä del sernanan
1 perfectament el caben net i sec, evitant que
c ara especialment a prohlemes navals.
ma liquidació del hitterisme. P e sa no
Perä no creiem que hi ha g i cap "Stambul", que venia distinguint-se
la caspa 11 malmeti la cabellera i li faci lleig 1
A la nit hi haura un banquet a t ' Ala- és latil que aix n', co fati co condicions han d'ésser trameses ea ;sable que vulgui torbar la nau.
que permetin el sdIvawnt d'honres toles
sainwia de França.
Alemanya ha p arlat de la pau del per la seva antipatia contra els juras.
brut damunt el coll de la seva roba exterior,
nou
de
les
atalà
i
abans
•
M . Barthou tornara a París detra a Go••hbel.e.
EI ministre de l'Interior ha mar!flan i no solament de la Pan d'Eula tarda.
N'arsevia.e. - Circula el rumor que del vespre, a la nedacció. ropa.
xat a Andrinisplia per tal d'efectuar
M r. Baldsvin no participara en les con- el senyor Goevhels sera nemenat amhai.
Creien. soheetot, nue el noble fran- una enquesta personal sobre la con'enes del Foreign Office, per., relea la sador d'Alemanya en aquesta capital, Corts Catalanes, 589, Le= cs vol la nau encara (luan de tene, ducta dels funcionaris acusats de toEi centres d'espectlics,alpren de 7'50
en temps es pronuncien per part d'albeltgació francesa a Downing Street, quan es transformi en Admirada l'acBarbarh,
11
Les
d'esports,
a
els
israelites.
contra
lerar
excessos
.ians dels seas representants varan: ti
tual legacie alentanya.
dern i. - Fabra.

El govern australià
i els embargaments
d'armes

L'escassedat de patates a Alemanya

complot d'oficials cubans

La qüestió del Chaco

El nou govern
japonés

L'eixut a Anglaterra
provoca un gros
incendi

Els paraguaians comuniquen una
victòria seva

SULf0P1101
Remel cientific
calvicie

La comissió Sta visky accepta l'informe Marin

L'antisemitisrne
a Trácia

Goebbe s anirà
d a m ba ix a dor
a Varsòvia?

Si.

LA PUSLICITAT. ,

tilmarts, 10 de juliol de 1934

Al-

ARCELONA
Pels Centres Oficials Tribnah Jutats
denanea 33, l'industrial responsable de la collocacid de cartells
Presidencia. — .Ahir el senyor als arbres de la Rambla.
COmpanys va rebre, entre altres,
Exposidió d'un expedlent- —
les següents visites:
Per tal que ele interessats puEls diputats senyors Mestres,
guin formular les rec la ni ti cions
Dolcet Marial; Comissiö de tun. que considerin oportunes, durant
donaríade la Generalitat; se- un termini de vint dies- hàbils
nyor Escrig; director general estarà exposat a l'Oficina dind'Administració Local, senyor formació, situada als baixOs de
Josep M. Espanya; diputat. sela Casa de la Ciutat, l'expedidt
nyor Tauler, i senyor Fontdevila, relatiu al projeete de línies a la
director de "Heraldo de Madrid". zona compresa entre el Passeig
Maragall, carretas de Perla
Consellerla de Governacld. —
En rebre ahir al migdia els pe- Mencheta i Foronda, Torrent del
Carmel
i carrer del Dant.
riodistes, el senyor Dencas els
manifestà que a Sallent continueva la vaga de minaires, i que
amb aquest motiu havien eetat
preses les precaucione. necessäries per a evitar que es practiquessin coaccione, ja que hi havia un gran nombre d'ohrers que
La SecCid Permanent d'Educavolien entrar a treballar i tenien d() Instrucció del Centre Auto_
Por que els coaccionessin.
nomista de Dependents del CoEl Govern de Catalunya—digue men; I de la Indústria reeorda a
el senyor Dencas—galantrix la lote els seus assodate el deure
llibertat del treball, i seran, per que teman d'asatelir a la junta
tant. detinguts tote aquells que general ordinaria que se celepraatiquin O intonlin practicar brará denla, dimecres, a les den
es-a,dons.
de la nit.

,GENERALITAT

VIDA CORPORATIVA

Mobles Badrinas
Diagnnal. 46 0
* També va dir el senyor
Dencas que la tornada al treball
dels contramestres s'anava resolent de mica en mica. Nom(s
queden—nfegf—contlictes a les
Colónies del Rosal i de Viladoels quals eón anteriors a
la vaga plantejada pel "Redium".

COMISSARIA GENERAL
D'ORDRE PUBLIC
—
En virtut deis expediente que
'celan instruint-se a alguns auxiliare del Cos de Policia de la Generalitat. n'han estat expulsats
cinc. Segurament ho seran molts
Inés, els expediente dels quals
encara no són acabale,

AJUNTAMENT
L'arbitri dele gossos.ministracid Recaptació de l'arbitri municipal sobre tinença i
circulad() de gossos avisa els
contribuents de Farbitri que no
hagin saustet els rebate de l'exercici actual que avui, dia 10,
fineix la prórroga de deu dies del
periode voluntari de cobrament
concedida pel senyor alcalde, i
que fins aquesta data podran satisfer-se sense recàrrec de cap
mena els rebuts de plagues corresponents a enguany a les oficines de l'arbitri, Provenca, número 314, baixos , de les den del
rnalf a la una de la tarda i de
quatre a sis de la tarda, adverfint-los que paseada aquesta
data els rebuts es cobraran amb
doble quota per pagament retardat i que seran tramesos a l'Agenc i a executiva per al ecu cobrament per via d'apremi.

Una penyora al que fa enganxar cadena als arbres. — El
conseller regidor de Circulad() i
Policia Urbana, senyor Vicenç
Fernades, ha penyorat amb una
rnulta de 250 pessetes, per contravenció de l'articls 532 de l'Or-

En FasseMblea general celebrada darrerament per la Unió
de Capadors d
v fou
elegida la Junta directie*a, segtient :
President, Genis Serrat; vicepresiden!, Francesc Espelta; tresorer. Josep Abelli. comptador,
Josep Salagran; -secretad, ', erran Massana; vice-secrelari, Antoni Costa; vocals: Josep Esteve,
Joan Basora i Josep Vital-nata.
S'acorda, a mi, s. que els capadora que no posseeixin el titol
corresponent no podran exercir
la professió si dintre del termini
que assenyali la Generalitat, i de
comú aeord alob la cotleetivital.
no Fhagin adquirit, la Unió queda encarregada de confeccionar
la Hiela dels capador de Catalunya j de fer les gestione rUTIInen1.5 perquè no n'hi ha g i que
restin al marge de la Lid. Va
convenir-se, a mes, unificar Pis
preus de la castran() per comarques.
En l'assemblea general reglamentària celebrada per Aceita Femenina el dia 1 del Mes que som
fou elegida la següent Junta directiva:
Presidenta, Carme Karr; vicepresidenta primera, Josefa Felipe; vice-presidenta segona, Filomena Valls de 130gunyii; secretària general, Rosa de Villanueva
i Rubids; vice- secretària, Anna
Gil: tresorera, Josefina Cardona;
comptadnra, Coneepria Nogits i
C.apdaigua; biblotecaria. Pitar
Alvarez:- vocales Regina de Manresa. Maria Roen ile Comte. Elisa Turull, Maria S'amper de Paua e s: DnI n ra Papi o l i T'infantil i
Fran eeaa rt ead n m e r ()T'inri!.

UMMEMMMUMMUMUMMOOMME

CAUSES VISTES AHIR
A la Secció Primera va compareiser Joaquim Bastee, el anal va embestir amb l'automObil que conduia
un altre totxe, i va causar danvs
ferits. El fiscal va sollicitar que li fas
a p licada la p ena de deu mesos i un
dia de pres6 i mil pessetes d'indemnitzaciú.
* A la Secci6 Segona es va veure
una causa per abort contra Emilia
Sánchez. Es va celebrar a porta saneada.
El fiscal va retirar l'acusada, desp rés de les provea.
* A la Secció Tercera es va susnendre la vista p er incendi que estava
anunciada davant del tribunal de jurare; p er manca d'aqueats.
* A la Secciai Qttarta, davant tale
Sé del tribunal Po p ular, va cómenear
!a vista de la causa cnntra Martí Mur
i Eecuilla, acusat de tinenca
d'explosins.
Dca préa d'havcr declarat uns quants
teatimonis, el fiscal va retirar t'acusa
ciA. ja cine ne va anareixer cap clerec contra el processat.

SITUACIO
AAAAA ATTAOSFERICA
EriUROPA A LES 7 110558 DEL DIA
9 Di JULIOL DE 1934
Domina a tot 'occ/dent d'Europa
el reelm de Son Lensp• digas a l'asInició central a Anglaterra I que
veten la sa y a Influencia fine a la
blediterrania u • halla.
Las balees pressions esten siluetas a Polen'. I st Desert do Soltura,
I determinen malta nebuloiltat a Escandinavia I a les oestes d'Al3er.

OIL

TIMPS

A CATALUNYA. A LES VUIT
Domina bon temas, arnb cal cOmpletament as p é u vente titileo, de
direcció variable.
La temperatura matIrna d'ahir, a
Tremp, fou de 30 graue, I iso minirna
d'avui, a Núria I a l'Estengento,
de 12 graue.
Cabal del Segre, a Cernerme, 44
nutres cúbics per segon.
Cabal del Sogueo ., e Tremp, 25
metres cúbica per eegon.
(Lee Observarme aet templo •
nateeient. a tes lieL ven a le CaP
calare se la primera Nulas.)

VARIA
La noticia va techar al domicili
Margarida Vidal, que viu al carrer de
Magallanes. una pell que va e35er robada al careen de l'Hoapital pel cona g ut lladregot Félix Fernández i Fernández. Els dos detinguts van esscr
Posats a disposicid del jutiat.
* La policia va detenir a la Barcelonesa Mariä Abella i Boix, al qual
li va ésser ocupada tina pistola i,
més a mea, está acusat d'ésaer un deis
individua que van mendre part en
l'atracament del qual va ésser víctima
el cobrador d'un tranivia, a la placa
de Palau. fa una quants dics. Mcntre
s'aciareix si és cert que va intervenir
en l'atraearnent esmentar. ha estat
nrocessat nel delicte de tinenca
licita d'arma.
* Al magatzern de la Societat Mines de Potassa, S. A., lela bastants
dies q ue es trabaren a mancar sacs
de patasca. Va ésser detingut l'autor
dels furts. que és un carretee dels que
feien el trasllat. S'anomena
Tomás i Grannta. Va ingressar als
calabossos del Palau de Justicia.
* El director de la Presó de dones, ha donat com p te al Jutiat número
•-atorze que ha mart a l'eamentada
Prea6, la dona q ue va C:. ser ptccessa(la
el dit jutiat. anomenada Rafela Díaz
Bermejo, la qua: estava acusada d'intent de sertrestament d'una criatura.
fet ocorregut a la Barceloneta.
* Han estat p osala en Ilibertat els
tres trarnviaires que van ésser deting uts pernee cotitzaven al Cate Espanvol. També ha estat posat en Ilibertat l'individu q ue va ésser detingut a
la placa de Catalunva, pernee cotitzara igualment, a favor dels traniviaires acomiarlata de mes a mes. han
ratat alliberats els dos mes que van
re Ser detinguts a Santa p er q ué re o ar
-tienfolacdsvtlatització.
* Ahir van ésser n o este en llibertat els cinc individus detinguts en un
taxi de la matrícula de Madrid.
* Josep Fernández Gómez ha deminciat el propiciad d'una granja el
q ual va Iliurar 1000 P essete s P er res
-nodre'umplishaqedt
es nega a tornar-les.
i
'urgen* Frl
fiscal del tribunal d
ca ha estat qualificada la causa secuida contra el tinent de marina lasep Viscoao. Del delicte de resiatencisu.
ni fiscal aollicita la pena d'un 'mes i
un ;Fa de mesó.

Totes les notes pregades
han d'ésser trameses en
:atalà i abans de les nou
del vespre, a la Redacció' ASSENYALAMENTS
PER A AVUI
Corts Catalanes, 599, 1.,2•
Les d'esports, a Barbarä, 11

Servei Meteorològic I
de Catalunya

Cursos i Conferäncies
A L'ATENEU ENCICLOPÈDIC

POPULAR
Conferencia del doctor Dolcet
A l'Atente Enciclopedia Popular
Migué lloc la segona part de la conferencia sobre la "1:Jaita contra el
Tracoma a Catalunya'', que dona e!
doctor Dolcet.
Des p res de resumir el tractat en la
primera conferencia, t'en una decente'
cié clínica de la malaltia i seguidainent s'ocupa de la bacteriologia dcl
tracoma, del diagnòstic i tractament
antic i modem de tan greu afecciO
ocular. Indica també les mesures proiiláctiques que haurien d'ésser emprades tamal en !a higiene pública com privada. Es congratula nue el Govern
de la Generalitat de Catalunva i particularment el conseller de Sanitat ,
nre p aressin una intensa labor de Iluita
contra el tracoma en la qua: s'empraran els mitjans que calguin perque
sigui de resultats positius, exercint-se
un treball mancomunat amb personal
tecnic de la Generalita r i de l'Ajumanient. Digné que és molt lloahle la
nuantitat importara votarla Del Parlament català per a tal objecte. Dcapréa
nada de diversos multa interessanta
d'higiene ocular i lee una celda a tots
els ciutadana. adrecada espacialment
als filantrop s i a la Premsa Perneé
cooperessin en el m'asible a tan magna
obra benéfico-social com es la llena
contra el tracoma. L'orador tau moit
fel icit at.

PER A AVUI

Secció Quarta. — Un oral P e r le
-s:on
contra inaqccicn Abad.
Tribunal d'Urgencia.— Una vista
p er desobediencia contra Jordi Georees.

i/elti)

I PI ) 1 kek,

.a•-n cada boca — siempre acutnuländose.
La caries ea el perjuicio mis importante causado por la película.
Contiene gérmenes que producen ácido. El ácido deatruye el
esmalte. Llega finalmente al nervio.., el canal de la raíz ie infecta.
Para combatir la caries use Pep..
sodent. El material para eliminar
la película contenido en Pepao-

METROPOLITANA

14a T. S. 111
Programes

europeus
selectes

HORES FELICES
Ouon surf; de viotge o vcgi o
•sh.jar, emporta Jempre un
receptor Anvoter Kent, el qual
conehtuiró una font inexhourdsle
de bon entretenment.

Iii ho oporells Atwoler Kenr
•specials per installor ale auto.

