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Una

ll altre

Les converses anglo-franceses

confessió oportuna

El

Consell de Ministres d'ahir

manifest de la Lliga Després de sortir Borthou de Ska legalitzat

la Lliga ha publicar un altre

autoritzat amb la signatura del seu
president, senyor Abada!, que és una ampiac i ó de / que dies passats apareix:a
alise signatura a "La Veu de Cataluaya a . L'escassissima noretat del contingat del document excusarla rota mena di
conamtaris. L'única cosa digna de recta
eir es la insistencia de la Liga a valer
donar unes explicacions que rennes pocicn interessar els descontaras de la seva
comunitat politica. Si algú pogués dulalar que la vella organització passa un
rroment positivament dificil. aquesta jus
-:;arcióetdnslaprovmé
aaent.
n- iem d'observar que en aquesta segoe. explicació autoritzada la Lliga semtia que es penedeixi de l'excessiva
amb que en la primera declinava
n;cato r desser la instigadora del recurs
;aura la l'el votada pel Parlament de
azalunya, a reivindica la part que 11
nc en aquella gesta lamentable que el
...asine no li excusara mai mis, per
....ons que doni, sobretot si són
que ara se li han escapar. Duaaest periode, hem dit repetidas
cs que la Lliga havia acceptat el
rst paper de denunciadora del Parlareist catala moguda només per la por do
ruidre una part considerable de la seva
caentela electoral. Aquest punt de vista
na•tre , expressió fidel de la realitat, haN'a estar combatut per la Lliga amb un
furor que, de tan desproporcionar, era
confirmació implicita de la ver:tat que
litzniem. No obstant, ara confessa initnuarnent que aquest i no ca p altre fou
mObil de la seva desgraciada iniciarva. Diu que CI5 seus diputats, amb l'avsvació expressa del Consell de govern
a :a Lliga, "van creme que no podien
; a var une fossin gent no catalana els
:enscssin els drets dels catalans”.
..¡ ha el pot de la confitura; el que
aesprés es música celestial. Els in.-fssats —no tots cls catalans, sinó
aa noria mear restringida— ame
-aen perjudicats per la hei de
• 'te5 de Conreu varen amena1-, 1.Iiga amb confiar el plet als
- espanyals si ella sen desentenia.
za es va acnvardir, i com que la
,s mala conse ll era, pa la teniu enen l'aventura més funesta de la
a història politice. El paule de venas desbancada pels leas atines Gil Ro', i Martínez de Velasco la va trence
• 'ecuera i tira al ¿reta sense esma
aüxionar que en aquests casos es
perquè es molt mis pa, permetre <pie siguin els de tira
•• sencarreguin de dernolir el pres• le s nostres institucions. L'esveraia va ofuscar fin, al P unt de no
--i; vence que mantenint-se a la reaaedava com una forca catalana
ye, en un moment donat, hauria
auervenir oportunament a preist
a benefici de la catalanitat ea,. Si ella Isagues tingut prou sere•a per renunciar el paper no gens resanable que Ii endossaven, és segur
n-•:, el Tribunal de Garanties hauria
e-. altre so. La seta intervenció, pero,
-i•atar ales als enemiss de rautonornia
emanen part del Tribunal; ella,.
els va permetre
.seca
- que el catalanisme era una
Partidist a i ran aproíitar-se
avantatge que la Llaga eis oferia
-7ada

ilisensatcsa,

per esberlar-lo amb el tascó de la sentencia. que ha estat la sentencia de mota
del Tribunal.
L'algament catalanista. que espontàniament 5 ha produit durant aquests
dies, Ii ;latirá demcstrat si n'era dinjustificat el seu panic. Passi el que
passi, cap partir no catará no arrclarà a Catalunya; momentàniament podrá prendre cena ufana si unes aircumstancies rafavoreixen; pera no
trigarà gaire a neulir-se i a desapareixer. Si la Lliga llagues tingut mes
confiança en la vitalitat catalanista
no hauria caigut al parany; aquesa
perd, és el seu arror ionamcntal i imperdonable pelo catalanistes. No san
avenir-se que el catalanisme rhagi
desbordada, i mentre no adinerà
aquest j et amb toles les seves conscqüencies anirà de mal borras.
En el mateix document que co=litem china un testimoni revoltant
daquesta manca de %asió i de sentir
politia. Un dei s apartats del manifest
diu que Catalunya no ba d'ésser baluard de cause; alienes, i blasma de
la "inconsciencia amb que cls honres
i el partit que governen la Generalitat deixen proclamar i proclamen
que Catalunya es el baluard de la
República esquerrana - . Segons la
Lliga, donas, Cata:unya no ha d'ésser sind baluard de la sera auto'tortita. Molt bu: perú a la mateixa
pagina de "La Veu de Catalunya” un
es llegeix el maniiest hi ha un solt
en el qual es denuncia que alguns
locals de rEsquern no exhibeixen
sind la bandera catalana. D'aquesta
ornissió en diu una "actitud antirepublicana incomprensible - . ¡Es que
per ventura és la Lliga la que aol
constituir-se en baluard de la República a Catalunya? Heus - en an i una
altra que no ha filat d'avui. Ara es
fa advocada de la batidera republicana, com abano se n'havia feta de
la monàrquica, i no vacilla a fer el poc
honorable paper de denunciadora dels
catalanistes que creuen que arborant
la bandera catalana serveixen i homenatgen la República. Je está segura "La Veu" que entre eis seus addictes mes significar; no n'In ha alguns que opinen com els catalanistes
republicans que delata? Nosaltres estem segurs ritte si.
Aquesta caiguda, que li fa tan por
honor, ve de la daria antiesquerrana, que ii fa dir els psalms al revés. i mentre estará presa daquest
frenesí será en va que dora explicacions per justificar alio que no es
pot just:ficar de cap manera.
Hem de reconèixer que el decument acaba amb 1111 to gairebé idillic
que no s i adiu gens amb raspear de
rexposició. Aquest final li &ala un
accent de comedia, que si fa somriure una mica, no és pas segur que
porta la Lliga on voldria anar. I o:t
voldria anar be peco que es ver:: peaa
per tornar al Parlament no cal ter
tanteo tercerilles literäries. Si rabsrenda se li fa insuportable hi renuncia. Tan arbitraria seria la tornada
con/ ho fou la retirada. que no 11 ha
portar ni glòria ni profit.

amb
!es casernes de la Les negociacions
el Va:loa
..
Guardia Civil
A bans de tres mesos co-

menearan a construir-se'n
de noves als atores de

Barcelona
Den-ci s . en reine abir
aeriodistes, els va maaihavia estar publicada la
raquaererament de In

7 que hi baria el propòsit que
suc estan en p roiec:e es
‘aln a la perifer;a de la . ciutat
'sie estiguessin situades estratede mis a mis, amb l'ob.
redor fa :un foreós del rail:
• anstrucció.
. a tres mesas slaura publicas
ars per a la ennstruecia de
-raes i batirá estar eiectuade
aesta cnrresponent. i es podran
le; obrei.
-ce j o-lista li va preguntar si
. aas t at ala i el o,
;1 - neús va contestar que sí. per
modificar en Cl 5entit d'haver• intrarluides almines rnillores
ivor faenas samba te el prole reorganitzar d'una mane7a

Madrid. ro. — El peno- dic "Luz"
diu que són objecte de comentaris les
dificultats que troba la gestió del mi
d'Estat, senyor Pita Romero,-nistre
al Vatica.
peri6dic afegeix que els amics
oficiosos del senyor Pita Romero asseguren que les gestions entre Espanya i Roma no han a sass eat gens. Les
gestions del ministre d'Estat han estar eseoltades amb molta amabilitat
pena les respostes romanen en un pla
de vaguetat extraordinaria. Roma no
té pressa a terminar les negociacions.
Aix f) ha prculuit disgust entre alguns
ministres, ¡ per a'.7( ?) es parla de prot'ir :a cartera d'Estar en propietas.
a fi d'evitar que el iracas d'unes negoeiacions portarles a cap per un ministre recaiguin sobre un alirasteri i
alai el iracas notnés seria d'un ambairaanr.

Anglaterra afavorirà la politica de pactes regionals 1 Maltrat la manca de referèneies, tand3é
s'Iza tractat del plet catalia
no s'oposard a l'admissió de Rússia a la S. de les N.

,

rrho

frenrni

s dr r reure que "Inglaterra i Franca. co,,, en la Cnnferénein dl Desormament. s'esfnrcaran a (Ocluir top; ;ensobre els punts divergents. Pern
tata suposicie enéora es aventurada.

Londres, ro. — .1que“ inati 31. Bartbuu ¡ M. Massigli s'atan dirigir al domicili del president de la Conferencia
[el Desarmantent, Me. Henderson.
Poc després, a les M. Barthou, acompartynt de l'ambaixador de
França, al. Corbin, i del secretad general del Quai d'Orsay, af. Leger, han
arribar al Foreign Office, on ha arribar també moments després el ministre
de Marina irauces, al. Pietd, anib l'objectc de reprendre les converses amb
Sir John Simon t amb afr. Eden. Anteriorment al. Leger ha celebrar una
entrevista prelinraiar a Downing Street
arnb el seu coHega anglis, Sir Robert
Vansittart. Sembla gire les converses
d'aquest mati han ver , at sehne qitestions
relatives al desarniament, problema de
la segurerat. El problema de garantir
la seguretat per mitjà de pactes de Intima assistimcia ha estar ja extensament
discutir, i tornará a ésser examinar durara el dinar ofert per afr. Baldwin, i
que s'ha de celebrar a les 1o°.
La reunió plenaria franco-britanica
celebrada aquest mati ha durat tres h o
es , i durant ella ola confirmar la en--r
munitat de puras de vista franco-aneteSOS, respecte al projecte anomenat Pacte de l'Esa
Els treballs dels Gomitas de Ginebra,
i especialment el que s'ocupa de la seguretat, han proporcionar una bona base <l'examen, puix que, en relació amb
aquest proalema, s'han discutit les gitestions navals i airies.
Seno/da que abans d'abandonar aquesta capital, el senyor I3arthou s'entrea:stara amh el senyar Norman Davis.

Incendi de la Universitat ((delito de
Friburg

Goehhels es queixa
cle la premsa estran6era.
Eis Cascos
d'Acer, privats
d'uniforme
La Univ . rsitat de T ribura. ReiSq1)via, co,,; la de Lorena, es una institucié católica. La seta fama s.s mnadial
Sto sols per /anomenada dcl sen profeSSOrat í renOrnle h , biació desludEauts
que estalia, simi• fatulul Per la n'ulula de
la biblioteca i de les obres d'el que emule, ai,ri. coun per la yrandiasitar a'e tedif
Berrn. lo. — Ei les primeres anre;

del mati sha declarar un violeinicsini
incendi a la Univeratat de Fribourg a
Brisgavia.
Rapidament la han acudir els hombere,
perca aquests han topar amb grans
ficultats en llurs treballa degut a la
manca d'aigtta ocasionada per reixtre
Fa foc s'ha estas amb gran rapidesa,
i al cap de 20 01111/1/5 dhaver comenca s , la famosa cúpula de la Universitat
era conipletament embolcallada per le,
ilalm
aiensc. endi olio nropagat a les ales Meridi p nal i oriental de l'edifica la cúpula

del qual sha esfondrat.
hilo esforeos dels branhers per dominar
el sinistre resulten inútils, davant la
violencia del foc i l'escassetat ¿'aigua
que existeix.
Els estudiaras c n operen als treballs
denuncié i tracten de salvar sabretot
quadres valimsn, que existeixen
en la dita laniversitat.
S ' ignoren les causes que hagin pagut
Pr a vocar el sinistre.
Un altre d'acure de Goebbels, aquest cop contra la
premsa estrangera
Berl in , r o. — El senyor G -)ebbels, ministre de l'ropaganda, "la prontas( : AL un
discurs yue ha estat radiar declarara
1 riir - te a restranger ti marcix temps
quelizo pPr °obtelestaarkici olintYra. el q ue qualifica
de ialsedats i calimmics seise exemple

In, d é le g acions o'Ortlre

q ue si de momee ealgités
: a ssar ab/unes quantitats. desGeneralitat estalviaria
»a — va dir — que a:tu:disten*
un. p er raquarterarnent de le
cavia si s-rent e s tul oca:acr.,
Per tal de realitzar el tila
nroiectat. et (ara un emnristit
milions de ne s setes. que es
,:antitat eme costaran. i es pot
e morttttar el can:tal i el geratnem
.1

nteresst,, r orre spo u e nt s•
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la cessió efectiva

Londres comencen les. conver- de la contribució territorial a la
Generalitat de Catalunya
ses navals
Les converses de Londres han acabe oral, la 'narra de Bar/bou cap a
Boris. Scurons els comunicats de j u rared'encia arg/cm, han estar un ¿s'ir, tal
com s'esperam
COM PretIiC/fl, Anglaterea, no sols
s'ha convençut auch les explicacions de
Ba r thau sobre ds partes regionals de
miau ajut, sine que vol afavartrate
lupulacid.
La precisa (inglesa ha remarcar que
lis converses de Londres r 'han descabdellat ent7e des goverrs Je raaan
hora! i democratic. Essent aixi. no is
de creure que hi hagi hagut acords secrets, perquui anubdós pesos els drett
del Parlament sen consideres angra/U.
Pera airé no tol dir que avui sigau
cenegut tot el que slua tractat, com, per
c.remple , rls arguments eSirimits tt,
Barthou per tal de decidir Baldrein
‚non a no oposar-se a l'ingres de la
R. S. S. a Ginebra.
resun ,. les ec!cciors fraavaaannlesas ihan consolide, i aixiu is satisjactan.
A r a comencaran les converses politigires i técniques navals. Sembla que es
Baldvein
of que la U. R. S. S. participi en la
Conferencia nave. pera Cl'. de menee, Es diu que els resultats
alhananya, que ro le cap inleres a fee
de les converses són con:oler.
siderables
El que tem Al:Aterra is el prrill
Londres, lo. — Les zonverses celebrabalices jaPoni.s, el quzl ha Jet pujar
la U. R. S. S. eo se país tan capitalis- des pel senyor Barthou amb els ministres
ta com els Esta,: Units.
anglesos sembla que han tingnt un cert
L'Almirallat enCara no s'iza arnese- nombre de resultats d'importancia conroldra que per siderable des del pura de vista internacine peréu A
h
éndavant suu5uuilt IhrUtetts els punts ce eis cional . — (Segurix a 10 tág. 7 col. 1.1
gneis s'entendra la partid/edil ruma.
Si ent r e i Franca in hi
¡la m'ore!. duna banda el Japrl de l'aiIra Italia, aun!, Purs eertectirra preteurAlemanya 11934
sions de tarife, fan dificil arfe la Conierénria arribé a una courlysid. si no
s 'elabora fin eOnVeni co,,, el de 1 ralo.
epir esse uf t ornés parciallnert, eceptat
per aljuns Estats, és pu-di-Bramen, in-

El tercer Reich

cn la Instada del perioaisme, amb
dels recents esdeveniments.
Scgons el V.:11) or Goebbels, el ao
juny no ha produit cal) pertorbació a
l'interior , i si alguna (asa ha variar ha
estar, por dir-se, que ;amor i radhesia
del país al Fahrer i al regim sún avui
majors que mai.
Llevar dalguns periädics estrangers
sedosos, la resta de la preinsa internacional ha caigut, amb morir' dels rerento esdevenimeats, en un deliri d'exP ression s i de calúmnies histäriques.
El senyor Goebbels adrech nous ataca
a la prens 5 estrangera en el mereja ro i
ami, análoga violencia ell el llenguatge.
Fn nom del noble alernany, declaró que
pretestava antb calor i indignació, i afirma que, doro endavant, el Envero 110
esta disposat a tolerar ala corresponsa:s
estrangers que actuin creant uro ambient
nlie fa impossible les bones relacicms
Cabra.
d'unes nactoi:s amb aitret.
(s
a tu Fina 7, ro l . 4

De l'entusiasme

Madrid, ro. — El Govern s'lla reunit en Consell de Ministres a dos
guatas d'onze del metí i ha acabar
les seres deliberacions a les dues de
la tarda.
Durant el Consell de Ministres ha
estat a la Presidencia un ajudant del
President de la República que portara alguns documenta.
Cap deis consellers ha jet manifestacions als periodistes, i el de Treball
Ira facilitar la següent nota:
Presidencia. — Derret dictant prevencions a observar per les autoritats civils sobre la detenció de militars i marinera.
tractat de fomentar les funcions del Banc Exterior d'Espanya co
relacia amb rafianeament de la importada) d'articles monopolitzats, amb
el Centre de Contractació de Monedes i amb el régim de contingents de
comete exterior.
Governació. — Decret creant a la
Direcció de Seguretat i als governs
civils registres ... es fui constar els
funcionaria municipals que 'legra d'utilitzar armes o que tinguin relactó
amb l'ordre públic, com portero . "serenos", vigilants de Banco, xofers de
servei públic i venedors ambulants, i
dictant normes relatives a l'exercici de
les funciona a tots ells encomanades.
Guerra. — Ascedint al carrer
mediar el tinent de la guardia dril
retirar senyor Vicenç Mora, ferit
greument en els sucessos de Bunyol,
(Valencia), el dia 29 de maig de ta32.
Idein idem el senyor María Bardaxi, que resulta mort en els succes-

La diada de Sant

Cristòfol
Mentre els ripies "Tres Tumbs",abans
tau populars, decandeixen, la diada de
sant Cristúfor, parra deis xofers, cada
any arrela mes en els nustres costums.
El casal' de motor arrecona, de mica e:1 mica, el cavan l de cara 1 015 05. 1
la resta tipica tambe va arreconant-se,
deixant pas al cavan mecanic, u anib
en a la resta de saut Cristafur, de la
qual es par dir que és avui ja una niena d'hereva de la diada de Sara Antoni.
Abans els cavalls es passejaven pels
careen% guarnits amb flors de colors
virolats; el, guarniments /11/11.5. i uns
plomalls platejats i daurats a la cua i
entrenu e de LIS orelles i-:i cavan, aren
imanara amb gallardia pels amos del
carrer d'aleshores; els cotxers i els
carretero, els mutis es posaren el vestir
de nuvi — era el millur que temen —,
un barret d'ala decantada, daniunt l'orella, un enorme claven vermell, d'un
Yermen encès de sang, eran el de les
roseller; im enorme migar ha y a a la boca, ¡ passaven, formara una Ilarguissima ntanifestacia, pels carrers principals
de la cintas, disposats a deirar-se admirar per la gua que omplia les voravies.
mig, Inés 1112jesttuis i Inés enrayenat, encara, que tots els altres, hi anava 1-abanderado, enfundar dintre un
solenme vestit negre, estrenat el mateix
dia, sostenint amb una irá, i una mica
decantada a la ¿reta, la batidera de la

sos ocorreguts a Tarza de Granadilla.
el 25 de tnaig de 1933.
Marina. — Creant a la Societat Espanyola de Construccions Navals una
delegacia de l'Estat i notnenant per
al dit cartee el senyor Josep Barbas- per, tinent coronel d'Intentro Sao
dencia de l'Armada.
Estar. — Ratiiicant el conveni relatiu als treballadors ocupats en la
cirrega i descarrega deis vaixells i
protecció contra els accidents.
Nomenant delegar d'Assumptes
d'Andorra el senyor JO5Cp Tarongi,
cänsol genera! a Montevideo.
Traslladant al dit consolar e! senyor
Josep Bohigues, cánsol general a Jerusalern.
Agricultura. — Projecte de Ilei concedan drets passius al cos de guardia forestal.
Decret relatiu a la intervenció dels
Ajuntament en la colina de finques
coureades a rempar del decret de primer de novembre de 19,32.
Indústria i Comerla — Sotmetent a
régint de contingents la importació de
formatges.
— El Consell ha autoritzat
cl ministre perquè a l'objecte de con>
plirnentar rapidament el que es mecer>
tua en la hei votada per les Corto per
tal de remeiar ratur obrer, constitueixi
la Junta Nacional a qué fa referencia
rarticle 3 de la dita elisnosició legal.
Instrucciú Pública. — Diversos decrets aprovant projectes de construccia
de colanies escolars i escoles a diversos indrets de Madrid,
Un altre per a constenir a La Estrada (Pontevedra) un edifici de nora
planta amb destinada a dues escoles redundes de tres seccions cadascuna, per
a nens 5 nenes.
Un altre de relatiu a personal.
Un altre aprovant l'expedient ter a
construir utt edifici destinar a Esnob
Normal. a Terol.
Urt altre a Cercedilla.
Un altre d'escota graduada a lbix
(Macera .) i a Onda (Castellar i Medina
de Rioseco (Valladolid).
Obres Púbiiques. — Decret concedan
als perindistes nrofessinnals dret a la
bonificada del fon per roo en els bit'Jets de ferrocarrils ¡ ballets gratuits
al., ¡Mara% i oroíessors de les colóMes escolars.
Subvencia ner al proveiment
¿lelo Ajuntaments de Govidia (GuiPú s coa). Carabaaa (Madrid). Santa Coloma
de Farnes (Girona) i Medio Gudeyo
(Santander).
Finances. — Decret autaritzant larrendament de local, a Ciudad Real per
a a ficines del enriaste, rústic.
Un altre legalitzant la ceo-id efectiva
cle la eantrilmcia territ n rial a la Generalitat de Catalunya.
Just icia. — Rectes Promillgant la llei
relativa a Eapellació de ¡lidieis de menor quantia.
Diversos decrets prnmoguent a maestrats d'Audiència diversos funcianaris
de rescalaló

L'entusiasme es un sentiment collectius
adra:e guau és- individual consisteix en
una certa cordusió tumultuosa, un fandre's amb el más i desapareixer a nosaltres mateixos, ami diu entusiasme diu
embriaguesa.
No hi ha cap moviment polític i social
possible sense entusiasme. Lainica manera de fandre les voiuntats individuals chns
duna sola és comunicant l'entusasrne de
l'ideal, L'ideal és una cosa que no 'Eta
d'apareixer solamcnt a la raó, sInó atie
Ira de parlar al sentunent, i el sentitrent
te accions que la rae desconche. Per
aixii tot gran tnctiment de poble conté
una certa dosi d'elements irracionals, que
san la pare de l'entusiasme.
Ara, d'aquest moviniznt cranim es pot
afirmar qua es allä que te de millor i de
talment corn digne Isap
de la 'lengua. Fa assolir els grana destina
dels nobles; pera) els duu a les catástrofes. Es reina de domini de tots els tirans
i falsos profetes. En epoques turbulentes
com la nostra l'explotada. de l'enrwiasme constitueix una indústria perfectament ciassificable entre les de caga i
pesca. Encisats per una música )(ardorosa, els nobles en/arenen joioses caminares miiitars, giren a dreta i a esguaza,
apreneu de saludar, d'obeir, de no Pensar•
i edercnen docils i baixos com uns
ansells. Tot pel sagrat entusiasme,
Ln altre explotador d'aquesta
tria és el demagog; perú aquest sovrat
és més curias. Explotada:- i víctima d'una sola peça, el dernagog és ei primer de
creure's les doctrines que engega. La
cesta dels demagoga es form a . no pas
del; habas i dels raurris, sini) principalment d'aquel:es persones que pare:xara
dama desproporció imtnensa entre le; punes que tenen de fer-se aplaudir i cejebrar i la facilitar dexpressar idees clarea
i concretes. Llavcrs no tenen més remei
que treure la caixa dels tren; i dir ies
coses mes truculentes que seis acuden.
Hem vist molas demagogs de la vara,
parqué en les 'apoques turbulentes san
fruita del temps, i la mejor part d'ella
si haguessin tingut mes cultura o mes
facilitar paraula haurten estat comervadors, moderats i partidaris de les maneres dolces. Perú l'angoixa que sofrita
quan solien explicar-se els irla bullir el
cene!h i xarbetar la paraula; s'arrasen
inconscientment enfilant fina que raplaudiment els indicava que ja havien arribar
a terne.
El que es diu demagogs freds, cínica,
intelligents n'hem observar ben Poca.
Al voltant de rentaiiasme també es
dana un altre tipus curiós, molt freqiient a casa nostra: el dalerós d'entusiasme; l'home que rollfülTe a tots els
!loes on Ii sembla que parlaran "oradora
forro". Les seres hores favorites sen havent sopar i els diumenge, al matí. Quan
és de vespre s'engresca din, la sala del
i en sortint va a fer una censen eun i cap al Hit. Si és una festa
mati, l'espera a casa el dinar dels dies
assenyalats. Pera la cosa important és
que rhome ha vibrar i aquesta sí que ninsal ja no la hi pot prendre.
Roesend LLATES
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El misteri Camera
Llegiu

LA FIRMA DELS DECRETS
a la pie. 4
A PRO VA TS
Prop de les sis de la tarda ha arribat
la
a la presidencia el Caa del Govern.
A nregunte, informarlors, el aenyar Samper ha contestar q ue es trnbara
sensaciomancar de noticies. i que solanteut anava
a visitar el President de la República,
nal
de
amb l'objecte de sotmetre a la signatura del senvor Alcalá Zamora els decrea, aprovats asma
SÉE.
Després ha arribar a la Presidencia
el ministre d'Obres Públiques, el qual
germandat.
s p sass., sises cssspai..s.i
La testa esteva impregnada de per- no ha fet cap manifestació.
(Continuo a la página 5, cid. r) 1111111101111111111111!11111111111HHille9Willr
fans tradicionals.
L'ofici, celebrar al mig del carrer, era
una cosa apoteósica. Després, la caravana rutilara celebrava una altra desfilada soienme, i cameneava a ploure
pels graps de (maulla, que contemplara el seu pas amh uns ulls oherts com
taronges, el present imprevist del borrego darirat de Sant Antani, els confito.
i, alguna que altra regada, el tortell
esperajós. Aleshores a Barcelona encara no es caminara de pres s a, eom ara.
Aquestes festes sembla que morin.
i /10 P5 cert, EI que succeeix es que
arenen notes formes, empeses pel ritme dels nous temps. aquests han fet
que la típica festa daban, es te:15113(4s
de 'loe, fent un solt pe! calendari i pels
costums popular s . anant de Sant Antoni fin, a Sant Cristòfor. L'esplendor
i la policromia de les flor, de color,
viralats lambe ha saltar del cavall dr
debe al cava!h de motor, eccampant-se
pel dar/unir de les capotes i del sostre
deis autos. El, ripies borregos salan
convertir en cararnels i doleos. L'abanderar o el capita nn oh, atraen. pera en
canvi ohne la marra de la caravana un
auto, que sol i. sser el rnés Reos. guarnit
amb flars autentiques, am!, mata verde i ol a ro s a. entre lec clariane s de la
nual apareixen cresquitIlentes les careo
de le c tninannes, illumitudes per un enmratee de gnig.
Les botzinades dcli «amo,. els (mal.
formen una Ilarga corma. ressonen pels
carnees. Al sea rrit surt E quitxalla—i
darrera set: els gran, —, didem , de snta terra.
I igualment eran abans per la diarla
Sant .Antoni. atad un xir esa/marta
;, del ¡sastre reeard se celebra una 45Com totes les altres rnanifestavions que se celebraren el diumenge pasma
t a ss a. la (mal ia comença a ésser típica:
a Parle, la dele Andes Combatente Pacifista., quo miren a portar unta
tunle lo fs. pornilar que fa ti TM f15/11
corona a la tomba del Soldat De aconegut, es desenrotilä oeln90
trarlicia, i que aquest aus. ha assolit tina
incidente (pie ea prenden
e s plend a r erm cap altre any.

continuació

d'aquest
reportat¡e
LÉON

El S de Juliol a París
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Revista de Premsa
L'hora de la pau
EL TEMPS, l'brgan de la Unió De-

York; del: tata!~ que per solucionar
1/sirs pica es refiaven dels poders forastera, deuen estar ja peuedits. Afirma que
45 41 201170 i els disten., que s'han lamerVd tramo i venint de Madrid ihoguessin
dedica! o 'rehollar Catalunya endins, hauriem avance' molt en la reconciliació
interior. I fa la següent invocació a la
pan:
"Ara mateix s'anuncien des de tots ele
indrets de la nostra terra unes ente/dides collites. Sembla cm si el bon Din
h aig i volgut afavorir la pacificació de la
nostra pagesia amb una tal abundo r desle" que pugui sadollar els mis exigen s.
no hi haurà entre els marres campero! proa bornes de bona voluntat per encarrilar pel cerní del seny la solució deis
conflictes pendents? Hornee del nostre
camp No deixeu que les bandositats politiquee s'apoderin dels vostres plata i els
er,verinin fine a destruir la P atr i a! Generositat, patriotisme, germanor cristiana. Són aquestes les eines que heu de
brandar en la cana que s'apropa. La
restauració de la nostra economia, la pacificada, del país i el vostre propi interés
en resultaran beneficiats.
Deixeu que a Madrid hom faci comentaris interessats per fer-vos servir d'escarnbell centra la llibertat de Catalunya
o de ressort per guanyar unes posicions
que no poden atènyer pels propis ineroiacements. Es l'hora de la pau a la nasses
terna Déu vulgui que en relligar les garbee es relliguin també els cors, les mans
i les voluntats perque. fits els ulls en els
ideals de ju st i c i a i germanor, i oblidats
de concupiscències i egoismes, puguin
treballar finalment aplegats tots els catalans per la grandesa espiritual i material
ele la Patria."

Política d'altres temps
L'OPINIO afirma que Catalunya ha
guanyat la batalla p erque ti ra6. Criad,
piré, que ara no Esa de negociar res:
"El senyor Camb6 va fer-se laméis
practicant una política que el noble, un
tenlos tllustov.at, quan va haver-se desenganyat en digné la politice de "tirar
a igua al vi". Pub aquesta política és
característica de la gent de la Ll iga perquè es tracte d'un partit al qual Ii convenien els graos abrandantents per a espe-

Centralita', l'actitud de la que t és tan
decidida i efaras
"Dramática contradicción lá del Gobierno. Cuando quiere aparentar fortaleza es cuanda aparece Mil debil Por contra, cada acto suyo viene a robustecer la
posición de su adversario, Pierde fuerza
el Gobierno en la proporción justa que
la gana la Generalidad. La autoridad moral de los catalanes es hoy mucho mayor
que en el momento de iniciarse el pleito.
No habría de asistirles la razón tan plenamente como les asiste, y han así estarían siempre en situación de ventaja para contender con en Gobierno como el
actual, reñido totalmente con la dignidad
política.
De pacientes y Operaciones quirúrgicas ha hablado el señor Samper. Apli
cuando Cataluña está-cadCtluñ,
dando pruebas de gozar de excelente salud, el diagnóstico resulta grotesco.
Quien está en trance de gravedad no es
Cataluña, ni el Gobierno que la representa, sino este otro Gobierno de los
compadrazgos que deambule de la Ceca
a la Meca, pactando complicidades. Y,
desde luego, la que está más grave y casi
de cuerpo presente CS la República. A tal
estado la han conducido las manos rafias
que la gobiernan y sus propias debilidades, Si alguna expresión de vitalidad lt
queda a la República es precisamente la
que viene de Cataluña. ¡Con qué autoridad puede el Gobierno ni ninguno de los
Poderes republicanos intentar sofocar esa
expresión vital? Por lo que a, nosotras
corresponde, ya hemos dicho lo que debíamos decir, El problema que se ventila
en Cataluña es un problema de toda EsPafla. No tanto Por el problema en sí
conto por la significación que alcanza.
Tientese el Pulso el señor Samper antes
de resolverse a ser cirujano, papel que,
evidentemente, resulta desproporcionado
para sus aficiones de rábula, Tiéntesc el
pulso, que acaso no sea tan firme corlo
su locuacidad quiso dar a entender. Si
el Gobierno, después de ofenderla, intenta agredir a Cataluña, Cataluña no
estará sola en la defensa. A su lado tomarán posición, por lo menos, cuantos
no ha y an perdido del todo el pudor y la
capacidad de avergonzarse ante los desafueros."