La Pasta Dentífrica Especial
que elimina la Película

mrabil rporticulars,que funcionen
amb la poni &be

en combinocia
urca del rolas

Solliciti uno demositac.5

ATWATER
KENT RADIO

Pepsodent

VESTITS DE BANY

AUTO ELECTRICIDAD, 3 A.
Dr,,o,u

".61517
al st

ELECOIT
PRSCTIC

DUX
DE VENDA A LES BONES CAMISERIES 1 i
ESTASUMENTS DE GENEREa DE PUM'

I:Activitat 1[3olítica
LES DENUNCIES CONTRA
"LA NACIÓ CATALANA"
Pel fiscal de la República ha estat
novarnent denunciada "La Nació Catalana", órgan del Partit Nacionalista
Catali. Degut a aquesta denúncia, lag
detingut ahir al mati el secretad general d'aquest Partit, senyor Canml
Comite Comarcal de BarcelonaBofill, director accidental de - La NaCiutat
ció Catalana", en substitució de l'efe:Denla, dimecres, a dos quarts de tiu, que fou detingut ía uns quants
vuit, es reuniré el Comite Comarcal die,.
de Barcelona-Ciutat.
El Partit Nacionalista Catala ens
ha trames una nota en la qual es diu
UN COMUNICAT COMUNISTA que el secretari del Partit, censor BoALS TREBALLADORS SOCIA- fill, ha eatat traslladat a la. Presó
Model, ola l'han obligar a restar junt
LISTES A FAVOR DEL FRONT amb els presos comuna, coro ja s'ha
les altres vegades.
trNIC
Esperen que la prem3a catalana
El Comité Central del Partit Comunista d'Espanya. adherit a la S. E. proteetarà diquesta indignitat, i
nifesten
glle com que pensen seguir
de la I. C, ha adreçat un comunicat
a la Comissió Executiva del Partit dient la veritat als funcionaria de
Socialista, a tots els obrera socialis- juaticia, erran successivament denendata i empresonats els directora de
ten i als treballadors en general.
Entre altres coses, diu en aquest l"brean del Partit.
La nota acaba amb les aegüents
comuni t at que aquell Consell Centrai.
reunit per tal d'examinar la situació frases:
"ata
que encara estem en temps de
económica i política d'Ea P a nYa i eis
rnitjans i métodes de lluita contra Dictadura? Com a patriotes, exigim
el feixisme, está plenament conven- justicia. No tolerarem que les presons
cut que tan sols un potent front únic es tornin a omplir de nacionalistes
de ferro pot evitar el desenvolupa- rnentre els feixistea i monárquica es
men t del feixiame i donar la victòria paseegen Illurement pela carrera de
alt trehalladors en les seves Iluites. Barcelona insultant Cata:in/ya birbaLt partit comunista d'Espanva sem- rament, ami> la majar grolleria."
pre ha Iluitat pel front tinic dele
obrero, i avui, com a conseqüència NOU DOMICILI DE LA U. G. T.
de la situació política nacional l esA fi de sortir al pas del confusintrangera i seguint l'exemple d'altrea nisme que determinats elements le.
paisos, aquell Comité Central renova ceo interes a crear entre els treballaa aquesta Cornisei6 Executiva, als dora respecte a la Unió General de
obrera socialistes. la proposició d'or- Trehalladors de Catalunya, el seu aeganitzar una acció comuna per ralli- cretariat regional fa públic que l'únic
berament del camarada Thaelrnann, domicili del dit organisme sindical i
Pm l'alliberament de tots els presos de lea seccione de Barcelona atetes
revolucionads, contra la pena de mort a la U. G. de T. és el del passatge
per ala treballadors; per la dissolució de la Banca. números 2 i 4 (cantoi desarmament de totes les organitza- nada a la Rambla de Santa Mónica),
cions feixistes; solidaritat i ajut actiu
al pnble catala en la sena lluita conBARCELONA-MADRID
tra 1 unimpercalcunte espanyol: P er la
En l'exprés sortiren cap a Madrid
setma na
quaranta-quatre
hores
per
a tnts
sa _ el capita senyor Vicent Santiago, cap
eis obrer , tense eehai ,,a
dr a seccid d'informad() de la Directar ja.
Per comenear l'acci6 comuna pro- ció g eneral de Seguretat; l'alcalde de
posem preparar junta immediatament :Madrid. senyor Pere Rico, i el clacBannen •
arree del país concentracions de mas- Str
res antifeixistes amh anilinas i mani
feataciona. Entenem que en aquestes
concentración% Sanean de participar- ADVERTIMENT IMPORTANT
la; oradors del partit socialista 1 del
partit comunista.
Els p articulars I entitats que
Creiem necessari que també participin en aquesta acció totes les orga- ens trameten notes Per e la seca
nitzacions que enclobin g rans masses publicad& són pr...gats que tind'obrera i de pagesos.
guln present que la redacció
El comunicat acaba demanant als
aocialistes Ilur reaposta urgent, i per esportivd de LA PUBLICITAT es
la noatra part — diuen — estera dis• al cerrar de Barbarä, 11 I 13, que
posats a nomenar una representació és on cal adrogar tota la corresper a posar-nos arnb contacte antb
els vostrea representants arnh vistes pondencia destinads a aguaste
a l'organització cte l'acció comuna i secció. La publica :ha deis origia l'elaboració del ami pla.
nals que no vinguin amb aquesta
Signa el comunicat _loseta Diraz.
del Comité Central del Partit Comu- adreça, sufrirá, d'ara endavant,
nista.
un retard minim de vInt-l-quatre

Senyores, Senyoretes:
aprofiteu l'oportunitat de comprar sederies
a preus de gran ocasió!

El Barato
ha posat a la venda mes de

(!mpre e dirtingeix el queuia

dem es uno de los federa« descubrimientos más importante..
Elimina por completo la pelicula
y es dos veces más blando que
los demás materialee de pulimento utilizados en general.

Actes delsalumnes de les Escolta
Franceses.— La fasta destinada a la
distribució de premio als alurrines de
les Eeentes Franceses d'aquesta ciutat.
QU2 tindrai !lec al teatre de Novetat
el diumenge, dia 13, a les dues del
mati. aniri precedida de dos actes nue
consistiran. l'un en una creció p edagó gico-artistita. radiada nue sera donada aval, dimarts, dia ro, a les set
de la tarda. a cartea dels alumnes
les esmentades escotes, dirigits ea!
rnestre Manuel Boroonyó, i l'altre atte, commemoratm del ra de
consiatirá en una trata especialment
dedicada a la g imnaatica i al cant.
aun se celebrara al 31ariael-Park.

LLIBRERIA VELLA I AOVA
'inri 11. :II, balins rin co saa. Mozart

"Cómo puedo combatir
la película y salvar mis dientes?"
T A película está preaente — en

VARIA
--

LLIBRES ti

Secció Primera.— Un jurat per ro-

adfrie-;•-id

"Noticiari Tècnic i Informatiu".—
Amb aquest titul ha aparegut el primer netners d'una remarcable publicad(*) bimensual de l'Escala de Treball de la Generalitat de Catalunya. el
;mal es proposa: "Primer. Fer arribar
als nostres alumnes amb el grau de
vulgarització que calgui i al mes aviat
possade, aquelles modalitats de la
tècnica que hont segueix Ilegint les
revistes es p ecialitzades publicades a
dlierents paisot. Segon. Informar els
alumnes deis teta mes destacats, intimanient relacionats amb la vida le
l'Escola". El sumad del primer número. és el seguent:
Ens pronosem. — Noticiad tenia:
Seccio de mecánica. La iabricació mecanica del vidre pta. — Gráfic per a
Lu determinació rápida del diamette de
les politges i de la velocitat ile rotacb
deis arbres de transmissió. — Seccio
de Quitnica: El cautxú i les acata
p ropietats. — Secció dElectricitat:
dicacions elementals per a procedir
ra p idament a la localització de les
avaries q ue es presentin a lea instatacions electriques de fabriques o tallen. . — Secció d'Indústries téactils:
Consideracions generals sobre la installació de fabriques de tint i apreit
de termite de seda artificial. — Secció
d'Oficia artistics: Paper que representa el metan en la construca i deeoracia de mobles. — Legislaci6 Industrial: "Re g lamento de instalaciones eléctricas receptoras - . — Noticiad inforrnatiu: Obituari. — Relació entre els escotare i a Direcció. — Profel. sorat. — Viatges de practiques. —
Varia. — AdquisiciO de non material.
Cura d'educació física.— A.I Collera; Oficial de Practiaants en Medicina
i Cirurg:a de Catalunya. titirita lloc e:
vinent dia 14 un cura teätico-practc
d'Ed;icaci6 Física. amb a p unts de Ist
el curs. Aquest cure será el prime:.
i en l'actualitat time, q ue es ¡ara a
Catalunya Der a la P r ena r arin ala cxa
de futuro monitors o oroiesaors-nats
d'Ealucaciö Física de Cataiunya i será donat sota la direcció del doctor
Soler Damians. Queda oberta la matricula al Collegi (Unió, 8), de set
a dos <luan; de no to tots els dies
;cinema.

Auteaears, dibuleol, aguaren«
el illes ilnp.ul
as5...41,111ent CO
de Barcelona
ixpOsIrfú 1 vendl e e rece inverseinbluno a:

AUDIENCIA PROVINCIAL

0,

ENSENYAMENTS
ESPECIALS

AMMI.MMIn
Joventut Socialista de Catalunya. —
A les to'30 i a ;a Casa del roble EXPOSICIONS D'ART
Primer rle SIaig. núm. 71, cometenala ner Itfarcelli Bocha:a, sobre el LA PINACOTECA
Os GRACIA. 34
tenla: "Eficica dele fronts contra el ExposimoPASSEIG
permanent de pintura catalana
?Raras - Gravase - MotIlures
t ‘ ixi ame i la guerra".
Associació
d'Idealiates
Präctics
SALA BUSQUETS
(Orientació moderna de la joventut)
PAISBEIG Da GRACIA. as
Mobles 1 oblar.te. d'art
les 20. canfe1 Sarna AllIla. 2 g ). —
DIbulsoe apunto del mesure Pau Casal'
por
renda nel doctor Josep
RAMON LLISAS
(abre el tenia: "Crasos de cornhat".
Inauguracio aval

AUDIENCIA TERRITORIAL
Sala Primera. — Divorcit Adolf
Kun a contra Reinei Martos,
Sala Segona.— No té assenyala
Men:s

batori contra Jaume Sánchez.
Seci6 S egona.— Un • oral per furt
contra Víctor Cual i Vidal.— Un jurat p er escàndol públic contra Marian
Jiménez i altres.
Secció Tercera.— Un jur at Per cal-rancié contra Angel Espanyol.— Un
oral per tinença d'armes contra LlIdrich

Pedagògic

DIA

aja

DIMARTS, 10 JULIOL
18155.—Koenigewursterhausen
1.571 in. "Le Mativais alenage-,
Opera de Sellubert.
20'00. — BrusseNes francesa,
.i83 . 9 iii Ii I111 .1,1iil del segle de
Sant Unís.
,
2000.
Neglonals angleses,
"Cupid plus Levo - , comadia musical de Batiker.
amo, — Nacional anglesa,
1.5,1_in 111. 1..,)/iCe•I'l .1 III /IVa.
2030. — Emisores de l'Estat
francès: Emisató federal: "Barba
hltiva",.öpera bufa de Moithac
Haleing, atol) música d'Ot le miha: h.
20'45.—Milà, 368 . 6 ni. "La dona per(luda - , ópera de Pietri
20'45.—Palerm, 531 ni. "San
Martino", ärera eämicit de Silo i C.
20'45.—Estutgard, 5226 vuelves. "Italia sa,•lis", Ópera de
1.ortaing.
2055.— Poste Parisien, 3 1 a're
in it res. M ii suri 1)1 . si cci cta.
gygg, _ Nord regional, 4491
metres. Retreta militar.
,IIIIIIIIiiiM111111111111111111111111111111111111111Mililli111111111h.
Llegiu

LA

PUBLICITA1

Propagueu-la!

111111111111111111111111111111111111111111111111111111111911111111F

500,000

meres

sedes d'última novetat acabades de rebre,
a preus

SENSACIONALS
SEDES ESTAMPADES dibuixos
preciosos
2'35 ptes. m.
SEDES GUSTOS SERIOSOS gran
assortiment
2'90 ptes.
CRESPONS SEDA estampats
moderns

1

3'50 ptes. m.

SEDES BRODADES que valien
pessetes metre, a
4'50 ptes.

EL DIQUE FLOTANTE
Avinguda Porta de l'Angel, 9 - Canuda, 45 i 47
LIQUIDA per fi de temporada a MEITAT DE
PREU tots els articles de Camp i Platja, per a
SENYORA, CAVALLER i NENS
.Vegeu aparadors

7

jalumenge, 8 de julio! de 1934

LA PUBLICITAT

BARCELONA AL DIA FINANCES
La Mar i l'Aire

lla procedencia s'espera que
arribarte demä, a primeres hores
del ma II.
Aerbdrom de l'AeronitutIca Na-

per a aquest port 9 de trànsit, val. Proc.edent d'Estutgard,
el vaixell Italia "Capo Arma", del amb escales a Ginebra ¡ MarObservacions meteorològiques: senyor J. Salvador.
sella, a les 1750 arribä
aent vela a l'E, fluix, cel
Vela. - Els pailebots el "Cala "ROHRBACH D-1297" amb corclar j horitzons boirosos; al inig- San Viceni;", de Cap de Gata, anib reo, mercaderies i 7 passatgers.
cha S. S. ti. tresquel, cercle ciar, sal; el "Ponl, Martí", de Maó,
Procedent de Madrid, a les
¡ a sol ponent S. 0. fresc, toar amb carrega general; el "Dos 1240 arriba l'avió "FOKKER 10
ni arejadela del S. 0. j el eercle Hermanos", d'Eivissa, anib càr- FC-AMA" arnb corren, mercadequeda amb boira.
208.5
rega general; el "Carmelita" ¡ el ries i 7 passatgers.
Baròmetre. 256. - TermómeA les 710 surtí l'avió "ROHR173.3
"Cala Contesa", de Palma, amb
¡re, 25.
cärrega general; el "Cala Cas- BACH D-AHOL" cap a Estutgard,
Moviment de vaixells a posta tell", de Gandia, ami) càrrega alb escales a Marsella i Ginede sol. - Demoren a l'E. 005 general; el "Malnarrosa", de Va- bra, amb corren, mercaderies i
bc'S‘illtillä goleta itaiians que lencia. arnb càrrega general; les II passafgers.
van en popa. Pel S. un pailebot balandres el "Pepito", de VinaBase Aeronaval. - A les 123 O
gue va vera la mateixa direcció, ròs, amb eärrega general, 1 el surtí l'hidroanió italià "I-VALE"
aa balandra i un pailebot
"Unión", d'Eivissa, amb sal; el cap a Marsella ¡ Roma, amb cor13,1.6
tres pals que passen a ponent, i Hagut "Murillo", amb carrega ren, mercaderies
7 passalgers.
al S. 0. dos pailebots que vénen general, d'Andraitx.
en popa, i un bergantí goleta i
Al Dic. - El motor "Ciudad
tma balandra que van de bolina, de Sevilla.
dés pailebots a motor que vénen
Vaixells sortlts. - Distància
al port; de vela Ilatina quatre
' xas vers diverses direccions navegada dels vaixells que han NOTICIES
sortit: t'ora d'horitzó es troben
s: S vers aquest port.
els espanyols el "C. Segarra",
La Delegado d'Hisenda ha asamb passatge i cärrega general.
senyalat per a avui els seguents
if O VIM ENT DEI PORT
cap a Ceuta i escales; els correus pagainents:
el "Rey Jaime II", arnb paasatge
Pene Estarlas, 4915 pessetes;
Vaixells entrats. - De Bilbao i càrrega general, cap a Ma();
¡escales, amb carrega general i "Ciudad de Mahón", anü passat- Ernest Farlioa. 1.000; Joan Ferrers,
11.;96; Ferrer i Compatrànsit, el vaixell espanyol ge i càrrega general, cap a Einyia, 5.25095; Francesc Molina,
a;abo Carvoeiro", del senyor
vissa; el "Ciudad de Barcelona", 331; Acunen
Ribot ¡ Cia., 6.1 2 51 6;
ije Römul Bo.sch; de Palma, amb ainb passatge i càrrega general,
urreu, mercaderies i 2 1 4 pas- cap a Palma, i el "Ciudad de Va_ Joaquim Segrera. 1.0 O O; Joaep
Sala, 2 9 3; Josep Vives, 1,000;
Fers, el motor corren "Ciudad léncia", anda pass.alge ¡ càrrega
Barcelona"; de Valencia, amb general, cap a Valencia, tots cinc Administrad° de Loteries númen,•rreu, mercaderies 1 3 2 3 pas- de la Cia."Transmediterränia; el ro 1 9, 3.25110; Tomàs FuentnaFatgers, el motor corren "Ciudad "Axpe Mendi", amb cärrega ge- vor, 84 75 0; Emili Garcia, 5 7.2 4 6;
'Manuel Mallen, 2,300; E. Morae Valencia"; de Maó, Ciutadella neral, cap a Bilbao i escales; gues, 998'8
3; Ramona Fetes, 240
¡ Alcúdia, amb corren, mereade- !'italià "Franca Fassio", amb
rica j bb passatgers, el motor passatge i càrrega general, cap pessetes.
.c.rreu "Ciudad de Mahón"; de a Génova; el francés "Asni", amb
Nota dels objectes trobats a la
fartagena, amb 5 4 passatgers i närrega general i de transit, cap
carrega general, el vaixell "Sa- a Marsella; l'italià "Amazzonia", via pública 1 dipositats a la MaF:nto", tots qualre de la Com - amb 102 passatgers i càrrega jordomia Municipal a disposició
.via Transinediterränia;
g eneral, cap a Estats de Parä; de les persones que justifiquiti
ärtinouth, anib fusta, eta
l'espanyol "Hieres", arnb càrre- esser de la seva propetat:
Documents a noin de Felix
suecs "Gothia" "Bothia", ga general, cap a Gijón; el "Virya dos dels senyors Talavera i gen de Africa", amb càrrega ge- Blanco, Rafela Sänchez i Angela
Blanco. - Documents a non] de
'.ds; de Sant Feliu de Guixols, neral, cap a Castelló.
Lluis Guijarro. - Una carterela
J::b el seu equip i turistes, el
Vela. - Els bergantins goleta portaclaus amb quatre claus i
a;xell espanyol "Virgen de Afri'l'inicio", en llast, cap un tiquet.- Un document a non'
;:.", de la Marítima Successora hallan; el
Sagone, ¡ el "Rafaello", en de Joan Company i Bonaventura
Cardiff,
Garcias
Seguí;
de
P.
t .:
Giben!. - Una cartera amb
carbó mineral, el vaixell Hast, cap a Propiano.
cuments a nom de Lothar Per'Artiba Mendi", de la Cia. Navi.5111S. - Documents a nom de
'era Sota Aznar; de Londres i
MOVIMENT
D'AVIONS
Bartomeu Campins. - Un tros
Anvers, amb cärrega general i
de roba. - Un certifical de baptransa, el vaixell noruec "RangAHIR
tisme a nom de Juana Victòria,raid Jarl", del senyor Fills de
Aeròdrom
de
l'Air
France.
Una carlereta portaclaus amb
M. Condemines; de Tampa i escales.amb càrrega general ¡ de Procedent de Tolosa, a les 703 cinc claus. - Un culpó del Denle
*:.ansit, el vaixell nord-americà arribà l'avió amb corren, merca_ Perpetu de l'Interior. - Una plaea d'auto. - Un portamonedes
-Western Queen", de l'Agència deries j 7 passatgers.
Procedent de Marsella, a les de butvica contenint uns númeFveítizna Hispano-Americana; de
nadar j escales, amb carrega 058 arribä l'avió amb corren, ros d'una rifa metällic. - Una
,i:.eral i de tränsit, el vaixell mercaderies 1 sense passatgers. cartera amb documente a nom
Procedent de Casablanca, a les de Maties Junyent. - Una carfrancés "Asni", dels senyors
• Yillavecchia ¡ Cia.; d'E,'dirm- 1206 arribä l'avió amb corren, tera amb documents a nom de
Lluís Bertran ¡ Rovira.
Erg, arnb carbó, el vaixell an - mercaderies .¡ 1 passatger.
A les 1257 surtí l'avió cap a
is "Carlbeath", dels senyors
Tolosa
amb
correu,
mercaderies
de
Génova,
llavera i Fills;
La Junta del Casal d'Esquerra
Thiede, Spalato i Nàpols, amb i 1 passatger.
nepublicana de Sant Ciervasi ha
1256
sortf
A
les
per
a
aquest
l'avió
cap
a
passatgers
visitat el president de l'AssemPort.
i 100 de trànsit, i amb càrrega Marsella amb correu, bercade- Mea Municipal per interessar-li
Zzaeral i de trànsit, el vaixell ries i 2 passatgers.
l'arranjament dels carrers de
A les 715 sortf l'avió cap a Laforja, Porvenir i MarE Cubf, i
'alih' de la S. A. E.
M. A. R.; de Melilla, Ceuta, Huel- Casablanca amb corren, 1'ot:ce- la collocació d'un llum a la crutva i Algeeires, amb càrrega ge- derles i 5 passail.era.
Ila dels carrers de Laforja ¡ SaEl diumenge passat, Ate 5,
gues.
*eral, el vaixell espanyol "Betis",
El president de l'Assemblea
del senyor J. Morey; de Braila i les 746 sortf l'avió aerepcstai
amb càrrega general i cop a l'Amèrica del Sud amb Municipal ha promès atendre el
tränsit, i amb 2 passatgers corren ¡ mereaderies, i el d'aque_ prec.
SEMAFOR DE MONTJUIC

SOLTES

Els Fets Diversos
Severiä Carballo, que viu al
carrer de la Corrtbia, denunciä
que al seu domicili hi trobava
a mancar dues mil pessetes, i
que no sabia qui podía (58Ser
l'autor del robatori.
En aigiies de la platja de
la Mar Vella fou trobat ; dimenge,
ofegant-se un hoine, que mori
mentre era conduit al Dispensar¡ de ¡a Bareeloneta. Per un carnet que portava al damunt es
pague esbrinar que es deia Pere
Punti ¡ Sallent, de seixanta anys.
S'ignora si la seva caiguda a
l'aigna fou casual o voluntaria.
Del fet se'n dona compte al
Jutjat de guärdia.
Al Passalge Oliver, un
marro atropellà la nena Encarnació Puig i Martínez. de cinc
anys, i ii catisä ferides al peu
dret. Fou auxiliada al Dispensari del Poble Nou.
Al Dispensari de Sant
Martí fou auxiliat Salvador Canyelles ¡ Maten, de l5 anys , que
viu al narren de Sant Eusebi, 3,
baixos, el qual presentava una
mossegada a l'ingle dreta,
pronòstic reservat, que I¡ fou
causada per un gos propietat del
Cariaron/ Park, del Guinardó.
Després de cura! passte al seu
domicili.
Al Dispensan de Sant Martí
foren assistits abans-d'ahir Dioajar Ansió, de 28 anys, que niu
al Passatge situó, 17, i Josep Piquer. de 39, que viu al carrer del
Rosselló. 41 O, tercer, els quals
es barallaren i es produiren diverses lesions de pronòstic reservat. Després de curats pasearen als seus domicilis.
Al Dispensari d'Hostafranca fou assistit ahir Antoni
Sancho (jarcia, de 52 anys, que
viu al carrer del Jutjat de Sants,
núm. 83, primer, el qual presen!a y a una contusió al costat esquerre amb fractura de les cuselles setena i vuitena, ocasionada en topar el taxi 36.873-B,
en el qual viatjava, ami.) un (-ap iló d'aquesta matricula. El pacient, després de curat, passà al
seu domicili.
- .41 Dispensari de la Barceloneta fan auxiliada la nena
Núria Garcia, d'onze anys, de diverses ferides incisos a la cara
al cap, que sofrí al carrer de
Meer, en mossegar-la un gas.

I nformae ió

cotonera

En l'informe que es publica ahir ha gons el qual hom veo que es registra
una bona reducció. A continuació reproduim els darrers resultats, juntament amb els d'anys anteriors, aixi corn
altres )(tires que jutgem interessants:

de Ribes, el ciclista Aureli Calves començat l'aparició de dades relatives
i Llorenç, de 39 anys, que viu a la collita de cede americà 2934-35.
Segons el departament d'Agricultura
al carrer número 3 de les Cases deis
Estats Units, Facreatge plantar
Barates d'Horta, fou atrapat per aquest any és de 28.028.000 acres, seun autocamiii d'aquesta matrícula, i resultä amb diverses lesions
i contusions, de les quals fou
assistit al Dispensar' de Sant
Andreu. Despres de curat passà
al sen domicili.
En un har del carrer
Sant Gil es produi una disputa
per una jugada ile cartea. Andreu Brull ¡ Mira, de 35 anys,
agredí arnb un ganivet Bailosar Nicolau Collado, de 41, i
causa una ferida de pronòstic
reservat al pit. L'agressor fou
detingut, i queda als calabossos
del Jutjat je guardia, ¡ el ferit.
després d'auxiliat al Dispensari del districte, passà al seu domicili.

Al carrer de Carlea Marx,
ilavant al número 221, discutiren
l'erran Martínez Muñoz, de 43
anys, el seo ennyat Francesc
t:. larda. de 43, i Ferran resultä
arnh diverses fenicios incises al
braç esquerre.
El ferit fou auxiliat al Dispensar' de ant Andreu, ¡ després
traslladat a l'Hospital de Sant
Pau.
Al carrer de Sant Andreu, davant del carrer de Palomar, fou
atropellat per un autombbil particular Antoni Pérez Clavejo,
48 anys, que viu al carrer de
la Cooperaci6, 2, el qual resulta
amb diverses lesiona de pronóstic reservat. Fou assistit al Dispensari te Sant Andreu; despres
passa al seu domicili.
- Baldomer Sänehezz Mira, de 33 anys, dorniciliat al carnet' de Pons i Gallarza, 8, bar,
litigué la desgràcia de catire davant de casa sena, i es causà
una ferida contusa al cap, de
pronbstic reservat.
Fou assistit de primera intenció al Dispensar' de Sant Andreu, ¡ despres fou traslladat a
l'Hospital de Sant Pau.
Quan es trobava en un bar
del carrer del Cid Guillen/ Garcia Fernändez, entrà un individu ,
i sense pronunriar cap paraula
1¡ pega una burilada. Seguidament l'agressor es va traure un
revòlver i intentà disparar contra Guillem. Acudiren diversos
parroquiana, que Ii prengueren
Aleshores el desceinegut es va
traure un ganivet, ami) el qual
inferf una ferida a Guillem a la

Campanya
1934-35
1933-34
1932-33
1931-32
1930-31
1929-30
/928-29
1927-28
1926-27
1025-26
1924-25
0)23-24

Arrest ge (en ntilers)
Plantat
Conrcual

Rendiment per acre Collita (en milers)

28.028
40. 798
29.978
37.290
35.939
4 1.49 140.693
45 .81 5
45.091
48. 547
45.793
4 6.6 95
45,341
40.138
42.683
48.898
47.087
46. 44846.053
40. 403
41.360
38.287
37.123

Observara aquestes aúnes, veiem com
la reducció de l'acreatge plantat ha estat
d'un 31 . 31 per zoo en comparació amb
el de 1933-34, i d'un 6'5 per ¡no en relació amb el conreuat en la dita campanya. La reducen, és certament important, especialment si es té en compte
que en general s'esperava una xara
d'uns 3o.000.000 dances. No és estrany,
per tant, que els mercats hagin experimentar alca en isser publicat l'informe
en questió, especialment després del pe rode relativament encalmat que han
viscut; momentàniament s'han motivar
en simpatia a la publicació d'un informe alcista, pere, ens resistim a creure
que el seu efecte continui fent-se sentir d'una manera ràpida, a menys que
es vegi assistit per c3ndicions ulteriors
que siguin desfavorables a la cana o
al consum. Sea bo no oblidar massa
aviat que hi ha encara acreatge bastant

201..2

13.057
13.003
17.096

147.7
155.o
152.9
154.5
182.6
157.2

13-392

157.6

13.628

14825
14.478
12.956

17.977
16.104
10.140

per a obtenir prop de izoon.00rt de bates solament anrn que la Naturalesa atavoreixi la collita amb el mateix rendíment per acre de 208.5 lbs. de la carnpanya passada. Per altra banda, no se'ns
oculta que la situadO podria resultar
apurada si la cona u -is d'ara en enclavara algun dany irremeiable. puix que,
prenent simplement un rendiment per
acre de 177 1 (promedi de les cinc darreres eampanyes), la collita que s'obtindria seria inferior als ro.000.000.
El darrer informe sobre el curs de la
collita dis en conjunt ravorable, si be
es conceptos que ét així mateix favorable per al descabdellament del "bollweevil". Sera, dones, importantissim de
seguir molt de prop els informes que
es ragin rebent, i per aquests es podri
jutjar la veritable situació de la branca cotonera ,
f• etropolità, emissi6 1922, després de

cupé, es fina a 74 (-1' 50)).
Moviment borsan tallar
El grup dindústries diverses, no gai-