La misteriosa política
catalana

Angula seguida- explicara als lectors
cular-hi, i després lt intereseava treureh
de EL DEBATE el seu embolic metopartit a profit propi exclusivament, en
dranuitic sobre lo política catalana. Ara
forma de carteres per als sus eap.pares,
hj afegeix un non incentiu, el misteri:
etc. Era una mena de tómbola arnb trampa. es la qual participava tothom, i els
"Se asegura que hay en Barcelona nechicotes bons se'ls enduien el senyor Rociadores oficiosos con la consigna de
Cambó, el senyor Ventosa i els seus ver de tantear un arreglo. Incluso se nos
arnics intime.
dice que, en vista de la irreductible acPerd la politice de tirar aigua al vi es titud de la Generalidad, cada vez mas
va acabar el 14 d'abril. El noble, amb les firme y afianzada en au punto de vista,
esquerres, vol que es j ugui amb les mans los negociadores madrileños esgrimen cotrates, i que no hi hagi trampa. Per això, mo argumento decisivo e infalible, como
perquè lt mereix una confianza absoluta tentación invencible, gratas P romesa s de
el President Companys i el Govern de índole económica: una considerable mela Generalitat de Catalunya, durant jora en la valoración de servicios trasaquest mes els ha assistit amb tant d'en- pasados.
Sap que tenen un dar conten- No hemos podido eomprobar la certe de llur deure i de llar responsabilitat teza del rumor. Desde luego, si hay en
i ene no es mouran de la línia de con- Barcelona alguien encargado de negociaduda que es ven traear, interpretant el cio nes de esta índole, se ha sabido ocultar
pensament i la voluntat del Parlament de muy bien y actúa con un discreción y
Catalunya.
una reserva impenetrables. Nos consta
El President Companys va dir: "Si que Companys, ni durante el día de aye.r
hem comes amb la hei de Contractes de ni en el de hoy, ha recibido directamente
Comen algun error, i eno el demostren, emba j adas de esta clase. Pero hemos reestem naturalment disposats a rectificar- cogido la sugerencia de labios de perso.
lo." Això és de sentit cornil Pere fora na que puede estar Muy bien enterada y,
parlar de fórmules i de "nego- ante la posibilidad de que pueda confirciar" res, iS nitre Penj at d e ls 1,1:vols." marse la noticia, consideramos de interés recogerla.
Els propòsits quirúrgics
A nosotros no nos parece ni con mucho, un despropósito, En los dias trans.
Govern Samper
curridos desde el ma de junio hasta ahoEL SOCIALISTA, en un article sor- ra, han cambiado n o Poc o las co s as. La
tastic, assenyola que de absurd qua un belicosidad de los primeros días ha cedipaveen feble i veciliant tan el del ¡cayo. do mucho. Claro es que todavía en Accid
SamPer hagi d'acarar-se amb el de la Catalana ge siguen preparando mochilas
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Obstacles tradicionals?
EL LIBERAL comba l'arliele que
extrucióvem ahir de ".11 Socialista" sobre °quise tema. No eres que el GOVerlt
CCS leal estigui identifieat amb el Presielent:

"Cierto q ue el Gobierno debió ser destituido al recurrir contra la ley catalana,
porque con ello tome partido contra el
Gobierno autónomo, sirviendo a los particulares intereses de la L l i g a, contra
los de la Esquerra, que ejerce el Poder
por mandato de la soberanía catalana;
pero no es menos cierto que no estaba
expedita la prerrogativa; que no había
presupuestos; que los p artidos de l a u nocicl ón no ofrecían unidos soluciones viables; que sin disolver las Cortes no había Gobierno posible sin los radicaleS
que la disolución ofrecla las dificultades
que señalamos en nuestro editorial del
viernes; que en circunstancias tan crítica s P u do estimarse preferible la moderación a la resolución extrema; que
hubo tal vez esperanzas -infundadas,
desde luego- de que el Tribunal de Garantías no fallara en la forma que fallé_
De todas estas razones nosotros no admitimos casi ninguna. Ahí está nuestra
colección, con una serie de artículos acuciando para que se produjera la crisis,
por entender que la única forma de resolver el conflicto era la solución de
continuidad que supone un cambio de situación. A nosotros no nos importaban
los presupuestos. Son tan ma l os, que de
beberlos logrado no podría decirse que
se habían malogrado. No nos importaba
la disolución de Cortes, porque de unine
las izquierdas, como se unirían para la
lucha electoral, tenemos descontado el
triunfo, Nosotros, lo decimos otra vez,
no admitimos ninguna de las razones que
pudo haber para no dimitir al Gobierno;
pero nos ponemos en el caso de quien
asume las supremas responsabilidades Y
comprendemos sus dudas, sus vacilacio
-nes,u
p reocupación extrema.
El mismo colega j ustifica la irresolución que censura. Los socialistas disponen de la organización más formidable
en la democracia española. Si esa organización esta fuera del área republicana;
si no quiere nada con la República; si
declara impracticables las vias constitucionales y si al mismó tiempo los republicanos están todavía en período de reorganización. qtté eamhiss de situación
podría producirse a satisfacción de la
izquierda?
"i Son impracticables los caminos eens.
titutionales!" -dice."
Afegeix EL LIBERAL que si realment ho estiguessin , la violencia seria
j ustifieada. Perd 00 ho estan i sán els
Unies que ens poden portar a la reCI I PCnadó de la Replanta."¿Qué caminos constitucionales son
los que nosotros tenemos por practicables? Los que indicamos al dia siguiente
de los escrutinios, e l 4 d e diciembre . Los
de la revisión constitucional, acuerdo
_....... .

-

--

y vendas, y todavía Companys sigue en
sus trece. Pero la gente se está cansando ya y no respondería como el primer
día. Ademas, el problema económico que
tiene planteado Cataluña 44 de tal gravedad, q ue resulta de por sí mortal. No
hay nadie, ni el más optimista, que abrigue respecto a este punto la menor ilusión. La autonomía en manos de la Esquerra parece condenada a muerte por
asfixia. Es el problema mayor y que
más preocupa al Gobierno de la Generalidad. Ln problema que no les quiso
resolver Si N'Innato, ministro de Hacienda con Mafia, ni ninguno de los
que después le han sucedido. Y es un
agobio tan grande el que esto regresetita.
que pudiera ser que, en C460 de ser ciertas las negociaciones en este sentido y se
llevasen a cabo con habilidad, al fin el
Gobierno de la Generalidad claudicase,
siempre y cuando no se opusiesen a ello
los de Estas Catalá."

_

PUIPLIOITAT

parlamentario que llevarla contigo la disolución de estas Cortes ingobernables.
Se haría honor eta eso acuerdo a la
sinceridad republitelY, que acata la voluntad nacional, sea cual fuere la forma
en que se pronuncie.
Viva la voluntad nacional cuando es de
izquierda y muera esa misma voluntad
cuando es de derecha, no. Eso no sería
sinceridad republicana.
¿Que dijo la voluntad nacional representada en Cortes? El programa mínimo
del conglomerado derechista nos lo dice:
revisión constitucional.
No comprendemos cómo no se fui a
ella después de constituidas las Cortes.
Ello aousa deslealtad de las derechas para con sus electores y falta de visión P o
-líticadeszqur.
Aplazaron el acuerdo en espera de que
transcurran los cuatro a503, que reducen
a la mitad más uno los votos necesarios
para la revisi6n. Nosotros les hubiéramos dado los que faltaran de tenerlos
en nuestras manos. Y con ello hubiéramos evitado el vilipendio y la vejación
republicana durante un semestre, durante ese semestre de ensanchamiento del
área republicana.
La revisión! He ahi el camino constitucional señalado por la voluntad nacional."

DItneeres, II de juliol de 1934

Les Lletres
Cabildea de la
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Una mica distrets, peresa i repòs,
amb la companyia d'aquestes nits
d'estiu sempre en algun indret brogidores i arrevoltades, hern Ilegit lentament aquest bel! Ilibre d'Antonina
Vallentin sobre Heinrich Heine. De
primer antuvi era la calligrafia romántica, el retrat eloqüent, la imponderable atmosfei a deliciosa que voltava el volum, el que m'e sollicitava.
Després l'inter è s de la historia i els
norns i els paisatges desvetllats atub
tota la ponderació i tota la gracia.
Antonina Vallentin ens ofereix una
vida de Heine. Res Inés. Cap judici
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EXPOSICIONS D'ART

LA PINACOTECA

dició constara de vint-i-cinc Vareo i que
l'ordre 1 contingut dels :me mangeen
publicar será el següent: Voium XVIII.
per l'estrena de l'"Hernani" el cer- Notes critiques i literatura catalana
fúlquen i el volten .amb el seu interés. tim de la serie castellana). Volum
XIX.
Heine fa a la capital francesa la ma- Epistolari arnb Pijoan, Unamuno. Giner
teixa vida incontrolable de sempre. de los 'Ríos, Gabriel i Galán. Ors, i alVe un moment, per& que ens el trotres nersonalitats. Volum XX. Prosa tibem Casat arnb aquesta curiosa Ma- rica en carate. Volum XXI.
Productilde, meravella de vida espontänia i cions en vers. Volum
XXII . Epistolar',
primaria. Turment i plaer en ebulli- Velan/ XXIII. Discursos,
pròlegs
i 47.
ció. Aquesta passió l'acompanyara
ticles, critiques en caseta Volum XXIV,
els tristes dies en els gneis la malalNausica.
Volum
Apèndix.
XXV,
Ming
tia vergonyant contreta en la seva
jovenea& el fa romandre a lee genes Apendix saneara aquesta edició i continhabitacions del carrer d'Amsterdam. dril una sèrie d'estudis sobre la PerraL'exacerbació d'aquesta malaltia el nalitat de Mangan, ultra totes les Mconduirà a la mort, que el sorprèn iles , notes biogràfiques, bioliografies,
despees de dubtes i lluites que el por- ordre cronológic dels treballs, llista de
ten a la conver g ió al cristianisme en materies tractades i persones citades en
un dia de febrer de l'any 1856, a fedat els vint-i-quatre volums publicats. Será
aquest apèndix un magnific índex per
de seixanta-nou anys. L'enterrament
és humil. L'acompanyen a la seva als qui amb el ter:1ns desitgin ocupar-se
darrera estada el silenci de Theo- de la personalitat de Maragall. Aquesta
phile Gautier i els plors d'Alexandre collecció, l'uno' de decréixer J'interés,
augmenta a cada nou volt= l'estimació
Durnas.
:riptors, ¡ es registren noEs potser en l'evocació de les dels seo
ves

!

altes . ue indiquen la eatisfacció

amb qué el

SALA

1 Dar.. ri....4.1
1

rep aquesta volums.

cada
climeeres

Un poema

de Manyana

Cançó

per man

Goll

M'he oonegut deePris
que cm conegueres.

Mon co. m'era més estrany
que un continent
dIstIngla
l'Est del 95"

La T. S. F.

No

La me y a esjatlia abrupta
apunte a com una roca.

Sobtadament ta mä tan destra
m'ensanyi que exlstla,
El peu trobit sa curse;
el co, el seu bat-ea.
Ara m'estimo

oom tu m'estimes.
(trad. s'elan

TelvIdor)

fiumminumminimiumniennunionellimm
Els que aneu a Paris
NO OBLIDEU
qu• trolaartu

EL

_ . - ._-

VALGAS

definiAament que el conjunt de fe-

ni cap comentan. Enumeració de fets,
horco que s'esinunyen amb la seva
peculiar tonalitat, cerní d'un home
malmès, ambients i amics. Tot l'encis en el dbcil teixit evocador únicament d'una història i d'un temps. Lectura ficil ¡ un xic melangiosa. Anys
1 dotats, ancore i Ituites, vaivé d'una
vida que no coneix ribes encalmades,
mama Off 1111ACIA.
ports on descansar plàcidament.
amistats contretes per Heine durant
1114981•11 aormanent de pintura emulan,
Com dir-ho? Fa una mica de tris- aquests anys de residencia a Paris on
eres - gravita z ••tlluree
teu tot plegat. Aquesta vida de l'enginy d'Antonina Vallentin aconHcine, en molts aspectes, és un exem- segueix donar-nos una mejor vivaciBUSqUETS ple ben típic d'aquella vida que sin- tat. Apareixen els noms dele }tornes
.411111111 Os ARAO A. NI
queren, o es crearen, els hornee d'ara famosos del temps. Aquesta extraorNeme. 1 salema. /Pan
011iulam apesta /al matra Pau Cae414 fa un eegle. Ja en el bressol es mos- dinaria aristócrata italiana Cristina
ger
tra algun estel advere. Enric Heine Belgiojoso, d'idees avançades i P ro
ANIM A
d'exiliats. El fantästic i ma--tecora
neix a Dusseldorf l'any /797, d'un
Inauluzaal0 azul
matrimoni de jueus. Els seus pares laurat Gerard de Nerval, "specimen“
el destinen a quefers pels guate no de tota una epoca de maxinia exaltaLLIIIRE1111
té cap habilitat ni cap gust. El posen ció de la Gällia. Théophile Gautier,
Auterafa. 1111milum, aquarffle
II
auM Imperla61 worlItneln Ott
sota direcció del seu ancle d'Hora- Alfred de Masses, George Sand, Hogranate la Barcelona
burg - Hamburg: ciutat hostil, im- noré de Balzac, Victor Hugo, Thiers,
azgoalt19 I venta a P ed es 10 eeeee m•
aletas at
pietosa, paisatge de totes les seves l'historiador Muquet. Encara aleAIRTROPOLITANA
desgràcies -, el milionari Salomó manys exiliats, alemanys rom l'agi1.1.1•011111114 PALIA 1 NOVA
Heine. Fracassa. naturaltnent. S'ini- tador Ludwig Birne i Wagner, en
cama, I I, b ausa da la AMA Mozart
cia també aquesta feixuga i dolorosa aquells temps jovenissitn. Esmentem,
dualitat d'uns amors itnpossibles i Lnalment, les relacioni que bona
•
uns altres massa possibles. S'enamora marca deixen en l'esperit del poeta
inútilment de la sena cosina i co- amb Carl Marx i Ferran Lassalle,
menca al mateix termos la recerca de l'agitador social mort en nuel toman.
compensacions del sen fracäis pels in- tic en el pie de la sena joventut.
Tots aquests norns i altres fan una
drets on l'amor es fácil. L'oncle
paga estudie i la jovenesa del poeta mica l'ambient de la vida de Heine.
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selectea
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primer !libre de poesia. Se li obren pus apagades amb la seva mort. EnDIMEOR28, 11 JU1.101.
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G. Libeau.
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"La Mascota", opereta d'Audram guent acaba els seus estudis de Drct, seva vida.
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Joan TEIXIDOR
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ces fallen, peró en canvi troba editor
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20'45.-Rädlo Parle, 1.648 m. mig viatge el pressentiment de la malt pocs dies començarà a repartir-se
Concert simfOnic: Beethoven, mort del sen pare el fa tornar anal, als subscriptors el número 79, i tot
tota la precipaaoió. Safts) Heine mor s eguit será nosat a la venda.
Mozart, Debussy.
ahans que el Seu fill hagi arribas.
* Proteqiu la nremsa diaria, els set2045.-Roms, 4208 m. "Crim Aquesta desgracia i el desencis per
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catalana. La forte de Ca talunya i el seu
música de Pedrollo.
donar la seva patria. Es trasllada a
Prestig i depenen de la seva cultura.
2045. - Estrasburg, 34 9'2 m. Paris, cm viurà gairebe tota la resri
3faragall. - L'aparició del veConcert simfbnic des de la Sala de la sena vida. Terra de Ilibertat.
companyia d'exiliats de tots els paf. lion XVII de les Ohres de Maragall
de l'Orangerie.
loe. Heine 44 molt ben rehut, poeta ha rosat nnvement de relleu la impor2140. - Nacional anglesa, i al rnateix tennos !darle de les perse- tancia de l'edició cae es realitza accucions aferrissades de les nirtimes tualment. ()un es va planejar acuesta
1.5 00 in. C o rleen t sinanic:
dels seus painflets i de les seves sa- edició se suposa que podria englobar-se
relli, Mozart, Rienrel Strauea.
tires pelitiques. Ele cerdee política tota l'obra de 5faragall en uns not
2210.--Copenhaguen, 1.250 in. i literaria ananeats d'aquell París que volums
No obstant, l'ordenació definiMúsica danesa.
encara s'agita per l'escandol motivat tiva del text el fet d'haver-se trobat
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LA PUBLIOITAT

Parlament de Catalunya

Fou

aprovada la Carta Municipal de

fAjuntament d'Ossó

de Ció (Lleida)

Heüi el nou die lamen de la Hei ereant
una taxa sobre s'is serveis dlostalatte
i restaurant

A "LA VEU DE CATALUNYA" L'IRRITA
i denuncia, la presència de
la bandera catalana en algunos entitats politiques

Es

A un quart de set comenca la SeS..
• sota !a presidencia del senyor
se.

COV1OVes.

En el banc del Govern hi ha

el

ettitOr COMOrera.
•
eSr-OnS i a les

tribunes hi ha
teca anintació i shi seise una xafogor
eeparadora. Es llegida i aprovada
sart a de la seasió anterior.
Seguidament es passa a l'Ordre del
sea emb ele
PRECS I PREGUNTES
El senyor FRONJOSA s'ocupa noament del ?roces contra el conseller
eenizipal senyor (iraniersBarrera
t specialmene dc l'actuació del magistral stnyor Fernández Peña, conegut
e per "don Jovino".
'j'ocupa tambe del funcionament de
l'sdnenist racie de la Justicia a feai diu que aquella es una Ce:g e ne que es ven al qui m'Un- la
11PAiegeix que ha de lora , ' ,ar noves
ttlancies contra els jutges i magia-i l s que pululen per les Audiencies
ie la nostra terra.
• senyor CASANOVES el crida
tIordre e reccur.ana a l'orador un xic
earudincia en el llenguatge.
senyor FRONJOSA segueix el
ets discurs i fa remarcar la pardalot de la Justicia a Catalunya. Parla
setmanari "La Nació Catalana"
;de eempresonament del Fell director.
Censura eactuació del fiscal i conglera que els diputats no poden rorendre callara i que el Consell de la
Causantes, en aguces periode de fórreles. pot trclar la que resolgui la
;Üe5tiä.

(Entra el senyor Dandis.)
Manifeeta que el Pre s 'dent de la
novament
Imeralitat ha d'actuar.
expressa en termes epn obllguen al
?RESIDENT DE LA d-MBRA a
adre.
e:e:venir i cridar-lo a
senyor FRONJOSe acaba maaestant que si les coses seeseeixen
es ara no estranyi que en Si mo-.m. que fatalment ha d'arribar, i
tindria la satisfacció que fos al
7. aviat po-sible, quan e5 ciedi el
ne a les armes, aquest no respon-

e.

e La Veu de Catalunya dahin Publica a tot tren un altre manifest de
la Iliga. I mentre un deis apartada
de la p rosa aumenta d'aqueas muniese es titula "Catalunva no ha d e ses dóna al projecte de Ilei relatiu
Ser baluard de causes alienes, a la
la creació d'una taxa a favor del tu- columna del costat lii ha aquest
els
serreia
sobre
d'hostalatge
risme
nificatiu solt:
restaurant, i l'ante, de la Conüssie
"L'Esquerra antirepublicana de Cade Governació, sobre l'organitzacie talunya i la bandera. que quedel Pare Mòbil de la Generalitat.
de:u? sleEsquerra Catalana es repuSeguidament el PRESIDENT ai. blicana o no ho es? Si 'Taquera
:ecce la sessió, a un quart dc vuit del rep ublicana hom no pot comprendec
vespre.
per quina raí, als locals de remesentac:0ns mes significades de l'Esguerra
han deixat de posar la bandera rep ublizana. En tots ells hi ha dos pala:
un per a cada bandera. s Per qué d'una
Ilerea temporada a aquesta Leuda ne
hi oneja la bandera de la Repeldica.
LES VACANCES
q ue tanta preesa tingueren un dia a
PARLAMENTARIES
fer collocar a tots els baleers
Segons referincies fecilitedes pel
Latitud antirepublicana de l'Essenyor Comorera. el Parlantent no n arrea iS iticeme sensible."
es tentare fine la setmana entrene
Ea curies de constatar una creada
per tal que als mis començaments ntél nue per als hornee de la Lega
pugui Aster llegit el projecte de Ilei un passa rl temes. Tots aquests ii.es
electoral i el dictamen relate, a la de "La Veu" surt plena de delaciona me:
referéndum pee a la dissolució del o nietivs malintencionades.
Parlament.
con, si encara fiesaiin al 'ocio!
"La Veu de Catalunya troha ir-iREUNIONS
tant que hi hagi entitats politiquee
Aire- a la tarda es va reunir la Co- cine tinguin hissada batidera catalana.
missió d'Econotnia, i ¿ocup e del dic- Ella hi vol dues haneeres. No tutamen relatiu a les taxis de turisme darem gaire, per ventura, a llegir a
català de l'anteautonomienie
sobre hostalatges i restaurants.
L'esmentat dictamen fou aprovat una denüncia de les entitats patri,-.tinurs
que
tin guin Manda al baleó la
amb algunes modificacions, entre elles
la unificació de taxes reduint-la al dos bandera catalana.
per cent i concedint una participaEn rigor —i "La Ven" ja ho podre
ció del 30 per cent en l'impost als dir de con —elle que els irrita no
Ajuntaments.
es pas l'absenela de la bandera tricoTambé va reunir-se la majoria per lor. sin6 la presencia de la bandera
ca ta lan a.
a tractar de la llei electoral, entre
abres assumptes.
Finalment es reuní la Comissió de
Regint Interior, per a despatxar diversos asaumptes de trengt.
Horta

PELS PASSkDISSOS

A

LA CAMPANYA CONTRA
LA PROSTITUCIO
El divendres passat, una nombrosa comesse de senyores. en representació de les entitats politiquee, i
rals que slan adherir a la campanya
femenina contra la prostituciO , anaren al Parlament cama per fer a
mans del senyor Companys les sig-

natures i adhesions rebudes.

Des de dintre un auto,
disparen contra la
policia en donar
aquesta la vEu d'aito

El senyor Companye. que estar,
El senyor ROMEVA es lamenta de reunir en Consell, delega el
:ata: 'lastimes de la carretera de Gassol. qui es feu cerrec de lessenyor
adhelltdresa a Berga.
sions i promete atendre el desig de
1.a mar :nada dairt r uns ageiris ila
senyor ARelENDARES s'ecu- les representarles
ele formar una po- Brigada social, de servei a la carretera
e deis fers ocorreguts a TOrdal i nencia que eatudit el problema
i
els
d'Hurta. donaren lalto" als ocupar:te
meara l'actitud del; popietaris. De- mitjans per a solucionar-lo.
(l'un automebil que anava a gran velorara que siguin castigats els qui, al
ses judici, pertorbaren l'ordre dels
citat per la Rambla Volart i que cis
Pregunta al conseller de Gover....e quin pla té a seguir contra els
aentats pertorbadors. Acaba denlaque es faci col/trille la Ilei de
• =111.es de Conreu.
CONSELLER DE GOVFRee:10 afirma que obligará a' rota
.tiaadrar-se dintre. la Ilei. Af eix
o :a guardia civil ha rebut oiglree
::etes del seu tinent coronel Parque
o Intervingui en els conflictes soal; del camp i en la interpretació
ftla Ilei citada. Espera que d'ocórrer
o nou cas aplicará amb energia Ice
sesurea que estimi oportunes.
El senyor SAURET es refereix a
• dificultats que troben eis Ajenamenes de Lleida per a internar els
eenats a Sant Boi del Llobregat.
Ei CONSELLER DE SANITAT
I. contesta que la situació de Lleida
deguda que en aquelles comarques
o existeix un establiment adequat.
o moment no es pot reeoldre el proetma. Enumera el que ala fet en
tssest sentit i afirma que s'lla fet el
S'e sella pogut i es fue el necessari
ir

a solucionar agites: problema.

e0TACIONS DEFINITIVES
D'UNES LLEIS
irr aprovades definitival pient, en
esee ordinaria, la Llei Municipal
esera parte titol XV, articles del
P; al 244: la Llei de Diveeee _emiten de Catalunya, i la l e —eximint
lemostos la Calza de Creillt Agrítaa Cooperanu.
*se CARTA MUNICIPAL D'OSSÖ
DE CIÖ (LLEIDA)
, es posa a discussió el dictamen de
s esecissie de Governació sobre
esea vació de la Carta Municipal ¡oras:ele per l'Ajuntament d'Ossó
• tileicla).
El senyor FRONJOSA Coposa a
s tecussiö del dictamen, i des que
t la Comieseu ami s'acorde, degut
:es discrepinciea sorgides a l'enes de l'article quart del projecte.
, El ‚cueca. ESPANYA, president de
1 Comissió, exposa que Ii sembla
ie si diputat socialista tea ha cepos:: la ve letas en aquell punt.
El senyor FRONJOSA insisteie en
'ro pulir de viata. (Entra el senyor
eassol.)
El senyor ESPANYA dectisa el
r eteri de la Comissió en pro de la
egussie del dictamen i el dret dels
W,lea a la coordinació de Ilur hiese,

senyor RUIZ PONSETI re'sea la petició del senyor Fronjose
I I sigui suspesa la discussió del dicamen. Argumenta que l'aprovaciä
2 7 le s Cartee et unicipala aha 3 que
dli aprovada una Ilei genera. !sobre

lta ll isendea .Municipals i llur
ad) la de la Generalitat es una
'i r öva sIe l'anarquia que impera en les
t3eassions parlamentaries. Frei filIC
fil auria d'aiegir it article a la Ilei
" el (mal es tinguis en compre
criteri.
El senyor ESPANYA accepta
suggeriment i prega al senyor
Rulr que recluti l'anide que acre
est udias per la COnli,sió.
Seg uidament es dOna per acabada
4 diS cussiä de la totaiitat es pases
l a dele do, articlee. el a n rra ls e^n
1
1

k0Vat, grya5,

LE CTURA D'UNS DICTAMEN&
a s ecretad rlOna lectura a dos
fleta inens, l'un de la Comissió d'F.co3111ia, sobre la nona redacció que

Roba joies a un
altre !ladre i se les
ven a un joier
Manea detenir el
primer 'ladre
uns quants dies que eadvocat seSpur Ramun Garcia de Harte el (mal
ce el despetx en un pis del carrer del
Comen de Cent, va denunciar que un
desconegut, fent-se pomar per client
seu, entra a casa seva un moment que
ell era iota, 1, tot esperant-lo, s'apodera de joies per valor de mes de eis
mil pessetes.
L'agent de la brigada d'investigaciO
criminal seuyor Sana va aconseguir saber que les jales les tenia un proiessional molt conegut dels delictes contra la
propiciar, el qual loa detingut. S'anomena Teudor Morella Alonso ( a) Raid. Confesse que harta Migar les jales
en el seu poder, perä que les harta
venudes a un ¡oler. Digue que no les
baria robades a radvecat, sitió a l'auto: del robatori del qual fou victirna
aquest. Explice el segon robatori de la
manera següent: Un Iladre, el norn del
qual facilite a la policia, allá al doniicili del senyor Garcia Haro, i robe les
itere. Aquell nutre trobe el detingut,
i l'invite a beure per a celebrar el bon
"liegezi" que havia realezas. Aleshores,
a Moreno se li acudiren aquella versos
tan coneguts del Tenorio, que diu:
- Quien roba a un ladrón etc... e , i decidi prendre- les shi.
Un cop va tenir-les en poder seu, les
vengué al joier del carrer de la Corríloa Josep Major i Oliver, el gua l tambe ha c.tat deniegue, Les joies han estar recuperades.
Mejor va pagarme la quantitat de
inil cent vuitanta-cinc pessetes. El seu
valor és, com licat dit, de mes de sis
inil. També fou detinguda r anliga del
!ladre detingut. la qual s'a:mine:u Mariana Novelle s. Li joven ocupa d as 700
pessetes en bitllets, part del preduete
de la venda de les joics.
I.a pelleja (gen que el primer lladre
que va robar-les será detingut aviat.
la

B tIlets de banc al
mig del carrer

inforigui sospites.
Els ocupants de l'auto, sense alentir
la marea. dispararen contra els agents,
que contestaren de la mateixa manera.
EI cotxe desaparegué en direcció al
(l'a m i) de l'Arpa. Leas guerdies que estaven de servei allí manifestaren que solantent pogueren veure les quatre primeres xiires de l'auto en mie stiä. Digueren
0,11e era de la matricula de Barcelona i
que era Uri cinquanta mil siscents..,
darrera xifra no tingueren temps
distingirea, degut a la velocitat qt:e
portava el vehicle I, a més, perque encara era fose.
Per si de cas llagues resultas ferie alguns dels °empanes de l'autoniebil, es circule una ordre als Dispensaría anegue
avisesain la Cornissaria General en cas
que s'Id presentes algú per tal d'ésser
euarit de ferida de bola.
eib ve ilbe

Es detingut un !ladre
de coloms
LODI que d'un quant temps
eil,:zt venia observant-se la ilesap ariCió de cotonas propietat de
1 . Ajuntament de Barcelona, la
potioia urbana munth servei
d'observació, grecies al qual
vingul a coneixement que al terrat de la Via Laielana que hi ha
Imaint a la eaSa número 5 del
muro! de Pan Iglesies Un VCi
dedicase ju fao Mes d'un any a
posar paranys i a estendre xarxes per 1;11 (le caçar els susdils
0 . -doins. La nit passada, a les tres
de la nialinada, els guärdies n le
la policia urbana han sorpres
hut SPVIL ocupació el a
ei Joan Sine
tes i Bagur, qual han delingel inunediatament. Aquest
servei ha Pelee efectunt pele
(Apúrale de la noticia urtiene
senyere Rufa Montero. Listes Delirare Hautonreu Verdea ¡ l'agen1
.l e an Bogue!. Lee diligencies relatives a aquest furt de cploins
han passat al Jutjal
ti ti
7, secretaria del se ey”r Costa i Albero, al qual
esta( Iburat el cotona que el susfil tid feia servir com u reclute
per realitzar els seus furts.

nacional
Pro-Infància"

Segona campanya

del

"Segell

Centile
OPIO ra 1 del
Pro-Itifäneia" fa de
avinent als eimpalileettla Teques:la Inet linche que c.t Ile pels
infante: de Cataltiti3a, une el reparlimmil (lo preinis dels concursos do Carrella de lea primera
i sogorm Gampailyes 1 iudra Ilmavtii, l'im p eres. a les sei de 1;1
EI