re actiu, queda en general a posicions
MERCAT LLIURE
invariades. 2s:ornes cal remarcar la miEl rotlle ferroviari del mercat d'o- llora d'Unió Industrial Comunera, 60
peracions a termini es desenvolupa en (+1'5O1, i Unió Salinera d'Espanya,
les sessions que celebra ahir cuan feia roo (+1'65).
moll de temps no s'havia constatar.
Les accions, un xic Inés animades,
Tant és aixi, que es pot dir que aquest cotitzen la major part a canvis prececercle observa tota l'atenció de l'ele- dents ; is de notar la baixa de Lute, 19
ment especulador, el qual es dedich per (-11, i l minora de Sevillana d'Ecomplet a seguir les incidències dels lectricitat, les quals fa un any i mig
val3rs carrilers.
havien romas inactives, i remonten a
No cal dir que, davant aquesta si- 7 8. 5 0 (+14.50).
tuació, els canvis es mostraren en tot
moment ferms, i llur tònica influí per- INCLUSIO DE VALORS A LA COqué la resta del mercat seguís amb mis
TITZACIO OFICIAL
o menys intensitat aquesta tendencia.
En compliment d'ordre de l'Excm. seLa major recaptacio que ha de produir
l'augment de les tarifes comença a fer nyor Conseller de Finances de la Genesentir els seus cienes en aquest sector, ralitat de Catalunya. data 6 del corrent,
i hom ves com en tres jornades s'ha publicada en el Butlleti Oficial d'aquesaconseguit recobrar les pèrdues produi- ta, corresponent al dia 7 del present
des per la depressió que venia regis- mes, aquesta Junta Sindical ha dispotrant-se d'algunes setmanes ençà. Dei- sot incloure en la Contrarió Oficial d'aL'administrador de l'Hosxem, dones, aquest rotlle en franca eu- questa Borsa, amb el caricter detectes
pital Clínic dona compte al Jutfäria, i veurem fins on arriba aquesta públics. els Bons de capitalització de
jat de guardia de la mar t en
la subvenció de l'Estat al Consorci dis
represa tan ben orientada.
aquell benèfic establiment de
Tanca fixada pel Mercar Lliure de la Zona Franca de Barcelona , númerol
Pilar Boira ¡ Garcia. de 50 anys, regid
loot al 42.202, de 5oo pessetes
de pronòstic re- Valors en la reunió de Borsa:
nals, al 5 i mig per im. La qual osa
a conseqüència de les lesions so- servat,lumbar,
i fugt.
feries el dia primer del corrent
Colon
Dia 9 Tunca Alca o es fa pública per a general coneixei,r._+..t
En caure de la bicicleta
al carrer de Barbarä, en ésser
anterior
baixa Borsa Oficial de Corriere de Barcaiona,
a 9 de julio] de 1934 El síndic presique muntava, a la carretera de
atropellada per un auto.
dent, Agusti Navarro, - El secretan,
El cadäver fou lrasIladat al Castellar, Josep Guillen/ López, Nords
5280
51'75
I. Maristany Purés.
+105
de 18 anys, s'ocasiona diverses
dipOsit judicial.
Alacants
45.25
44.50
+0.75
Al Dispensari del Poble testan; de pronòstic greu. Fou Andalusos
1225
1175
+0.50
Non fou auxiliada la nena Anna traslladat a l'Hospital CHnle, on Orenses
16'15
Idwo'15
M. Bit*
- 625
Bernabe Lozano, de nou amis, quedä hospitalitzat.
55'75
56%0
l[8'75 118'25
de ferides contuses a la cara,
Pene Prims 1 Bot denun- Explosius
+050
45'braços, carnes ¡ regló eseapular cia que a la Ileteria de la sera Colonial
43'- Aigües
1
60'16575
+025
esquerra, causades als volt ants propietat, situada al carrer de
147'- r47'La primera sessió 'd'aquesta
del camp de futbol del Júpiter, la Travessera, 174, baixos. en- Ford
725
725
setmana es destaca per la manca
en ésser atropellada per un ci- traren 'ladres, ¡ s'apoderan de Perdis
La
tanca
anterior
d'Orenses
Ford de concurrencia i passivitat ea
clista.
robes, objectes i una quuntitat és del dia 5 del mes que som.
la contractació.
Diumenge, a la carretera en metallic.
Blats: Poca cosa es pot
BORSA AL COMPTAT
1111.1111•1111.11Mil
d'aquest cereal, tal com estan le ä
niercat dobligacions comem,a a coses. Mentre es mantingui el
64+044+64.444+4144.11444+.44-00+04,0+04444+64+64......44,444+,4M+0.4444444+04444144414,44.44
ressentir-se de la manca de clientela, preu taxa es natural que nomes
com sol ocórrer en l'època estival, i el
valuar realitzat no és gaire considerable. slagi de fer negad amb 13123
Els canvis, pecó, donen mostres de sos- del país, però de moment heut
ieniment en tots els sectors, i si algu- de fer constar que no es realitzä
na tendencia domina es mes aviar de cap operació.
Ordi clvada: Nona aprecia
Ileugera fernrnr3.
Els Deutes • c .'Estat, arnb negoci de mes oferta d'aquests generes que
regular importa-ia, queden a posicions no en altres dies; però, en canvi,
poc variades, i si alguna modificació s'ob- s'observa rnenys interi• s a comserva és entorn d'un %viré d'enter, sen- prar. Es practicä alguna operase dominar cap tendencia.
cid en ordi de la part del PeneLes Obligacions Tresoreria Generalirat continuen 'forca sollicitades, i en des, a 31 pessetes, posat estad()
Barcelona.
aquesta sessió remonten a 10075
En civada es 1'411 també algun
(+0'25).
Els Ajuntarrents, un xic mis actius ,, ontraete procedencia Extremaque no en sessions precedents, presen- dura i al preso de 2350 pessetes,
ten millor tónica que no en aquerles, i da munt vagó origen.
Faves 1 fiaron.: L'oferiment
lo majo:- part d'ernissions avancen d'un
quart a mig enter.
regular, CA111 lambe les ganes de
De les Diputacions notnés operen les rompram el P or que es P°1-ta
Provincials, que milloren a 8875 terme 110 fon en laves d'Extrema(-i-o'so). El grup de cèdules, amb re- dura, a 3250 pessetes, en vagó
gular efectivitat, cotitza a canvis poc origen, i en favons fins d'Andamodificats, i solament cal remarcar la Justa, a 34, bord .Sevilla.
haixa de les Hipotecari 4 per ioo (50(0,
Erps: Han minvat una mica
les quals fa prop d'un mes no s'havien
els prens de l'oferta, 1 avui es
contractat, 8665 (-2'35).
catitzen, els de la Manxa, a 27
El grup carriler realitza mu volum
d'operacions forca considerable, sense pessetes, damunt vagó origen.
registrar moilificacions apreciables en De monten', sense vendes.
Els nitres generes sense reS
canvis, els quals en general presenten
avanços entorn d'un quart d'enter. Gran de non.

Mercat e Llotja

XOCOLATES

Per a

bis eis gustos i lotes les fortunes

CASA FUNDADA L'ANY 1797
Oficines 1 Dipósit Central:

Manresa, 4 i 6

--

BARCELONA --

Telèfon 13951

1 SOLER i TORRA Germans
BANQUERS
Rambla deis Estudis, 11 i 13, i Bonsuccés, 1 i 3

NEGOCIEM ELS CUPONS VENCIMENT
1.er DE JULIOL
CARIARA OUIRAIMADA
pro a guardar

CAIXES DE LLOGUIER

valore, documents, Joies 1 altres objectes
de valor

Compartimente des de 22 pessetes anuals

Dimarts, 10 de juliol 'de 1934
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ELS
CICLISME

La XXVIII VOLTA A FRANÇA
L'etapa d'ahir fou ¡uanyada pel francès
Speicher a l'esprint
Els 52 corredor; que reaten en peu
rrengueren la sortida d'Evian a dos
guatas de dotze d'ahir.
Els primera 40 quia:n//en-es fiaren
portat e a tren moderat i en actitud
rxpectant. A les 12 . 50 passaren els
corredora en grup compacte per
waunemase.
Per Bonnevilla, on són els ciclistes
a les 1345. continua unida i hornoena l'expedida. Pace qllileniNtre,
després comencen les costes p er a la
collada dita de lakrravis, que compra
per la classiiicació del premi especial
de la Muntanya. En els p rimera reaits
no hi ha novetat. Després, do.gut a
unes "estirades" del belga Vervaecke,
re fracciona el grup i l'esmenta: corredor, junt amb Cazzulana acensegueixen un avantatge d'un centenar
de metros. Ve un escama: que mena
amb Antonin Magne i Marano, seguit a curta distancia aer
Vietto, R. Maes, Franzie,
i(Sotti i altres.
En un altre agrupament marxen
Ezquerra, Trueba, Cafiardo, etc.
¡Aquest, que sembia no tenir avui un
i> on die., es va retardant en apuestes
costes. Cap a maja pujada. Victto
iOrCa el tren i aconsegueix atrapas
Nervaecke.
En la collada de Tamie, hi ha nous
tracclonaments, pera els 70 quilometres que resten per arribar a Am.
sen proa per a facaitar nous contarles. Mal g rat tea, un cru p d'una dol cena d'homes aconsegueix prendre
cert avantatge, i sial arriba a la meta,
caz les posicions es marquen a
Cal fer remarcar la notable actuatia de Marian Cañardo, qui retardas.
com queda estampas. fent un digne i
plausible esforç. s'ha sabut conocar
d'una manera excellent i as arribar
Aix-les-Bains amb els hornee de
l'escamot capdavantee, el qual it ha
proporcionas una remarcabie ciassiiicacha en la sisena etapa.
El francés Le Greses ha tingut la
disson de trencar art pedalier a la
costa d'Arradisse. la qua; cosa l'aa
retardas notablement. el que li ha
costat el segon lloc de la classificacié genera: oue brillantment havia
aconseguit, lloc que ha vingut a ocuManan°.
par
En e: descens ala format un compacte crup al qual es van aiegint ele
corredora que s'havien retardas en la
costa, corn Speicher, Lapebie, Cahardo, De Calouwe, pera al pla es redueix el grup, i perden terreny alguna
trepadora i a pesar d'una segona costa
in Son memos es presenta a la meta
disputant - se l'etapa a 1" sprint".

Sisé. Trucha, 8, etc., etc.
Avui es carrera la setena etapa.
Aire-les-Bains-Grenoble ( 229 anda -

metres
a.scuriet vencedor de la ari volt,
a Madrid.- El dissabte es va correr
la primera etapa de la volta ciclista
a Madrid. \'a resultat vencedor Anbuh Escuriet, sobre un recorregut
157 quilometres, que el va cobrir en
3 liares. 5 minuts, 57 segons.
Les reiterades avaries que van telar
a les seves maquines, van oaiia,ar
Fermin .frueba, A. Fernandez i J.
Barrendeo. a no prendre part en tetapa d'ahir. aixi corn Angel Mateo que
va resultar ierit d'alguna consideració
ea una caiguda.
Ahir es va córrer la segona i dar
etapa.
-rea
Aquesta segona etapa, ha estat molt
Pesada. El recorregut ditisil i (lefa
cient ha estas excessivament harg
Per als madrilenys, no ames Per a
curses de mes de 130 quilometres. Ens
valencians, ansb mes coneixements i
resistencia, van saber administrar-se
be i obtenir els dos primers noca en
la classiticació general.
Eacuriel, ha estat el rnillor, en tactira i en iacultats, pera en no tenle
enemicS perillosos- Ferrnin Trucha,
un d'ella, no va prendre la sortidasIa limitas a guanyar i ajudar el seu
Paisa Salom.
La prima de Torrelodones la vi
guanyar Saturnino Alonso. Va er./er
un merescut obsequi d'Escuriet al ma-

drileny.

Classificació general:
a A. Eacuriet, 11 5. 59 m. 0 3 s.
2. Baptista baloto, 12 /1. 01 in. 34 s.
3. R. M. Trillo, 12 h. 01 m. 37 s.
4. B• de Castro. 12 11. 04 01. 04 s.
5. V. Carretero, 12 h. 0 3 1/1. 22 5.
o. Dariz Parez, 12 h. (fa in. 01 s.
7. R. R. Trito, la h, o8 in. 4 5 s.
8. E. de Llas, 12 h. 08 ns. 44 0.
o. Manuel Bueno, 12 h. 12 in.

40 5.
10. J. S. Algobia, 12 la 15 ni.

s.
ir. Urbano Bautista, 12 11. 17 m.

01

11 s.

El festival del dissabte a Reus.El dissabte tingue lloc januaciada
cursa a l'americana al auladroni de la
Casa del Feble de Reas.
Per malaltia de Figueres. de Tolosa, i de Rafecos, de Vendrell,
organitzadors completaren el programa i combinaren els equips ami> els
gerrnans Albinyana i Gascon.
Muceta ciecurnstencia posä en evidencia la superioritat dels gerinans
Albinyana, la qual cosa resta emotivitat a la lluita.
J amen°, que per primera vegada
corria en pista, emprä una bona acCLASSIFICACIO DE LA
tuada/.
VI ETAPA
Heus ad els resultats:
Primer. Georges Speicher. 207 gulPrimer.- Albinyana, g ermana. 5 20
lbrnettes en 6 horca, 45 minan, 16 VO:ttS, 11 punta.
segons.
17
Segon. -1, Cebriän-Jimeno,
Segon. Lapebie.
Punta, a dues volteo.
Tercer. Morena primer dels "isoTercer. - Bachero-Jimeno, 8 punta,
2as".
a tres voltes.
Quart. De Caluw.
Quart.- Sans-Palleja, z punta, a
Cinq ue. Cazzulani.
cinc voltes.
Sisa. Vietto.
Cinque.- Civit sol. O punta, a 521
Seta. S. Maes,
voltea.
Vuitè. Cafiardo.
Sisé.- Gasean, gerrnans, 4 punta, a
Nove. Exequo Martano, Magne, vuit acates.
A. Buchi i Vervaecke.
Els germana Gasean corren arnh
maquines de carretera i vais ésser molt
CLASSIFICACIO ESPECIAL PER hataliadors. i es van fer aplaudir tnolt.
AL PREMI DE LA MUNTANYA
Els detentora del braçal de acrecencia R. Lazara, Rovira. de l'A. C.
Primer. Vervaecke, 20 punts.
Montjuic, i Palleja, de la P. C. Avant
Segon. alolinar, /6.
Sentare Reas, van vencer a J. i E.
Tercer. Ezeuerra,
Gasean, resaectivament.
Quart, Martano 1 Magne, an.

CURSES DE LLEBRERS
-=CON(bDROM PARK
(Sol de Baix)
Tal com estaca anuncias el passat
dissabte es va celebrar al Can6drom
Park :a reunid nocturna ese ei va
descabdellar en ple exit.
Heus aci el resultas de les proves:
Primera cursa. L'as. Cinquena categuria. Dietancia. aao ¡ardes. VIÚI.
participante. Vencedor el núm. 4, "Morito". amb 35 s. Conoces, "Inca".
Segona cursa. Llisa. Cinquena categoria. Distancia. 500 ¡ardes. Vuit Participants. Vencedor el mim. 7, "BlueStaa ' a amb .34 s. Collocat, "Mora M.".
Tercera cursa. Llisa. Quarta categoria. Distancia. 500 lardes. Nou particiaants. Vencedor el nana 6, "Zoraida". CoHocat. "Maja".
Quena cursa. Llisa. Quarta ca teg oria. Distancia, 3 00 iardes. Sis participante. Vencedor el núm. 2. "Tbe
Quema", arnb 32 5. 1-5. Colineal,
"Viento".
Cin q uena curca. Valles, Quarta categoria. Distancia, aoo lardes. Case
participants. Vencedor el núm. 1,
"BeederaII", amb 34 s. 1 -5. Collocat,
'aDolfina".
Sisena cursa. Llisa. Tercera c at e e n Tia. Distancia. Sao lardes. Set parta
CiDants . Vencedor el núm. 6, "Wateramb 3t s. 3-5 . Callocat . "G.:tarra".
Seterta cursa. Llisa. Tercera citegoria. Distäncia, 500 jarcies. Vuit insCrits. Dos "forfaits". En «Mi el:le n tia sis participants. Vencedor el flamero 5, "Tú". amb 31 s. 1-1 Colloca,
"Argentina".
El descabdellament del Programa
ealebrat el diumenge a la tarda als
terrenys del Sol de 13aix va mantenir latent noten' en toiea les peo.
vea. els quals resultats no van defraudar en el mas minim rinlerAs que
havien despertat.
Heu-vos ací el resultas de les proves:

Prirnera cursa. Llisa. Cinquena eatsgor.a. Distancia, aoo iardes. Vencedor el núm. 6, "Chile", ama 36 s,
Collocat, "Turca".
Segona cursa. Llisa. Cinquena categoria. Distancia, 500 iardes. Vencedor el núm. 5. "Señorito", amb 34 s.
Collocaa, "Apache".
Tercera cursa. Llisa. Cinquena caregona. Distancia, 500 iardes. Vencedor "Mora II", amb 34 5. Concha:,
Aranguer".
Quarta cursa. Lliaa. Quarta categorja. Distancia, 500 lardes. Vencedor,
"Blue-Star". arnb 33 s. 2-5 . Calloaaa
"Barbaa II".
Cinquena cursa. Llisa. Quarta categoria. Distancia, 5 0 0 lardes. Vencedor
"Ribereña'', amb 33 s. Callocat,
Sisena cursa. Llisa. Quarta categora. Distancia, 5oo ¡ardes. Vencedor el
narra t. "Sardinero" ami" 3 2 5. 2-5.
Co140eat, "The Qtleen".
Setena cursa. Llisa. Tercera categari a . D i s tanci a. 55 o tardes. Vencedor
el nam. 7, "Waterloo", amb 35 s. Colocas. "Arzentina". Segon callocat.
"Golondrina I".