Les nenes Merele 1 Dulors
reo S'Asomo, ;dimanes del Grup
Escolar "Francese ebeje" número 1, frobareu a la voravia
rbI carrer do 1:i l heu Cuberin
trua qu'atildar en Minera de Veme,
de la grial feren liii iui in p ut a In
D i reed ee d'aqu e l l Grup. Si aten!)
Hill taut pot Juelifiree que ele diirers trohnts per aquelles dues
nenes p'111 de la seva pertineneu, Ii erran relornale a la Di.
receló de l'esmenial ( -Iris() Eseo"Francoec :duele", núm. I.

larda, a les Galeries Laielanes.
Corla Catalanes, 613. amb assislenria del Presidenl de ni (ir,nernlilat (lo Calaluilyn ¡ el ronaullor (le Semita! 1 ASSiSlliVin

"Moment actual de Catalunya"

L'obrer a realitzar

Conferència del Contener de Finances de la Genera-

cataiunya económica

litat senyor Madi Esteve
Dilluns, a les deu de la nit, al local
d'Acció Catalana de barril i Bonanova,
davant d'una concurrencia nombroea que
seguia amb gran interés la dissertació,
va tenir lloc la conferencia que sobre el
tema "Munient actual de Catalunya" va
d onar el Conseller de Finances dc la Generalitat. senyor Martí Estere,
El conferenciant va començar referintse al conflicte entre la Generalitat i el
Govern Sarnper i digné que Catalunya
pasea Per un dele inoments més delicats
de la seva vida política d'enee de la
proclamació de la República. —I si be
liern superar aquells primen moments —
digué—, durant els quals semblava
minent una agressió a Catalunya, no per
aleó llene de deixar de considerar greu
situació present.
Seria un error i volee empetitir la
güestie —contesta—, atribuir el condicte actual a la Ilei de Contractes de
Conreu o, mis concretament, a una Iluita entre parcers i propietaria.
El problema que actualment té plantes
jat Catalunya deriva d'haver estat des-

progrés ticnie notable. Ja es sabut que
L'obra a fer hauria d'easer u pa mel'actual Govern de la Generalitat va dedicar al Sea estudi diversos consells, i moria estadistica un es reprodulssin les
diquest progrés just és atribuir-ne una dades nutneriques de les segiaents maecunomica i
li art de glòria a la coalició d'Esquerres. nifestado/1s de la ,
Amb referencia a la discussie de la ciab del Postre po le.
I — SITUAl.10 GEOGRAFICA
Ilci, ja vaig dir al seu dia que 344 C iina
Aquest capítol banda d'ésser el präoposició recae no es posible d'apartarkg
de lla ilustra histäria geográfica
ne petits detectes motivats per la raloilesa de la sera aprovació gairebé ¡case (Mitre cl territuri espanyol.
II — POBLACIO
discussie.
Mentrestant a hubarid va produir-se la Les dudes estadistiques que els Ajunlamenta
de
Catalunya han claseilicat per
crisi Lerroux, 1 el senyor Samper va
imanad() del Cene de poblarle eón
trobar-se amb que la Lliga i la CEDA alesla indicades
per aquest capitul.
reclamaven la presentació del recurs conRelaciú denscripeions de presente,
tra la Ilei de Contractes de Contase
En aquells :simiente un altre Conseller absente ¡ transeúnts; determinació de
i jo ens trobevern a Madrid, letal el se- la població de id t i de dret: xiira abd'habitaras per quilernetre quanyor Samper no va parlar-nos que alee soluta
intentes entaular cl recurs contra la Ilei drat;
Classificació per provineies deis Ajunde Contractes de Conreu. El Govern, peteniente, segons el nombre d'habitant s
rä, va presentar-lo i aviat vam podar
de
la poblacie de tes.
constatar com el Govern no s'havia caDenaitat de la poblaclú de Catalunya.
pacitas prou bé de la gravetat que reIII — CULTURA
vestia la seta decisió.
llauria de fer-se un petit historial de
Ja és sabut que el Tribunal de Garan- l'ensenyament comercial, cecine i copeviar el cure de la República en les clec- tice no sols va anullar la llei, sitió que en
cions de diputats del mes de novembre. un deis "considerandos" de la sentencia cialitzat, procurant donar amb poques
En aquestes eleccions fou rectificada l'o- va dir que Catalunya no té competencia xifres la demostració del que s'ha
bra republicana realitzada Per les Corta per a legislar sobre el problema de la ter- a Catalutua en aquest sentit.
Constituents.
ra, Ha estat posteriorment que, havent-re Relació del nombre descoles pe/alAquesta desviació que va poder cons- adonat de les conseqüencies de la seva oca ¡ privades. Nombre d'edilicia deatatar-se arreu d'Espaiesa, a Catalunya poc meditada decisió, el senyor eamper tetase a l'ensenyainent; nombre de mestres i ajudants arnb que cometa Caloa deguda ala crrors i a la divisió dele i la Lliga ho han volgut arraujar.
Cena d'alutunes matricuiats en
propia republicans, els quals amb les acSha dit que la Lliga es conformava talunya;
ece llenes de partit possibilitaren que amb canviar alguna denominació de la lee escotes especialitzades.
Ingressos
i despeses generals per atende les cinc circumscripcions catalanes Ilei o en restar determinades facultats
triomfes en tres la Lliga aliada amb car- a les Comissions arbitrals. Pece és aixi cions de l'ensenyament primari, i matricula de les escoles especialitzades.
lins ¡ monárquica.
colo la Lli g a ha servil els propietaria de
Perb al cap de dos cresos justos —con- l'Institut de Sant Isidre i com, per cau- L'historial (Vaque.« capitol 'muda de
tenir
la virtut de demostrar que les destinuà—, el poble de Catalunya tornava, ere tan Malles, ha provocat a Catalunya
peses per aquest concepte no han desen unes eleccions mueicipals, a donar la un conflicte de tanta envergadural
vetar ningii, amb tot i que de moment
victegia als republicana. I això fou aixi Hi ha hagut també qui ha parlat que no
sigues reproductives, parqué el grau
parqué a Catalunya la República és miel- primer de tot el que calla fer era sotde
cultura d'un poble és sernpre per al
com consubstancial amb el sentiment del metre, es a dir, humiliar Catalunya. Com
ì irme de riquesa.
nostre poble, mentre que Castella, potser si no sabessin que nosaltres la preferim dens
IV — ACTIVITAT FINANCERA
per conjugar millor el scu geni nacional vençuda a humillada!
lliçó de l'historial d'aquest capiUna
amb la monarquia o per haver-li impres
d'esser la demostraciá dels
-arder una secular tradició imperialis- La Lliga ha afirmat —seguí dient el tel hauria
capitals que arriben a la banca catalata, no fin res mes que reaccionar cen- senyor Martí Estere— que la hei
na.
La
xiira
de dipäsits que la confiantra allä que la República te de mes subs- Contractes de Conreo ha vingut a aptoça pública diposita a la Caixa dels
tancial. La tragedia d'aquesta part d'Es- fundir les discòrdies existents i a enveJet, per ne- bancs.
rama és de viure en República, pela', rinar el problema del camp.
La distribució que en fa d'aquests digar aquestes afirmacion, llames Ir, de
mancada de republicana,
com s'ordena
En advenir el nou régim, semblava que recordar-vos les paraules de Roig i Ber- pesits. En una paraula,
la
distribució del credit, i en quines
gadi,
Ossorio
i
Gallardo
i
la
cálida
detole aquella partits que no Van contribuir
operacions iinanccres s'aplica el diner.
a la sera implantació tunden de viure a fensa que n'ha fet "Euzkadi".
aquest capital no ha de mancar
l'ombra durarle molt de tenme A Cata- Ja ho deia el nostre admirar antic elEn
tuoviment de contractació de valore
!ama aemblava q ue la Miga , que hacia Hurtado: "La riostra hei es la inés tíde
la
Borsa
Catalana.
mida
i
conservadora
de
toles
les
lleis
ajudat la monarquia (luan Cl' inateixos
Una relate:, de les emissions fetes a
monerquics se'n desentenien, tindria una agraries de la post-guerra." Atenent a Catalunya
classilicades en locals i
revifalla dificil. Pere no bou alee i ens atara es fa dificil comprendre com ha
regions d'Espanya.
trobem amb que aquel l partir que no ha- pogut suscitar un conílicre de tanta gra- tres
La
situació
dels principals 'nenes de
via. porta aplegar mai mes enla
Grcies, dones, a la serranas de Cata- Catalunya tenint en compre les següents
30. 000 vots, es trobeva, grades a la di- vetatá
partides
del
baiana:
Capital nominal vise; dele republicana i surnat el vot fe- lunya, la primera vieteria obtinguda es Caixa - Cartera - Compres deutors mante. La Ilei perdura, i no per a produir
melle amb lese000 vots.
Prestees - Reserves - Compres crediAisai fou causa que al Cercle del conflictes, sind per a regular la vida de tors
- Guanys i pèrdues - i Dividends.
Passeig de Grecia i a la Via Laietaila la nostra jove autnnoirea.
Una altra relació de la distribuciä
es cregaes que la Lliga era l'erbitee
Amb tot aixe. Catalunya ha prestat dels guanys en: Dividends - Reserves :a política catalana. No fose pera, aiXi, un servei inapreciable a la República. I Amortitzacions - Utilitats - Remunerai en les eri gieres eleccions que les es- ha demostrat que l'esperit republicà té da" Comen - Personal - Remenents, etquerres anaren aplegades a la !luna. la a Catalunya !a leva residencia més torta cétera.
Lliga bou derrotada per 30.000 vot=.
i tanibé Baseónia seia solidaritzat amó Relació ele les reserves de la banca
Davant despitacla sense un me- Catalunya i, per tant, amb la República. en proporcio amb el capital desemeorte' de glenas que ho justifiques, la Lliga
Cree —acabe— (ere avui el meridie sat.
va abandonar el Parlament catea De- polític de la República passa per CaRelució dels dipósits en efectiu;
sertaren de la nostra Cambra legislativa talunya, (le la mateixa manera que algun Compres corrents - Imposicions i Caixa
taut i que ella sabien molt be que hi havia dia lea- perit dc Castella va donar con- d'estalvii.
dictaminat un projecte de Llei de Con- tingut a la desapareguda monarquia.
Ròssecs deutors de la placa amb els
tractes de Conreu de discussió ¡inmeUna interminable meció tributada a bancs; Compres de préstec - Credits en
diata.
peu dret acolli les darreres paraules dcl compte corrent - Deutors 1 CorresponEls homes de la Lliga saben molt be conferenciant, el qual fou cordialment seis.
prosseguí_ que del dictamen de la qa cuoe rneiad
inpaltenpaera1 ad g
o nailb,nr oas a g coomnc euir ren
Situació de la banca catalana tenint
Comissió a la Ilei aprovada lii Ira un
local en compte la: Caixa - Cartera - Prestecs - Compte corrent per a establir
la relació entre el disponible i els di3
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Una nova organitza- Al Collegi Oficial de
ció femenina
Metges de Catalunya
Sota el nom d'Acciti Social Femenina, i anda organització completameta autemonta, ala constituir dintre
de Lyceurn Club una ampliació de
l'Assessoria do Sociologia, que aspira
a és,- er un organisme de defensa i
orientació de la dona.
sectuacie Social Femenina (tito'
adoptar per la nora organització), polaritzarit Fatencie de les dones vers
els probiemes que els •afecten. Estudiará i divulgara les Beis que mes directament les atenyen (trebalI, salaris,
maternitat, vienesa) de manera que
totes les dones puguin tenir-ne un
concepte ciar.
A partir d'octubre, i com a cornplelitem d'aquestes tasques, un consultori juridia estará a diaposicie de toses
les associades.
Aetuacie Social Femenina procurara tenir membres a les Comissions
municipals que curen de Política social, d'Assistencia• de Virtudes, d'In,
peccid d'higiene, de Cultura. "[rebanará per l'abolició de la prostitució reglamentada i per la inndaciä
de cooperatives populaes de treball
em ene
ractuació Social Femenina té estructurar un tila de conferencies sobre
temes que afecten la dona (familia,
moral, la llar, el salare els afers domestica, prostitució, etc.). Aquestes
conferencies seran donades a tota me¡la d'agrupacions icuuucutbrnca, alub total independencia politica.
Les activitata d'Actuaaiú Socia; Fe.
menina no es limitaran a Barcelonaciutat. Desitjant veure al seu si totes
les dones que semen el problema feinení, tot just comeneades les seves
l a sq uea anire a l'estructuracie per tot
eatalunya d'une Comitès ,l'enllac i
eollaberacies. 'l'ande: es posare en
contacte amb els organismes internacienals que s'ocupen de treball i de

Constitució de la secció de
Barcelona
Al Casal del Metge s'ha ceiebrat
la sessió de constitució de la Secció
de Barcelona-ciutat del Coliegi Oficial de eletges de Catalunya per tal
de complir el disposat per la Conselleria de Salsitas.
Sota la presidencia del doctor Josep Treuelts i Codofies, president eleste de la Seca-id, es reuniren la gairebé
totalitat deis vocal; i procedircn a nomellar ele càrrecs de la Junta, d'acord antb ele Eetatuts, la qual quede
constituida ale':
President, doctor Josep Trena, i
Codofies; secretare doctor Joaquen

Oliveres i Llagostera; vice-president,

peales.
Donada la vigencia de la Llei d'Ordenacie banceria i les normes dictades
pel Consell Superior bancari aquestes
eades eón de fácil obtenir.
També una relacie del capital normal

i desemborsat, ca pital obligacions,
guanys i dividends de les principal, cmacoses industrials i comercials de Catalunya.
Hom comprendre la necessitat d'a• metes dades per a explicar-nos els fets
rue inilueixen favorablement o desiavorablement en recorto:ida catalana.
La sera recopilació no és cap traen
que exigeixi dispendis de quantia.
Feilt !Reme a la Cambra de Comere
‘le Barcelona i al Foment del Treball
Naden!. he de die que pubromin les
seres Mernäries amb abundancia d'interma, wats, va'ent-se d'unes poaars usesones amaras de l'estadistica, amb la
particularitat també que aquestes Coreoracions oficials no tener' la ¡orca
moral que pot imposar la atener:di/al de
Cataltinya per a dur a tenue un treball
estadista d'aquesta inipartencia.
— LA INDusTR1.-5 CATALANA
Cal reconèixer que son molt comple
cedes les estadistiques d'aquest grup.
Però les dades que ens pot proporcionar la Secció de Contribucions facilita-

doctor Jesús M. Bellido i Golferichs;
tresorer, dolor Lardes Soler i Dopff;
comprador . doctor Josep Cornudella i riera mole la tasca.
Capdevila, i rice-secretari, doctor XaEssent aquest capital la font de rivier Vilanora i Montiu.
Tiesa mes important del nostre poble,
D'acord tainbC amb els Eatatuts, n(1 cal dir el seny i la cura que banCa proccdi al nomenament d'una Co- deen de posar en la coniecció de les
missie de Govern i s'acord is aesenya- estadistiques:
com a seo de la Sea-cid el Casal
Un deis apartat s mis complexos
del el rige i celebrar sessions el se- el rala textil per la gran subdivisió
gun dimecres de cada tires, no fesindústria.
tine a les 22 horca.
Podrien fer-se les seglients estadi stil'oren nomen:Mes tanibé diversca ques: Retada del nombre d'obrera, nombre de abrigues i valor de la preduccie
contiasions, en la forma eegiient:
Comissió de Deontologia i anuncio: en la indústria del cose: llana i estam:
doctora Oliveres i Llagostera, Llores seda artificial - Cenein i indústries are
i Gil . Servent i Campos, Prim i Ros- xiliars.
Relacie del nombre total de fusos, cosell. i Condemines i Oliveres.
Comissió dentrusisme: doctoro 01,- ,ó produit i jornals pagel s . als filete
La mateixa estadistica per
ocres i Llagestera, Condemines i Oliveres, Vilanova i eferitiu, Cambra i de llana i catan].
Retarle del nombre dr telera en pea Alberti. i l'entera i ef oles.
Comiese', d'interes s os professional5: duccin: teixits produits i jornals pe&actora Aguati i Monjonell, Rodri- gata.
Retada, de teles< per al gènere de
otee i Aria,. Danes i Casabosch, Es.
tener i Panyelles. i Sreton i Plan- !mur, elabaraaie i jornals regate
dime.
Contiasi(', de finalices: doctor s Soler
i Dopfe i Corrup tela i Capdevila.
Comiasi6 eientifitar doctors Bellido

proetiturid.
I,es adhesions es echen al local de
Leceinn Club, carrer de Fontanella,
dime ,
fenece el confite organitzador Maria l'i de Fol. Amanda
lechos, Roaa Muntanye, Núria el.
°romí, Enriqueta Montero, Hilda
Agestini i Maria l'arenada.
1 Golferichs, Cornudella i catrdrvrla.
HOTEL MONT-THABOR
i Vives i Casajoane.
Ponencia d'estudi del reglament:
4, rus Mont-Thabor
Josep M. Bordes, i Moll centrie - Prop de l'Opera
A LLORET DE MAR doctors
leuls G. Guilera.
Amplia! en Me
(GIRONA'
Finalment la Servid acorda coordi- 130 habitacions :: 100 bangt
CLINICA le fT1 1. "TOR/ 4 C AAAAAAA " miar la seva actuaciA ami) la del ConInthateri lola mena
por e 1111101a
Ine.11111, 10{1
,.. 111411 ,1 , 1efoll tI Mvige (11,0 n 11' 1(91 ell General del Collegi Oficial de
sit e farililnle. per esser
rivnl: DOCTOR 41 BI RNAT I
rre n I en e 8 A nialets, II riges de Catalunya per a la tuillor
11110111Ire
(atener( o 3 !tito El ova ele (manar., defensa dels interessos de la classe Gerència catalana
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Relació deis altres (actora de l'activie
tat fabril, com ho són: La indústria 4e1
cuiro, la del paper, la de la fusta, la
del suro, la indristria química, la metalitirgia, la hidroelèctrica 1 la indústria del ram de l'alimentació.
Les dades principals 'lauden de consistir a saber el nombre de fabriques
en treball, ela obren que hi destinen,
la producció feta i ele jornals pagase
per a la producció.
De les conseqüències que hom ptigui
trettre de l'esta t actual de la indústria
es podrá regular i leg i slar Per a un estat també de concòrdia entre patrons i
obrera.
Horn no ignora que hi ha avui n'en»
treball i ensems s'observa cert cansament. Cal, per a resoldre censes diferencies, una investigació desinteressada,
pere ara mires a la realitat.
VI — RECURSOS NATURALS
Catalunya no es un país agricola,
coto algunes regions d'Espanya. Alzó,
perle no vol die que a Catalunya no he
yogui haver un conreu important.
El que succeeix és que el factor home
esmerça la capacitas productiva al camp
industrial.
Són molt interessante en aquest grup
les eatadistiques cornparatives de la
producció del Mas. ordi, sigo], civada,
mercar, arree, cigrons, Ilegums, garrotes. Ilentilles, tenint en compre la superficie destinada al conreu i la producciä en quintar; mètrics.
Quant la collita del vi, rahm most.
hauria de fer-se una estadistica on
determines la superficie de la vinya, la
producció total de ramm, la produceió
per hectárea, ruina que destinen a fer
vi, most produit per ro quilos de raIm,
producció total de most, producció per
hectárea.
Es a dir, donar-li la importe:ida que
té a Catalunya la collita del vi, ja que
és una de les manifestacions de l'agricultura que mis nona ti a casa riostra.
No hi hauria de mancar una estadfstira germana de la producció de l'oil i
de l'oliva.
Com tempere el cena de la riquesa pes
cueria i un resum estadistic de les malalties infecto-contagioses que hagin pogut patir durant l'any els animals dolisiaste; a Catalunya.
La riquesa forestal, dintre aquest capitol, hunda disser Texpressió mis
concisa dels treballa que porta lees en
aquest sentit el Departa ment d'Agricultora de la Generaiitat.
La classificació, tumbé, de la nostra
riquesa minera. determinant el nombre
de mines a Cataiunya, i especificant
guinea nones sen productives i quince
altres sen improductives. Operaria que
hl treballen. Producció en tones - Producció a beca mina - 1 valor en pes-

setes.
Continuarem en un próxim article.

F. COLINDRES

L'aplicació del decret
del blats a Catalunya
Dimarts al matí el senyor
Caries Jordà, president de la
Unió de Sindicats Agrícoles da
Cataluziya visita, el conseller.
dEcuriouatia Agricultura, senyon
Juan Camarera, per tal &finteressar-li, en nona deis Sindicata
blatiers, l'aplicació a Catalunya
del deeret de 30 de juny darrer,
relaliu a la valoraeid del preu
dula blues.
El senyor Comorera escolta.
'Jet ingudament el suggerunent
del senyor Jordä, •manifestis
que, adunant-se de la importancia del decret, seria publicat ea
el proper número del Butlleti
Ica Generalitat, per tal que la seva
implatitaciú los in/mediata a OS
el territori.
El senyor Jordà agrai al seiiyor Comorera les seves manifestacions I Ii demosträ aixi mateix la satisfaccio amb que ela
elements eerealistes havien vist
les seves encertudes disposiciones
relatives a la venda i circulació
del morese exelie, fent voto peo
tal que les que es dictin respecte
al Wat, puguin mereixer Felogt
dels productors.
Tambe el senyor Jordit, acompanyat d'una mimbrosa Col missiö
de Sindicals cerealisles <lo les
comarques de 1.Ieidu. entri a saludar el presiden( de la Generasenyor Unís Companys, a
interessar-li el seit supon perque el Govern de Catalunya faeiliti la gestió del senyor Corno11 • 111
atilleSt SPial II.
Ila estat eursat al ministre
d'Agricultura de la Repfiblien,
senyor Chito del Río, el telegrama següent:
"Exeelentíseno señor ministro
Agricultura.
Madrid.
Reunidos en Cervera los Sindicatos Agrícolas de Castellan,
Valltogolia de Balaguer, ArbecaSo y a Arbeca, 31ollerusa, Vordn,
'l'arrean, Vallbana de las Monja,,
C1 Ponente de Almenar, Ibera de
i'rge 1, (Su i sson tus, Ol iv a A elsequi
.1 0 Aebeea, Preixana, Cervera,
Barbens, Bodegas de l'atan de
riglesola, Sindica tu Agrienla Ca.
n`diro de Tarrega y Federación
Católico-Agries-da de Lerilla, estudiado dei-soto &Are trigos

acuerdan felicitar V. E. pero temiendo su incumplimiento ruegan la mayor (molleja y ofrecen
su cooperación. Respetuosamenle le saluda H. Vidal, presidente
del Comité Cereallet a de 13,
U. S. A. de Cataluña."