Romp edera una vegada más a gots
ele oollaboradors 1 comunicante
de la 8.0010 d'Esports de LA
PUBLICITAT, que els originals
I notes per a la publica/M g han
d'feser trames°c a la nostra Redimió Esportiva, • arbar/4 13,
abans de les nou del vespre.
una altra toreo,
Trametre'ls
o donaras de l'hora ',lamentada,
oonstItuelx un Important destorb
per a nesaltm ge, encame que
Cairel* la seguretat rar als que
els tramiten, de no veure'l*
publIcata
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La vida interna del Futhol Cluh Barcelona

Els Campionats de Catalunya d'outriggers i ski!?

El Assec de la darrera asseifiblea El Club Maritim, el Club Nàutic

Dues qüestions vitals es plantaren veure's obligat a declarar-se en fallida, equip de futbol i guanyar campionats,
a 150.000 percate si els socia del Barcelona ho
semblca: la situacia económica i la re- pe5SeIeS.
haguessin cecean sial ja faria anys que
iCom it, dones, que el Barcelona, na al Club n'hi quedarien poca. Perú tots,
novacta del Consell Directiu. I tots
que
planta
cara
a
solament
viu,
iorma
que
sinó
en
la
conscients de l'alta finalitat que té una
resoldre's
dues van
tothom concia: aprovant els comptes i totes les contingincies arnh una cae- organitzacia coa, la del F. C. Barcevotant per al lloc de president del Club rega a sobre superior al mig mató de lona, prenen els partits de futbol com
pessetes?
a pretext, com a nene, coto a Ilae viel senyor J. Sunyol i Garriga.
l'enser l'Unica explicaria la trobariem sible entre 1015, pera considerant eme
Ell el Butlleti del Club, repartit amb
anterioritat a l'Assemblea, es donava en l'ambient democrätic que regna co el per sobre de tobt els resultats espartius
tit extracte deis comptes, Actiu, PassM Club. Bis seus vuit mil socis - quanti aaversos tui La una ohra a continuar
-taúnicmhelsubpanyo- i un lloc del qual no es pot - sense
i Comnte de Pèrdues i Guanys del darrer carretea I el seu resultat no es riuen pas a pas la marxa del Club, i mas ni mas - desertar.
mole falaguer, tot i reconèixer-se gene- resarnen i el critiquen cam a cosa 5e•••
ralment can a relativament satisiaato- va que és. Les arces assembleet, despees
L'altre punt, el de la renevacia de la
ri, entenent - se ama el sigaificat de la del retorn a les generals de socia ararparaula relativament l'alt esperit amb dada ja la supressia dels delegats. san junta, va acabar-se amb sieh
mensinr Stinyol per al càrrec de presiqué els socis van aprovar la g e stió del veritables assemblees democratiaues
Consell, que deixava un romanent ne- es critica i es depura l'actuad a deis di- dent. Aquest , que va acceptar a resergatiu de mes de 'anotan pessetes, ue es rigents 1 de les quals, els que conti- va de les gestions que furia per aconvenia a sumar al de prop de 60o.000 tun en, han de sortir-ne mes enfortits seguir la callabaracia de diversos exque s'arrossega deis exercicis anteriors. que abans. En una paraula, el soto directius. net ha a e onseruit encara (laPotser el ras del Barcelona és yeti- del Barcelona. que no té altra pena nar la lli s ta de la nova Directiva. Fa
tablement l'únic que es pot presentar que els fracassns esportius ciecumstlin- '-'triava - sembla - que l'imic que el
con/ a original dais la IlleChiCa dels sials qae ha sofert el seu equin de fut- senyor val és pe la renovada
Clubs de haba!. lamina per excitarle, hal en els darrers anys, tatraa is un ara Cansel/ piala absoluta. tense que del s
clubs, com el Madrid. ainb moltes des- cas Unic ar disciplina, d'entusiasme i de airectins que formaren el darrer Conpeses, seaurament superases a les del cala/horaria.
sell en centinni cap.
L'esperit dels suris Os tan enlairat.
rnateix Barcelona. que viuen gräcies a
Alturas punt de vista. que pot repreVesiore personal d'unes persones que san que d'aquest desnivel' ecanarnic ell ser sentar un canvi daarientacia en la marels veritables amos de l'organitzacie, considera salidariament responsable, i xa del Club. tindri les seres dificultats
de g ut a les grosses aportacions de me- quan en parla diu: "Nosaltres deceno... per quant, sense un punt ute contactanto. I anicament aquesta contribució ptes.a.
te amb els substitutta, la continuitat de
Altra cosa seria lamentable. El Bar- !a tasca pot ressentir-se'n.
personal d'un o de dos és el que permet d'aguantar l'enorme carressa de celona te arta una feina a fer en l'arI niés encara Si, corn semilla, la didespeses Que tenen a sobre. Un altre are, moral. eatiratiu i patriatir. que una
misia del secretari general, senyor
cae, un club que 95 l'orgull del ami pais, simple niiestia, ale elifirit no lumia de Francesa Figuerola, és mantinguda.
el "Deportivo Alaves", esta a punt de malasruanyar. No tot es tenir un han

E F. C. Barcelona en la darrera A3- degut a un deute superior

El Barcelona clausura
la temporada amb
una victürla sobre
l'Irún per 4 a 2
En els diversos partits
amistosos es destaca la
derrota de l'Espanyol infligida pel Valencia
El darrer diumenge el Barcelona
va decidir cloure la present temporada futholistica. El mata que s'havia
confeccionat era d'un interés ben relatiu. Es tractava d'un partit amb !a
Unió d'Irun, per cancerar el contraete del traspaa de Lecuona. El pablie
escassament va (amplie la ineitat del
terreny. El joc, per no desentonar
tarnb g fou d'escassa qualitat.
A la primera i nart, els irtinesos imposaren el seu joc rapid. que no saiteren contrarestar eis blau-grana, i
que va ésser el motiu que en els primera 30 minuta el marcador assenyalis un dos a zero favorable als visitants. Després, un xic mis acoblats
ela jugadora del Barcelona, van poder
contrarestar el joc dels bascas, acabant el primer temas amb el resultat
de tres a dos al scu iavor.
El segon temps va sisen de continuat dornMi catalä, amb algunes incursions deis iruneene. nn pire perilloses. Fi:1210A marcant al da rr e a mi
-ranelBcoqutgalse
favor.
Van ésser marcats els gola de la
forma segitent: Cotn hern flit, els primers a marcar t'oren els bascas. I'n
gol segur, parat amb la niä per Arana,
fou castigada la falta ami/ la pena mäalma, transiormant laztiriterea el primer gol per al seu equip, al cap de
15 minuta; uri "tour tret sobre porta,
to minuta mas tara, és Ahuma el (1.'
last Nognes, al cap dels 6 minuta següents: una centrada de Pedrol, que
remata Chacho, fon el primer per
al Barcelona; pocs mornents despeas.
una nova passada de Pedro' a Escota es el segon gol dels blau-grtum.
Per altim, Soler cedi a Pedrol, i
aquest novament a Escolä, que marca el tercer gol catalä. segon
tenips. Goiburu, en una jugada combinada anat Trujillo, i quan mancava
sols un rninut per finir el partit, marca el quart i darren gol del Barcelona.
Els equipa, arrenglerats a les orden de afallorqui, j'oren:
Barcelona: Nogués, N'illacampa,
Arana, Espuny (després Font a Soler, Aman. Pedro' (després Goiburu),
Trijullo, Escola, Chacho i Dita (després PedroD.
Irun, Entera', Alzara Guillén, Querejeta. Linazazono, Lemona, L'ztizEchezarreta,
berea.
i Aguirre.

Cal destacar del Barcelona. Arana,
Soler, Escolä. Pedral i Chcallo. De.
l'Irun, Guillén. Linazazono i Estimba.

Fi

Altres partits amistosos
Valancia-Espanyol, 3 a t (a a'ic).
Badalona-Sabadeil. t a 1.
Sants-Manresa, 4 a 1.
Júpiter-alartinenc, 4 a 1.
Girona-Terrassa, o a t.

La primera divisió de Lliga

Aqueett equips han de jugar un altre Partit.
Assemblea extraordinaria del F. C.
Barcelona. - Amb el prec d'étser
publicada, el F. C. Barcelona ens envia la següent nota. signada pel seu
president ¡ secretari, senyor Joan Coma i Ramon Perpinya, respectivament:
"El Consell Direetiu del F. C. Barcelona te l'honor de convocar els seus
associats a l'Assernblea generalextraordinaria que saldrá. llnc el dijous,
dia 12 del corrent, a les deu de la
vetlla (mitja hora mis tard s'obrirá
la sessia), al local del Centre Autonomista de Dependents del Comere
i de la Indústria (Rambla de Santa
Mónica, 25). per a donar exclusivament campte el senyor Josep Sunyoi
Garriga de les gestions efectuacles
en compliment d'acord de l'Assemblea
general de socis."

Despeas de: segon partit elinatatori entre el Saragossa i el Certa, guair, al novament pel darrer , i eurnar
encara de tot l'enrenou dels ponenciases i avantponencistes, la Federació Espanyola ha designas ja els catorze scguents equips que integraran
la primera divisia la temporada eme
ve: Madrid, Athlitie de Bilbao, EspaEl secretari general del Barcelona
nyol, Barcelona, Donastia. Ovieda. ha dimitas. - El senyor Francesa FiBelis, Valencia, Racing Santander, gueroa, després de nou anys d'ocuAthletic le Madrid, Marca, par la secretaria general del F. C.
Irun i Celta.
flarcelana, ha pres la decisia de dimitir l'esmentat carrer. allegant assumates estrictament persanals. En
La Copa d'Europa
//remire l'esmentaila dec:sia, el seEls restatata dels partits de dita nyor Figuerola ens prega que fem
menge, valedars per a la Copa d'Eu- constar que no oblidara totes les deropa. t'oren els següents:
Inostraeions d'afecte rebudes en el
A Tari: Juventus i laipest empata- transcurs (le la seva actuada p e part
ren a un punt, quedant elassiiicat per dele elements direatins i socio de:
a lea sentaana:s el Joventuts pel gei Barcelona.
average.
A Viena: El Rapid vence el BoluEl banquet al senyor Figuerola. ena per quatre a un. Es classifia e: Per un nucli d'ex-directius s'está arBalogna també pel gol average.
ganitzant un banquet d'homenatge
A Kladno, recluir> toral renca el Francesc Figuerola, en ocasió que
Ferenavaros per 4 a 1, quedant clas- aluest deixa definitivament la secresificat el Ferencvaros tamae pel mo- taria del F. C. Barcelona, que per
tiu susdit.
temas ha vinant regentant a satisA Praga, l'Admira, de Viena, va ¡aceita completa deis Consells que han
batre l'aparta per 2 a t.
presidir la vida de l'expressat club,

Iflotor ism e
-=--

atm amb Varal san els dos "asas" de la
Ferrara tan temuda per les marques
competidores.
Laxa. d'aquesta organització del Gra:1
LA ESCUDERIA FERRAR' I ELS
SEUS ALFA ROMEO TRIOMFEN Prerni del alarne fou ramal, i la gentada en sortí torea complaguda.
NOVAMENT AL GRAN PlaEa11
DEL al Ala N E
AVUI ES LA TRADICIONAL
1.a classificació d'aquesta cursa, ce- alANIFESTACIO AUTOMOBILISlebrada el diumenge passat, a la re- TICA A SANT CRISTOEOR DEL
giesst
REGOalIR
I. Chiron, Alfa Romeo, en 3 h. 23
Avui, com es ve fent des de fa 27
in. 31 s. 4-5, a Lina maja de 145 quilòatta-a, l'amiga barriada del Regomir cemetres 995.
2, Cuy Moll, Alfa Romeo, en 3 h. lebrará la gran Esta del; automobilistes. laadilesio de qua es abjecte Sant
33 in. 27 s.
3. Mariani, Alía Ronda, a dues vol- Cristador, adhesió que cada any augmenta, novament es vega plasmada el ditea
4. Hamilton, Ilaserati, a tres voltes. marts vitient, atta) motiu de la tradicional solemnitat, a la qua' han prontas
a
cine
vol5. Lord Howe, Bugatti,
assistir els mas importants elements del
tea.
Sofietti, Alia Romeo, a cinc vol- nostre salón de rautomabil.
Es interessant de ter esment del zel
tee.
Mataras her incidencies d'aquesta cur- amb qua el veinat del Regonur ve conad, 611 el gran Nuvolari va hacer d'a- servant i millorant la eapeila, que data
bandonar per haver-se-li ineendiat el de- centenars d'anys i per la qual han
catite, de resultes d'una despistada, desidat nombrases gernac ions en busca
quan marxava a mis de 200 per hora. d'alleutament a les SeVeS vicissituds.
La prova talaste un gran interés, i el Una Junta d'Obra nonienada pele velas
llamaras públic que hi assisti presen- administra la dita capella; te cura de
cia una theta entre els corredors, po- tenir-la crol procedeix; ha introduit no
dent-se ben air que han una cursa ben poques millares; l'Ita restaurada; distribueix socorsos entre els necessitats
int,re,,a nt i emotiva.
La volta mes rápida t'aconseguí Var- del barra 1 es pot enorgullir de mantezi, que anava al cap, 1 la qual ala ieta lar nie l nuaa satisiactori estas el que
constitueix una jota histarica, puix que
a 152 quilämetr.h 95 1. Varzi, Però,
FRONTÓ NOVETATS
hacer de retirar-re momentaniament, de- aixi es pot considerar la dita capella.
des
d'aata a detectes de carhuració, i
5501, DIMARTS
Tarda, • la• •:
ama' nimnent a gafa el cap Chirola
NARRU II - VILLARO
L'Etaneelin es retirä, Pe rqui se lt va
Is prega als conductors dantainabils
e•ntr•
trencar el dipäsit, i Straigh, per defecte e, dirigeixin a la Capella del Regomir
CALLARTA II _ CAMPOS
de carburada.; Sonuner, per incendi, i gel, carrera de Jaume 1, placa de la
Zhender, per avaria en la junta (le car- Bel/al/lira i carrer de la Ciutat, ateNut. • n •• sois.
dan. Varzi, després d'ampliar les t'en- nent sempre les inaizacions dels depenIZAGUIRRE - PEREA
ciendes de carburació, deixä el seu vo- delata de l'autoritat, tot amis a l'objecte
liontre
lant a alarioni, el qual encara es classi- d'aconseguir el majar ordre i organdQUINTANA IV - Chiquito GALLARTA
fics en tercer bloc.
zació.
Este beta provat que aquesta Scsaleria
La Junta (1. 0brel del Regomir
prena
anar
si
fos
corn
cursa
va a Una
cursar, com sempre, nombroses invitaFrontó Principal Palace dre
rafe; una vetada mas s'imposi als c1011S ; rnalgrat
aquelles persones
seus contrincants, i sorti victoriosa; que nO les hagin rebudes paden canear.1vni, (limarla. Tarda, a los .115 Chiron va agaiant fama, i hotn creu rer a la tradicional manifeetaciii de
GABRIEL I - ULACIA I
ronda,
RECALDE II - MENDIZABAL
NO., 1015

ART1CLESPERATOTSELSESPORTS

OR

JUARISTI I - MIAUS II
ANDRINUA - GUTIERREZ

SI ts-Ettcram

l'automobilisme, on seran rebudes amb
tot afecte. I.a heneclicciO as enteran/era

de Tarragona i el Club de Rem
Barcelona, sortiren vencedors
El diumenge passat a la tarda, davant del tros compras entre El Martell i IEstaciel Marítima de Barcelona, eat un trajeete que amida 2.000
inetres, se celebraren els campionats
de Catalunya en outeiggers 1 skifi.
Cal dir, abans de tot, que lela molt
de temps. potser des dels campionats
d'Europa de Rem, eme no haviem viet
l'animació que presentaven lea tribunes i llocs per a presenriar les competiciono. L'organització va estar
dalla mes acurada. El Clubs de Reto
Barcelona, que era l'organitzador, ha
d'apuntar-se un malt.
Participaren en le, diferents proveo
el Club Nautic de Tarragona, el Club
Maritim el Club de alar i el Cl ub de
Brin, toso ells de Barcelona.
L'acre del repartiment de premis
es va fer seguidament, acabades les
competicions, i ho (a ra e: primer datada de Barcelona, senyor Pi i Sunyer, el qual felicita eiusivament tots
els guanyadors.
RESULTATS

Outriggers a quatre remera i timoner
Categoria debutants - Cooperació
En els 1.000 rnetres, el Mari=
porta la davantera, segult del Club
de Rem i Club de Mar. En els 1.3oo
meteco, el Club de Rens passa al ata/t'alta i s'adjudica el primer 'loc.
1.r Club de Rem (Ricas, Santamaria, atoada, Camanyo i timonel- Lozano).
2.n Club Maritim, a so segons.
3.r Club de Mar. a 14 5 , 2-5.
Skiff campionat
El Club de Rem s'ha imposat des
de bell començament, i quan Prat.
del Näutic, ha reaccionat, ja li ha esta t impossible d'aconseguir el guanyador.
1.r Club de Rem (Mora), 7 m . 45 5.
2.n Cluh Nàutic (Prat), 7 m. 57 s.
3.r Club alaritim (Gassóliva), a
ruht segons de diferencia.
Iols a quatre remera i timones>

Categoria juniors - Cooperació

Fins als 50 5 metres la llana ha estat
igualada entre el Rem i el Marítima
A rnitja enrsa, el primer porta Va y antatge de més d'un Iang i, finalment,
davant de l'Estacha Maritirna, es disputa la final, que ba estat molt afeerissada.
r.r Club de Rem (Vives, Bruguera Cardona, Castillo i timonel- Lar2..n. Club Maritim, a 7 segons.
3.r Club de Mar, a 15 segons.
Outriggers de dos remera i timoner
Campionat
La prova ha estat utut colee a colze
entre els dos (mies participants. Darrerament s'impoaaren el% del Maritim i aconseguiren el triomf .