-Dimeeree, 11 de julior

El Rin dels espectacles
PUNTS DE VISTA

Per la consfitució d'un feafre

nacional

EL MISTERI CARNER
Revelat per LEON SEE manager que fou de l'ex-campió del món

D'ençà de l'epoca de Pitarra. Feliu i formar part de les companvies els corCodina, Vilanova, etc., secundada ver responents equipe ten discplinats de milactors eminents com Fontora. Iscle So- e j es, cantors i dansarins, per a les maniler, etc., el teatre a Catalunya ha anal festacions liriques i coreográfiques ateextingint-se lentament. salvant certs mo- xionades a les obres del teatre clässic i
ments que són con/ un oasi en aquesta modera.
decadencia; un Guineerá, un Iglésiee, un
Una de les preocupacions més foRossinyol.
namentals del teatre modern europea ha
Les contingències d'aquesta decadèn- estas la plóstica. Una renovació dele
cia són vastes i múltiples. L'objecte d'a- medis antics, mitjançant una formidable
grest article és assenvalar-ne les princi- técnica d'escenaris i iílumissació, ha fet
pals i esposar el mea punt de vista.
possble les escenificacions mes violentes
L'época moderna exigeix del teatre i fantasnmagariques. Aquest realisme poluna renovació que el porti cap a l'uni- sós de les escenificacions en el Teatre
versal. A Europa, especialment, focus de Catalá d'aquests darrers tenme, aqurasta
la a. irilització mundial, és on existeix rutina en la illuminació, que fa imposmes intensament aquest problema. Els sible la creació d'un ambient, haurien
teatres que s'han conservas pura amb diesen transformats radicalment i subetota llur potència autóctona. COM per tituits per síntesis escenogrófiques, en
exemple el Teatre Japonés, són accep- les quals la Ilum fos un element transtate arrees precisament per llar origina- cendental que embolcallés els personaslitat; peró aquests teatres són part in- ges. donant-los el relleu que els textos
trínseca en la vida del potaje, són com de les obres indiquen. objecte, preuna mística: el Que cha pretes realitzar concebut per un director. situat al
modernament t la U.R.S.S., ¡ com ha- centre d'un esterad. ha d'esdevenir testcia estat antigament el Teatre Grec i talment obsessionant per l'ambient que
els Antes Sacramentals de l'Edat Mit- s'ha creat al sets voltant. EÇ evident
Sana. El Teatre Català. :seria mancas que aixie és dificil on la rutina i el desd'una ancestralitat important (llevat de cuit Iii planen d'una pila d'anys. De la
les manifestacions populars de carácter mateixa manera cota el director té a la
religiós i folk-lòric) ha de recórrer als seva mi l'estol dele actors, minios, cantnitjans eniversals si vol definir i sinte- tere i dansarins, aixf mateix ha de tenir-hi els escenògrafs. els sastres i els
titzar l'anima catalana.
Quan no existeixen esperits forts i ca- rnoblistes, pee-qué l'obra que realitzi sigui
de la sera absoluta responsabilitat.
legórics en la definició de Eänima d'un
Un teatre organitzat d'aquesta forma
poble (Moliere. Shakespeare. Shaw, etc.
J 'Estat ha de realitzar, mitjançant nu- requeriria un jurat compost del director
(lis seleccionase, aquesta concreció de o directors dele teatres de l'Estat, junt
resperit. Un teatre nacional és d'una amb assessors de capacitas eomprovada.
gesponsabilitat enorme per a un Estat: per la selecció de les obres, mirant
en depen la formació espiritual d'un exclusivament llar qualitat ; això donaria
geoble; per tant, ha d'ésser regit per les lloc a l'oclesió ele valore inédita que
ena'ximes canacitats i controlat perenne- aval es croen interdits per l'interès i
manca de cultura de les empreses: a
ment per ell.
Entenent-ho aixi, molts Estats han so- mes, seria un estires/1 que podria impulsar
un renaixement del nostre tealucionat aquest problema nomenant di- tre.
rectors responsables, que, situase als
Un
teatre
Els "quatre pc us" de Camera
ronts deis teatres nacionals (també les objecte blicknacional ha de tenle Per
les manifestacions espirigrans companyies de cinema en alelas tuals de mes envergadura,
a
fi
d'elevar
LA PUBLICITAT, que garanteix
paises com la U.R.S.S.) aduce amt
Va prendre la lliç davant mea,
nivell de cultura del noble i fer-lo l'absoluta autenticitat d'aquest reporcompleta independencia per sobre «au- el
conscient d'allò que representa el fet tatge, deixa a l'entera responsabilitat després va fcr un round alele un
tors f d'actors. A Alemanya, Max Rein- teatral.
pes
fort amateur.
procurant q ue les dalles o els
fixe-dt. Piscator: a Rússia. Meyerhold. plore no siguin
de Léon Sée les repercussions que
Maurice Eudeline tenia raó. Era
ocasionats
per
xavacanaTale-of. etc. Aixi hone pot aconseguir
pugui tenir el que hi revela ensems
des i sentimentalismes, sine per agudeses que les apreciacions i conseqüències inipossible de creme que Camera nola unitat en l'orientació del teatre. pri- de
mes luneta pres Ilteó durant vuit dies.
l'esperit i &anees d'una p
atent bu- que en dedueix el seu autor.
mer pas cap al sentit universal.
Es movia ja pel ring amb una lleumanitas. Aquest teatro nacional no será
Un altre factor d'universalitat és la català pel sol fet de representar obres
geresa sorprenent tenint en compte el
5oventut. S'han d'eliminar del teatre to- d'autors catalans, mollee regades senos
seu pes. El seu clirecte d'esquerra era,
les aquestes tradicions encarcarades que oualitat, sin6 que la catalanitat cederlaper dir-ho aixi, irreprotxable. Jadesl'entretenen dintre una visió de carda- drá del fet que la nostra llengua excutiblement, "prometia".
eloneria sentimental; cal donar pas als pressi els valore universals, siguin d'aDesprés de rentrenament, Primo
elements ¡ores si volem un teatre d'a- quí o de qualsevol país. De la mateix,
ene va dir:
cord amb el moment actual: tot anacro- manera que als carnees de la literatura i
—Senyor Sée, voldria combatre.
nisme espiritual n'allunyarà el noble, per de la filosofia Catalunya estudia els
—Dintre uns quants mesos—li vais
En la parr del reporlarge publicat a dir jo—ja miraré de trotar-vos un
manca d'interés. Directors Jo yce, amb clissics grecs i Ilatins i els filesofe
dahin, aixi com en la de diu- amateur tate cometed.
sin sentit modem de l'expressió teatral
escriptors moderne , aix i també en el teai de la plástica; actors ¡ores preparase tre, al costat d'un cicle d'aletees cata- ntenge explicata el procis de la Idea
—De cap manera — ene va dir ell—,
fisicament i espiritualment per a obeir la lans. cal que hi hagi cicles diversos. que se li acudí per a arribar a ler caos- Voldria combatre de seguida i cota
disciplina fi/mesada per aquests directors, presentase amb una certa homogenenat. pió del ¿tija sus horadar a base de coni- a proiessional. Doneu-nee un adverelle en facin oblidar aquells actors que per a l'orentacie del noble: teatre classic, boli ti-wats, explica amb lisis els de- sari de segona serie ¡ rearme com el
pretenen ¿acer aenials amb unes facul- teatre medieval, teatro modero teatre talls Colla descobrí Carrera, i la prime- guanyaré.
tat' nrimóries i tense cap cultura; en contemporani; evidentment que els va- ra impressió desfavorable que Va cauNo vais poder menys que sormiure.
teatres ¿'aquesta categoria s'ha de pres- lors catalans de tos tenme han de te- sar-li, en remire', vestit de farruco, lis, —En parlaren més tard, molt mes
fressi,;
que
canviii
tui
veure'l
d..spullat
cindir dels "divos", que tant mal han nir-hi preponderancia.
tard— vais respondre-li.
Referent a la interpretació de les i poder apreciar la seva constifució fífet al teatre de tetes les ¿psiques arnb
Però cada dia tornara a la carrera:
es personalismes i exabruptes de Ilur
obres , que i• S sin dele punts mes profunds sica.
—Senyor Sée, rull combatre; terUna de les roses que fea ins pres_
interpretació sentimental. Tos aixà pot del teatre. hom no rot esser exclusivisineu-nie
un contracte. No vull essecobtenir-se ami, una disciplina organitza- ta. Si fié ha d'existir una unitat de sie a Lion Sie i que el decanta a agt- vos mes una cOrrega. ;la heu despés
criteri modem leer p art del director. dar-lo ¡os la frase que Cernera pro- ma,ssa ande mi: vull guanyar diners.
da. partint d'una selecció rigorosa
l'actor i que se Ii assegurés l'existencia aquest ha de copsar l'essència de l'obra ntinciil: "Si jo inengs per la gana que
A Mima de suplicar va acabar concarn un funcionad qualserol de l'Estat. otee inter p reta i refluir-ce al 5ell esnerit tinc..."
"Que hi {arene:. — ecu
Frase que el decidí a acollir-lo, li en- i. encent-me:
Això evitaria l'exode de molts botes ac- sigui realista. 5ini 5ubiectiu (teatre poèsertyä la brisa. i despn‘s Is proporciomi vaig dir. Després de tot, pitjor per a
tors can a companyies de Teatre Espa- tic i farsa), sigui d'avantgan-da.
ell. Li donaran una bona correcció,
els p rimers eambats.
nyol. Ultra elss actora també han de
pararé el combat aisti que estará en
Martí FONT
Tainbt' cosita la impressió que li
Carnera qua,' arriba a Parfs,vestit com perill. i aisä Ii servira de Iliee".
A l ela dia la ¡remeció que Carnero
un sector, amb barrer de palla, vestir
•
;sea i sabates Hoyes. -41eshores l'avisar era l'home de la "Idea" no s'havia
presentas
al meu esperit. Per
LES ESTRENES cientment, acaba per fer i dir tot alió magagrr ea renir it e ara iselsïeió d'ha- que no ho encara
havia compres? No ho sé.
que havia fet i dit la nit del drama. ver trabar l'honre odequat, i opte, p„-r a
"Ignominia"
El pare és, dones, acusas com radia. posar en prtie g ica la sera ldea, !larga- Fcia falta que una paraula, pronunciada per atzar, en el moment opone,
Collseum
Paramount i es defensa sol. 'ESpliea el cas al mera madurada.
m'obris els ulls i me'n dones la veripúblic que fa de. jurat, i demana que
Film adaptar de la novena d'Alice C. aquest falli en justicia. .1Corn acaba
table revelació. El moneent sacosMilfer, "Disgraced!". dirigit Per Erle C. el film? Cene velmai el públic; segons
tara.
Hesitan i interpretar, entre nitres, per la composició d'aquest, pot acabar • A h costat del enea gegant, que perJo na haría presenta? m'izara CarHelen Twelverrces, Bruce Talbot
teen a cap organitaador. La sera prede diversa manera. Hora pot , indi- tot arreu on anava cridava
Adrieone Atoes.
ridualrnent, condemnar o te absoldre; ció, vaig desembarcar una hora mes sencia a Saint-Germain-en-Laye, per
Després «hacer-nos fet passejar leed, és d • ficil de saber la resultant tard a Saint-Germain-ete-Laye. Vaig sé que provocara una viva curiosipeis viaranys • del modernisme senti- del conjunt cropinions. Per això ban- confiar Camera a mame del meu cap tat entre els habitante de la petisa
mental a través de la "ilapper" i de da estat un bote recurs de publicitat d'entrenadors, Maurice Eurleline. ancle població, era ignorada a Paris. Els
la sera familia, el cinema, tornant er.- per la Paramount repartir als espec- instruccions trinculcar-li vis primers diaris no n'havien dit ni una paralela.
darrera, ja que no es pot deturar i tadora un butlleti en el qua!. a la principie de la leona.
Davant la insistencia del gegant,
enes endavant quasi que ja no hi po- surtida, p o guessin aqueste emetre e;
—Ensenyen-li a posar-se en guar- vaig decidir-me a presentar-lo al gran
dria anar, ens porta cap a l'estil cal- fall i C2,1, dia publicar a la premisa dia — raig dir Eudeline Ense- empresari parisenc jef'. Dickson.
deroniá, no ja, naturalment, en forma el del juras del dia anterior amb el nyeu-li a hosar en Hola utilitzant la
"Veurem quina será la set-a reacde drames, sine; de melodrames, i tor- nombre de vots en pro i en contra. sera desmesurada esquema, amb la
C% pensara —; potser ene trobarà
nem a veure noies que es vengen del Perit qui pensa en aouestes coses? mi dreta ben oberta per a protegir nun
adverso/el excepcionalment facil."
seductor i pares que renten l'honra Els tecnics de la publicitat Sanen ja el seis mentó formidable, que ene ne L'empiema al atad. acompanyat de
la sera rutina i tot al mes que es enteja. Sobretct que no relei cops
amb sang.
Camera,
arribara al despatx del ce"I g nominia", tito] potser massa poden allargar és a posar uns guer- a les barres, si no des del primer
fort i, soleretot, irnpropi, tan coree ran, rers a l'entrada del local o fer pas combas ene el trobarem estés sobre lebre organitzador. Entrant sol al desnate de Dickson, vaig dir-li:
guies, és el drama d'una model de mo- cejar unes pobres noies vestides
el ring ami, el cap en un rece i e!,
—1_7s lee portas un petit mosca que
des que cedeix al momee d'una clien- japonesa.
pene a l'altre; provocaria riallades cree excellent. Li podrieu donar un
As/lb un altre titol i una bona puta, el qual Ii assegura que trencaró
homèriques en el i jo queda- combat la settnana que ve?
el compromis i es casará arme], ella. blicitat creiern que aquest film has —Com es día? — ene va preguntar
Els promesos, pece aixti fa del na atret, durant el fort de la tem- r:a tan en r:dícul com ell, i la seva
nostre temps el drama —, eón una porada, un públic popular nombro- marren pugilística batida acabas, per Dickeon.
dir-lio
aixf,
atares
d'haver
començat
síssim.
—Oh! No el coneixeu, es diu Carparella perfectament aliét que se'n die
—Entes — ene digné Endeline.
nena.
Moderna, mis units per l'amistat
"Estaba escrito"
I conscient del deure complert, vaig
per tant, tolerante, que no pas per Collseum
—Carnees! No he sentit parlar mai
Paramount sortir de non cap a Londres, on
la passió, i cada un delle veu
d'un pes mosca ami; aquest nom.
1. ilm tret de la ¿sor ello de Zare Crel, ene cridaven altres compromisos.
indulgencia les aventures de l'altre
més a més, ja sabeu que els pesos
Però la model, una nota modesta, "Under the Tonta Rita", dirigir per
mosca no criden gaire pnblic. I si fos
filia d'un capitá de policia, ven les Ilenry Hathaway j interpretar, entre niun
bon boxador, ja n'hauria sentit
coses a rantiga, i quan sap que la tres. per Stuart Erwin, Fred Kohler, Un home que es vol batre parlar. Més m'estimada que ern porseva aventura és, simplernent, una Ravenond Hallan i Venta Hillie.
Vuit dies de, I n,: a, de turnada a téssiu un pes fort.
aventura eleedeis matar el que l'ha
Entre el comentas deis westerns. en París, Maurice Eudeline em venia
—De tetes Pulieres, voldria preenganyada. Hi ha una Ilota, sona
els quals l'heroi, si bé pot apareiser a VCIlre.
sentar-vos el mete pes mosca — raig
tea peró la noia és vençuda i tan- corn a bandit, és sempre un hon/e que
—Sabeu, senyor Sien? el vostre ge- respondre•-li cense soneriure—. Micada en un recambrá pel seductor, té totes les qualitats i, sobretot, per
reu-lo per si us sembla interessant.
el qual dernana al fiscal, que ja sap una intelligència i una galanteria S/1- gant...
—Si, que passa?
—"All right". Si aix,5 us lea de fer
les staies aventures de noi ric, tmete periors a les dels altres personatges,
Quina
°pintó
en
teniu
formad,,
content, feu-lo entrar.
Ii envii un policia que el lliuri de "Estaba escrito" destaca agradable_
la xicota. La resta és fácil d'endevi- ment com una novetat en presentar- senyor Sée?
Encara veig la cara d'estupefaccia
—St/poso que no val absolutament ile Dickson quan, esperant veure ennar. perque inevitahletnent, segons les nos l'heroi com un home Mente, pera
regles. el policia ha d'ésser el pare al qual l'amor tar t fer gratis coses res. Ea algun progrés?
trar un petit tome de M 'amansa quide la noia, que no sap res i que, en ni ell mateix saber-ho. Es tracta d'un
—Si volea la me y a °Majó— digné los. va reune enquadrar-se al mata:
veure de qui es tracta, matará d'un film cómic estif Buster Keaton? No; el mete cap d'entrenadors—, segun- de la porta un inclividu que n'ocupara
tret el seductor.
es una cosa mes fina i més humana. mema us sorprendre: cree que está tota l'alçada i que baria d'abaixar el
Quan, pene, voldrà confessar-se pern sense el grotesc i el dedloriga- cridat a un gran esdevenidor. As in- cap per poder passar.
autor de l'homicidi, es trabará, que la ment habitual eme la comedia cinema- telligent, posa voluntat en el treball
Jefi va quedar un moment sense
noia ja ha declarat que és ella, i ales- tográfica.
i está ben dotat de deber. Aprén amb
L'heroi és un heme molt limitat tina rapideaa sorprenent i us asseguro saber que die.
hoces el film, que semblava acabas.
—Com... Que és aisó?— esclarea.
pren un altre carni. El policia llanta al qual un lladre de bestiar disfressat que cornença a boxar com si llagues
de demostrar la própia culpabilitat, de negociant fa cometre les negligés]. retes alquile amenos de Ilieons. Per parat.
—Es el mea pes mosca!
pecó no se'l creman pugne ha co- cies que l'han d'afavorir per simular afegidura, vol combatre de totes pasDickson s'havia aixecat. La seso
mes unes guantes imprudéncies im- robatoris del bestiar que acondueix. sades.
cara reilectia alternativament les ex
perdonables en un policia, cene, per Pecó l'home s'enamorara i, amb una
—Combatre!
Que
és
boig?
D'aquí
a
pressions
mes diverses: estupefaccie,
exemple, tirar whisky a la boca del tenacitat bovina, aconseguira la simore per fer veure que tots dos es- cota que e.stima, i a Iné s , per caseta tres mesos potser, 5 encara en un neo- interés i reflexió del que podria donar de si el gegant que tenia al dataren embriacs. Pecó el fiscal sabia litat. descobrirà els veritables Iladres. dest combas d'amateurs.
Aquel] dia, a la tarda, vais cola- vant.
que la noia era allá i aleshores el pare Un western ple d'una irania benépareixer al galenas per fer-me
ha d'emprendre la tasca de salvar-la. vola i ande molt bones escenes.
—I sap basar?
Com ? Fent la reconstitucie del fet, film que, àdhuc no agradant el ge- rec dels progressos fets pel mes' "pon—Una mica; no molt.
fatigant abates la seva filla a pregun- nere, es trota bo i interessant.
lain". progressos sobre els 'quals era
—Formidable!...
tes: de tal manera que ella, incoasA. FERRAN molt escéptic.
Ene calgué explicar Iota
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el meu viatge a Arcachon, les sandälies que escopien ragets de pols,
els meus dubtes, l'arribada a París,
l'entrenament a Saint-Germain-enLaye, els seus progressos, i per fi la
sera obstinació a volee combatre.
—Ja iuo cree que us donaré un combas... No faltava misa. No Cha vist
mai res semblant... ;Quin home per a
fer diners...I Fará sensació... Ja ho
crec que li donaré un combata.
—Perem sobretot que no sigui un adversari neassa der.
—I ara! Si no m'enganyo, el vostre borne és un pes fort! No puc oposar-lo a un pes ploma. Amb aquesta
aleada, aquesta envergadura ¡ aquest
pes ba y eta d'esser invencible. Mireu,
reposaré a Sebillo, el ditnecres que
ve, a la sala Wagrarn, en segon gran
combat. Li dono mil francs. No cree
que cap boxador al neón hagi cobrat
mil francs pel primer combat de la
seva carrera. Ja veieu que us tracto té.
Sebillo realment no era un gran
campió, pecó tenia una experiencia
incomparablement més gran que la de
Camera, i el sets calor no era menyspreable. Jo dubtava...
Cernera cm suplicara que acceptés,
i vaig firmar a contracor, amb la intuició que cometia una gran bestiesa.
Ens en vam anar, Primo joiós i jo
pensatiu.
—"Primo no hauria d'ésser vençut" —pensara i la correlació entre Carpera i la Idea — cosa incomprensible—no se Mapareisia encara...
Dimecres a la nit, a la sala Wagrane, Primo, ple de confiança, es
despullava a la gran sala deis solerranis. Nu fins a la cintura, assegut
en un banc, el tors desmesuradament
ample inclinat endavant, el pit contra els genolls, llaçava atab les seres
mans enormes les seres sabates de
bona descomunals. Tot plegat formara un comentas realment extraordinari.
L'atzar va voler que en aquel l moment precie entrés un dels metes millore arrice, un amic de vint anys,
Antoine Boyer, que no havia vist Carnera i volia que rhi presentes.
—M'havien dit que era formidable—
digué Bayer Però el que em creia
no és res al costat de la realitat.
Com está fet aquest heme! Es realmese iantasticl
—Veritat?
I va esser en aquest precis monteas
que Boyer va pronunciar la "frase".
La frase que em va obrj.r els ulls:
"Caldria que un borne cene aquest
no los mai leneut!".
Vaig tenir com una illuminació.
La Idea! CARNERA, LHOME
LA IDEA".
I vais dir a Boyer:
—No será ruai vençut.

Primer combat, primera
victòria
La sort estava jugada. Ilavia pres
la mera decisiö. Per fi anava a posar
en recreció la nieva Idea.
Una regada en marea, pasees el
que passés, era necessari que res no
vingués a aturar-la abans del resultas
final: el titol de campió del mine.
;1 Primo no hacia Iliurat encara
el seu primer -combas! Faltara a penes un quart d'hora perquè puses al
ring,
a ig anar a trotar Sebillo, que en
un altre recó de la sala acabara de
preparar-se.
guanyeu pel combat amb
Carnera?— vaig preguntar-li.
--Cinc-cents i rancs.
guanyar-ne cinc-cents
mes?
—Ja leo cree! Que he de fer?
—Mtreu: el vostre adversari no ha
cotnbatut alai. Es novici, però d'una
força por comuna. Si us toca, Cosa
que és probable, hi ha el perill :me
us fereixi. Pesa %lamina Iltures ini!s
que vós. Si el I11212 "poulain" venç
per knock-out, al segun round per
exempie, hi ha cinc-cents frailes per
a ves.
—lié, no sé per qué ene fa l'efecte
que guanyarà al segun round. ;Precisan/cm arta és un dia que' no tinc
gens de ganes dc morir!
Alguns minuts més tard el combas començava. Primo, que no estava
uf eorrens de la conversa que harta
tingut ande Selmilbe, va a t aran, a, lee
de reconeixer, amb una confiança digna d'elogi. Realment el seu joc no tenia res de clàssic. La seca manera poc
hàbil de desplaçar-se sobre el ring,
de saltar, sense sella, arias hauria provocas en el públie una tenspesta de
rialles si un uppercut, realment hier
colloott, no hagues curias el seu rival a terra pele deu segons fatidics.
De momear hi llagué a la sala uns
segons dé silenci, quasi d'estupor, seguits aviat d'una immensa aclamació.
La Idea estavä en manea; acabava
de donar el sea primer pas. Al carrer, a la porta de la sala Wagram,
cinc-centes persones esperaren la sorSida de Primo. Quan va apareixer,
fornMlable i vessant de joia, va enlatar una °vació. Frases soltes de les
converses nt'arribaven a l e s °t'elles,
''Quin colesl els rencerá tots... Futur camine del letón...".
L'e:edema els diaris dedicaren columnes senceres a la aova revelaciO.
Era un roncees d'elogie, de prediccions, més optimistes uns que altres.
El començament de la glória!
La nieva primera visita va ésser a
Jeff Dickson. L'admirable organitzador m'esperava ande impaciencia.
—Us podeu enorgullir -- cm va
dir — d'haver deseoleert un boxador
sensacional. No l'avis vistamai un tlotit
setni:lant Al segon combas quedará
gent a la porta.
—P.• la nieva opinió— vaig respon.
ir e.

Camera a cal sastre

—Llavors, el dimecres vinent; ¿esten d'acord?
—Contra qui?
—Que us sembla Joe Thomas? Us
ofereixo dos rail francs.
—Posern-n'hi tres mil i és cosa
feta.
•
—Entesos — digué Dickson — us
preparo els . contractes. I, a propòsit
trajeó: em sernbla que Carnera ha
bates ja un record: deu ésser rúnic
boxador al món eme ha cobrat tres
mil • frailes pel sepan combat de la
sera carrera.
Era exacte: el carni fantästic en el
qual acabava de ficar-me. amb la intenció de no apartar-me'n pasees el
que pasees, aguces comermarnent de
solució del problema per l'absurd, donava ja un resultas del (mal havia tiagut la intencie i que s'estava refermant; tenia la prora que, en un
combat, la victòria val més que la
tosca. Els cinc-cents fi-anee que jo
haria sacrificat, de bon principi ja
m'eren reemborsats al sèxtuple.
loe Thomas era un home perilles
pel seu cop, peto') e s lava convences
que la rápida i sensacional victoria
de Camera l'hauda impressionat, i
de mes á més m'era fácil (referir a
aquest segon adrereari una suma sensitlement mes inmortales. No varen
caldre gaires minuts de conversa perqué la segona vietória estigués tan
assegurada com la primera, i coree que.
Primo millorava de dia en dia, vaig
decidir fer durar ,e1 "combar, aquesta regada, una represa de más.
El matx contra Tlmomas va ésser
mes m menys la repetició exacta del
combat precedent, tret que aquesta
regada va. ésser en el tercer round
mte Eadveraari. quecLi fora de cortebat i que, sense volee-, a la, segona represa, Thomas va tocar el gegant
ii bastant durament, d'un hrecte de
dreta a la puma del mente.
Vaig temar un momeas d'emoció.
Carneea acusa , netament el cop. Penh,
amb una energia 'i un desig de vencer que cm sorprengucren, va tornar
coratjosanient a l'atac.
Aqueata cercena viciória proVocá un
veritable deliri. La popularitat de
Primo estava des d'aqueli moment
lidament establerta. Més que mai
"calla que no fos mai vençut!".
Els dies segiients, els diaria anaven
oletes. dels comentaris més elogiosos.
l u en tot atreu es publicaven fotografies del gegant i la sera reputació
començava 'a propagar-se a l'estrangérj itilia, particularment, s'alteressava dallé, més en la descoberta d'un
eventual campee nacional. Les ofertes
començaven a afluir.
Peris Jeff Dickson s'interessava per
la sera nova "vedette".
La n:t del matx Carnera-Joe Thomas. a la Sala Wagrarn 1/aria estar
batut el record . d'entt-ades. Calgué
Sanear les portes a les nou i satis de
Son permnes no hi pooneren entrar.
ofereixo un combas al Circ
de I'aris— em digué Dickson dos
dies mes tard—i Camera besará en
gran coree/AL •
—.Uadversairi?
— He pensat en Ruggirello.
—Quina bossa?
—Cinc mil ¡canes pel tercer combas. Ja poden dir que batea tots els
récords.
Tenia una amistas de vint ases
ande un dels segons te Ruggirello, i
vaig veme que ent sería fácil <'entendre'm ainle ell. D'altra banda, ele mi;
francs ande que vais assegurar la ejeter:a del mea "poulain" l'aviene, una
regada mis, produit interesaos considerables, la q ua l cosa eta permetta
d'esser cada regada mes generós.
N,, era gaire •prudent discutir c urectament andp el nostre tercer adversari, crient-lo molt capaç de jugarnos una mala pastada, però jo tenia
coni: anea en la paraula del sen segon
i veure arribar el dia del tercer cotohat rense gaire inquietud.
Aguces combas provocó el prtme,
incident realmen't rema, de la carrera
del gegant. incident que haría d'asear
.eguit d'una pila d'episodis, dramacls mes, d'en hiriese acabas els

altres perit tornem al centre ter
combat.
Printo i jo arribàrem aviat al C
de París, car jo desitjava parlar el segon en qüestió abans del c^bat, per assegurar-me per úl
regada que tot eslava en regla.
—Ja saben que només tinc una:
raula — em digné quan el vaig
a part i ja veureu com he os
toses les precaucions neces.sáries. C7.1
que tinc una confiança molt
en la bona fe del meu "poulain",
és mole capaç de prometre'm totd
que jo vulgui i fer després el get.'i
doni la gana, si se'n presenta Eco.
sie, no exposant-rne a perdre res ,
a guanyar, qualsevulla que sigui
resultas, tests aci el que he jet. E
mea heme té una debilitat pel Porte
n'lli he portar una ampolla sesteen
l'he deixada a la sera %tia; co aqu
ta hora, con/ que ja el conec, den e
tue a punt de buidar-la, i quan pua:
al ring estará en un estas que e
empenta el faca caure.
—De totes rnaneres— va dir —e
pereu-me uns moment aqui, vaig
assegurar-me'n.
Tres minuts més tard, el mes inte
locutor tornara amb una express.
radiant:
—No queda ni una gota de Porto'
Va ig P uj ar Hacer; a la llotja c
meu "poulain", des d'aleshores b
tant tranquillitzat quant al test:
del "cornbat".
Però havien paseas coses irrp.
vistes durant la me ya abséncia,
urca, tot i les seres dues primera
vietóries i la confiança en ell mate/
que li havien inspiras, no estava
tot tranquil. El seu adversari te:
classe. Hacia tingut isits sordo
a Anglaterra i a Itàlia, i malgratt
el que li vaig dir, Primo , un top s
a la sera llotja i no veient-me torra
es va neguitejar. I per animar-se a
va trotar res millor que enviar
dels seus companys, que vaig dein
peroné Ii fessin compam a. al bar si
Cinc, a buscar-li un porto•ilipp
mesurar. Aquest va asear arias'.
sute d'un nitre, d'un tercer, d'un ao,
i quan vais entrar a la petisa hart
ció, vaig veure tot segun que passi
alguna cosa d'anormal.
Camera cantara alegrement
ere s'embenava; els seus uils br:.
ven d'un esclat inqu:etant que en:
fer reme tot seguit que el mea "I`
hin" eslava si fa no fa en el mas
estas en qué segurarnent es trob
el SZU rival.
Vaig tenir un instant de terror,
ràpida intuició del desastre immin •
Per alguns minuts d'absencia, d
atenció, tota la maniobra que ha
construit anara a caure corte en a
tell de cartes? La situació era 3
cegada trágica i grotesca.
Alguns inatants després venien
buscar-nos per al "gran combas".
Mentre Primo pujara l'escaleta
ring amb un pas poc segur, vals
gir una mirada ansiosa al meu ad,
sari que passava les cordes del re
oposat. De seguida em vaig tranq
litrar. Feia tentines literalment 1.
l'inrevés del rneu "poulatn", del q
acahava de descobrir que tenia el
alegre", l'altre ser:eh:ara dominas
una profunda neuraetZmia. En
meses Vire, ple de goma a gema e_
convençut que ni un sol eSpectaj
no va tenir ha més petisa idea de
tragedia que es desenrotllava al c
tre de la pista.
En restar en què es trobaven,
combas lliurarien els dos 11:_ nr
Tremolara d'angúnia.

L on
El text d'airees reportatee ha e.,
escrit en francés per Léon Sée 1 1,
duit per Enriqueta Manye.
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INFORMACIO D'ESPANYA
El Consell Una collisici entre obrers dels El Sr. Alvarez Men- Declaracions del mi- La Hei sobre l'atur Una protesta
dizábal segueix a la nistre de Dovernació
de ministres
tramvies de Saragossa
obrer té mala contra l'atur
subsecretaria
a la manada
d'ahir

0 7 8 de fa aranera Polea)

LA INTERVENCIO DELS AJUNTAMENTS EN LES COLLITES
Entre els decrets aprovate avui fipira el dantervenció dels Ajuntamente en les collites de les finques
cultivades a l'ernpar del decret de
primer de novembre de 1932.
Es faculta als Ajuntarnents per a
determinar quals la intensificació de
cultius es féu per disposició governatina. i per tant l'Institut de Reforma
Agraria assenyala els beneficis que
e:s siguin aplicables mitjançant pera
sesee dels enginyers agrOnorns, re3ponent al cultivador de nurs collites.

Han

resultat tres ferits y Com a protesta
ola deelarat la vate' de tramvies
1 autolausos

Saragossa, to.
vage general

— Des que es resolgue

del mes «abril paesat,
quesiam airare la Lompanyia sie a ramales eis esquines que suostituiren els
vaguistes, entre uns 1 a:tres es crea una
situada da/ad d odis t hastiasen., que
na vingut produint ineedents ne poca
importancia. Pera quan havien deixat
si servoti anit, i a la mateuca porta de
n ra euixeres, es reanimen catorze o quinze individus entre esquirols 1 'agostes.
Començaren a discutir sobre su Pis
esquirol' havien de substituir o no els
vaemstes, arre-a/avis a les mans, i es
repartiren diversos cops. Sortiren a refluir les pistoles, i entre els dos grups
s entaulä uts tiroteig, engegant- se uns
a 3o dispars. leapidament h i acudí un
eanna amo forres d assalt. que comenaren a practicar detencions.
Primerament recateen ti-es ten e
que taren portats a la Usa de Socors.
La policia practica set o a alt detencions. A tres deis detinguts el; foren
trobades sengles pistoles carreeaccs.
A penes ozorregut el sanees, es reüra sor el servei de tranivies i autoarnitibus. pesque aqueas; tenen tambo dmtre
les Companyies els esquirols que reem
plaearen els vaguistes d'abril. Aquesta
actitud dels dependents de tramvies i
autoainnibus eernble indicar com a molt
rrotable que avui quedara plaatejada
ia ,ega a les esmentades Companvies.
Les victimes del succés san: Antoni
alayley Alcaine, de a6 enes; Laman
Portes Andrés, de 36, Manue, Blasbo Norque. Antoni Malfey té una ierida per arma de foc anib °niki d'entrada a la regia inquino-crureS dret a .
amb direcció a la regia glatea 'tel m a
caneó, eenee ms bici de sortida Ri--teix
man Portes, una {evada d'a-ina de ice:
amb orifici d'entrada a la ;egua antibraqtaal posterior esquerra, anta fractura del eabit, pronóstic greu. alaauel
Blasco I3orque, una ferida p er arme ae
inc a la regió braquial anterior, de proni)stic reservas.
Els ferit; han estat traelladats a
l'Hospital.
Segons sembla, la buena ha començat a causa d'una violenta diseussió que han sostingut Antoni
ley i Manuel Blasco. En arrasar

ES FA DIFICIL ACONSEGUIR
UNA AMPLIACIO
Durant tota la tarda els periodistes
han procuras obtenir prop deis ministres i del matear president del Cansen una ampliac:a de la reunia misisterial celebrada al metí al Palau
de la Cistellana.
Naturalment. els informadora cerra y en ampliació dels assum p tes que
han estas objecte d'estudi per part
deis consellers pera la reserva ha
estas impenetrable en tose ella. Unieimern parlaven arnb malta verbositat dels aseurnptes, tots sense interes, que figuren en la nota oficiosa,
el que es volia aconseguir era uns
ultra cosa, pere no sha peseta obtenir ni una palaura sobre l'assumpte
que eis preocupava.
No obstant, pot afirmar-se que en
el Consell d'aquest mati sha tractat
de la qiiestia catalana, no sabem si
amh acord o tense mil, pera sí que
es Pol dir que densa es traslladarà a
Madrid el senyor Sbert i que el viusge diquest senyor esta relacionas
arnb el que s'ha parlas aquest metí
en el Cansen de ministres.
En complir el designi de no parlar
sobre el conflicte de Catalunya es
lea que el president del Censen no
relees ele periodistes a l'hora en que
ecoesuma a fer-ho diàriament.
Poc després de do= quarts de vu:s
de la tarda el president ha fet comunicar que res d'interessant tenia per
dir, a pesar que moments abans han-:u rebut la visita d'alguns ministres,
ja que els membres del
Govern no acostumen a vasitar el seu
eap durant la tarda i menys avui que
han estat reunits en Consell al mate
La Ilei de vagaSegons referències dalguns ministres,
el Consell tingué caracter administratim
bunds
aerise tractar per a res de ternes política.
Entre el mes interessant del Coneell
afadrid, 70. — 1 7 1/ periòdic ha in•' ha un decret de la Presidencia que
terrogas el ministre de la Governació
.etermina les disposicions que observorespecte al con/phi/1cm de la Ilei de
les autoritats civils per a les detenvagabunds i melfactors.
-, de militars i marins.
El ministre ha contestas:
disposa que sempre que s'acerdi
—Iaarticie 21 de la llei de vagas detenció o presa de militars o marina bunds i malfactors determina que els
servei actiu santeressarà l'execució
ministeris de Justicia i Governació
Sssmentat acord Per les autoritats supe- queden autoritzats per a dictar aqueseas de les quals respectivament depemm- Mes disposicions complementänes que
i sofriran la detenció o presa en s'estimin neceesáries i convenients.
casernes, castells presons o vaixells j ni- S'han donat algunes circulars per a
tres llocs previnguts al Codi de Justina l'aplicada de l'anide segon de la llei
Militar i a la Llei d'Enjudiciaments de deternsinant el concepte de "vagaMarina,
bund habitual", que la He: no defíEn cas d'ésser sorpresas en flagrant nela. En preparo d'altres per a com¿elide, les autoritats civils pedren efec- pliment de la mateixa llei, recordant
tuar la detencia fins a indentiticar la els qui poden ésser declarats en estat
rersonalitat del detingut, que seria liarat perillas i sotmetreas a la Ilei de se
-gureta.
acabares a l'autoritat militar o marítima
Ara ens trobem davant una modaerresponent.
En cas de falta o infracció en que no litat del bandolerisme que actas a les
estigui legalment justificada la detenció, ciutats amb rnitjans moderns de loiis militars i marina d'uniforme ua Po - consocia, pera en quadrilla, colo
abans. S'aprofita de la sorpresa i ole
•ran ésser detinguts.
Tampoc no vadean ésser detinguis, ia facilitas de la fugida; s'aprofita de
no ca; con--entre estiguin prestant servei d'armes, les liuites socials, pera
una cosa aneo l'altra. El nom
itsó pels caes i superiurs a les ordres fondee
és més que un pretext. S'ofe_
social
ea
aels quals es trobin, a no aeser cele el reix un altre fet i és la covardia d'aadiete comes quedi foca de l'abast dels
quests bandits, mancats • de la gosadia
eests superier S.
dels llegendaris bandas espanyols,
S'aprovaren lamba projectes de rann- que utilitzen com a instrumenta uns
truecas dedificis CKG:,113 i d'ampliació ' sois, als quals els ofereix. per a anii reforma d'altres de -Madrid.
mar-los, o promasits ideals, o faca obDijnus vinent se celebrará un nou tenció de (linees. Són ajadats en aisca
C ensen de Ministres. presidís pel cap perquè aquesta delinqüència escapa al
a- l'Estar.
Codi.
El periadic, per la seva part, diu:
"Davant el sensor de no ésser contestat s, mi prega n ten/ al /11:11iStre
'l uan es restablirà la pena de /non
per a aquests delictes."
Entre la labor que prepara el 'lamine per a l'estiu figura el decret
sobre els guàrdies municipals, "serenos - de ciimere, vigilants de Bit e
El que diu el Sr. Martínez parters de cases de veins, xoiers i
venedors ambulants, en relació ama
de Velasco
l'ordre públic, en la necessitat de
que puMadrid, In. El senyor alar- coordinar tate els elements O
guirt contribuir i desbaratar prevetinez de Velasco contesta uvui nir antes de delInmiencia.
l'enquesta de l' Heraldo de Mala máxima atencié—diu--a
drid" Anhr*P quina ha d'asser la Dedica
Ilei d'Administrad a/ local i trebatia
l'abra de Gavern disrant les VS- activament en la Comissia per a re5- a riges.
dactar la lid Ile policia i seguretat.
El cap dele agraris diu que la
Tumbé preparo meeures eebre la
tasen mes importan', al seu ju- tinenea d'armes.
S'ocupa així mateix de la rlisposi•
dmi. es In presupntäria. El (Invern ha de presentar davant les rió sobre la Ilei daassaciacions per
Corts, a l'octubre, un pressupost al compliment d'aquest Ilei i de l'exerperfectament estructurat. Nu pa t cid de certs drets pendes al; mee säer una continuas:id de l'an- n e e s rredat.
t erior. Sus de transformar toa/Unent el sistema tributa ri Pi(
sentit que els tribuls
e le isnbre beees eonegndes. Per
exemple, rimpost sobre la renda,
no ha d'existir mes que sobre
una vaga
a renda consnliclada.
La qiieelió dele arrendar-11PM.;
Oviedo, lo. — policia ha ceror esties, erre que s'hauria de por- llit el periòdic socialista "Avance".
Coin a protesta per la recollida del
tar a la Diputnei6 permanent
periddie shan declarat en y aga vint si Cambra. Es uns qiieeujsi efe
einquanta minaire, de leb mines
cesta
molta importaneia. que neceeeita
de Ponerlo.
prompta resolueid.
I.a vaga ha estas rleclarat
Interrogat sobre el calendar
eolitie, ha dit que ell no sebin ni i el grave:aladar ha manifestat que
prenira le; mesure& oportunes a fi
P ralta dir res. .Però ha afegit que d'evitar les coaccions.
bi Ita cap dubte que es torEl periiidic havia estat demolidas
earía mtn Govern recolzat per la per un artide considerat injurias per
artjoria de l'actual Parlameet.
a les autoritats. •

L'obra del Govern
durant les vacances

La recollida d'un
periòdic provoca

aquesta a lea mans, la baralla sha
generalitzat i ha començat el tiroteig.
Sisan canviat mas de cinquanta
trets. La ralada intenvencia del cap
del personal de la Companyia de
Tranivies. senyor Conetanci Mas, ha
evitat que el fet tingués mes conseqüències
Després d'aquest fet encara ha caleta lamentar-ne un altre. Prop de
les dues de la matinada, quan tornaren de les cotxeres de tramvies els
empleats Joaquim Sánchez Rodriguez
i N'ice« Nafez Diaz, en arribar al
pont sobre el Huerva, els han sortit
al pas alguns individus i els han apa-

d'Agricultura
Si dimiteix també está
disposat a fer-ho el
ministre

Madrid, to. — lin periòdic publica
la següent informació relativa a la
situació de/ senyor Alvarez efendizàbal:
En lailtim Consell de ministres el
cap del Govern plantejà la qUestió
de la dimissió o destitució del sotssecretari d'Agricultura, senyor Alvarez Mendizabal, pels aplaudiments que
dedica al senyar Martínez Barrio en
5P5Sió parlamentaria.
Coles se sap, el mateix senyor Sam.
per havia donat a entendre l'última
Ilissat. A Joaquim els agressors
nit de les Corts que el senyor Alvahan pres una pistola amb la qual ha rez afendizabal ja no era sots-secreintentat deiensar-se.
tari, i àdhuc, segons sembla, se
En sentir els crits que donasen els retira el cotxe oficial aquella rnateiagredits ha acudit un sergent din. ea nit.
tendencia, i aixe, ha estat suficient
El periòdic cliu que el ministre
perque els agressors fugissin.
d'Agricultura contesta en el Cansen
El governador ha manifeetat als les insinuacions del senyor Samper
periodistes que tenia noticies que els anal.) l'afirmacia que en no represee°bretes deis traniViCA i autobusos no lava al Govern el partit radical, i que
entrenen asen a treballar.
per això li era indiferent que el
Una cornissia de la U. G. T. ha senyor Alvarez afendizaleal hagues
visitat el governador i ha protestat aplaudís o no el senyor afartinez
del fet que ha osorregut davant les Barrio. .Afegi que si s'admetia al secotxeres. Senibla que els cernissio- nyar Alvarez Mendizabal la di:ni:nata han donat compte al governaaor a j ó, que per altra part ell tenia ja a
de: propasit de provocar art atur
la butxaca, haurien de substituir-lo
quaranta-vuit hores cont a protesta.
en la cartera.
El governador, senyor Otero, Cha
lamentat del que ha ocorregut, i ha
do que la policia treballa activanient
per detenir els que feren as de les
armes.
Aquest mata cont ja es rumorejava a la marinada, no han entras al
treball els diners dels trarnvies i autobuses. A part daixò la població preg ema aspecte normal. El comerç
ober t i circulen els taxis.

La sentència contra

els processats
d'Hertligua

Es creu. no obssant, que la yaga
només durara vint-i-quatre hores.

Hi ha cinc condemnats

a mort
A fi d'evitar nous incidents, les
autoritats han adoptas moltes preTenerife, In. — Ja s'ha fet
caucions.
pública la sentancia recaiguda
El governador ha realitzar algtmes
gestions per a solucions per a solucio- co ntra el; processats pels su ccessos de liernigua.
nar el conflicte.
S'imposa la pena de mort a
cinc dels proces.sath, anomenals
Vicene Valladolid Mesa, Francesc
Martín Negrin, Leoneio Facundo
liernandez, Manuel Avelino Por'
lomo i Avelí Navarro Méndez.
A vine anys de presta es condetnna Donienee Medina Santos.
A dotze anys, Josep León Pifiedo, Straff Casanova Medina,
Assensi Ilernändez Barrera i
Madrid, so. — Com la sabut, les ac- Joan Martí liernandez. A sis
anys
de preae, Eerran Ascanio
tual; Corts, dissolta la Cemissia i lila de
Responsabilitats, trameteren al Tribunal Arma, i a tres an y s Merla lierSuprem els assumptes ;pos Id hacia sot- 'sandez ¡ Caterina Hernändez.
mesas a estudi i deliberació de leimen- A dos nnya sin conileinnate Anlada Comissió.
lana' Gutierrez 1 Manuel Pereza,
El Tribunal s'ha posat a examinarles Els 17 processats restants han
tot seguit, i ha començat per lea respon- i•blut
ahmdts.
sabilitats de gestió de l'ex-ministre de
Existen la interesal() que els
la dictadura comte dels Andes.
Despeas de malles de l iberacions, el condeturials de dos a sis anys,
Tribunal ha decidit que no Sena com- delicte dels quals s'In m'alinea'
petencia en aquesta gestió i que, per com a de tendencia a ofendre la
tant, ha de tornat ele expedients a les força armada es troben compreCorta. perque aquestes dictaminin el que sos en l'aninistia.
creguin aporta i, en ¡‚st ces, encausas
l'ex-ministre alludit.
Sembla que aquest primer acord indica el cerní que seguiria en assumptes
semblants el Tribunal, és s. dir, tornar
els assumptes a les Cents. Per tant, no
tindria res de particular que llagues
d'actuar novament la Cornissió de Respensabilitats.
Als circols polítics i jaridies han e:Madrid, /o. — Interroga:
Set rn alt comentats aquesta acords
Ire d'Hisenda senyor Allana Lara sobre
Suprem.
cutis han desser i el que cunee en els
futurs pressupostos, contesta que l'ocorr ea u t en el pressupost que ell presenta a
la Cambra és caractenetic. Com se sale
aquell pressupost loa redactat precipitadament , I ja fou combatut mult abans
de portar-lo al Parlament. Sernblava que
tota aquella sapiencia anava a depurar
millarar-lo. No cree que Ulagi aCJn; a través de la Comissió es reDóna Iloc a una mandes- SegUit
flectiren i arribaren a la Cambra inte-

Haurà d'actuar nova-

ment la Comissió
parlamentària de
responsabilitats

Declaracions del
Sr. Lara sobre els
pressupostos

Enterrament d'un
soldat
tacid socialista

Madrid, 10.--A Illospilnl 'Militar de Carabanchel va morir el
soldat. del regiment número 31
Emili 3lonles, clelingut al pelele
da Morala de Tajuña (Madrid)
quan col-toca y a pasquins excitant
a la vaga darrera ale eamperols.
Foil recias a la pecad del parta. per?) a rons e q0ncia de deeandir-se la eeva sala!, se'l Iras_
Hada a l'Hospital Militar, on ha
traspassat.
L'enlerrament silla verificat
aqueht metí, i hi ha assistit força públic, entre el qua l iii byte
hombreaos sneinlietes. El president de la Federsci ele Tre t a¡ladees de la Terna senyor
bala, ha dirigil la nereida als
concurrents. els quals han desfilar davant el eadaver ami) el
brit aixeca i el puny laneal. Despees s'ha cantal la Internnein•
sin 1,
Els euerdies d'asean han (tonal algunes earregues per tal de
disoldre alguns grupa que &havien format.

ressos respectables, pero') que convenio
oieixar a una banda.
La tasca que espera al senyor Marraco
per a resistir els ataca dels interessos en
toses Ilurs mesures no és envejable. Es
i arla malt d'un anivellament pressurostari i el primer que cal fer és decidir
si realinent a'hi vol anar, i en cas afirmatiu nblidar-se ole multes coses i arescindir d'altres. L'anivellament podría
portar-se a terme ile cop, perú ni és necessari ni tan sols convenient. Per iniriar-lo calolria que ahans el Govere 110

empres ni una e ela Pess et a dels Pressla
pastos per a l'orean/Unció dels serveis
ni per cap abre concepte , ni encara Per
Fatigment de antut, Slieuria de crear una

Comissió interministerial que estudies i
proposés quin; centres i serveis es poden
suprimir , i es necessitaria tambe l'acosa
del Goeern d, no crear linees eubeecres
taries, Direccions general: , ni menys ali-

'alerta i no anar 4 la intensificac ;6 dele
fiincionans.
Caldria l'estudi d'una possible revisa',
del regim de recaptacto de l'Estat i
també una modificada del règim ile mnnopolis i participada de l'Estas en els
centres respectius, les iniciatives per a
la reconstrucció econamica d'Espanya
sdn molle, ¡ la principal la la reforma
tributaria. Tenint en campas l'actual
s oniPos i ció de la Gambra, ii ois ffoeil opa,
s'obtingui cap augment en la
bntire la rioniesa, ni tampoc sature la impraitictiva, perque una cosa e • prenunciar di s cursos demagagics i uns abra,
hen distinta, imposar a una clientela sacrificas ecnnamies, a degrat que sigue/
necessaris ¡ justos.

Al domicili de Falanje Española ala trobat una
bomba de quatre quilos ::
Reunida d'armes 1
explosius
Madrid, so. — Aquesta tarda han
començat a circular rumors que hacia
estat sorpresa una reunió feixista al
careen del marqués de Fiscal, i que
la policia hacia detingut unes cinquanta persones.
Els periodistes han fets nombrosee
inveetigacions als centres oficials, especialment a la Direcció General de
Seguretat, amb resultat negatiu. El
cap superior de policia els ha dit que
encara no podia donar-los detalls de
les detencions, per desconeixer el ca;
en tosa la seva amplitud.
Davant d'aixa els infonnadors han
fet investigacions particulars i han esbrines el següent:
La parella d'ordre públia que es
trobava de servei a la cantonada del
carrer del marques de Riscal, ha observat que al centre feixista allí inssaltee en un dels pisos del qual té el
Seil d011liCili el diputas senyor Moreno Herrera, ex-marques crAliceda, entreve, Figurant entre els que acudien
a la dita casa el diputas Josep Antoni
Primo de Rivera. ESs guàrdies han
donat compte de les seres observadon; a la Direcció General de Seguretat, cron han sortit alguns agents
de la brigada social i moltes Ítems
dassalt que han voltat immediatament l'edifici del carrer del marques
de Risca/ amb grana precaución; per
tal d'evitar que fugissin els reunits.
Despees els agents han entrat al domicili i han sorprès la reunió clandestina, consposta d'unes cinquanta
persones. entre elles els diputats senyors Primo de Rivera i ex-marques
d'Aliceda. Tot; els detinguts han estat traslladats en camionetes a la Direeció General de Seguretat.
Segons sembla, en l'escorcoll practicat &len trobat ampolles amb lis
quids inflamables, pistoles, porres i documents relacionats amb l'organització feixista, documents que, segons es
diu, tenen un gran interés.
Els s enyors Primo de Einer; i Moreno Herrera s'han fet responsables
de l'ocorregut i han fet valer la seva
condició de diputats, per la qual cosa
han estas poeats en llibertat. Els altres detinguts han passat al jutjat de
guardia ansb l'ateetat corresponent de
la policia.
• •
Madrid, II (1'35 de la matinada).—

El ministre de Governació, en rebre
aquesta matinada els periodistes, els
ha maniíestat que en un escorcoll
efectuat al domioiii de "Falange Espafola a s'ha recollit una bomba ande
aparell de rellotgeria de guatee quilos
i mig de pes; lambe se n'ha recollida
tina altra de dos quilos.
af 'ha visitar — ha afegit el ministre — una comissió de pares per protestar contra la labor de captació que
es ia als infants menors d'edat.
El governador de Badajoz ene telegrafie que a Granja de Torrehermosa
la força pública sha incautas de deu
bombes carregades i dos petards,
detingut onze individus, que estan
convictos i contessos. Sis de les bonibes foren carregades pel secretari de
la societat obrera 1 les quatre restants
per un ferrer anomenat Castillo, al
qual s'acusa de la collocació d'una
bomba la nit del dia 13 de juny al
domicili de Manuel Geranzo. Un petard fou collocat per Manuel Rodríguez. Facilita la dinamita el delegas
de la Borsa de Treball, anontenat
Chamorro , la nual havia estat robada
d'una mina. Tots els detinguts són

de filiada socialista.
El governador de Jaén comunica
que continua la campanya de desee-

rnament d'elements perilloses, i anuncie la tramesa d'una retada cl'arnies
i arteFaetes recollits, entre els quals
apareixen set Metales automatiques,
smit de foc central, una metralladora,
aleuns revelvers i vitit hombes.
Tamhe diu que a Villanueva del
Arzobispo han estat detinguts elns individus romplirats en um atracament.
Interrogas el ministre sobre la venda de periadice, ha dit quie estova
eompletament dar. Es tracia d'inme.
olir la venda de determiosto perindics
per gent no professional.

Ha dimitit
vament la Cambra
Agrícola Oficial de
Fernando Poo

premsa

Madrid, 10.—Parlant de la Ilei
d'am r iones aprovada al Parlan/en
el semi « Wenceslao Carrillo ha dir:
—Aquesta lid no resol real ni S i mplifica els transas per obtenir la subvenció, ni serveix per a res aquest
naba de neseete3 en la consignació
d'Obres Pabliques. Quan es pugui
utilitzar, o esteran callocats tots zis
parats o s'hauran mort de fans.
En resiste. que autitila Ilei no serveis: mes nue Per a enganyar alguns
inconscient3.
"EL SOL"
"El Sol", sota el Mol "Politica incoherente' din:
"Fa uns dies, en aprovar les Corts
la Llet transitóna per a rerneiar l'atur obren, assenyalavem l'equivocaste
orientadas que suposa tractar a Espanca la calamitat de l'atur sense entrar irancarnent a cornbatre les sevee
causes. Pera ara, en ésser publicada la
Llei a la "Gaceta". i conèixer la seva
reelacció definitiva pm apreciar-te
altres importants defectes.
Resulta que n'encarrega de lardesacio i descabdellament d'un pla d'abres publiques a una Junta nacional
de la qual formaran Part els s ot,secretaria de asuntas, Agricultura i
Industria i Comete, etc. No creiern
ene pugui fer-se un maior esforç

imaginatiu per a iormar una Junta.
Amb que es nemseni ara una altra
Junta nacional per a emprendre obres
Mastiques relacionases amb el Foment
agrícola i una altra per a les obre;
que estimulin les activitats industrials,
iatindrern organitzat ums perfecte
caos.
Pera no sols intervé la Llei
la política d'obres públiquese sinó també en la financera. En aquest !noment que el ministre d'Obres Públioues ha iniciat una política de cUsminucia de l'interees del Deute públic,
la Llei que comentem autoritza el Gavera per a caletre deute, consolida:
amb el Tresor. per valor de 5 0 mihons de pessetes, al 5 per tolo libare
d'impostos. ¡Cona va emetre dense
l'Estat en aquestes condicions miar.
s'està gestionant que el deute pablic
Subir sigui emes al 4 per roo?"

forçós
INTERVE LA GUARDIA CIVIL
I RESULTEN UN MORT I DOS
FERITS
Palencia, itt, — Salan rebut noticies
dhaver ocorregut fets greus al pelele de
Cedro Navero.
Al dit poble es va organitzar una rnanifestació ahir a la nit, ter tal de protestar contra la manca de treball. Acordaren els manifestants després. en una petisa reunió, declarar la vaga general, com
a prote s ta per l'actuació de les amoritats en el problema ele l'atur.
Grupa de vaguietes s'han situat aval
a la placa de l'Aitiotament, i han intentat impedir la sorttda dala obrers al
camp. Dos individits anornenats Eusehi
attsivez i Matías er Juana, han presas
aeredir l'ahrer Deogracies CerrascaL,
Aixa ha produit un gran tumulte. Hi
isst' acudit les forces de ?lentilla al
nuble, compostes per un caporal i des
ruerdiee. Han indicas als olli resm i ts la
couveniencia que ea resiress'o; pera
ramells s'hi han vegas u hin intenta:
agredir els guardies. Un nombras gris
ha avançat cao als guirdies, els guata
ha n hag ut de replezar-se i disparar, rer
tal de no ésser atropellats pel grua. Els
manifestants han d esa par erlu t . i a la
pina San quedat tres hotnes eteteses
a trua. Han estat recollits un trines i
dos ierits. El mort s'anomena Cesad
afatíae, de 38 anys, comunista. Semita
que is im dels eui han intervingut mis
activament en l'altera d'agressió a la
harca. Els ferits san Emita Mailoz i
Pere Matías, 1rue/a del mora
El governador ha ordenas que es ton.
centrin forces a Cevico Nevero, i s'h4
personat també al dit Doble, on ha quedat
restablerta la normalitat.

ars tics ció

de l'amnistia

"EL SOCIALISTA"
"El Socialista" tracta també de.
Problema de l'atur i diu:
"Però ja és quelcotn, encara que
sigui poc. El Govern consigna un mis
lió de saessetes per a rerneiar la cele,
de treball. Per a ai.xa entraran en funcions fine una vintena de senyors. En
realitat, el que aquesta Junta ha de fase
sera examinar els projectes d'obres que
ti sotmetin les entitats necessitades i
acordar les quantitats que corresponruin en cada cas.
No cal posseir massa fantasia per
a imaginar-se ja la desfilada de President; de Diputacions i alcaldes rasacals en busca i captura, del mermat.
encara que sa,borós tresor.
Potser no es reeitteixi Patur obten.
Es possible que de les quantitats que
es voti tan sols un tant per cent insignificant es destini a jornals. Pera
In segur. naticalment, que anib aques:
diner es remeiaran malles necessitats
mereixedores que seas tingui
compte."

Baralla entre
diputats
Alacena to. — A la una de la
matinada, en un café, s'han trobat el
diputat a Corts senyor Martínez Sala
i el senyor Miguel Mica i s'han agredit. Han estat separats pels que ei
troabaven al local.
L'agressió és objecte de tots els
cornentaris. Segons sembla, existien
antigues diferencies entre els senyors
Martínez Salas i Miguel Mice per
haver-se deeposseit aquest darrer de
la representacid o delegada de l'Estat a la Transatlàntica, El senyor
Martillee Sala es diputas a Corts raairea i el senyor afiquel Miró la una
personalitat republicana molt coneguda a Valencia.

La Comissió Mixta
al territori d'Ifni
Se g ueix en els treballs

delimitació

Trinan, id. la Cornissns
Mixta franeo-espanyola conttnua elh sena treballs per tal de
determinar la frontera definitiva
de la lona eäpanyola d'HM.
Lii necessitat de determinat
Madrid, 10.—"La Epoca" pre- matertultnient mg/testa frontera
gunta que passa a Fernando Poo, s'ha tet patent durant els reventa
im ha dimilit couectivainent la 5 1qes fu/ neeinS rollt l'a ele tilS8 IIst Iti fata Agrteola Oficial 1 ha dPlit s de urelania, en ele miras
'hulla les elaus del seu edifici els rebels eß refugiaren a Ifni.
!. n n:i111 la governador general de
El Irania( fruneo-espanyel de
la Colúnia.
tale 1 .1 t8 018 manee que Pu teEl periOdie atribueix l'ocorre- nen indiquen el riu Bou iledrn
gil! a la deeorganitzacii de l'ad- corn la frontera; pera les n'yes.ministracid central, ¡ diu que la tigacions praelieades pele ofi[atreven') general ira la responsa- ciala espanyols ¡ francesoa enble d'aquest lamentable eetat
tre els naturala del pato no han
coses. ES careta de personal doma cap resultat, 1 no e'ha poN'ente i adequat per a un reaitn pe trohar ni una sola persona
tsluitiisi 1, i es proceden amb
tole haga sentit mai el nom
asslatt desenenixement ded g 'en- 141 eta.
llantes vitalh dols /lastres ten iEle francesoe han l' 'au
burle de Guinea.
ilias eigui el riu IneS al FIIII
Aeatel dient qtie es urgent
111Plare que
frontera nord
reforma de l'organiame central, els eepanyols proposen que hm
¡ que es crel un Consell Colonial d'eeser
riu aituat 111 64 cap
de tipus conaultiu,
al nQrsi,

Madrid, ro. — En

promulgar-so

la Ilei d'amnistia es presentaren da-

vant la sala sisena del Suprem algune processats amb motas dels successos d'agost a Madrid i a Sevilla,
eis uns evadits de Villa Cisneros i els
altres que desaparegueren dEspanya
quan aquella Sets.

La sala sisena del Tribunal Suprem
ha deliberas sobre la situació d'uns i
altres i ha acordat aplicar-los l'amnistia de la seguent manera: Sobresseguda la responsabilitat dels ¡‚roce;.
sala pels successos d'agost a Madrid,
senyors Aristides Fernández Ballestee, Juli Torres, Alfons Muñoz González, Adolf Gansee San., Aldolf Gómez Ruiz . Manuel Jiménez Gente 1
Jaume Arteaga Felguera. Sobresseguda així mateas la responsabilitat
pels encartas; en els sucessos de Sevilla senyors Didac Zulueta i Pilar
Calvajal.
Tots aquests processats i amnistiara san paisans. Per que es reiereix
als militars, declarats en rebellia, la
sala sisena emetrà aviat el seu informe.

El senyor Jiménez de Asúa ha presentas davant la sala sisena del Su.
prem un escrit dernanant l'amnistia
per als processats i condemnats de
Castilblanco.
La sala sisena ha formulat un auto
pel qual es deneguen els beneficis de
l'amnistia pel delicte d'insult i agressis> a / a Larga armada, i es concedeix
l'anusistia pel ¿dicte de manifestació
no pacífica i altres delictes de tinenca illicita d'arma.
Com sigui que entre els processats
pels SUCCe5505 d'Hermigua n'hi ha alguns de condemnats per aquests de.
hom crea que tanibi els serà
aplicada l'ainnistia, cosa que el senyor Jimensz s'e Atila, com a defene
sor també davant el Consell de Guerra celebras a Tenerife, sollicitarà.
Quant als condenmats a mort pel
ilit SUCCéA, no gaudeixen de cap henefici Cona que hi ha l'antecedent que e!S fine foren condenanata a watt darrerament per harte
matat una guirilíes despres sihaverse tel escapels de la preeó de Colmenar, seis ha commutat la dita pena
per la ¡inmediata inferior, hom creu
(me als condemnats a rnart pels suc(-casos d'Ilerrnigua tambe seran objecte ignalment del mateix hendid,

La manca de treball al ram de

Construcció
Mach id, 1(1. — Els senyors
Baixeres i Blatich. en represenlactó de la l'enleiació Patronal
de l'Edificació. han viailat l'alsenyor l a cre Rico, per tal
d'exposar-li la gravetat del conHiele ocasional per la manea de,
trnhall en el ram de la construccia . Li han tiemanat que l'Ajuma
lament adopta lee mesures con.

fluente a

S i/W(1011U

aquest proa

bletne, impulsan l les construe:
cions privades ¡ lee of ici p ls. LI
han esposat lambe que t'unto
maja d'neabitr ita crisi estilete
u patine n In präetiers el plade
leformar interior de Madrid,
Beelimple ja eetndiat, i que
juntament no en deciden a por,
tun

a

la

practica.

LA p

tliciacia per malalt Un "timo" frustrat

al Sr. Xicota, secreEls que el volien fer
tad del Sr. Badia
afín cletin¡uts
El cap superior dels Serveis
'de la Comissaria General d'Ordre Públic, senyor Badia , ha contedit quinze dies de llicencia al
eti secretgri, senyor Miguel Xirota, per tal que atengui la seva
salut.
Durant aquests quinze dies
ocupara interinament la secreta/tia el senyor Vicensa.

Passejaht pel Passeig de Colom dos
camperols de Palma de Mallorca, els
quals areibaren fa uns Quants dies a la
nostra ciutat, seis apropà un desconegut,
el qual hi entaul à conversa i els prono-si si volien encarregar-se de repartir
20o.000 pessetes entre els pobres de
Barcelona.
Els dos camperols digueren al desconegut que en aguas tuoments no disposaven de diners. però que a la tarda
podien Ilturar-li io.000 pessetes en garantia de llur honradesa i que comphrien l'encarrec de repartir eis diners
entre els necessitats barcelonins. Quedaten que a la tarda es trobarien al
Passeig de Gracia, per fer el canvi de
les 2oo.000 pessetes del desconegut per
les I0.000 dels camperols.
A llora convinguda hi acudiren els
mallorquins i es trobaren anib el subjecte del maní, el qual anava acompanyat d'un altre.
En el precís moment que anaven per
fer el canvi. s'hi presentaren uns agents
de vigilancia. els quals van detenir els
dos desconeguts. S'anomenen JoseP Die
Martínez i. Bernard afonocanto. Els-go
fou ocupas un sobre amb retalls de periò
r . 000 pessetes oue formaren part-dic.
de les ronco, i les quals ja els havien avengas e:5 pagesos mallorquins, els
nuals van ésser a punt d'ésser victimes
d'un timo.