Atletismo
EL F. C. BARCELONA VENCEDOR EN ELS CAMPIONATS
GENERALS DE CATALUNYA
PERE RICARD DEL JUNIOR
FUTBOL CLUB, NOU RECORDMAN CATALA DEL LLANCAMENT DEL PES
El diumenge passat, a l'Eatadi de
alontjuia, al mati i o la tarda, se
celebra la darrera jornada dels Carnpianats generals de Catalunya d'Atlebou mis grata que el
tisL
m'animacia
e.

primer dia, i l'organitzacia /araba va
minorar.
L'equip del F. C. Barcelona va
aconseguir una victaria esclatant damunt el Barcelona laniversitary Club,
ami) trenta-quatre punts de diferencia.
La nota sensacional de la diada
Sau la que ens va dottar Pere Ricard,
del Junior F. C., en enderrocar un
dels rècords catalans mis consistents.
Ell ha este mis afortunar que En
Ligues petit. Despassar eas desee
metres és una gesta digna de la tia'loe estima.
1 Ricard , si la temporada de hanys
no el "deixata - , estä en condicions
de renovar-la.
El barcelonista Piferrer, en una
cursa molt uuiai portada, va ésser el
primer, davant Angel.
1.2" steeple -e ha se" fou amalament
guanyat per Angel Mur en una marca

346 metres, es
primer en el salt

med
Eli°Jteéri Culi, amb

encara.
%

arsuh

segons 2-5.

2.n Club de Mar, 8 n1. 33 s. 2-5.
Regata femenina en iota a quatre
remera i timonee - Cooperació
Aquesta prova es disputa damunt
de Loes metres; solament hi particis
paren les defensores del Club de Rein,
Cal dir que actuaren anib gran esul
i ioren molt fecilitades.
1.r Club de Rern (Longoni, Guasca,
Saga Taran i timoner Carbonen).
Outriggers a quatre retoces i timoner

Campionat

Duran: els primers pa metres, el
Maritim porta avantatge sobre el
Club de Mar, el Naut.c ¡ el Rem,
Cap a mitja cursa és el Maritim i el
Nàutic els que es disputen aferrissadament el lloc, seguint per aspen
ordre. A conseqüencia d'haver trencat una pala abandona el Club de
Rem. Prop de la meta s'estableix una
altea lluita i arriben per aquest ordre,
r.r Maritim (Fantquerni,
Fontquerni, Bonel i timonee Gracia),
7 M. 22 s. 2-5.
2.n Nàutic, 7 m. 29 s. 2-5.
3.r Club de Mar, 7 ni. 37 s. 1-5.
Iota a nutre remera i timonee
Cooperació
Aquesta competicia resultit moft
disputada. Els darrers moments s'imposa el Club de Renn i aconsegui
victòria.
1.r Club de Rem (Prat, Aubia,
Mangraner, Forier, timoner Lozana),
2.n Club de Mar, a 14 segono 1-3.
3.r 'Maritim, a 21 segons.
Outriggers a vuit remera i timoner

Campionat

Ja de sortida pren avantatge el
Club Näutie, seguis del alaritim 1
Club de Mar, Es quals porta un gran
avantatge. Cap els 1.000 metro s'intensifica aquesta ¡ d'una ernbarcaci6
a l'altra es porten ben be ra metres.
L'arribada es fea per aquest ordre:
1.r Näutic (Prat, Villacivil, Ha.
guet. Basa. Marca, Fort. Salvado:
i Larramendi). 6 m, 42 s. 3-5.
2.n Maritim, a 16 s.
Club de Mar, a 29 a. 1-5.
La Copa Club Maritim, reservad:
a outriggers de vuit, se l'adjudica el
Club Nautic de Tarragona. La Cepa
Bonet i Mangraner, juntament anal
el Troica! President atada., els acota
seguí el Maritim per haver vega!,
respectivament, en outriggers a dos
i a quatre. La Copa . ajuntament de
Barcelona se l'adjudica el Club at
Rem per haver guanyat mes provea
de cooperació. I el Gran Premi de la
Generalitat de Catalunya va passar
a mans del Club Näutic de Tarragona, per puntuaria, corresponent a :es
provea d'ahir i les • slebrades el dita.
menge paasat a Tarragona.
1'65 metres; guara Flores Orphea,
160 metres: ciegue, Dalmau, Badalona. 1 . 6o metres; sise, Altafulia, ídem,
1 . 6o metres.
4 00 metres tanques (final)
Printer, Roca, Barcelona, en 59 segons; segon, Tugues II, Badalona;
tercer, Montare'', B. U. C.; guara
Miralles, Barcelona; casque. Mohux,
dem; sisa, Gil, Badalona.
Barra (final)
Primer, Cuguero. B. U. C. a 27'34
metres; segon, Salvador, Gironi, a
24'94 metres; tercer, Amado, Federada d'Alumnes i Ex-Alumnes de l'Escola del Treball, 24 . 65 quart,
Triquell, ídem, 22 m.; cinque,
pu6a, idern, 2135 m ; sise, Bonet
Atletes Units, 16 . 68 m. •
Pus (final)
Primer, Ricard. Junior, récord a
Catalunya, Lactó metres; segon,
Plomo, riaz8 na: tercer, Tu'
nitre II, Badalona, 11'32 m.: quart
Llama, Gironi. 10'83 511, einqué, N'a
dat, Laietana. 1074 ns.; sise, Serial,
Badalona, Pilo m.
3.co0 meres steeple-chase
Primer, Mur, Barcelona, en ro ra
5 5. 4-5; segon. Smandia, Nurmi, ca
In m. 10 s. 1-5; tercer, Pey, BarseInfla: quart, Climent, Aire Lliuse;
cinqua. Granel, Natura; sisé, Jora;
F. A. E. E. T.
800 metres (final)
Primer. Piferrer. Barcelona , en a
minuts t segon 2-5: segon, .anzel,
B U. C.. en 2 m. 2 s. 3-a: tener,
Monfort, idem: mara \'ives. Barre.
lana; einque. Camps. Barcelona; sis
Sita i, Badalona.
Llar/lid-1 (final)
Primer. Altafulla. Badalona, 6'aa
metres: segon. CO/npany. 17.

Badalona. 226 /id; tercer. Font. Ert,

Idi hagui un m-oment en el qual eelona. 6 . 2o rn.: quart. Roca. llave.
hom va dir que havia sortit el ene- lona. 6 . 08 rnetres: cinqua, Rosquer.a,
cessor d'Arévalo amb Montoto. En- Girona a'a7
cara que aquest es tina bella espe- 10,000 metres !lisos ( (ina!)
ranea l aqaell conserva, pie ara, d.
Roe preeminent.
En la curta de tia metres tanques
hi llague una protesta, que la Federació va atendre, i per tant la alassificacia és provisional. (Aquesta tour
Consegal, B. U. C.; 2, Roca, Barcelona; 3, alontgrell, B. U. Cl.
Els rellevarnents 4 per 100 ¡oren
311Unya t5 . cense ningU
Junior F. C., davant el B. U. C.
i el Barcelona.
La calor a Mantjuic ion asfixiant.
i va demostrar, una vegada mis, que
el calendari atlatic va retardat tres
o quatre setmanes.
S.

gratuita. Les almoines i donatius que
e; rehen es destinen al sosteniment de
Li cal/ella i a la beneficiada del barri.
Resultats
Les senyores i senyoretes ocupante
iietRAIGE ElICIRIC 'ele catxes seran obsequiades amb So' Alçaria (final)
CADDED NOS 5.8 la, b. I Du35541) . 5 el ratne l.13 d fans. tals condttetras
Primer, Canyades. independent,
t inetres; segon. Cardas, Terrassa,
/otees anib manees d'espigol 1 medalles
C7t
metres; tercer, Rigual, Laietana,
del
Sant.
1

I Pf Id505111E AVION4 1:MIt
en les
',ancas rondanas sie
pr5,, n quciatat al

r.r Club Maritim (Basto, Sugranyes i timonee Amegna), 8 minuts
43

Printer, Fara, R. A. C., Esaartat
ea 33 ni . 54 s.: segon. Borras. A:re
llame. en 33 m. 54 s. 2-5: tercer,
Gracia. Barcelona, en 35 ni. 22 o. 4'S
quart. Estere , Giroei, en 35 all. 20 5.
1 cinque; cinquè. atestres, Terras,a
en 35 !la 30 t . 1 -5: sisa, Cansi, Aae
Llame. 36 m 2 3.
20' TnetTeS 1F 505 (final)
Primer. Arévalo, B. 1.'. C.. en 23
1 aaeimes: %flema Ara e ll. Bateen,na; tercer. Rodrtzttez. Junior: guasa
loca. Bircelana: rangua, afiralles,
a ; or: sita. Colomer, Gironi.
Peera (final)
Primer. Culi, B. r. c.. 340 tile're'l
:tren. Consega!. ídem. 3'.to m.: :er.
ter, Ganable:, Arietes rnits, zo nl•J
" stars. 1 ae enza. Barcelona, 310 ral
Hiqua Pernil. I./irtana. 3 ma
netroll, lunier. 2 ' 70 R1.
4 ner toe nilevamente (final)

Primer, Junior (Miralles, Ricard,

•

val!, 10 de jutini de

rc hirna , Rodrig'uez), en 45 s. 2-5;

Barcelona Universitarj Club,
F. 1. Barcelona; quart, Bailazinque, (.aironi.
,
ieetres lliao (final)
olomer, Gironi, ca 33 5.
segon, Tugues II, Baciaio.
en :44 5.: tercer, Martí, B. n C.
Camus, Barcelona; tinqué, Vi-

La

Ha

ESPECTACLE

nataeió eomareal

començat la segona volta del

torneig comarcal organitzat
pel C. N. Terrassa

itareelona.
• unció
, Barcelona F. C., 116.

Barcelona Universitary Club, S2
Badalona, 61.
Girofli 34.
Junio r , 29.
6. Aire Lliure. 14.
• F. A. E. E. T., so.
Ardits.

Te

Ferran Salvo, de la F. A. E. E. T., va guanyar la VIII
Travessia d'Arenys Eis vinents dies 14 115 se celebraran a la piscina de Montjuïc els Campionats de

Laietania, 8.