La inacabable
qüestió dels
contramestres

usuorratt 1

LES COMARQUES CATALANES
QUESTIONS LOCALS

¿El descans dominiAnuncien la vada
cal a un dispensar;
per a cierna u InciJe Sant Adria?
dente a Rubí
No brami.yean ni pret c nem jer-no, encara que l'encapçalantent sembli contra-

Des del passat dissabte no s'han dir-nos, Res ',tés exacte i just la frase
tornat a celebrar negociacions entre aplicada a alié que fina arma no,siés era
els Patrons i els contramestres.
tina sospita i ara és la veritat,
Ahir, el senyor Barrera, no va esI con; pot ésser Com s'enténf
tar a la Conselleria, ja que es va Clarissint! El Disp ensari municipal de
veure obligat a anar a Sant Antoni Sant Adria de Besas, en negoció a ia
El prev de venda
de Palainós, per assistir a l'enterra- IIIiSSij que ha de desenvolupar,
r/1cm d'una seva parenta.
i servil, sense cap mena de alible, peis
Les negociacions, doncs, entre els practicaras, r ls quals han d'entendre en
del pa
contramestres i els patrons estas, sitió aquells accidents- on queda limitada la
trencades, almenys interrompudes.
uva intervenció a la deis doctoro, un
Sernbla. pena que en les reunions diumenge — parlem del que is cut —,
Desaparegudes les causes que
celebrarles a la maioria de les contar- en un cas greu, Co traba mancat de l'asübligaren a eslablir determinaMies, els contramestres no es mosteen sistencia dels merges- — dos en té el
des classes de pa. dad endavant
oartidaris de tornar novament a la dispensari i sense noticies don se is
vaga.
3es anomenades de "luxe" i "sepot trabar,
Es va dir, tot i aixa, que pararle,/
lailuxe" s'unificaran en la classe
1 Ilavors ve. Cille ha d'intervenir-hi un
avui.
doctor
que ni is de la poblarla.
que s'institueix arnh la denomiAhir els contramestrcs van acudir
¿Es pot tolerar un Dispensari que renació de "pa especiar, quedant
a la Conselleria de Treball, i no van munera dos metges per a tenir-los al seit
subsistent la coneguda corn
p oder entrevistar-se amb el sanyor servei seinpre que convingui, i quaa
'pa de familia".
Barrera degut a qué es trobava fora. aquest cas es Presenta, encara que siEls preus de venda. tant
Abans, havien celebras una reunio gui diumenge, 910 JAI pos refiar?
Barcelona (capital) corn a la
i sembla aun volien comunicar-li eis c's que éxisteisett condicions que així ho
circumscripció, seran els seacords que havien pres. Assabentats pm' e 'elle rs f
güents:
del motiu pel qual el conseller de
Es inexcusable el 'robar un Dispe nsaTreball es trobava, en efecte, jora de ri, 0 i més municipal, mol preparat per
Pa especial: 075 pies. barra
Barcelona sembla que van determinar a °remi re ferits, mes ho es, dones,
'o peca d'un quilo.
retirar Yofici de vaga fins que aquell que aixé) .s'esdevingui perqué els diuPa de familia: 140 /ates. peca
torni a Barcelona.
menges els m e tges celebrin insta, tots
!de das quilos.
Al "Rádium", ens van dir que eis dos alifara-, sense ni tan solanient cerUna ¡ altra classe hauran d'excontramestres
acomiadats
no
eren
setcar
una combinació que no deixi el Dispendre's amb el pes exacte, i
ze, sitié uns dos-cents vint, i van pcnsari desatés,
fraccionar-se, a petició del client.
afegir que no estaven disposats a
1,'.4juntgniCnt ha de preocupar-se
en quilo, mig o quart de quilo.
En la darrera sessió tinguda tolerar-ho. En la nota que ens
d'airé qu e denuncien ' , i acabar amb
venent-se al respectiu preu re- per la Junta Directiva de la So- tramé; s'anuncia la vaga per a densa, aquesta anormalitat, que podria reporsultant.
cietat d'Atracció de Forasters, dijous, con/ a p rotesta de les rearc- tar danys lamentables.
Totes les fleques hauran d'es- sola la presidencia del senyor sanes de les quals són objecte a tot
LA juntitotent ha de teerurar que el
tar suficient proveïdes de pa de MarCi Ruhió i Bellver, t'oren pre- Catalunya.
Dispensari municipal no p'musi co /esta
familia, i el comprador que no sos els acords següents:
•••
dominical per cap monis. i sí a seguir la
se li serveixi aquesta classe de
seso tas,-a sempre ¡ guau convingui.
Agrair al senyor Jaurne Clot
Ahir al mati, a l'hora de començar
J. G.
pa podrá exigir que se li lliuri les notes estadistiques trarneees
la
jornada,
es
van
presentar
a
la
fáde la classe especial, si n'hi ha- referents a l'entrada al nostre
brica Bertran C. A., de Rubí, cine
guds, sense que hagi d'abonar país d'automòbils, autocars i mo- contramestres
GIRONA
pertanyents al Sindicar
major preu que el eorresponeni tocicletes per la Duana de La "El Rádiunir". dels que
havien estat El Gremi de Ferrers
Esportives
a la classe
Jonquera durant els cinc mesos en vaga i violentament van entrar a Homenatge :: Nous Sindicats Agriprimeros de l'any; recolzar les la , fabrica i es van posar a treballar. coles :: El pagament de les patents
Per la direcció de la indústria es d'autos :: Descarrilament
gestinns que ve realitzant la CaAltres
missió pro Ferrocarril directo va fer present que els seus llocs hanoves
Barcelona-Galicia per al resta- vien estas ocupats per a;tres contraQualificació d'una
Girona, no. — Diumenge es reuní el
bliment del tren que feia el sise- mestres durant el temps que ells van
deixar d'acudir al treball. Ells, pera Gremi de Ferrers i Constructor; de
dit servei; expressar al vocal se- es van negar a sortir de la fábrica. carros de la "provincia", acordant accausa
cretari senyor Manuel Biber
Fou aixecada un acta del succeit la ceptar socis que, malgrat no pertäsatisfacció de la Junta per ha- nual ‘an firmar diversos testimoMs nyer a la "provincia" ho halita solver estat anornenat president
licitan, com són eis de Malgrat . Pip resencial; dels feto.
Pel fiscal del Tribunal d • Urgencia ha la Federació de Sindicals de TuAhir a la tarda, a l'hora de reem- neda, Palafolls i Gral/ollera. També
estat qualificada la causa seguida contra risme de Catalunya; felieitar el nrendre el treball, es va congregar un acordà designar el senyor Salvador
Joan Corta Josep Sandoval Martínez, sindicat de Ripoll per l'actuada g ran de desconeguts a la porta de la Llonc per a formar part del Tribunal
Cristófor Valero Navarro i Josep Säez presentació del
Museu Arqueo- fábrica. En acudir al treball els con- Industrial.
Martínez, acusats de l'intent d'atraca—El proper na 22 la seccia d'attramestres suplents dels vaguistes, es
ment a un canija que el dia 23 de juny lògic d'aquella vila: agrair
van llançar contra ella colpejant-ne letisme del G. E. i E. G. celebrará
Delegat
general
a
lIlia
de
Cuba,
havia de passar per la Verneda. En ésun al qual van intentar hangar pel un festival ara, la U. S. Arlermins
ser descoberts sostingueren un tiroteig senyor Carlee Martí, els exem- aont d'una riera immediata a l'esa/ca- Perpignaise, amb motiu de la inauguamb un agent de la brigada d'investi- plars tramesos del seu interes- tada fabrica, la qual cosa van impedir ra r-id d'un camp dedicat exclusivagacie social, j resultaren ferits l'agent sant opuscle "Fra Bornay Boyo, les obreres donant crits d'auxili i opo- ment a atletisme.i un dels atracadors.
sil época y su pereonalidad", i sant-se al que els desconeguts prete—Ele partits de la Copa Amateur
celebrats el passat Mur/unge donaren
El fiscal qualiiica els fets de robata felicitar-lo per la seva publica- nien.
ri en grau de temptativa, i corn a au- da; establir el CatiVj de la revisL'excitació dels obrers de la dita els següents resultats: Angles, n ters els quatre processats, per als quals ta "Barcelona-Atracción" amb el fábrica contra els contramestres ve- Bescanh, r; Bonmati, 4 - Salt, 2.
—El passat diumenge se celebra el
demana la pena de sis meros de presa. butlleti “Ressor,gir", ürgtan del guistes fa temer que es puguin prodMr
ban q uet d'homenatge als senyors SeDemés, a Joan Corts el considera au- Sindical de la Indústria Hotele- nous incidente.
bastia
Orri i Josep Cos, practicants
tor d'un delicte comalex d'homicidi tras - ra; atorgar una Copa per a la
Dels cinc contramestres que violen- de l'Hospital, recentment jubilats destat i atemptat en la persona de l'agent.
tament
van
intentar
treballar
al
mati.
Demana la pena de deu anys i un dia "Gran Festa de les Platges Ca- ahir a la tarda se'n van presentar pees de quaranta-nou anys de serveia.
de presa, i mil pessetes d'indemnització. talanes". organitzada per "El non/es dos, ja que els altres tres van Hi assistiren la totalitat dels pracDenles, per a Corts i Sandoval, com a Dia Gräfico"; haver vist an-lb tenir por d'ésser víctimes de les ires ticants d'aquest establiment i es reiteren adhesions del Collegi Oficial de
goig la publicació del fascicle dels altres obrers.
autors d'un delicte de tinencia
Practicants de Catalunya. de l'Aosod'armes, demana la pena de dos anys de "La Costa Brava", ()Pala al disEn el tren de les (marre d'ahir a ciaciO de Funcionaris i del Cos Fapresó.
tinga eseriptor j editor senyor la tarda es van traslladar a Barcelona
cultatiu de l'Hospital. Fou aus acte
Pujol j Casademunt, i procedir unes setanta ohreres de l'esmentada senzill i de gran companyonia que
a la renovació de diverses pla- fábrica, amb el propòsit de fer cons- encaixà perfectament a l'esperit que
gues indicadores de les Oficines tar davant els consellers de Governa- guiara els organitzadors.
i Trehall la seva maís enéraica
—Continua funcionant amb gran
Eleccions al C. A. D. de la Societat, que hi ha a la via ció
pública, per trabar-se en ntal p rotesta p chs fets rcgistrats i per Yac- èxit la piscina installada a la Devesa,
tuacin dele contramestres del Sindicar una de les mes grans de la Península,
estat.
"El Rad:uni".
C. I.
puix que fa cinquanta menees de llarLa Secretaria general dona
garla.
compte de la part activa que ha—El proper dia 29 comenzaran els
via pres l'Atracció a l'Assemblea
campionats de tenis de les comarques
Les Juntes suara elegides dels de Sindicals de Turisme de Cagironines. Hi ha assenyalats els seGremis a l'Engrüs, del Detall, talunya, fa poc tinguda a Barguents partits: 29 julio!, Girona-Badel Film i d'Oficines Magat- celona, i foren acceptades les
nyoles; 5 d'agost, S'Agaró-Girona;
zems de Fabrica recomanen als mocione que hi presenta, aixt
clia 15' Banyoles-Girona: dia 19, Giseus associats que assisteixin a com de la visita que els senyors
rona-S'Agara. Es de lamentar l'excluFassemblea d'avui.
sió, no sabem per quina causa, dels
assembleistes feren al local de
clubs de Santa Colonia de Farners,
Poden prendre part a les va- la Sacietat, an els foil explicarla
Sant Hilara Sacalm i altres que no
tacions, d'acord amb el que dis- la seva organitza -ió i el fundoconsten inscrits en aquests campioip asen els Estatuts vigente, Sois nnment de l'Oficina d'InformaAbatas d'ahir foren detinguts nats.
els que porten com a mínimum ció, eslahlerta fa 26 anys: de
Salvador Aymerich i Joaquini
—Pel Ministeri d'Agricultura han
'dos mesas de socis, encara que sengles comunicacions rehudes
Freixes, Coln a suposats atraca- estar aprovats els reglaments dels Sinno tinguin la convocatòria.
del senyor ministre d'Obres Pddicats
agricoles Pagesia Sindicada i
La candidatura que recomanen bliques de la República i del se- dors. Ultra confessar que es clis- Caixa Rural, Sindicar d'Aviaquests Gremis es la que pre- nyor conseller-regidiar d'Urbanit- posaven a realitzar un atraca- cultors, de Santa Colonia de Farners,
senta la Minoria d'Oposició Mer- zació 1 Eixampla de la CROO, ment a Valls es declararen i Sindicat Agricola Laaneanenc, de
cantil del C. A. D. C. I.: President, favorables a unes millares de autors deis robatoris de cervesa Llança.
—Ahir al mati desaparegué del seu
Salvador Roca j Roca; secretari, comunicació ferroviaria i d • ur- moceas a la fahriea on trebaRamon Macip i Macip; vocal di- hanilzació local mieressades per Haven, la qual venien en un es- domicili del carrer de Monnionnol, 15,
del
vei noble de Salt, el noi de catorze
tabliment de begudes del correr
Morera; la Directiva; de la tramesa
Lluis Lucena
a nys Coyote Vilardell.
vocals: Victoria Martin i Borras publicacions ¡ fotografies tetes Lafont, número 2 9, propietat
—El vinent dissabte, dia ni, s'acaba
al distinga historiador ¡ingles se- Ventura Palacio Aldora i Josefa el periode voluntari del pagament de
Ramon Orus.
Vicenç Rafel, president del nyor Bellamy, resident a Santa Canalis j Carrera. Aquests dos la patent nacional de circulació d'auGremi a l'Engrets; Agustí Cid, Cruz de Tenerife, per tal de do- tumbé foren delinguls, i posats tos corresponent al segon 4.anestre
president del Gremi del Detall; cumentar-lo en la confecció n le a disposició del Jutjat de guar- d'enguany. Les patente que no sigui')
satisietes en aquest termint tundean
Ramon Nogues, president del la seva obra "Las Calzadas Ro- dia, junt amb els nitres dos.
un augment d'un vint per cent.
Gremi del Film; Pene Brugaro- manas en España", que te .ja
A Figueres, al carece de la Sanles, president del Gremi d'Oh- niolt avancada; d'una comunicaca,
un ciclista anomenat Salvador Pavid de l'enginyer director d'Obres
cines 1 Magatzems de Fabrica.
lomas, de disset anys, vei de VilaPúbliques de la Generalitat, se fans, fou atropellan per una tartana
ovan Turell, referent a reslat de
resulta amb contusions greus.
la carretera de Barcelona a Va—Ha estar detingut i posas a disIrnria al seu pas pel Vendrell,
posició del bajar municipal Pene Mesincendi a la ca- minora d'urgent realització per
leguen, autor d'un robatori de peces
de roba comes el passat novembre a
al turisine, i de les romunicaA primeres hores de la tarda d'ahir una casa de dispeses d'aquesta ciutat.
serna de les Dras- dona rebudes dels delegals de esclatà
un
petard
que
lluvia
estar
col—El cap del lloc de la guardia civil
la Societat a Lisboa, Sete, Colocat en un forat d'un arbre , al carrer ele Puigcerdá ha comunicas que a conpenhaguen, Tijuana i Mèxic, De- de Rocafc>rt.
tocant a T'amarla Va pro- seqüencia del .descarrilament d'un
sanes
legad(' general.
du j e una grossa alarma a tot aquel! vei- tren francés a les proximitats de la
Per n'Un), foren Ilegides (111(.5: usa
dita estaciO, ocorregut ahir, la via
romunicarions, del senyor Vidal
Va resultar ferit un individu que pan- tardará quinte dies a Asen reparada.
Ahir. a dos quarts de quatre de la
Sureda, president de la "Fede- sa ya Der aqueli indret en el moment de her aquest motin caldrá fer transbord
tarda, i a consemiencia d'haver-se in- ración E.spafiola de Sindicatos de
l'explossi6. Com sigui ci ne no foil assistit a Yestació de Caixans, continuant el
flamat el sur ge d'una de les xemeneies Iniciativa y Turismo", referents cap ferit a cap dispensari atub mona viatge fine a Puigcerda en autobús.
—El cap de vigilancia de Blanes ha
de la cana de la caserna de les Dras- a la seva adurmió i al suport de l'explossid, hom tren que si haque cal que li donin les entitats gués resultat alga lesionas. aquest pot- notificat al comissari d'Ordre Públic
sanes, s'hi declarä sin incendi.
que
havien acudir al treball taus els
Hi van acudir els bombers de l'Ex- que la formen en les peticirms ser era persona Que havia intervingut ohrers de la secció de filatures de la
en la collocacid mir l'artefacte.
comandats pel seu cap, senyor que per acord de la darrera as"Sa ja", en nombre de vuitanta. Ensemblea tinguda a Saragossa la
tre aquests, quinze Són nous. No nema
J ora. els guals pogueren sufocar el Ser presentarles al "Patronato Naregneren
incidents.
al cap d'una estona.
dona! del Turismo", cosa que No podem publicar les notes
Han estat detinguts i posats a la
Amb aquest motiu, es produí malta fou acordada, i una ultra del Salo
disposició del delegar dc policia
alarma, car sembla que el foc prenia in- del Turisme i de l'Esport, anee p regaees que no vinguin es l'Estat eis ,
francesos Roger
trcment.
Descomea Maurice Bancas, ataludas
a la VII Fira de Barcelona,
de
vint
anys,
que entraren a EspaLes nerdues van ésser escasses i no agraint l'aportació del coneurs crites en català i amb un
nya sense posseir la documentada
?llagué de planyer cap desgracia Per de la Societat a la soya feliç
reglamentaria i havien acampat als
sonaL
,timbre o signatura coneguda voltants d'aquesta ciutat. — C.

Les activitats de la

Societat d'Atracció
de Forasters

Tot projectant

atracaments robaven
cervesa

Petit

Un petard al correr
de Rocafort
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LLEIDA
Detenció d'un carlf mal geni :a: El
comere de blat
Incendis a Mollerusa i a Torregrossa
Lleida, to. — A Juncosa fou detingut l'acabas propietari senyor Tomás
Pinyol, fill del cap del partit tradiiconalista de la provincia, senyor Alions. Traslladat en aquesta cintal en
automòbil per la guardia civil i desp res d'haver interessat la seva Ilibertat els diputats senyors Florenga i
Santgenís, toa alliberat.
La detenció fou motivada per qüestions hagudes amb un mitger de
les seves finques.
— Convocats pel Sindicas Agricola de Cervera, s'han reunit trentaun representants de Sindicato agricoles per tal d'examinar la situació
creada per la publicació del decret
del Govern de la Re p ública regulant
el muer e de blat, SIna acordat que
vagi una comissió a Barcelona a entrevistar-se amb el conseller d'Econozuna i A g ricultura i tractar sol/re :a
implantació de la dita disposició,
— En un, era de Mollerusa proDietat de losep lime Santfeliu i que
duia a rnitges amb un vci de Miralcamp, es declara un incendi. Es crema certa q uantitat de blat i civada,
valorada en unes sis mil pcssetes ,
Es creu que Eincendi fou intendonar.
— En un camp de Torregrossa
es declara ahir un incendi. Els autors
del fet fugiren rápidament. Les perdues no san gaire importants.— C.

GIRONELLA
La vaga de contramestres :: Cinema
i Teatre

TARRAGONA

MATA RO

La testa dala zafen :•Suicidi : Base

Accident :: La diada
de la Cooperació
Mataró, to. — Abrir, a les nou de la
nit, se sentiren a la platja uns crits
que alarmaren les persones que es
trobaven en aquel' lloc. Es l'anei a la
mar una barca que, a la poca estona
de buscar. recollí el cos d'un home,
el qual fou portat a la platja, on es
feren tota mena d'es:oreas per a salvar-lo, cosa inútil, puix que era ja
cadáver. Identificas resulta ésser Antoni Pérez Viera, de cinquanta-tres
anys, natural de Lloret de Mar, i domicilian en aquesta ciutat, al carrer de
Magí, 16. Aquest home fou vist a la
tarda rondant per la platja, i ja mis
cap al tard en actitud de veritable
postració. Patia una malaltia crónica,
de la qual feia pocs dies que havia
tingut un atac. Es tira a l'aigua completament vestit. Acudiren al lloc del
succés el comandant de Marina, guardia municipal i el Jutjat, que ordena
l'aixecament del cadäver i el seu d'asilar al dipòsit.
—Ha estat curat al dispensari de la
Mutua Patronal, i després traslladat
ai seu domicili . l'obres. Ramon Espasa
i Castanyer, de vint-i-quatre anys,
el qual treballant a la tintorería Marcha!, ha estat agafat per una máquina d'oxidar, que li ha produit la fractura d'un brae, ultra magolament
general.
—Diurnenge se • celebri a Mataró,
organitzada per la Unió de Cooperarives, la XII Diada Internacional de
la Cooperació. Tingué lloc una vetllada teatral i musical, una audició de
sardanes i un festival infantil. Es repartiren nou-cents berenars abs infants cooperatius. — C.

incendiat : Demanda no comprovada
Altres noves
Tarragona, to. — Acial els xofers
d'aquesta cimas han celebrat la testa
del seu pateó, Sant Cristòfol. Al mati
hi ha hagut racosturnada benedicció
de cotxes, i a la tarda una caravana
important, pel g ran nombre de cotxes,
ha anat a la Casa d'Assistencia Social a recollir els nens i nenes asilara
els quals han passejat per la ciutat
i seas han etnportat fins a Torreea/Marra, on han estar obsequiats
atub un refresc pel propietari del bar
"El Dorado". Cap al tard una cobla
de sardanes ha donat un concert a la
Rambla, i al vespre tots els xofers
sisan reunit en äpat de germanor.
— Ha estat proposat al comissari
de la Generalitat la reparaciO d'una
part de l'edifici de Sanitat anornenas
Casa Blanca.
— A tres quarts de vuit (Vaques:
matí s'ha suicidan llançant-se pel baleó de la Mediterrania, Gaietá Lloberes Sendil, de vint-i-cinc anys, natural de lIontblanc. El desgracie.t
jove ha quedas mort a l'acte. Sembla
que l'ha impulsan a la seca desesperada determinació parir una malaltia
crónica. En esser identificat el cadäver se li ha trabas a la butxaca una
carta per a la seca esposa.
— La pollea ha detingut Robustia Rodríguez Garcia, vagabund habitual. L'ha posar a disposició del jutge
perqué Ii apliqui la Ilei de vagabundo.
— Al noble de Falset sala produit un incendi a la propietat del veí
Joma Oliva Simon. S'han incendian
unes quantre-centes hectäries de matan. No s'ha pogut, de moment,
calcular l'import dels danys.
— L'alcalde, senyor Lloret, ha
manifestat als periodistes, reterint-se
a les queixes exposades pel periadiz
"La Cruz" sobre uns suposats insistas proferits per uns jovenets contra sacerdots en presencia de la guardia municipal, que el cap d'aquesta
força ha declarat que ningn no ha
acudit a la comandancia a queixar-se
d ' aquestes injúries.
— S . ha reunit el ple de l'Aitintament per tractar de la cessiO de les
platges de la ciutat. Tumbé ha acordar adherir-se a la petició de formar
expedient a determinas; eatedratics
de Tarragona. — C.

Suicidi

ST. FELIU DE GUIXOL9
La raza de contramestres no esta
Da S resolta a tot arreu.
Conflictes anteriors han acabat
Nova Junta :: Altes en l'equip local
d'emmetzinar-la. La so1uc.6 es vea diNoticiari
de futbol
ficil degut a les passions de les dues
de
Guixols,
no. — El
Sant
Feliu
Darts. En la direcció del "Rádium Club de Natació Guixols ha elegit la
ha majoria anarquista. Per aiith l'osegiient
Junta
directiva:
President,
brer 5 ita adonat que, secundant la
Benet Alberti; vice-president, Josep
va g a, mes que ajudar a aconscgu:r
Ruscalleda; secretari, Joan Esteve;
millares materials als contramest:es,
tresorer.
Narris Ruscalleda; vocal pea.
re presentaven un p alier que reamzna
mer, Joan Auladell; vocal segon. Joa la gran majoria. El problema es disep Ferrer; cap de material, Josep
ficil de resoldre. Nosaltres recomanem
Güell.
a tothom serenitat i deixar segoaes
— Ha acabat d'una manera bri intencions.
haut els seus estudia de fannacéutic,
— Corren per aquest món una infia ;a Universitat Autónoma Catalana,
nitat de com p anyies de teatre, i aquesel jove guixolenc Nardo Ruscalleda.
ta temporada, nosaltres, encara no
— Els jugadors de futbol Colon'hern vist cap. Encara ens cal sumarSABADELL
mea del Palairugell, i Sais, del Palatan uns p rogrames de cinema canteemós,
jugaran alguns partits de prova
u.' ionats segons compromiso; contrets El Centre d'Esports inicia la creació
en recluir, local. Si donen un resultan
amb cases cineinatográfiques.— C.
d'un equip amateur de futbol :: De la satisiactori, la Junta del Casal Sara
regidoria de Cultura
les gestions necessáries per tal que
CAMPRODON
Sabadell, ro.— El Sabadell F. C., la incorporació d'aquests nous elehavent p rojectat conieecicmar un equis ments a l'equip guixolenc sigui defiLa Festa Major
amateur ha obert una Insta d'inscripció nitiva.
— Aquesta setmana ha estat
Ha parran la Festa Major. Aquest de j ugadors que desitgin formar el
any, com el passat, ha estas era., susdit ermita Tors els jugadors ama- pum d'esclatar un nou coniiicte
Mtzada per la Societat Renaixenea teurs als que PU g Ui interessar aquest els obrers que treballen a la carreCamprodonina.
Projecte són pregats de p assar Per la tera de Sent Grau. Fa cosa de dos
nuesos, degut a un reviscolament de
A q uesta entitat pos apuntar-se un Secretaria de remirar, fins el dia
non exit dels moho que té conquerits, de julio', de sis a dos quarts de yo:t la kina a les fabriques locals, un;
i els socis p edem estar completaatent de la tarda, on podran forma:Une !:, quaranta treballadors deixaren les
obres de la carretera i es reintegrasatisiets de ractuació de la Junta di- inscripc6..
Aquest equip prendra part en el ren als seus treballs habituals a Sant
rectiva i de les diverses Seccicns que
Feliu. Sembla que ara, en tornar a
no han regatejat esioreos morals ni Campionat de Catalunya amateur, i si decréixer
l'activitat local de la indúsq uedés classificat per a disputar el
materials per a la seva hrillantor.
cam p i a nat peninsular, també hi con- tria surera han quedat en atur foreos
Cal tumbé remarcar l'absoluta
de nou. Pecó' com sigy i que l'empreeipliusa dels socis, en el set/ deure de correria.
Trobent wat encentada la decislii sari de les obres de la carretera harta
contribuir a l'éxit demostrant una
ve gada més l'esperit soc.etari que pos- del Centre d'Esports de crear un substituit els que plegaren per altres
equip amateur, p uix que p odria es- treballadors, especialment del reí poseeixen.
ser el
ble de Llagostera, en tractar de reinEls nostres jugadors de futbol me- niers Ilac de formació de bons
q ue el dia de demä defensarien tegrar-se a les brigadeo municipal;
reisen tambe tot el nostre afecte i
amb
veritable
interés i amor els colore d'attzr ¡oreas que treballen a Sant
aimpatia perqué, voleas contribuir al del nostre futhol.
Grau s'han trobat aquells otirers guibon nam de l'entitat, multiplicaren
— En la darrera sessi6 municipal. xolencs amb la impoasibilitat, per
el sea esforç i entusiasme i van prai a p roposta de la regidoria de Cultu- part de reniprzsa, d'admetre'ls, si no
p orcionar-nos no solament un dels mira. fou p res l'acord d g solncitar de es repartien els jornals entre tots.
bines partits sine, també la victhria.
l'Estar la creada d'una noca Secc;ü Aquesta condició no era admesa pelo
I, per últina cal agrair tanibé l'a- p er a l'escota pública graduada del trehalladars guixolenes en atur. Dinortació voluntaria d'un gran nombre carrer dc 1.1nbet.—
mecres In hagué una reunió d'ells a
C.
de veins que hi van contribuir desinl'aire Iliure a la plaea, an discutiren
tcressadament pel hon nombre de Ir,
aquesta
proposta d'una manera mol:
SANT CELONI
vila i p er la brillantor de la sera
apassionada fins a mitja nit. Cridada
Feota Major.
pel senyor alcalde, puja una comissió
S'apropa la millar festa per a nos- D'interès per als excursionistes que a l'Ajuntament, on acabava de tenir
van a Santa Fe del Montseny
altres, la Festa de la Societat, cal que
lloc la sessió de primera convocatóabsolutarnent tots hl contribulin amb
Cal rae avinent a tots els excursioait- ria, i segons sembla la cosa va queel nostre mes gran esforç perqué
tes que van els diumenges a Santa Fe dar arranjada.
sulti el més Huida possible:
del alontseny, que la Companyia del,
— Cont a conseqüencia d'un acord
Ferrocarrils de af. S. A., tenint
pres en la reunió general extraordicompte l'afluència de viatgers die acu- naria que tingué lloc al Casino "La
L'HOSPITALET
deixen a; Montseny , i que la majoria va. Con.stánaia", aquesta entinan va acorDetenci6 :: No len tornar el mateix dia a les respec- dar augmentar el preu de totes les
Nota de l'Alcaldia
tives Ilars, amb el fi de donar-los na.:s consumacions en cinc centims, els
tanta "conllevancia"
facilitats, ha disposat que a partir d'a- dies de festa en que rentitat faci alL'Hospitalet, lo.— L'Alcaldia presa quest mes fsci parada a l'estació de Sant guna despesa extraordinaria i lambe
fent constar que, degut a les moltes Celoni el "Costa Brava Expres", a les els diumengea. La sessiö en gne lau
ocupacions que ha d'atendre i que 2030.
pres aquest acord tan intranscendent
fan sing. ; de desplaçar molts dies a
Aixa representa un gran avantatge és la mes dramàtica i violenta de les
Barcelona, cense permetre que pugui per abs excursionistes que vulgain uti- que s'han celebrar en aquella entitat.
rebre els ciutadans q ue acude ix en a litzar aquest tren en lloc del correu de l'out /non lamentada, entre els socia
l'Ajuntament, per evitar molèsties i leo 2I. ja que el "Costa Brava Expréss" antics, l'actitud inexplicablement pasDerjudicis, fa avinent que eis dies de no fa cap mes parada fins a l'estada de siva de la presidencia que tolera durant tota la reunió un estando' perretire són els divendres, de sea a nau Parcelona.terme.
manent.
de la vetlla sense perjudici nue de no
Hl
ha
combinacid
d'autoóninibus
des
t ena- ocupacions perentóries, pogn:
— A proposta del regidor senyor
de la vall de Santa Fe del Montseny fine
fer-ho tots els dies de dotze a dues.
Bargeli, en nom de la majoria d'es— Per la guárd:a d'assalt, desta- a restaciA de Sant Celoni.
guerra del Consistori, aquest acordi
cada a la nostra ciutat, ha estas deque consté.; en l'acta el condol del
tingut aquest mati un home al qual
Municipi pel traapäs del que bou conIi han echan ocunades diverses eines 4RXIUS 1 BIBLIOTEQUES seller de Governació de la Generalitat,
Primies per a cornetre robatoris,
senyor Joan Seises ( g . e- P . e.).
detingut ha declaran que halda parti— Han presentat sengles instanDe Catalunya. — Bisbe, 3 en a fa) cien. demanans perrillo per a estable
cipar en diversos robatoris d'avirain
Joventut
Socialista
de
Barcelona.—
serveis de taxi de lloguer, els senyors
i uni amb alinee companys de "trehall". Ha paseas a disposició del i n t- Rambla de Santa Mónica, ag. segon Alfred Tibau i Pere Pujo!.
— Ha estat nomenacia la profesze municipal. No sabem con] s'ano- (Oberta /1 públic tots els dies feiners
sora senroea Rosa Vidal per a ocumena: solament dreni que és natural de set a nou de la nit Diumenges par una vacant a la Junta de la deixa
d'onze a una del maní)
de Huercal-Overa (Almeria,
Jofre. A més, l'Ajuntament ha acorAcció Social — Amadeu Vives, 3. dar en la darrera sessió autoritzar
— Per conduele particular ens hern
Eagent de Cama rencor l'erran GisAcademia
de
Bones
Lletres.
—
Car
assabentat que el vinent diumenge.
pert per a retirar del Banc Comerl'em p resa Oliveres. S. A., comença el res del Bisbe Caçador.
cial de Barcelona, on es troba el diAcademia de Medicina i Cirurgia.— pósit dels valora correaponents, ruinservei d'autoóninibuo des de l'HospiCarme, 4s.
port dels cupons venciment primer de
talet a la p latia de Castelldefels.
PerIngógic Experimental.—Tra gener 1 primer de juliol de les 2t 0
— }ion/ ha pogut observar que
obligacions Nord Prioritat que coasl'Alcalina, des de la presa de posees. vessera de Dalt,
titueixen el fons d'aquella deixa.
516 ve p ublicant els bans en castella logia.
— La Companyia del tren de la
i catalä, fa firem notar el matex
Academia Catalana de Selles Arta nostra ciutat estableix diäriament, del
a rel del han publicar ando mona de Sant Jordi. — Casa Llotja (de 3 de juliol al /6 de setembre, incluside fer-se cartee de l'Alcaldia. Pen- nou a una). Especial dAn t Arqueo. vament, els bitllets
i tornada
sávern que hi hauria una rectificae:o,
Social m Industrial. —
a preu reduits en totes les estacions
Pera, desg raciadanient, apareixen els I/ im rn er o 187.
de la linia. Diariament, dones, el bithans, isllnsic a q uells nute es refereixen
D'Arqueologia (nnlie Pus % de Ilet d'anada i tornada de Sant
a assumntes interns de l'Alcaldia , re- les Ar t5 miles del Pille di a Girona vald è ä 3'83 pessetes. Els
dactats amb les diles Mengües. Ara alorifpric PI) curs dinstallaciOt
bitltets especials de Sant Feliu a la
q ue vivim hores te pregon catalan's
D'Ilistaria Natural. — Rambla Font Picant a pesa recluit , segueixen
me creiem que no és hora de practicar dels Estudis, 3 (Academia de expedint-se nomas els diumenges
i
Cienctesj.
la "conllevincia",
dies festius. — C,
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ESTRANGER
Mussolini fa un L'acord anglobüs converses LA SITUACIO
lituà
llglo- franceses A ALEMANYA Unitat d'acoló discurs contra
de socialistes els intellectuals
Al departament del Sena

(Ve de la pagina ti

(Ve de la primera Mina)

El procés d'elaboració del projecte de
pace ¡ la seca presentazió a Polonia i
alemanya fosen exposats detailadament
sznyor Barthou
Els ministres anglesos posaren com
única condició que la reciprocitat de
iaran ties derivades del Tractat en miesper a les Potencies signants sigui
2.,soluta.