Catalunya do la categoria de Seniors

Nurrni, 7.
d, dimana, Arrió Atlitica repare; p .. emis deis Trofeus Moloens,

Amb el festival celebrar el diu -

VIII TRAVESSIA D'ARENYS

menee parvas a Terrassa, entre els
Organitzada pel Club Mar i Esequips del C. N. Terrassa i C. N. Mar- Pons se celebré el diurnenge passat a
volta Arenvs de Mar la VIII ii ravessia del
torell,
ha
començat
la
aegona
•xut. .fituarts, a les den de la nit, de l'interes s ant torneig organ:tzat pe!
Port.a al carrer de Tallers. 22,
club terrassenc per a esser disputas
Aquesta tradicional prova reuneix
is. segona porta, la vetllacla entre els cine clubs de la comarca.
cada
any els millors nedadors de fons
,ra3litza Atetó Atlètica arth ritoprimera volta a s ilan assolit actuals, i cada any hi ha la torresA
la
dei repartiment de premis dels reaultats forra notables, que assenyaponent revelaciO. Engtian y ha vençut
Tt.Ofel15. Per això prega als at- len proa hé el gran pas de la nostra
Ferran Salvo amb toso els honors de
trtntelles, Ferrer, Espart, Roma- nataciaa comarcal. Al cap de la clasGuardia. Odena. Miralles. Ruiz. rificaci" hi hä el C. Ti. Martorell, el gran campió; pet6T, ia recelaciO ha
correspost a Caries Martí, el rijas
Jades, (-Kumis, Montoro, Palman, qual, ami> la seca magnífica actuafa pot infantil del C. N. Barcelona
Donis. Parellacla, Muntanyad&
s'ha
situat
en
forma
que
és
molt
yanda i Pujol que passin a re to - dificil que sigui superas per cap altre i a vui ja (ion nedador, cotas ho justfica el fet de guanyar nedadors ja
O premis que els corresponen.
dels equips que hi participen.
consagrats cona s n'41 Ca'orejas. Olmos.
?x,t e Atletica, a fi de donar mes
l'estol
de
nedadors
del
C.
N.
Maren aquest acte, projectarà uns torell, capitanejats pels gernians Sa- Escudero i alunes.
Igualment que en altres curses de
vi c earäcter esportiu i es fiaran bater, han formal un conjunt n'ion
e,t'reas parlaments aMUSitIS. l cr a digne de tenir en compte. A cada fosa, cal remarcar la cursa de Blanes.
stdr-hi cal proveir-se préviarnent noca jornada han assolit rnillor pun- de la E. A. E. E. T., el qual, nadan:
les quals es poden recollir tuad", i ab:e, es causa que en ce- sempre de braca de pit, assolí una
,:eltge de la Federad o be a menear tot just la segória volts es bella classificació.
Per equipo va guanyar el C. N. BarAtlètica, Urgell, 9, 7ritr.er pis. pugu¡ considerar virtualment guanyscelona.
der.
1.a classificació general Ton aixf:
I ara que parlem dels nedadcrs
t.- Ferran Salvo (F. A. E. E. T.),
del Cl X. Martorell plau-nos de fer en Da mi. 5O s. 2-10.
la presentad" als nostres lectors d'un
2.- Carleo Hanf (C. Y. B.), en
nedador que si bé actualment no és 26 In. 23 s. 6-ro.
AsroNI HORAS HA MORT
corteent. creiem que no trigarà ettjre
cisne
del
vespre,
3.
--Tosep Cahrejas (C. N. B. en
;',..a:enge. a i es
, .r. al seta domicili del earrer a fer-se coneixer, Es Valenti Sabater, 20 m. 23 s. 8-10.
anyk.
no
és
gris.
un
menut
de
dotze
?1 uard, de la Barcelonesa. el no4.- Vicenç Olmos (Barcelonesa),
per" si Cerat i arnh una cara plena en CO nu, 34 5.
! l-c• xador Antoni Horas, el qual
de
vida
que
diu
clarament
el
gran
actualment
el
titol
de
Carn
5.
-Carlea Cairol (C. N. B.), en
itds va
Catalunya deis pesos migforts entusiasme i voluntat que tanta aquell 20 m. 47 s.
Llei
terres
de
era
de
menut
ben
peixat.
Contplint
Horas, fil de
6. -Joan Albardaner (Federacid
al
x ia residit molt de temps -ita els deures tic bon minyó, li cal a l'hi- d'Alumnes i Ex-Alumnes de l'Escola
rut /S'ase, on va iniciar-se en l ' es- vern deixar de nedar pels estudis; del TrehaiD. en 21 in. 20 5.
dels punys. Despees d'uns co- pera quan arriba aquest Pm-11ns hp
7. -Antcni Escudero (Barcelonere
rntaments forra prometedors, fon dejan tot per nadar, i es passa ;mis ta ) . en 21 m. 31 s. 2-lo.
on va corres- hores cada dia jngant i nedant a :a
pitatat a Barcelona,
8.- Manuel Lecha (C. N. B.). en
›atte amb la seca actuació a les 1 i5cina. 1 és així que jugant i ne21 in. 42 5. 2-10.
f¡til:tats que li hacia reconegut dant, tot just al començament
9.
-Julià Cabrejas (C. N. 13.1, en
yrt:ca basca, que el considerava, la temporada, ens Ira den una prova
22 tal. z7 5.
, 1 seguit considerant- lo després,
del
que
val.
lo.- Caries Bonacasa (C. N. B.),
c: rill d'aquell pais. Havent marEn el festival del diurnenge pausar Cut 22 in. 22 s.
si Cuba, disputa en aquella repü- assoli la marca de 3 minuts i 15 sevalr 1.- Joaquim Trullenque (Club
la una eirie de comhats que li
gens en els 200 metres braca de pit,
BarZelOra), en 22 m. 35 s.
ver. considerables èxit. Mes tard gesta que de cop i volta el situa al Nataci¿,
12.- Antoni Guardia (Barcelonesa',
er:e a radicar-se a Barcelona i
millors
bracistes
catalans.
grup
dels
en 23 in. so
a la Federad" Catalana. ImBen portal, \ r alentí Sabater pot ar13- Celedoni Fernández (Barcelosut a Barcelona. i despees d'hacer
molt acial al din.
nesa), en 23 in. II s.
cfluerit el Campionat català dels ribar
•
•
per
l'abril
Fino a vint-i-nou classiikats.
p:as migforts, fou oposat
El diumenge presenciárem el fes!:1:1rasi Ara, el qual el vence per
Classificació social
h de combas. Fou indubtablement val entre els equips del C. N. Tert.- C. N. B., 22 punts.
2.- Barteloneta, 32 punts.
tnsopegad a , per/6 no pas una des_ rassa i C. N. .Martorell.
La piscina deis terra55encs premapellabie, segons la rnajoria
3.- Pacer, 53 punta.
sentada el magnífic aspecte de semnste ass:stir en al combar. Dissorvire•it, una rnort prematura ha pre. Cada cegada que veienn aquella
DE CATALUNYA
CAMPIONAT
sempre la carrera d'aquest piscina, completament atapeida craf:DE WATER-POLO DE TERlner.
cionats, pensern que seria la nataci,
CERA CATEGORIA
.n7mai Horas ha mort d'una infee- catalana si arreu hi llagues la mateixa
: gdestinal, que el rnetge que ras- al:ció.
Resultats obtinguts en els partits
ca cuela ja haver ventut. Però
En contrast, nerqué el moment s'es- jugats diumenge al masi a la piscina
ter,5 aci que fa vuit dies va expe• cau molt a pont. eitem la piscina del del C. N. &acciona, corresponents
r_tentar una recaiguda que Iba por- C. N. Martorell que
tot i tenint un als Campionats de Catalunya de waal a tomba quan bona tenia moter-polo.
r.: per creure que sortiria en be equip de nedadors que en cada sortida
Barcelona C-Barceloneta A. C.
situen força bé el pavell6 del club
nou entrebanc.
(Debutants)
i de la vilo. reben en canvi a la seva
La cerimònia de l'enterrament
Ec,up C. N. Barcelona: Manyik II,
enr afecte ahir a les cinc de la tarda. piscina la fredor d'un públic por nom- Brull II, Casamajor, B. Costa, Conipass.lstiren. ultra el seu manager brós i indiferent.
Pot ésser que d'ara endavant les te, Manyik I, Gili, tres gols.
ryor As-ella, els representants de
Equip Barcelonesa A. C.: Martinez,
7ederacions catalana i espanyola coses canviirt; els darrers festivals
Bolinehes, DevcBasa, senyors Botella i Casano- fan concebre la ;Ilusiö d'esperar-ho Aeos:a II, Roda,
sa II, Clan i Filgueira, dos gols.
respectivament. familiars i molts aixi. Veurem.
Arbitre,
senyor
Bataller.
Tornant, dones, al festival de TerP..cs i companys del desaparegut.
Barceloneta B.AtlAtic
Pebi la familia del finat i la Pede- rasaa, hem de remarcar la cursa de
(dehutants)
rr.6 Catalana de Bona l'expressió Sapds en els 200 metres brata de
Equip C. N. Barcelona: Llover,
.: ristre condol.
pit com a magnifica i única victbria
Castellä II, Pardo, Marimon, Iriarte.
Avui no hi haurà vetllada al Nou terrassenea, i la gran actuació
- La vetllada que hacia catas Francesc Sabater en les proveo de Oribe i Duran, un gol. Sala, M. Pi.
Equip del C. N. Atlètic:
rellevaments.
tutz:ada per a aquest vespre al Non dors estil Iliure i
El partís de water-polo, malgrat la A. Creus, Candela, E. Ibiza, Becerra
tau suspesa pels organ:tzadors,
Ferrer, dos gols.
csaa :es dificultara que Presenta" dura sa, ion torta interessant, i finaArbitre, senyor Obach.
un ernpat a quatre gol,.
417 . Barbens a Delgado en el com- iirzb
Barcelona A-Catalunya
'
ntipal.
A. T. S.
(Tercera categoria. Grup A)
Barcelona A: Manguillot, Torrents,
Eils resultats tècnics (oren els se- Lepage, Bonacasa, Burcet, Mollevi i

a

Pijota Basca
AL CLUB BASCONIA

Atril; la matinal de diumenge, el Club
Lterta dona per acabada la present
porada, Malgrat el bon programa
tal cegada massa extens, el
: .1() hi acudi pas tan, era d'espe91 : ban plat que se li cferia to ene
lea el bula encert de cloure ja la tem-

pida.

Yon partir van disputar-lo !es pa-

t a Itenorn-Sabadell u Granada-Sabat ;
erren els primers per 30 a 23.
itgui un partit entre infantils, jugat
II-Fort II cc,ntra Salsamen-

CII-Blenner i vendé la millor parella
fy : la de Bilbao-Fort, per 25 a 16.
ingar-se una quiniela a cisteila
II parts, que guanva Riqu2 i es tallocä
Lera, • ontra Renom. , 011er, Masferrer i
7 c rren r 3.
Tariaq va jugar-se'n una altra a pala que guanyá Carreres, seguit d'AgMrbarreta , contra Pedrucho, Urrinaga
.firmäralez.
El Partit a pala va ésser molt renyit,
t renca per la mininta diferencia la laCareeres-Garagorri, davant AraIlernandez.
jugaren el darrer partit de la tempo• Salsamendi 1I-Mas tvermells) C o it
GatierrezsTorrents (blaus), i com
;se ractuació d'aquests va ésser en tot
''''nent millar a la que desenrotllaren
or contrario, s'emportaren facilment
4 1aftGr10 per 20 a 30.
,.;Mlans del darrer partit, l'intrudent del
Cub, Agustí Bo, acompanyat rraltres
. emenTs de la Junta, procedí a lliurar
!! s premis als vencedors del campionat
1Toncurs socials,
baques temporadas al isan pogut tlou' N. • en lispecte esportiu, amh tant (Toptenme com la d'ara. Una pila de valora
s l ftan posat de manifest i els joyas
e l a temporada pastada s'han revalidar
limera categnria. i Jittalrn
el Club
'ostentar orgullós els dos titola mi! ' III a cistella i a Bala- Per
"'lis
2lYs!
Z'slADAL

VIES URINARIES
Ihlaltles se c retes

•

(ielertos eettulls

PO L ICLINtea
Rambla d• Canalete

PIJO

h

, 11, 1.e.

güents:

4 00 meeeit estil lliure
Artigues, C. N. Martorell, 6 re. 31
Artigues, C. N. Martorell, 6 minuts i 31 segons.
Morera, C. N. Terrassa, 6 m. 43 5.
5alaet, C. N. Martorell, 6 m. 47 a.
Match, C. N. Terrassa, 6 m. 47 s.
zoo metes dors
Sabater, C. N. Martorell, 1 m. 44 o.
2 dirimes.
Quiroga, C. N. Terrassa, 1 m. 46 s.
2 ¿Primes.
Tettnes, C. N. Martorell, t ni 47 5.
1 décima.
Altirriba, C. N. Terrassa, I m.
segons i 6 di•cMiee.
200 metrew braca de pit
Sanes, C. N. Terrassa, 3 ni. 6 s.

1 décima.
Sabater (V.), C. N. Martorell, 3 ni.
/5 segons.
Argisello, C. N. Terrassa, 3 m. 19 s.
2 décimas.

Romera. C. N. Martorell, 3 m. 43 s.
lo° metres estil Muro
Sabater (E.), C. N. Martorell, 1 in.
it s. 4-1u.
Artigues, C. N. Martorell, t ni.
16 s. a dirima.

Verdös, C. N. Terrassa, t m. 17 s.
forera, C. N. Terraasa. 1 na 3r 5.

3 per roo estila

Primer equip: C. N. Mattorell, formar per Sabater (F.), Riera, Artigires, en 4 m. IN S.

Segon equip: C. N. TerrasSa, format per Franch, Sapes, Verdös, en
4 ni. 24 s.
5 Per 50 astil lliure
Primer equip: C. N. Martorell, formal per Canela. Gual, Salad, Artiguar, Sahara (F.), en 2 nz. 47 s.
3 filmes.
Segon equip: C. N. Terrassa: Gusj,
Ma c h, Quitara, Anual, Lapenya, en
3 tal. I s.
Partir de water-polo
C. N. Terrassa, Clapis. Adeil, Morera, Mach, Quiroga, Cabassa i Lapenya. quatre gola.
C. N. Martorell: Riera, Castelli

Roe. BatIlevell. firninez, Sabater
5alaer, quatre gola.
Va tenir cura de l'arbitratge el ro'
leg:at Perdigó.

Marti.
El C. N. Catalunya no es va pre-

atres

CINE RAMBLAS
Rambla del entre. SI • Talf. 51575
15111: CORMA I NOTICIARI
CONGO. grandiosa superproduccló

GRAN EX1T DE

TEATRE NOVETATS

II MJ

Ilionsoanyla lies.. LLUIS CALVO

Tarda. U35. Indagues des de dar.
pesselest NO FALTA NAIDE, I per
primera aei : aila dircus p,pulars

111i 11 NEMA

NO FALTA NAIDE I

Diversos

•nn••••n••meeorrommedn•••••••••

DON GIL DE ALCALA

MARICEL -- PARK

Pel gran dilo tenor

Ricard Mayra]

El pare d'atraccions más Important

d'Europa

aun, Trata. Marti. Inoierrez, subir.
butz Paris, Royo. Barala,
p eina, tarda, preas rOrIlliFS: LA
VIUDA ALEGRE per Sanyule I Hertoga. Nit , repostrid ute la magnifica
opereta en tres artes

Temporada de represes 1.1t da.
lid. a les 1 e

tos 5. I

TODO POR EL AMOR

I VUELAN MIS CANCIONES

La duquesa del Tabarín

repartim ent , debusant
attlF ee Plaletand
gentil tiple «nutra

PUBLI CINEMA

Eugènia Colindo
Desvele a tompladorla

Aatuelltate inunenala
Doeurnentale
Etc.
Vetase
Batallo •ontinua
Bota.. UNA PESSETA
11n1•••••••11111!

TEATRE ROMEA
11/MM

Bardan,

Toles les bulaques de platea a 2 pess e l e5 . Delirium ierras s a. El teatre
frrse I mes barat. A les 530 , durar.'
represeniacto g o (' u - vit «Ante Indesetiptltebl e i LOS CABALLEROS. a les trvi3,
presea:O c a', üntea calraordinärla a prisa
popular. de rabea de Jacinto Benavente
LA VERD A D INVENTA DA. Pone. int, Uncid a honor de Quintero I Guillén. clareen repre s entari A . pr hav e r de desnata,
rir el decorar, l le LA MARQUESONA 1
ilels
GRAN FI DE FESTA, amb assistencla
s enatf'11 , . DI.1(1115, 1111, de MAYO Y ABRIL, darrer eran Ata de Quliveal
Mirla
Isabel,
de
conlien
ei i
li -es derorata nous de Patinan Hatli•

Tarda. l30. Revista. Caro(
1.0inbard en SOBRENATURAL. 11 . 1cmf do
unula if, ^n en MORAL Y A MOR. DItmi5:
EL ASESINO DIAIDDLICO I CUIDADO CON
LAS CAMPESINAS.
Me, 4,3mit: :1.