Les converses s'han caracteritzat per
..aa perfecta confiança i abssluta lliber! t. posades de manifest en el dinar
, irrt avui pel senyor Baldssin, que ha
ervit per a estrényer ena-ira més les racions personals entre els harnes d Estat
:sancesos i británica.
En la recepció celebrada artit pasadsa a l'Ambaixada de Franca el senyor
Barthou celebra una parka conversa ants,
Austin Chamberlain, i després una
tira, a la qual es concedeix importanamb l'ambaixador dIaca. — Fabra.
"In esquema dels resultats
Landres, lo. — Després de les coneses franco-britäniques celebrades fins
si es vogués formar un esquema
seus resultats, podria im-se en la
següent
Primer. — Totes les prevencions anSise-, respecte al projecte de Pacte de
:Dt. han desaparegut. ja que aquest
lacte ha rebut l'apronacid del gabinet
ü Londres.
Segon. — El govern britànic recolrara el projecte als paises interessats
a:s quals pugui exercir influencia.
Tercer. — Anglaterra no s'oposarà
l'entrada de la U. R. S. S. a la Sacie-st de Nacions.

1 comunistes

El discurs pronunciar pel senyor
Goebbels será repetir tota la nit pelo
llocs alemanys i transmès demä per ona
curta a tot arrea del món. en anules, espanyol, francés i portugués.
Les estaciono radioióniques daneses i
París, 10. — La Federad() Sosueques alai/ negar a la sollicitua ale- cialista del Departament del Sentanya que es retransmeti a llurs respertanyent al partit socialista
na
pectius pulsos el discurs del senyor Goeb5. F. 1. 0., reunida ahir - en Conbels.
sell federal, va adoptar per enorEls Cascos d'Acer, en vame majoria de vots (4.584) una
canees
resolució pronunciant-se per la
Berlin, so. — Tal toril es va t'es amb unitat rFacció amb els comunisla S. A.. l'Associació dex-cornbatents tes.
Una moció concebuda en tet"Case d'Acer" ha estat declarada en
situació de vacantes fins al dia 8 da- mes mes moderats assoli 824
gast propvinent. arnb prohibició per als vots, i una allra de carácter Inés
seus membres d'ús de l'uniforme durant extremista n'obtingué 611.
aquest periode.
Con a conseqüència d'aquesta decisió
i fins a noca ordre, els (mies uniformes
que es podran ostentar a Alemanya seAL CEL DE BERLIN
ran els de l'exercit, la pulida i les
S. S.
APAREIXEN SENYALS
Bombes als hangars dala
zeppelins

Viena, ro. — Comuniquen de Lindau (Baviera) al periòdic "Reichspost" que a conseqüencia dels dos
accidents d'aviació que es produiren
dissabte a Friedrishafen han estas detinguts quaranta-cinc obrera de l'empresa Dornier,
Segons resulta de l'enquesta oberta antb motiu d'aquests accidents, feu
trobada una maquina infernal al gran
hangar dels zeppelins i una altra ca
un tercer avió que fou escorcollat
abans d'emprendre el vol.
Sortida de Barthou
SI/a prohibit a la població de LinLondres, ro. — El sencor Barthou. dau que s'acosti al camp craviació.
csamanyat dels seus coilaboradors, ha Es veu que encara quesarxat d'aquesta capital a les 4 30 de donen comunistes cc cc
i larda.
Bei Hm ro. — Han estas detinguts
Abans de marxar ha declarar als pe-distes que estava molt satisíct de les setanta comunistes, entre ells alguno
sscerses celebrades, i ha afegit que propagandistes molt coneguts. Eis
t representants d'arnbdós paisos. des- han estar trobats opuscles de propao d'examinar leo qüestiono d'interés ganda.
-eral que els són eomuns, han com st que estaven d'acosd sobre la si- Nazis que fugen d'Alemanya
:d A d'Europa.
Els Pactes de mutu ajut
PAris. lo. — Segons les noticies
tee es reben de Londres, les primerts converses entre els delegats iran
aras i britànics sisan desenrotnat
.fiatre de la mes perfecta cordialitat
completa coniianca.
Les aprensions britàniques sobre
Pactes

d'assistencia mútua sein-

'a hacer desaparegut, i hom ere./
saal senyor Barthou no li ha ialramolt per a aconseguir l'aprovacio
Gabinet britànic respecte d'aqueo.

creta que el senyor Barthou ha
at a satisfacció deis ministres
que la política francesa rea a:s Pactes d'assistència mútua
y a per complet dintre del quadre
:a Societat de Nacions.
N .a alta soHicitat d'Anglaterra cap
fora de les derivades del
de Locarno, tractant-se sola7,1 .; . d'acord amb l'amistosa llealtat
• -asro-britänica. d'informar completa-et al Govern de Londres de les
-1ncions franceses.
Preliminars de les converses navals
Londres, to. — Els senyors John
Pietri i Eyres Monsell, han
zrsaseguit aquesta tarda les conversos
:wals angla-franceses.
.abre el tractat no 'ha facilitar cap
t.:s.-micas. E creu que les converses
ala encara en un estat preliminar.
E's crea que els perita navals iran•sos i britanies van ea:aviar imanessaas, pese) tense arribar a cap (leCiSi0.
.1 que tan sois es tramara d'establu
antacte amb vistes a le csonverscs
::eliminars.
Aquests perita estudiaran sen dubtc
f,715 problemes, especialment l'evenenlitat d'invitar a Alemanya i a la
1". R. S. S. a la Conferencia de rgr,
les intencions que s'atrilmeixen a
itala de construir dos trenes,: de
enno tones.
l'arnpllació de la Confe5ncia de 1935
París, In. — Al ministeri de Marina
estat facilitada una nota dient que
alludint la intenció que s' aa larix al govern trances de sollicitar
mm ampliació eventual de la Conferenéa naval de 1933, sembla indicar que
ministre de Marina ha preconitzat
l'adtrissió, des del primer moment. d'Al etnarya a testes converses, ¡ en catira iniormació, la nota indita que el senyor Pietri no ha fet mai
na indicació semblant.
El deelgat Japonès
Londres, in. — El ministeri de Marina del Japó anuncia el nomenament
capita lwashita com a de.egat resr esentant el seu Dais en les converses
Stelaninars de la Conferencia Naval de
1935.
El senyor Iwasl.ita sortirä de Toquio
!I 12 de l'actual aMb direcció a Euro• és reconegut com a un veritable
'e:aje en la seca especialitat. A la s e .
va arribada ,'informara personalment
arab l'amhaixador del seu país. Menltc ant l'arnhaixada japonesa en ara/esto capital guarda estret contacte amh
les discu--'s, que de les diferents malisies tenen

UNA ENTREVISTA
D OLLFUSS - MUSSOLINI
Roina, so. — Els periòdics anunn q ue, segons noticies de Viena, cl
senyor Dollfuss, anisä a
on s'entrevistarä ami, el se71)'5r Mussolini a finals del corrent
res de juliol.

Roma, 1 O. — Des del cim de
la 10TIT de la noca poblaciO
Littoria, situada a la regid en lit
qual piusa els dies treballant
com a un Ldirer campero' en la
primera collita obtinguda a la
que durant molt de temps fou
plana pantanosa, situada a la
provincia de Roma, el senyor
31ussolini ha anunciat que el rho
8 de desembre vinent collocarä
la primera pedra de la tercera
nova poblad() Pontina.
Dirigint-se als treballadors, el
Duce ha dit, entre altres coses:
,"El segle de les Corporacions
veurä la fi del treball
d'aquests intellectuals que
sön infecunds, que no tenen CO!)
fill i que són una amenaça per
a la població.
Roma va fer l'Imperi amb
camperols que probablement no
Berlin. 1 0. — Durant la nil sabien ni egir ni escriure; copaseada es produi en aquesta ca- mençant a declinar en el regnat
pital un extrany fenomen moteo- de les Iletres i dels intellecrológic.
En efecte, a primeres liares de
la nit es va veure sobre Berlin
nn bülid que aparegué pel nordoest. El globus de foc caigué a
terma, i es desféu, i por després
aparegué un altre rneteor, que es
perde en l'espai.
Aquest fenomen età essent
molt comentat.

UNA ONADA
DE PURITANISML

Noca York, ro. — Dos milions de
persones han donat ja la seca adhesiä
a la Lliga de decencia fundada pel Congrés catiaies contra les peilicules immorals i Iiicencioses. Aquesta campanya tingue el sen origen en l'acció empresa pel cardenal arquebisbe de FilaParis, in. — El periòdic "L'Oeu- delfia, i ha desencadenar en tot el cm-1vre" publica d'un corresponsal par- mm del puls una ona de puritani s me que
ticular la segirent informació, que re- s'estendrä próximament als teatres, 'licollim amb tota mena de reserves:
bres i magatzems.
"Colmar. — Circula insistenttnent
a Mulhouse el rumor que mes de seixama individua nacional-socialistes,
amb uniforme, travessaren la oit passada la frontera prop de Krembs, fugint d'Alemanya.
Els individuo en qüestió han declarat, segons sembla, que no rolen
continuar rinnt a Alernanya i que
prefereixen arias a la presó abans
tornar al seis pais. Segons declaraToquio, ro. — Ha estat nomenat
cions deis dits mdividus molts altres
miliciana nazis han travessat la fron- ciee-ministre de Finances el senyor
Juichi ex-comissari finantera holandesa."
ter a Londres i darector de Finances
I austríaca que fan Igual
a Toquio. El senyor Tsiji Tsudojami
ha estas nomenat vire-ministre d'AViena, ro. — Sembla que la majos t'era Estrangers.
part dels austriaca resident a Alemanya
Toquio, so. — El nou Gabinet
estan ja cansara de viure al territori del introduit una innovació en els cosReich.
tums seguits fins ara en escollir els
La legió austríaca, formada per una secretaria dels ministeris entre cls pedeu o dotze mil nazis austriaca que ha- riodistes.
cien itigit d'Austria per tal d'evitar-se
Fins ara han estas nomenats ja set
una detenció segura, es troba actualment periodistes per a altres tants deparal nord de Baviera. Aquests legionaris taments.
ioren retirats de la frontera austríaca
després de l'entrevista que Hitler i Mussolini celebraren a Venècia. Actuaiment
aquests legionario proporcionen considerables dificultats al Govern de Berlín. REDUCCIO DE L'IMPOST

Al Japó els periodistes fan sort

Reunid extraordinärla del

Reichstag
Berlin, so. — La reunió extraordinaria
del Reichstag ha estas fixada per a d: cendres inent. dia 13, a les uit del espre.
En l'ordre del dia per a la dita sessiO
no h t ha inscrita sinó la lectura d'una
-:e^laraci6 governarnental.
La dita sessió será nocturna.—Fabra.

L'enquesta sobre
l'afer Stavisky
Paris, ro. — La Comissió d'enquesta sobre els assumptes Stavisky,
a la darrera reunió de la qual nomes
han assistit dotze niel-Vibres dels quaranta-quatre de que es con/pon, ha
decidit per unanimitat transmetre al
ministre de Justicia la declaració del
senyor Dalimier, ex-ministre de Tresil ja del partit radical-socialista.
Per una malaria de sis vots, la Comissió ha decidit que la tramesa ¿aquesta declaració es faci sense constar els motius.
La Cornissió ha decidir tarnhé enviar al ministre de Justicia les electaraciono dels senyors Delamarche i Baron, funcionaris del Ministeri de Cani mg.
Al contrari. la Comissió descarta
definiticament de responsabilitat l'exministre de Comerç senyor Dines! Durand.

SOBRE EL SUCRE DE
TUCUMAN
Buenos Aires, to. — Noticies que
es reben de Tucuman donen compte
d'haver estas let palie el conveni
que s'ha arribar entre el secretad de
Finances de la dita provincia i els
industrials sucrers.
Simultàniament ha estat fet públic
un decret en virtut del qual se suspenen els efectes de la hei que establia un impost de dos centaus sobre
el sucre elaborar: d'ara endavant nomes es cobrara un impost de mis,
centau per quilo.

En agites moments es trobaven al costal de l'arada mecenica en la qual el Duce treballa
fins a migdia amb els camperols,

els presidents del Senat ¡ de la
Cambra, el sots-secretari
Guerra, els ministres de Finandes i de Colònies i el secretari
del partit feixista.

Am . terdarn, ro. — A alguna sectors del port han abandonat el treball
els dockers.
Comunquen de Roterdam que &han
d ss larat en vaga dos -rento ohrers
eventuals del mol" per protestar contra la disminució dels socorsos als
obrers en atur foreós i Factuació
la noticia.
El president del partís socialista independent i tres membres del comité
directiu han estat detingats i enlosesonata sota l'acusació de repartir
opuscles excitant a la rebellió.

TOT VIENA ESTA MINAT

TATARESCU A PARIS
Viena, ro. — La policía de Viena
ha descobert als canals subterranis
d'aquesta capital rota una sitie de
passadissos secrets, construits en ci•
ment armat, que no figuraven en cap
pla oficial.
La policía i les autoritats han obert
inimediatament una investigaciO per
tal d'esbrinar els qui han estar el5
creadors d'aquest laberint, l'objectiu
estratégic del qual és evident.

Amb XINXES
passareu una nit

d'

HORROR

...mateu-:es amb Fin
Terrible es la picada d'una xinze pes ò

encara és mis terrible la malaltia que
por encomanar-vos. Les xinxes van
d'una casa a l'altra propagara les
malalties. Degut a la seva resistència,
el s insecticides mediocres no les
maten. Cal emprar FLIT. Rebutgeu
les imitacions. Compreu sempre els
bldons preeintaft que son procsamb
una (Gira negra i porten la marca del
s oldar.
Vacila al sala: 5100116'15 5511115115 I C11,
Cana Catalana. 551-A. p ral. • aculan

ELS PARAGUAIANS
DIUEN QUE SEGUEIXEN
AVANÇANT

Asunción, to. — El Ministeri de la
Guerra del Paraguai ha facilitat el seanent comunicar:
"Al sector de Ballivian ens hem apoA Varsòvia no creuen que derar de la tercera posició enemiga i, a
omisa. cm; hern incautat d'un cnorme batí.
Goebbels hi vagi d'am- Al sector de Callada Strongest hern
capturas nombrosos presoners."—Fabra.
baixador
Varsóvia, te. — A la noticia llançada
per la usen,. israelita i recollida per
la premsa n-acionalista antisennta, segons la qual el senyor Goebhels seria
rnolt aviat nomenat Andanixader del
Reich a Varsóvia, no se Ii concedeix
gaire crèdit e:1 aquesta capital.
Als cercles es considera que el manteniment en -la segarla metró:soli israelita del filón", d'ira servei d'estada del
Goebbels, correría, a la Ilarga,
el perill de pesar sobre les relaciona
polono-alemarn.-es.

- n•nn•n•nn
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EL BALANÇ DEL B. I. P.
Basilea, to. — El Consell d'administració del Ban clnternacional de Pagaments ha celebrar la seva reunió measanal, i ha aprovat totes les mesures
adaptades pel Banc per a la protecció
dels interessos dels posseidors de titols
dels emprèstits Young i Dawes.
El balanç mensual de juny s'eleva a
643 indiana.
La propera reunió del Consell
ministració tindra lloc el dia 5 d'octu
-bre.—

AMENACES DELS EXTREMISTES CUBANS
L'Havana, 10. — Els elements
extremistes han antenacat amb
saquejar tots els domicilis dels
funcionaris si els dos individus
que foren delnguls recenti»ent
Irr fabricar bombes, que en
l'aclualitat practiquen la vaga do
la fuin/. arriben a morir.
Per altra banda, en un bicicleta amb la policia aquesta ha
ferit greument un estudiant.

Vagues al port d'Amsterdam
••___

SECRETAMENT
París, so — Demà es esperar a
aquesta capital el senyor Tatarescu,
a honor del qual se celebrara el dia 12
t in esmorzar ofert pel senyor Barthou
al Ministeri de Negocia Estrangers.
El dia següent, el senyor Tatarescu
nferira al seu torn a la Legad.; de
Romania un esmorzar a honor del
Govern francés- i el dia ra assistirä
a un altre esmorzar que se celebrará
a l'Elisi.

tuals."

Londres, 10. — Sota la forma
de Llibre Blanc ha estat publicat
l'acord comercial anglo aixi COM el protocol anex al mateix acord.
L'acord entrarä en vigor deu
dies després del cativi de les ratificacions, per un periode que
acabara el 31 de desembre
1936, despres de la qual data podra ésser denunciat per qualsevol de les dues parts, amb un
avis previ de sis mesos.
L'acord confirma el catan i de
notes de 6 de niatg de 1 9 2 2, pel
qual lituhnia obté el benefici de
na c i ó m é s afavorida.
Lituania gaudirà de les mateixes condicions favorables que
puguin ésser al orgades a qual 1seso!nitre país estranger, ell el
que es refereix a les seves exportarions de saladures, pernils
mantegues al Regne Una.
Els drets duaners de Lituánia
seran redults per als prdditeles
britànics, esporialment el carbii,
als productes lextils, els autoim\bils, les molorieletes, pneumhtirs. cambres d'aire, el ferro
i el cer.

Menjar
be,
digerir millor...
Aquista as l'ambicio de tot
aquell que pateix de restomac: le dieta restringida, les
privacions i els soiriments,
ceo Ilur enim i els fa estor
»more tristos i de mel humor,
p•rò as que no saben que amb

L'ELIXIR ESTOM/z 1AL

SAIZ DE

CARLOS
es recobra rapidamitent la se
lud i l'alegria perdudes

Mesures contra partits políics a Nim a

i

VarsZ,via, ro. — El ministre de Justicia ha fet a la premsa unes declaracions sobre la instrucció oberta sobre
l'azsassina t del ministre de l'Interio, senyor Pieracki.
Aquesta instrucció, ha (lit, ha donas
ja alguna resultats precisos, que han
ps.• 's de detenir tres ukranians. Inemhrs. .'una organifiarci,; terrorista.
nuant a l'autor de la mort del ministre de l'Interior, sembla que és a Vest'aneen

r era
DE BARCELONA
DETENCIONS
Dos individus es presentaren ami
parsada davant la ilesa que In ha al
carrer de Babilänia, 2, i tiraren contra la ¡acalla una ampolla de quitra.
La noticia aconseguí detenir-los, i a
un d'ella li ocupa una pistola per a
l'as de la qual no tenia restalla.

DESAPAREGUT
Cristòfol Placido Martínez ha tingut
hostatjat
acmcsts dies a casa seca
200 internaba en un camp
un nebot que baria vingut a Barcede concentracI6
lona ami, el propósit de realitzar una
Varsinia, :o. — Més de 200 perso- compra de pedra de marbre per valor
d'unes 8.000 pea:eres. Fa dos dies
nes s.. a diversos ilocs de PoRmia han
estar conduïdes al campament de con- que el referit nebot no s'Iza vis t pel
del seu oncle, de la qual cosa
centració de Beroza Kartuska, la crea- domicili
aquest ha donar part, tement que hagi
Ci d del qual fou acordada recentment, a
es,tat víctima d'algun accident desconseqüencia de l'assassinat del ministre agradable. La policia fa gestiono per
de l'Interior.
a trobar el referit individu.
Entre els internats al dit camparnent
bi ha 130 ukranians, an membres del
TREN APEDREGAT
nacional radical, organització de
Davant la placa de les Gióries Cadretes violentamen t antisemita i ao cotalanes ion apedregat anit passada u n
itiun it te 5,
tren eléctric de la linia del Nord. La
Partit dIssolt
policia dona una batuda pels contorns,
a'arsóvia, ro. — Ha quedar dissolt en la qual resulta. infructuosa.
aquella capital el partit nacional radical, organisme de dreta que tingué el
seu 5-igen en una escissió del partit
pasició nacional demócrata, i les sec- DE MADRID
tinos del qual havien estar ja dissoltes
a diverses provincies.
Aquesta escissió és la darrera d'tma
s erie de mesures adoptades contra aquest
partir, diversos membres del qual fosen detinguts a conseqüencia de l'assassMat del ministre ele l'Interior.

El Sr. Pocha és
borne de sort
La

Noticies

diverses

deu al general
Spottorno

Mudad, ro. — Al saló de recetscioa,
del ministeri de Marina s'ha cele'utat
l'acre de Iliurar les insignies de la
Banda d'Airica al senyor Rocha, insígnies que han estat pagades per ciataslans de Cartagena residents a Madrid.
1-li han assistit entre altres perssnalitats els generals Miguel i Virgili
Cabanellas, Garcia Aidabe, López G6mes, i de la Marina, Joan Spottorno,
Matz i Garcia Parreilo.
Les insignies li han estar Ilittrades
pel senyor Miguel Cabanellas, el qua;
en breas paraules ha posat de relleu
la labor realitzada pel senvor Rocha
en Pro de la patria xica.
El ministre de Marina ha contestat
agraint Yhomenatge i dient que quan
cessi en la investidura parlamentaria,
lluirä les insignias que amb tanta aniabilitat li han regalat els seus Paisans.
Ha afegit que Cartagena era de les
ciutats que més necessiten de rus:II de tolo, i que ell procurara defensas els interesos d'aquella ciutat.
lla acabat dedicant un afectuós salut al general Spottorno, del qual
dit q ue essent latee municipal va cer
partida de naixement de l'ac--tifcarl
tual ministre de Marina, i que a acuesta circuir/atar/tia de hon averany atribueix la sort que ha t,naut CO la
seca vida política.

París, lo.— El peribdic "Le Matin"
Publica la següent informació:
El Salta del Marroc, que va donar
ahir tarda un passeig en autonióbil,
es va sentir indisnosat en tornar al
sea domicili.
Ei Sultä no ha ahandonat aval les
hahitacions que ocupa a l'hotel mi
s'ostatze.
La indisposició del Sultä no prolaeix cap inquietas a les person e s del
sea seguici.
Perpinyä, lo.— Durant la matinada
oassada van éstes detinguts dos
naturals de les II r° Cantar.
anomenats Joan Bravo i Manuel Sanquilo. de to 1 21 anvs d'edat, que val
entrar a robar e unna casa situarla
aroma de Ribes Altes.
El g uarda de la casa, en notar la
aresencia dels dits individius fer
diverses disparo, en vista del nual e l ,
Iladregots es can fer escapo], peró
not desnrés van ésser detinguts
les nombroses p ersones q ue van sort)- en la seca persecució i conduita a
la oresó.
San Francisco, ro.— Els Sindicats
de conductors eamions de la esa'
tat han acordar S nlidaritzar-se amb ed,
,loskers que es troben en vaga, clec`s.
ran lambe la vaga a comprar del diious.
Es tem que el plantejament
El
/atesta vaga Cal/ s i la Paralització general de tot el comerc.
Nora York, to.— El senyor Harr:man, ex-president de l'Ilarriman
.ional Bank und Trust Co. ha sortit de!
Sanatori on es trohava i ha marxat
!'EstabUrnent nenitenciari de Lewisb u rg (Pensilvània). on comí/lira Is
s' en ade nultre vis. % i nulo de ores:,
va é”:er imnosada ncr fals
11/41 úrcia, In. — Ila estas efectum el
eació de document s i malversaci.'.
..uan va ésser (Hincar en 1931 con) lliurament oficial del pantä de la
consetniencia de le decisio5 de: se Fuentesanta a la Confederació Ilidroicor Roosevelt de perseguir els bart- gräfica del Segura.
L'acre ha revestir solennitat, i hi
ulees que infringissin la Bei.

lliurament del
pa ntä de Fuensanta
a la Con tederació
Hidrografica del
Segura

Hora

han assistit representacions del Govern, representacions de la Confute.
sació, amb el seu diretor tècnic. senyor Arévalo, governador civil i altres
autorita ts.
Els invitats han recorregut les
obres, i acabar l'acte del Ilimament
han estat obsequiats amb un banquet.
El pantà, de gran importancia per a.
l'agricultura marciana, iou començat
l'any 1931. Té un einbassament do.
038 milions de metres cúbica de capacitas, i 236 milions fins a la coro•
nació de la presa.
Les aigties regaran tota la campa.
nya alta, mitjana i baixa del Segura.
Durant any any, i sense estar en•
cara acabas el pantä, s'ambassaren
cent milions de metres cúbico d'aigua.
La presa té 70 metres d'altura,
amb una sortida' d'aigua capaç de
Loto TI/en-es cúbics per segon.
L'embassament es troha al Bit del
riu Segura, al lloc conegut per l ' estret de Carricero, formas per dura
roques de gran altura.
S'Iran emplear en les obres de In
presa 2 50 (nao metres cúbics de formiga). S'Ira construir amb una rapideo
sa que no té parió en obres d'aquest
genere i importancia.

La mauguracio de.
la Umversdat d Estiu a Santander
Madrid, so. — Amb motiu de la
inauguració oficial de la Universi,ai.,
d'Estiu de Santander ha estar interrogas el sots-secretari d'Instruccid
Pública, senyor Prieto Bance, sobre,
assumptes de cultura superior.
—La República espanyola—ha dit
el senyor Bance—té com a tnissid.
fonamental resoldre el problema.
cultural i social. Des del Ministeri
d'histrucció Pública s'emprengué una,
vigorosa labor resumida en la cona-,
trucció de milers d'eszoles, la cread&
de missions pedagógiques• la formas
ció de La Barraca i l'ajut a les institucions culturals i també la ereaciel
al palau de la Magdalena, de Santana
der, d'aquosta Universitat Internacional d'Estiu, orgall d'Espanya, pesqué no existeix a Europa cap entitat
semblant a aquesta Universitat, qua
ens presenta davant del món com
iniciadora d'un renaixernent profund
que respon a l'esperit creador d'Es-panya.
La labor a desenrotllar ara és la de
la reforma universitària, que ha de te.
nir expressió, en els pressupostos.
TarnIn s'Ira fet molt i cal fer respecte a atendre els interessos dels mestres de primera ensenyanca. Aiso5 sa.
precia per la gran quantitat dels ascemlits a sous superiora. En segona
cnscnyanca es treballa i es treballada d'una manera abrumadora en el
projecte de reforma que les Corta
coneixeran quan i' '0 sena reobers
tura.
Quant a la refoma universitària
existeixen alguns projectes del Cons
set! de Cultura, pendents d'estudi det
Govern.

DETENGO D'UN ANTIFEIXISTA SIGNIFICAT
Madrid, 10. — En sortir del
>1'11 110111ieiti el seeretari general
del tìomftê, organitzador del Congres n M im-es contra la guerra
el feixisme, Ferran Claudi, ha
estal detingut per la pulida.
Un rompa ny del detingut
crucial una nota violentissima a14
periòdica prolestant de la detenció demanant la seca Ilibertal,.

DiM ecree , 1 1 de julial de 1934
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BARCELONA AL
L'Activtat Política
aviar millor, a fi de facilitar la gestió
del Comité i poder determinar la data
d'inaugurada del monument. Les llistes de subscripció seran publicarles
tot seguit a la prernsa.
ESQUERRA NACIONAL
A CATALUNYA
Acabats els 'treballs d'organització
daecció Republicana per tal de constituir "Esquerra Nacional a Cataluafiliada al partit de 'Izquierda
Republicana'', que presideix el senyer
Manuel Azada, ha estat nomenat el
Ceneultor¡ jurfdie de la Joventut
següent Consell Regional: President,
d'Acció Catalana Republicana
Fausti Ballver; vice-president. EdDenla, dijous, de les vuit a les nou mon Narro; secretad, Josep 011er;
vicesecretari, Josep Jurado; tresorer,
del vespre, Eadvocat senyor J. Borona: i Requesena, directiu d'aquesta Miguel Puig i Serra; comprador, EnJeeentut, evacuara totes les consul- ric Galan; vocals: Joaquim Sales, Cri
sant Berlín, Pere Ros, Isidor Saló i
tea que li iacin cls anhela.
Daniel Arteaga.
Tots els dies, de les sis a dos quarta
ELS INCORREGIBLES
de nou de la tarda, es donarà rae, al
passeig
de Gracia, 42, primer pis, de
El senyor Xavier Co :as ens trareet la ebeje de la se e üent !letra, tot el que te relució amb el Partit
adreçada al president de la Societat d'Esquerra Nacional a Catalunya.
mutualista "Asociación General de
POLfTICA ARAGONESA
Empleados de Escritorio - , la qual
era plau de reproduir per tal d'evi"Estado Aragonés" ha organitzat
denciar els qui no se saben deapren- per a la present setmana, als llocs
ere del verdet provinciä que els cola i hores que s'indiquen, els seeüents
:Deja i pel que té d'exemplar l'aeti• actes: Avui, dimecres, a dos queda
mel que Chi anuncia:
d'onze de la nit, al local social, Porta"Barcelona, 8 de juny de t934. — ferrissa, 7 i 9, primer, un lunch hoSr. President de l'Associació General menatge al director general d'admiampleats d'Escriptori. — D'acord nistrada local, senyor jesep Maria
antb el que he exposat en Eassemblea Espanya. Dijous, dia 12, a les deu de
d'aquest mata aixa es, que la nieva :a nit, gran intime d'aiirmacia autodignitat de cataiä i d'home liare ir nomista catalano-aragonesa al Cenein permet de convaere mes amb uns tre atala Republicä del districte 11'.
eompanys la majada dels quals són Carders. 12, principal. Dissabte. dia
catalana i malgrat ésser-ho no se sen- 14 , a dos quarts d'onze de la nit, a
len vexats de record ; es en la penúl- la Casa del Poble de Terrasea. Tintine
tima asemblea de gar tota bel- aragonesista, en el qual prendran pare
ligerancia a la llengu: ata:ana en da ultra elements de Barcelona 1 Teraztes de l'entitat, la sal cosa em
rassa, el diputat a Corts de la Repúpreveure quina mena cultura sera blica senyor Josep A. Traba:.
:a que organitzi la e ecció cultural
i artística" que hom project; de crear,
UNIÓ SOCIALISTA
ar dels postulats de la ,al (qua
DE CATALUNYA
figura en primer terme de te previoLa Secció Barcelona-Centre consida de la ponencia) consisteix a
voca tots els afilian a la reunió exsrganitzar ballarugues. Per tara,
1-ego que esborreu el meu nom de traordinäria que tindra lloc denla, di2 Mata de socis de l'Associació. lis jous, dia 12, a les deu de la nit, a la
saluda atentament. Xavier Cortils.'' Casa del Poble, Primer de Maig, 7 ,

Comité Comarcel de BarcelonaCiutat
Avui, dimecres, a dos quarts de
vuit, es reunire el Comitè Comarcal
de Barcelona-Ciutat.

EL MONUMENT A FRANCESC LA BANDERA DE LA PLAÇA
LAY RET
DE LA FE
El Comité Pro-Institucions FranLa Secció l'entina! del Centre Rereac Layret (Ateneu Enciclopèdic nublica Català del districte V (CarPopular, Carme, 30) prega a tot: els me, 44) continua tenint oberta la reAjuritaments de Catalunya, Sindicats capta per a substituir la b a n dera de
de Rabassaires i altres entitats que la piase de la Fe, on hi ha la tomba
encara no han contribuït a la suba- de atada. Per a donantes, al mateix
cripció oberta que Im facin com mas estatge.