SPLENDID CINEMA
Caes. 117 • Teilofe*

Local dotat de temperatura agradable
AraL estapeal programa:

La mujer manda

n•••n••n•••n•n•••••••n

e med1a rn il 3frli. 011 espute-ni, per Lilian
iund 1 Lacte Enslish

TEATRE BARCELONA

Gangsters en el Oeste
pel gran ravants:a lis idI

Comptnyla de comedia CARMEN DIAZ

Fun c iona rada dic. de 5 a 930 de la t av.
dr I des de les to de lii nII. Entrada al
ar e . 50 celdillas. Funi e ular I entrada, I
p eseta. Tramvies 25, 35, 57 I 110. Autousos Unta Sant Andreu-Par:niel. Eldra•
da de rotses: plaea del Dant I carretera
cre Montju y . nijous vinent. dla 12. Itiedr
primar festival Catalbnia, que iindra
110c tots p i s tItte.//5 no la t e mporada de
Narieei - Parki traca 'luminosa de Jogulneo I lorprases, elevaci6 de globus anth
preSents, pulainellls, sardanas, eagegarla
d'un magnIfic castell de foca •rtIfIcIal.
FRESCA - ALEGRIA - DIVERTIMENTS
Pa' use Palace. - "liarla las attnrae".
ho 'robare n al
Pc•r ita beso" 1 "Los ronquIstadores".
NIARICEL - PARII
Padre. - "El entre mIstentoso", en es.
invel, I "M'Arda".
nn1n1Mir,
PUb11 Cinema. - menorista . % d'artualltat.
PrInc/pal. - "Rnmanza htinwara" 1 "El
abu e lo do la erlatura".
última tunca" 1 "Fra.
CASINO SANT SEBASTIA Ramblas.
:5 tu
Cada 111,
Royal.
- "Amor de estudiante". "CaroAPERITIUS - RESTAURANT - TES
(otero" 1 "En nombre de la les-.
CONCERTS - SORTIDA DE TEATRES
setett Gusema. - -Unidos en la ven:eriza". en espanyol, 1 "La hermana blan3111,11117.115 per les tortatiables orneestres
ca", en espanyol.
CRAZY BOYS I HABANA GANG
smart Cinema. - "Lnruras de Shan•bat'',,
La millar temperatura de Barcelona
en espanyOl. I "Aqul sobra uno".
Splendid Cinema. - -La mujer manda",
"Gangsters en el Oeste" 1 -5-Imone es
ion apta per a senyoretes:.
Talla. - "El gran bluf!". "La hacienda
misteriosa" I -Paris•atnnteaario".
TrIomf. - "El penal., inno". "s. A. la
vendedora". "Corklail de celos" i "Era.
VIGUES DE FERRO1 TrInnon.
M1113 a MI".
- Vult pelltenles clernIques.
Urquinsona. - "Cuando hace falta
NOVES
songo" 1 "Carne".
Velas. - "El nehtno". "La cabeza de Url
hombre"; a mes, a la tarda: "Una
mui p r romo nInauna".
xiie. - -montas humanos" 1 "Un par de

IMBUIMOS SONORA

Ati,i, dimarts. tarda, a un miar/ de
I SI', i nit, a un qtreirt d'ente, benefirl
de Carmen DI*.

La divertida superprod11,1i1 Panmount

Venc

baratas

GARCIA

I

- lot, núrnero 1

-

Ire scos".

VIDAL
Talaron 54995

MUSIC-FI:ALLS

SESIONE ES ASI

jmurena de la comAlla de Lltils
de Var gas

Pompeya. - Varletats a mercedes :Una

ilto apta per a senyoretest
Per Ilenry (jaral 1 Meg Lemotuner

aEL

ALMA
I del monOleg dels senyors
Alvarez Quintero

gOMPINERITI

a les 6,50

CINEMA ESPLAI
1 REVISTA PARAIROUNT. EL IDOLO,
per Job, lialrymere I Marl4n Marsh
1 MARRUECOS, per m-nb-ne metrich
, ..aoper. EL AGUILA Y EL
NALZON, per fi MleCil I L. Lombard

REQUIEBROS

n per a la benecsvil es; s
reta , a illmeeres., tarda 1 nit:
ficiada l •-esmet
COMPAÑERITA DEL ALMA

SALONS CINAES
it . /r I 9' .115 ni:, " :z e fue
CAPITOL: 1,
ipl nalljer" -La isla de las almas temidas". - ACTUALIDADES: 5 tarda I 930
1111, "La riera del ruar- 1 "El Migel azul".
PATHE PALACE: continua 4 tarda. "Miela las alturas". -Por un beso" / -Los
canqu(stadorea". Aun Iltrdine. . EXCEL.
510R: 4 larda I 030 nit, "por un /reo"
.nracament larda), "Hac ia tos alturas" 1
-105 conquistadores". Ann Itarding. 4 larda I 930 nit, "Hola. hermanl.
ta" idnicament larda), "La les- de Talión". "El rey de la plata" 1 Documental.
ORAN TEATRE COMTAL: CAntintia 315
tarde, "La ley de Tan da", -Hola, henal,
atta" en espine-al. -El r ey de la piala"
MONUMENTAL: Continua 315
tarda. "Amor de esttidlante", "I)arintnag•
NolIclarl.
n o ", "En nombre do la l ey "
ROYAL: Continua 3'15 larda. "Amor de
e 3 tudiante". -Garlionagno''. "En tambre
le lt ler', Marearle Chanta', I Ondea.
BOHEMIA I PEDRO: Continua 3' t5 tarda.
"El cofre misterloso", en espanycl.
"Hoopla", Clara Dow, I una aura

rEATRE POLIORAMA
Cornpanyla X1ROU-BORRAS
.51111, tarda, a les 015, popular: TERRA BAIXA. Nit, a les 101 1: EL MISTIC.
f•ems. tarta I nit: EL FERRER DE TALL.

ciar d m'era enes datelUaeló!

PRINCIPAL PALACE
PALAU DE LIESPECTACLI
Companyla de revistes de

MARGARITA CARBAJAL
timan t S, nit, a les 10'15,

LAS MUJERES
DEL ZODIACO

"carrera triunfal", "mielen-

da imperial", "La consentida" I 'cain••los de Afrlea".
Esplal. - "El expreso de Xantr-hal", a
la larda yermó espanyola, 1 a la nit
vel5in anglesa.
Exceislor. - "Por 1ln beso" rüntrament
tarda), "Hacia las alturas" I "Los con.
1,1 5 1 adores''.
Frtgoll. - Volt pellicules eón/hines.
Coja. - "La stiller X", "Su últnna nos
ene- i "Boliche-.
Intim. - ...r.marite Improvisado" 1 El
.1esflle del amor".
Iris. - "Las dos huerranItas", "El tigre
Oil mar negro" I -La pura verdad".
Laietana. - "Porque te quiero".
zas tal vez" "Ana la del remolcador",
sta" 1 "E c lair Journal".
- Saco maginnt
seerem del mar". "EI
Mapedlc. i:M17noledor". -Tres rabaneros de frac"
I -t'elan »ornar.
Marina. - "El pañuelo lndlo", "S. A. la
ve ndedora". "Cocktail de celos" 2 "Eramitas a ml".
Mundial. - ".Adlos a las armas", en copa.
nvol, 1 -ti est charmant".
Monumental. - - Amor de estudiante'',
• .:arloinagno" 1 "En nombre de la
Mirla. - "Hola, hermanita" tuniaamant
ria), It La ley de Tailón" 1 "El rey
de la pla13''.
Neri.. - "MaridoInfiel", "La trata le
blancas" I -1.1 novia de Escocia" (tielramera sarga -sobrenatural" I "Moral y
Parle. -

riontedla, per Ba s tee Sealon I I Inmy
Durante
(SesstO continua)

Irr A/lite Prole. Matiren O'Sa/livan
I Fran c hot Torre
I1
Produectons Mcno Goldwyn Mayer i

grans artISles ConcitenCIO Banyuls I Pau Hertogs. :SIL a les
tuca. Halagues des ile 5'50 poz,,etes:

••••n••n••••••

Diorama. -

M A DRES DE HA S TI D OR E S

La viuda alegre

Companyia

. • erzen de los mono." 1 . Le arliNt

Richérnia. - "Cl cofre misterioso", en espanyol, 1 "n'opta".
Boto - "Romanza huna:ara" I "El abusin rie la cri atura'', en eapanyed.
Broadway. - "La escuadrilla deseeba"..
de fantasmas" 1 "La momia".
Capitel. - •• Se fue mi moler" 1 "La talla
d e las almas perdidas".
Goitseum. - -ignominia" 1 "Eatatt elevito".
Comedia. ,- "Entrada de empleados"
-tunees al-talcos" 1 "Vidas Intimas".
Comtal. - - La ley de Talión", 'TON,
hermanita", en espanyol. 1 "El res de
la plata".

Queremos cerveza

per Hobert Montgontery I Sally Ellers

1.1T.1,1O deis

Calvet i Carbonen

o

11

LA PUBLICITAT

153i

Apolo. - Verlents 1 Heredes Flft,

Programes d'aval

vartetats. Bella Matutina f
Tu-Clan,
eirrne'ita Palacios.
Cabaret Franilals. - Ball Mansas 1 "Lea
Marius".
Dancing Edén. - Varletats.
j
tr, 5e7noe
Freeistor.
TEATRES
Stamhul. - Orquestes Napoleón 1 V.M.
Dayrc.n.
Taras 1 nit: "Compatieelta
Barcelona.
del alma" 1 -11egulebros".
Cómic. - Tarda: -Las lentaclones"; ntt:
DIVERSOS 14
-1.0 5 chicas del ring".
Espanyol. - Tarda: "Cl fulano de la
Concha" I -Les xiques del barrio": Casa Llibre. - Avul I Cada ita. The dan.
San'.
"Ratolins u:e casa rica".
Novetats. - Tarda: "La viuda alegre": Casino Sant Sebastli. - Tes I sorstria do
teatrei. Crazy lo a ys 1 Habana Gang.
‚-ti: -Don Gil de Aleaiä".
Nou. - Tarda: - Los: claveles" t "La prIn- Hotel Rita. - Aval i Caus üle, lbs dansant.
eess del dólar"; ni ti -La comedianta".
Poliorama. - Tarda, "Terra balsa"; tul: Mo.son Doré.. - °muestra exceeries
rae Happt Jazz.
"El nüstlr".
Principal Palace. - Tarda: "Con e/ pelo Tetan.. - Tiple ciar& flamenc Otrlgit per
Pepe HUrtadO,
suelta"; atti "Las mujeres del Za.
Romeo. - Tarda: "Los caballerete ', nts.
"La verdad inventada".

BASCULES
corrWe7'sarUeTr'.'n111.
a

CINEMES

d'OrnsIO. por

Actualltata. - "La ffera del mar" I "Cl
- "Una morena y una rubia".
ntt ol,he
Llelas mis canciones" I "Amame esta

CENTRIC HOTEL

Arases.
1 "- :11 noche de bodas". en espanyol, 1 -Primavera en etano l', en esponyol, 1 "El marido de la amazona".
espanyol.
asumida. - "A trompazo limpio". "Hon.
duris de Infierno" 1 a mes. a la tarda.
"FI rey de los fósforos-.
Barcelona. - "Luces de Buenos Alres",

Gran confort modern - Pendo complots
Habltaciona
. pessetes.
des de 1200
des do 5 l'emites. - Cebarte a 5 ates,
Teltfon 11441,
Rambla deis Estudie. 8
BARCELONA

MARGARITA CARBAJAL
Grandies ealt:
Derna. citme c re s . Int, a leo 1,15;

•

«l'11.n •

•

• • 18n175.•-• •

•

•••••••••-•

•

•

LAS MUJERES DEL ZODIACO

TEATRE NOU
Gran companyla ((rica
1,111, t 5rd0.

0 /es 430. lid/agit e s aI prn.

a ' e o pies.: LOS CLAVELES, LA

PRINCESA DEL DOLAR. 1:!. a 'r e un:
RAQUEL ES FRAGIL LA COMEDIANTA,
lote Pau Derrite. lotitig . te r a 3 r,. no. estrena de LES NOIES DE L'EST1TUT

TEATRE COMIC
EL MIS PRISCO DE BARCELONA
Mi Cavial.» dat Romea, d• Madrid

sentar.

el&
Barcelona B-Mediterrarti
Etpliondld Jordi
(Tercera categoria. Grup A)
Aval, dlmarts, tarda. a les 515. RutaBarcelona B: R. Puig. Calda, Rog- que. a I pta.; general, 060 pies.: La
divertidn,s itin revista
gen. Calero, Palau, 011er i Vilaldach,

un gol.
bI editerrani: Planes, Carra s co, Al-

LAS TENTACIONES

ereacti de Laura PlnIllos, A/ady, Lepe,
CasaravIlle, etc. Ni', a les 1015: nxit
rotund de la revista dc gaita i 3/ollä

s ö, L. Muten, J. Muñoz i Fernández,
cap gol.
LAS CHICAS DEL RING
L'equip del Mediterrani es va reLaura Pinillos Alady
tirar un cop marcat el primer gol.
¡ tos p l precios roplant de senyoretee.
Barcelona-Barceloneta
Ittenta,
tarde. a /es 515. a preus
(Tercera categoria. Grup II) A la
(AL PUEBLO!, IAL PUEBLO(
piscina de Montjuie
Ni!, I rada tili LAS CHICAS DEL RING.
El Barcelonesa s'adjudica els punts.
Es drspatart als centres de 10caldals
ELS PROPERS 14 I 15 SE CELEBRARAN A LA PISCINA DE
MONTJUIC ELS CAMPIONATS
DE CATALUNYA CATEGORIA
SENIORS
Els propers dies 14 ¡ as del corrent
tindran lloc a la piscina municipal de
Montjuit els Campionats de Catalunya de Seniors, sota rorganitzarid
de la Federad" Catalana de Natad.i,

Amateur,
Com que aquesta categoria es en
figuren les màximes figures representatives de la potencia de Catalunya,
aque s ts propers Catnpionats ens donaran la pauta de la forma deis nostres nedadors i serviran sens dubte
d'arientaci6 per a la stlerei6 que :a

Federació Espanvola llama de aosar
davant les nitres regions dT.spanya
en disputa dels titols maxims, que
enguany es disputaran també a Barcelona a finals del mes que sorn.

GRAN TEATRE ESPANYOL
Companyia de comedios valencianes del
NOSTRE TEATRE, de Valencia
Primor actor 1 g leectort PEPE ALBA
svul, tarda, a Ice 1. Entraila I bulan,
un. pesseta:
EL FULANO DE LA CONCHA
l LES XIQUES DEL BARRIO

El vostre bon humnr brotará d'aquesta taça
Del voslre desdejuni depbu el vostre benestar per a 1 6 1 el dia. El Te i el CaUt no
fan mes que donar una fuelada a l'organisme per deiaar-lo desprti s /mi s esgol.a
1:1 PHOSCAO ;Ilintont fortifica i estimula sense cansar l'eslönnte. Essent un alunent
cumple., gral per al paladar i (ligera pels eslómaes mes delicals, el recomanen els
uletges, el nialeix als sana que als malails, aninnies, ennvaleseents, reneians f 1
les mares joves

Nit I cada til t . l'otea del .11a

Ratolins de casa rica

GRAN TEATRE DEL BOSC
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ORQUESTRA PLANES
1 els sorda discos sivents, espeetacte de
pire. :n ItIti la 1 Jrn e . 111111, aria, Carmelita
Aubert, germanas Barcenas, Pilar Carear,
Las Diablesas del balle, el... co.
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Tal lax
. as les 4 . 15. I nile. Rale:
ESTAB A
clwart Ei 12 In, I IGNOMINIA, per
!teten Twelvetrees
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EL MES EXQUISIT DELS DESDEJUNIS I EL
MES PODERÓS DELS RECONSTITUENTS
Dipäsit:

FOPTUNY.

s.

A., Hospital, 32
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VIATGE
CAMP

BANY
major assortiment en tota mena
d'articles per a l'actual temporada
estiuenca, indiscutiblement el trobareu
als nostres Magatzems en condicions
excepcionalment favorables
El

TOT n di spensable

per al

viatge

TOT el veritablement útil per al camp
TOT el mes pràctic per a bany i platja

TELES

N

DE

OVET

A

T

Les nostres grans colleccions de Teles
per a vestits de temporada es distin-

geixen per ésser, en cada moment,
l'exponent de la mes recent novetat
Actualment, preus rebaixats en tota
mena de sedes estanapades
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Us recomanem una visita a la Gran Terrassa
Lloc ideal d'esbarjo i

CAFE-BAR-RESTAURANT
Servei acurat

Fins al 15 de setembre, els nostres Magatzems romandran tancats de la una a dos quarts de quatre, excepte el Cafè - Ear - Restaurant, per a l'acc és al qual
haurà d'utilitzar-s la porta d'entrada
l'Avinguda
de! Portal de l'Angel
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