La Mar

1 1 9 A

ir e

el pailebot "Porto Colom"; d'EiSEMAFOR DE MONTJUIC
v issa, arnb sal, el pailebot "San
Observacions meteoroltgiques: Francisco"; de Livorno, amb
A s ._,1 ixr111, vent a 1 E i freee . cer
carlea el bergantf goleta italià
-clesinobrt;alingdE.S "Marcel B.".
també fresc, cel amb eirrus
Al Dic. — El vaixell "Plus Ulkeritzons boirosos, i a sol ponent S. E. arab la mateixa fonje, tra".
Val g ella sortits. Distäncia
mar marejadela del S. E. i el
cercle queda amb boira.
navegada dele vaixells que han
Baròmetre, 755. — Ter/neme- sortit: fora d'horitzó es traben
I re. 25.
els espanyols el "Cabo CarvoelMoviment de vaixells a posta ro, amb cärrega general 1 de
q e Sol. — Demoren a l'E. uu trànsit, cap a Sant Feliu i Marbergauti goleta italià de dos sella, del senyor Fill de Rema!
pala que ve en popa, i una ba- Bosch; el correu "Ciudad de Pallandra que va de boli n a. Pe l S. ma, amb passatge ¡ càrrega geUn bergante goleta de tres pals neral, cap a Palma, de la Compie pasea a ponen!, i un pailebot panyia Transmediterrenia; Fila;ue passa a llevant, i al Se O. liä "Capo Arma", amh cerrege
Itt pailebot que ve di la valla de general i de trànsit i ene 9 pasfora, un bergant1 goleta ¡ utia salgers de trensit, cap a Valan_
balandra que van en pupa, due ria, del eenyor J. Salvader; el
pailebots a molar cre vénen al nord-americä "Western Queen",
poni; de vela tialina Les falutros amb eärrega general 1 de trànsit,
vera diverses direccione, j utt rap a (ienova, de l'Agenria Mariturna 11. Amorirana; el mofar ni".
vers aquest port.

ruco"Estrella", arnb ciarrega general i de träusit, cap a Nova
York i Filadelfia, de l'Agencia
Maritima Delgado; el noruee
"Rangveld Jarl", amb càrrega
general, cap a Patras ¡ escales,
dels senyors Fills de M. Conde/1111Iefi.

Vela. — El bergantf goleta
'Joven Pura", amb cerina general, cap a Alacant.

Iler, Juan Augusto Nieves, Marta.
Passicos, Josef Prochazase JOtop Pujol, Juli Pablo Roda,
Eduard Rohaul, Erle 'Schilling,
Hans Schilling, Max Schilling,
Leopold Staat, Nicolau Wels,
Ehhard Zwar-Niese.
Ei d'Espectacles pública de
Catalunya. — Es fa avinent que
el Jurel. Mixt d'Espectacles Pública de Catalunya ha trastladat
les ()Mines a la Via Laietana, 18,
primer, Iletra I, continuant lee
inateixee horca de despatx establertes.

ELS OBRERS

MOVIMENT D'AVIONS
—

L.'Agrupsoló Prefeselonal de
Ferlddlates. Aquesta entitat

ANIR

celebrarä el diumenge vinent,
lee onze en pura del mete i a
l'estelge serial de l'Ateneu Enciclopedia Popular (Carme, 30,
principal), una junta general extraorclinitria per trartar del següent ordre del dia: Donar cumple de la Inclusió de l'entitat amb
earäcter exclusiu al Cena electoral obrer. Donar campte deis
socis admesos. Renovacite d'alguns cärrecs de la Junta directiva, i local social.

Aeròdrom de l'Alr Franco. —
Prot . edent de '1 olusa, a lee 8'5
arriba l'avió anda curreu, mercaderies ¡ 2 passatgers.
Procedent de Marsella, a les
7114 arribi amb cerreta,
mercuderies 1 2 passatgers.
Prucedent sie Caeablanca, a les
1223 arriba l ' aVi() umb carreta,
ulereaderies 1 3 paseatgers.
A les 1233 surtí l'avió cap a
Tolosa anib corren, raercaderiee
passatgers.
A les 1252 sorti l'avió cap a
Marsella antb correu, mercaderies i 3 passalgers.
A les 714 surtí l'avió cap a
Casablanca ami) correu, mercadenles ¡ 4 paematgers.
Procedent de l'Ameriea del
Sud ha arribat a les 7 hores
l'avió aeripostat amb correu
mercaderies.
neriposlal que sortf de
Barcelona el dia 1 dc juliul ainb
destinaciú a l'Ameriea del Sud
a les 650 Mores etub correu i
mercaderiee, arriba a Río Janeiro el dia 7 a les 21 llores; a Buenos Aires el dia 8 a les 20 llores.
i a Santiago ele Xile • el die 9 a
les 12 horca.

Aertdrom de l'Aeronhutica Naval. Procedent titga rcl,
anib escales a Ginebra i Marsella, a les 1755 arribe lava)
"ROHRBACH D-1741" amb canren, mercaderies i 2 paeealgers.
Procedent de Madrid, a les
1235 arriba l'avió "FOKKER II
EC—PPA" amb corren, mercaderies i 7 passatgers.
A les 710 sortf l'avió "ROHRBAC11 D-1297" cap a Estutgard,
amb escales a Marsella i Ginebra, anib corren, mercaderies i
11 paesalgers.
Ales 930 sortí "FOKKEft 10 EC-AMA" cap a Madrid
amb corren, mercaderies i 3 passal eme.,

Orerni d'OfIcInes de Fibrioa I
Magatzems de thbrIca del C. A.
D. 13. 1. — Des d'ara funeienara
en aquest Gremi una oficina

d'informació de tota Mella d'afers de treball i des de la qual
podran ésser tramitades tota
mena de demandes que hl estiguin relacionades; eerä oberta
els (limarle. dijruie 1 dieeabtes
no festina, de vuit a nou de la
vel lla.

VIDA CORPORATIVA
El Consell directiu del C. A.
D. C. 1 , recomana a beis ele
amb el mejor ¡Meres Easeis(aneja a la junta general ordinina de la Secció d'Educació
i lestrueció, que tindrä Iloc
dimccres, a les deu de la nit, cont
continuaciú de la que s'hagué
de supendre el dia 14 del mes
passet, pele incidents que hl
ocorregueren.

El maleta Consell fa present
que tindran dret a votar tots els
socis fins nl núm. 29.347, inelusivament, i que serviran per a
l'entrada les convocatòries clrculades per a les juntes generals
suspeses. Si algun soci no llagues rebuda o be se li llagues
extraviat, pot reclamar un duplicat a les °tientes del Centre.

El Grerni de Serrallers i FerBase Aeronaval. — Procedent rers de Barcelona celebrarlt
de Boma i alareella, a les 1245
dijous, assemblea general
urribit l'Iddroavie italiä "1-VA- extraordinäria.
LE" amb correu, mercaderies i
6 pa.e.eatgere.
El dissabte passat, al vespre,
litigué lloc l'asee/1)13kea general
ordinäria de socis de l'Ateneu
Polytechnicum, i quedä elegida
la Junta en la forma següent:
Preeident, Manuel Serra i Moret;
ELS JURATS MIXTOS
vice-president, Isidre P. Palmada;
secretari, Andreu Padrós;
El de les Indústrles textlls.—
A l'objecte d'ésser-Ios lliurada vice-secretare Jean Fortuny;
la carta d'identitat, es prega als tresorer, Josep Maten; bibliotesenyors que a continuació s'es- rala, Firmo Ferrer; verals: Franmenten que se servmsin passar cese Con, Salvador alasgrau 1
per les oficinee, Via Laietana, 16, Eduard Saltes.

L'ACTUACIO SOCIAL

segun, 'letra 1, qualsevol dia feiner, de quatre a Fis de la tarda.

Senyors Clara Arcas, Joaquim
Erinengol, Gerard Barboten, Aurora Bassino, Emili ruire, Albert Cascan, Bembina Coma
delrOre, Joan Fontanals,
ea Gallo, Merman Hieren Joan
Ilenry, Carlee Rehmann, Beriberi
Clanditis Julien, Jossef
Knizek, Elisa Koehler, Frantiselt
leratoceivi. Leo ti Laeglote,
Albert Mansberger, Frederie Mit-

La Serreta Permanent d'Edilcació i Instruceie del Centre Autonomista de Dependents del Comere j de la Indústria recorda
a tole els seits associats el deure
que tenen d'aseistIr a la junta
general ordinäria qu se celebra.
ni avui, dimecres, a les deu de
la vettla.

NOVIMENT DEI POR/
Vaixella entrats. — De Bouen
i Palemne, a re b ear r e gir general
i de trànsit, el vaixell Irancee
'Samt Paul", del senvor Jordi
Vital; de Bilbao i escales, amb
carrega general, el motor espa0, 01 "Armaba! Mendi", de la
Companyia NavIlera Sota i Aznar; d'Anvers escales, arnb un
passatger per a aquest port i
càrrega general i de D'enea, el
cantor alemany 'Arion - , de la
Cemercial Coinhatia Sagrera;
Palma, amb corre o, inercaderies
i 189 passatgers. PI M ri lrir ruar.
reo "Ciudad de Palma", de la
Cia. Tranetnediterränia; de Pilca, Harmasand i Cadiz, amb
fusta, el vairell danes "Carmen",
alele senyors Talavera Fills; de
Liverpool 1 Atecant, amb carretea
general I de trinen i e'enb 6 pae,
¡aligere de transtt. el' hotor
gles "Palacio", dele seuyors Mac
Andrews ¡ Cia.: de Batuta, anib
petroli, el vaixell espanyol "Re•
medios", de la C. A. ef. P. S. A.;
de Suena i escales, amb marine
general i de tränsit, el veteen
t'alta "Fanny Bruener", de la
eenyora Vfdtin de 'Interim; d'Alexendrle. aMh paeentgere I neta
rega general i de frenad, el \mi»II novuec "Torf Inn Jan", larls
senyors Fillg de M. Condemenes;
de Tampa I escales anth rhrrega
g eneral, el valed! espanyol "Mar
Negro", dels sene,aers Regato i
Fonthona.
De Val a nela. arnb eimente el pailebot "Motril"; de
G arrucha, amb citrrega general,
Vela. —

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

forman y a ejemplar •terpleN
UI

ANUARIO
El Barato GENERAL
500,000 metres DE ESPAÑA
ha posat a la venda mis de

sedes d'última novetat acabades de rebre,
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—

a preus
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moderns
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hUlla del Curda, ladsolda, Prefultim,eda

2'90 ptes. m.

-

pr•ele ele pe ejemplar ~platee
CIEN PESETAS
reatet N porteo ea talla EuaM)
—

ANUNCIE EN ESTE ANUARIO!
3'50 ptes. m.

LE eotrifta Mur POCO r LE
OVIOPICIAR4 »CHISMO
Plan.

4'50 ptes. m.

Rim Rtaidot,LA

loriga. trauma U y U • reacztorat

ELS ESPORTS
CICLISME

La XXVIII VOLTA A FRANÇA
L'etapa Alx Les Bains - Grenoble, fou un duel entre
el basc Ezquerra i el francès Vietto. - El basc venc als
cims del Telegraf (1.555 m.) 1 del Galibier (2,658 m.`,
i és batut al Lauteret per Vietto el qual guanya finalment l'etapa. - Ezquerra ocupa el primer lloc en
la classificació per al Gran Premi de Muntanya.

ajornables i relacionades potser amb
la seva personalitat política, el «ny«
Sunyol ha hagut de marear a Madrid,
i per aquest motiu sha suspes l'assemblea que hi havia convocada per
a donar compte als SOC111 del Futbol
Club Barcelona de les seves gestiona.
El senyor Sunyol lamentan vivament que, dintre el termini ale vial
die' que ell va (izar a l'assemblea,
no hagués pogut enllestir la leina,
cosa que fins ahir a la matinada no
va poder donar per definitivament
acabada. Amb aquest motiu, tot 1 Esser el termini de vuit dies un temes
que ell mateix shavia fine volia
donar a la publicitat un document ea
el qual es contingues la Dieta del
Consell Directiu que ha aconseguit
formar. De totes mamey es, entenent
que la seva feina a Madrid no sera
molt llarga, ha insistit a celebrar l'aseemblea que havia de tenir lloc el
dijous vinent el dilluns que ve a l &
nit, per tal de no entretenir rnia la ,
qüestió.
No hern pogut obtenir tos avene
de com estad integrat el Consell Dis
rectiu que ell proposa, encara que
entenem que el Ilse de president l'ha
d'ocupar ell metete. Dels seus futura
companys els que semblen mis segura dels que aquests dies salan dit
eón els senyors Ferran Llardent, el.
senyor Guardiola i el senyor Esteva
Sala. El nou Consell es gairebé segur
q ue no tindra cap pum de contacte
amb l'anterior; pera s'ha intentat solventar —es de crettre que satisface
Pariament —el dificil problema de le
continuitat de tasques amb la lucioaló d'algun element que coneix a fono
la marra del Club.

Grenoble, io.— Han mes la sortida' la premsa del seu pais Ii havia con48 corredors a les nou del mata, per cedit. Entierra is el foll de la banda
s'ho vol mentar tot. Vol per damunt
a cobrir l'etapa d'asen. q u e comp renia un total de 227 quilòmetres, i de tot batre Mariano dalt la nuniera considerada cm una de les mes tanya per satisfer una renta rancúnia.
Sembla que latea va conduir una perdures.
La calor també ha estat extraordi- secuela en contra seva en una etapa
neria, el que ha fet que da corredora passada. Despres, esta Retó, de Truecobrissin els primen 50 quilómetro ba. El menys preparat per a les curses
per etapes, Montero, resta isolat: Eza tren moderat.
A Aiguabelle, passen els corredora querra, que dorm a la mateixa habia les 13'12 formant compacte grup, tada. ni li adreça la paraula. I Trueba
Im considera tot amb el seu somriure
a nt b alean retard sobre l'horari
tablere passant (t'ericen' rerassagats de murri, bo i recordant-se dels temes
Bermagamascho i Ezquerra, aquest feliços en els q uals era individual.
Pera tal com es, l'equip espanyol, és
darrer degut a una punxada.
L'escamot de cap ea menté caen- Eatracció inesp erada de la volta, S'enten
com pot amb els tres 6111350/. els
naete iins a Sant Jean de Maurienne,
Per on passa a les 1230, i a la sortida més p acífics del lot."
La ?Uta de l'Aplim de l'E. C. C. —
d'aq uesta població s'inicia la pujada
del "Col" del Telegraf, de 1.533 me- Amb la celebrada de la Festa de l'Aq ue l'Esport Ciclista Catala orotee
d'alçada.
tres
Es posen al can els italians Mar- ganitza cada any com a principal lesna
d'estiu,
ha obtingut enguany,
elorelli i Moliner, erguits d'Esguerra, Vignoli, Vietto. Cazzulani i XVIII de la seva fundació, un exit
su perior als anys passats.
Lame
L'extens i variat programa es va El València ha estat batut
Er.querra apreta el tren i intenta
escapar, pera Vierto contesta el sea desenvolupar amb gran entusiasme.
a Arenys
En la cursa humorlstica de veloatac 1 ambdós prenen avantatge soAmb motiu de la lesna mejor d'Abre els altres corredors. En la darte- cita:, lii prengueren part uns trenta
ca nart de la costa Vietto ataca l'es• corredors, i es repartiren al final ins renys de Mar la la E. d'Arenys
va jugar dilluns un partit contra el
penyol, però aquest resisteix i aceele- orean; secrets als guanyadors.
Deis socis amb !licencia es classi- Valencia, el resultat del qual fou fae
ra el tren, i deixa rerassagat Vuelto,
notable a l'Arenys per sis gola a cine.
ficaren
primer
Boada,
seguit
de
Valls,
arriba al cim a les 1 458 , netament
Aquesta victäria féu que la Unió
destacar, on rep una ovació del nom- Escoda, 1./liaque, Sanada, Blasi i
Garcia, dels excursionistes, primer Esportiva d'Arenys s'adjudiques la
bras públic allí congregat.
Canti,
seguit
de
Boada,
Roca,
Quiles,
copa cedida per l'Ajuntament.
A continuada passa Vietto a un
Els equipa es presentaren sial:
minut; Louviot a 3 minuts; 5. alee> Camacho. Mayor, Marqués, Bosch.
U, E. d'Arenys: afasvidal, Roure,
Mariano a 3'38; Morelli a 3'50; Caz- Oras i Penya.
Es
van
celebrar
desprée
vuit
sanies
Botella, Llata, Serraeant, Vidal, Prat,
zulani a 403; Molinar a 510; Vignoii
a 525; alegue a 630, i queden els al- de 4 participants en eliminatòries per Taieda, Calaverea, Manuel i Pacific.
a la divertida cursa de lentitud, i desF. C. Valencia: Cano, Torregaray,
tres corredors netarnent retardats.
A tren fantästic es llancen els cor- pees les semifinals, classificants per a Joan Ramon, Bertolin, Iturreete. Conla
final
Camacho,
Tejero,
Oliveres
redore pel de&cens. pena no es decide, Torredeilot, Cervera, VilatOVI,
deix l'etapa, ja que queden encara Sogas, que en la disputa final es van Vilagrä i Ochoa.
classificar primer Sogas; segon Cadues importants costes.
L'assemblea de la Federa.
En efecte, des p ees de poca quiló- macho, i tercer Tejero.
Va tenir bloc despees la cursa a
metres es presenta la costa que condueix al Galibier, que té 18 quilátme- peu per parches mixtes, en la (mal ció tindrà lloc el dia 17 a
tres i porta els corredora a 2.558 me- van p articip ar 26 parelles e lle a tr a
Donóstia
g van fer una magnifica-Tésdelrin
tres d'aleada.
Madrid, to. — La Federació EspaAquesta costa puntua per al Gran cursa, i van obtenir la classificació dels
Premis: primer, senyoreta Maria Llar- nyola de Futbol celebrara la próxima
Pretni de la Muntanya.
Ezquerra i Vietto entaulen una no- ea Zirotti 1 Ramon Parera; segon, se9 assemblea nacional de delegats
va lluita Que acaba per segona vega- nvoreta Anna Läzaro i Ramon Boada; clubs i federacions el dia 17 del mes
tercer. Rosa Cervelló i Geroni Zi- actual a Sant Sebastiä.
da favorable al corredor base.
Els assumptes que figuren a l' or
El pas pel cim s'efectua pel següent rotti.
Despees es van celebrar curses a
-dreliasn:
ordre:
Ezquerra, Vietto a 55 al Cundan peu per a nens i nenes, guanyades pels
Primer, !lista de delegats; segon,
nens
Barrera,
Zirotti
i
Ferrando,
i
a 3 in. 15 s.; alertan° a 5 ni. 15 a.;
acta de la sessió anterior; tercer, meTrueba, Molinar i Vignoli a per les nenes Cervelló, Morei i Rues- mada de la temporada; guara estat
ca, 1 el sortei g dels obseq uis que van de coneptes, balanç i nomenarnent
9 tu. 30 s.
Des del Telègraf al c ien del Galibier, correa p ondre als niims. primer, 293; de Comissions examinadores; tinque,
Trueba, que anava quelcom endarrerit " ame 1.828; tercer. 4.695»
A continuació es va celebrar el pressupost; sise, proposicions dels
ha fet un gran esiorc, i ha aconseconcurs literari i es féu públic el fall nombres en propietat; eete, propog uit g uan yar molts blocs.
sicions del Comité Executiu; vuita,
En el descens els corredora es han- del Jurat, establint els premia de la proposicions presentades pels senyors
cen a un tren fantiatic, perú uns oui- seg üent forma: primer "Rodolins de assembleistes fins al primer dia de
lämetres després es troba la tercera l'A plec". del cruel va resultar autor reunió; novi, elecció de arrees V2,
Ernest Fondevilat segon, "Sota l'ara
costa de l'etapa, la del Lautaret.
canta al Comité Executiu (ja estaa
En aquesta pujada aconsegueix breig", de Salvador Ribes; tercer, vacants tres vice-presidencies); dese,
"Males
lleegiies", de Miguel Pujo!,
Vietto, a la fi, avançar Ezquerra i
centra) d'àrbitres;
passa pel cim amb 40 s. d'avantatge que van fuer llegits a ple bosc pels elecció del Comité
onze, eleccia de seleccionador nacioseus autors.
sobre l'espanyol.
nal:
dotze.
calendari
nacional i ¡Mere
I corn a final de festa va fer-se el
A 4 m. 30 s. de Vietto passen Martano. Cazzulari i Trueba; a 450, Mo- repartiment de ¡arruines als nena i nacional, i tretze, precs i. preguntes.
El tema culminant de l'assemblea
nenes p resenta que eren quasi un cenlinar; a O" A. alagne.
sera el seti, proposicions del Comité
Falten encara mis de 7 0 quilòme- tenar.
C.—
de
premia
a
l'E.
C.
Executiu,
el qual donara compte de
Repartiment
tres ver a la meta i Vietto conserva
el set: avantatge, mentre Ezquerra es Rot comunica l'Esport Ciclista Cata- les gestiona que ha efectuar prop de
aconseguit Del gruo que s'ha reformat lä per a coneixement deis interessats, clubs, ponencia 1 Comite
al pla, integrat per Martano, Molinete q ue denle, dijous, a les deu de la ande les farmules que poden utilitvetila se celebrara al seu estatge so- zar-se per a tornar la normalitat
'Prueba. Mazne i Cazzulani.
Aquest darrer sofreix una reventada cial, cartee del Consell de Cent, nú- partir d'aquesta temporada. No senili es retarda, mentre el grup es llanca mero 263, el repartiment de premis de bla, no obstant, que les impresstons
a la persecució de Vierto sense re- la cursa celebrada el dia primer d'a- siguin massa optimistes en ordre a as
sultat, i l'arribada a Grenoble s'efec- (meta mes. sota el nom de Trofeu arranjament immediat, el qual en tot
nr. de la Benzina i Trofeu Cons- cas seria segur una temporada més
tua pel següent ordre:
t.— Vietto (Frange), 8 harta, 40 tanta
endavant, en t935-36, per a la <mal
Com ja es va anunciar darrerament. data els campionats nacionals ja tem. 27 s.
tenen premi els 20 primers classificats nen traeade une ordenada amb la.
2.— Martano, 8 h. 43 m. 50
en l'esmentada cursa. Les primes van qual tots estan d'acord.
3.— Magne, íd.
ésser guanyades per Palläs i Pret. Els
4.— Entierra, id,
Un equip franco-espanyol a Parts.—
e.— afolinar (prinier independent). Primera de la classificacia aocial van Paris, lo. — La Junta Directiva de
éster lanuda. Iniesta i Balasch. Entre
6.— Trueba. 8 h. 43 tri. 32 s.
la
Federade de Futbol ha especificat
Els altres corredors estan molt dis- ele socials es va sartejar inc joc de ami) caràcter excepcional que l'equip
donatiu de Miguel Cases.
tanciats.
El Trofeu del Grup de la Renzine, professional que jugara alguna parDesprés d'aouesta etapa la classifieacie oueda igual, en el q ue es rete- correspon al vencedor de la cursa An- tits amb el nom de F. B. Club Hisreix al primer i secon noca. °cuneta toni Prat i el Trofeu Constante p er a pano Bastidiano 'lomea poda estar
compost per jugadora franceses i esper Magne i Martano, mentre que enuips, a l'Agrupació Ciclista Pret,
panyols, amh una proporció màxima
sefrire importante modificacions en els
de cinc jugadora espanyols.
altres
Ha out ajornada l'assemblea del
I-a classificació de la muntanya ha
F. C. Barcelona. — Ahir havia de
quedat abrí:
reunir-se el Censen Directiu del FutI. Frederic Ezquerra. 25 punta.
Una conversa amb el senyor bol Club Barcelana que el senyor Joa, Eduard afolinar, so.
set, Sunyel i Garriga havia fet con3. Feliciä VerVaeCke, 20 ,
J. Sunyol
vocar per tal de donar-li un avanç
4 , GIUSeriDe Maman°, 17.
nie les gestione que per a la formada
5. Antonin Ma g ne , 17 ,
LA PROPERA ASSE31- d'una candidatura ve efectuant per
6. Vicenc Trueba, 13.
de Easeemblea general de sofia.
7. Ambroai iuforeltj, ro.
BLEA DEL F. C. BARCE- atord
Pera el compliment d'una ineludible
8. René Vietto, 9.
LONA :: EL NOU CON- obligada de darrera hora ha desola9. Silveri Mara 8.
gat a Madrid, contra els seus naillcrs
lo. Giovanni Cazzulani, S.
SELL DIRECTIU
desigs, el senyor Josep Sunyol, i per
Ahir a la tarda tinguérem ocasió tant li ha impedit, ben a desgrat Sen,
ELS CORREDORS ESPANYOLS
de parlar amh e! senyor J. Sanen aquella propäsits i foreat a suspendre
ESTAR BARALLATS... PERO
AIX1 I TOT CONSTITUEIXEN i Garriga, el (mal, amb referencia a E:Pisen/Idea convocada per a chirula.
L'ATRACCIO INESPERADA DEL la tasca que la darrera assernblea Per tot això el senyor Sunyol ha predel Barcelona va encomanar-li, o al- gat al Consell Directiu que vedettes,
"TOUR". DIU "L'AUTO"
gui la de formar un Consell Directiu
Els diaria francesos en parlar del nou per a l'exercici corrent, ena va ajernar la celebració de l'assemblea
extraordinäria de socia que shavia
"Tour de France" s'ocupen poc de
manifestar que la feina ha estat molt
l'eq ui p hispano-suís, entretinguts a absorbent i que les gestiona fetes convocar a la seva instancia per a
denla, dijous, dia iz del corrent, a
exalsar les qualitats dele corredora
francesoa la superioritat conjunta dels prop del' elements que ell creu in- les den de la nit, a l'estatge del Cendispensables
han
este
laboriosissimes.
tre Autonomista de Dependents del
quals sobre les altres formacions era
De totes maneres— ha afegit — ja
la acceptada p er tothom ahans de la
C orarr t j de la Indústria, assemblea
cursa. No obstant, a "L'Auto" mi- tinc la llista completa i, per tant, que, després d'aquest ajornarnent
bat ahir trobem unes radies bastant no em resta mes que donar -ha a ea- s'efectuara el dilluns que ve, dia /6
er. Ara bé: avui a la nit, per unes de l mesqtie son a la mateixa hora.
falagueres per al quartet Catiardo- néix
Trueba, Esquema i Montero. Que raons oficialment de negoci, pera inaquests brava cielistes taran parlar
delle elogiosarnent abans que el
Frontil) Principal Palace
"Tour" e'acabi, és p er a nosaltres una
BOXA OLYMPIA
cosa segura. Ara be. mentre anca erra
Amtl. dimecres. Tarda, a les 115
Avul, nit, 1015
be, 1 planyent-nos que estiguin baraIlats entre, ella, apressem-nos a retroANEITIO - MARTIN
1
lo rounds pesos forte
duir el primer comentad q ue hom ele
contra
dedica des del diari esmentat:
LA ROE - SOLA
ANNEWILLO
SANARE
'... Horn creuria que davant d'aq ues10 rounds pesos Ileugere
ta Volta a França, tan nova per a
Nit, 1015
BARRANCO
ells, els zspanyols sahrien unir-se i
LARNUIIKAIN TRODORO
exaltar llar amistat. Res d'aixa no
PANCHON
eon.n•
he s'auto. Caflardo no ha nortut
populars
Praos
Ille IGOUN III - UGALDIL
tentar una mena de comandament gua
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1LS ESPORTS Finances ESPECTACLES
Pilota Basca
INAUGURACIO DEL FRONTO
DEL C. N. BARCELONA
L'increment que cada dia va prenent
Validó al joc de pilota entre els associats al Club Natació Barcelona ha fet
que la Junta es preocupes de dotar eis
tficionats d'un frontó amb cara j ulls.
efectivarnent, diumenge Migue lloc la
inauguració de la nora canxa que té 27
frenes de liargada per 9 i mig d'amolada.
El programa combinat per a la inauguració tema torea atractiu j no defrauda Pas l'interès dels espectadors.
En el primer partit, Grau i Albareda
vermells) jugaren contra Ponseti, Bauió 1
(blaus). La primera parelía, més en joc, va vencer, per 30 a 17
punta
El segon partit ei jugaren Baleen; i
Anglada, contra Neri-aridez j Seguer. De
carrera anava el partit a favor dels segons, quan en Balcells se sentí indisposat, i el set' Iloc l'ocupa Grau. Fou aman
el joc guanya interés parqué era mes
fIgualat.
Malgrat la forta reacció, no pogueren
ifer sinó aminorar el resultat advera i
proporcionar uns moments de bon piloteig que el públic aplaudi. El resultat
dau de 25 a 18.
Rosich-Segalés (vermells) contra Drager i Isidoro blaus), foren els que jugaren el partit segilent: La vittória sotosigue als blaus, per 30 a 26 punta.
El més remarcable del partit -que.
idit sigui de pausada, fou el millar jugatfou la tasca de Segalis, a cm; cl nombri,5
priblic aplaudí merescudament. També
Isidoro ens mostea que, si bé les jacaltats mimen, conserva aquella técnica
que 1i val g ui triomiar co tants partits.
Arrodoniren el (madre amb entert els
dos davanters.
Final/nena entre professionals, va ju
-garselptiquncao.
Els jugadora palistes del Novetats
Izaguirre i Urquidi (vermells) guamaren merescudament els blaus Bolurrur i
Barbarä. per 30 2 14 punta Resulta un
partit desigual com indica el resultat.

o

x

a

La reunió d'avui a l'Olympia : : Barranco contra
Panchón Martínez i Sofá
contra Larroe
Aqucet vespre se celebrara al circ
Olympia l'anunciada reunió pugilistica.
Figuren a la capçalera del programa els
encorares esmentats en el tila:. ei simple enunciat dele nuals estem segura que
interessarà els aficionats.
Barranco - Panchon Martínez posa
davant per d-avant dos boxadors ove venceren d'una manera concloent, ensems
une brillant, en llar anterior combat.
'Barranco, l'aragonés Martín, per punta,
i Panchon Martínez a Vitria, per ¡ora
de combat. El xoc sernbla. dones, cridat
a donar lloc a una liuda aferrissada i interessant.
Sola - La Roe atarì dos pesos forts
que el nostre púhlic fa ja temps que
no ha ViSt dalt del ring. Val, dones.
la pena de recordar que Sola és el boatador remenc que l'any passat aconseguí fer matx nul amb el terrible xilè
'Godoy i eme darrerament ha servia de
sparring-pactner a Schmeling pea al
matx entre aquest i Paulino. L'alemany
ca quedar melt satisfet dels seus serveis, i a nosaltres. que ram assistir a
un deis entrenaments, ens feu lefecte
que Sola, és una de les esperances més
legitimes de la nostra boxa. La Roe, el
oes fort negre que va debutar molt brillantment i Que mes tard va decepcionar
forca els aficionats catalana, está en
deute amb els no-tres alicionats, per
aquesta mateixa raó de la mediocritat de
les seres darreres actuacions al nostre
ring. El considerem un contrincant difícil per al nostre Sola, car el seu
top és molt dur i la seca boxa. poc
clara. A dir reritat, nosaltres no l'haurfem pas triat ni el creiem adequat a
les caracteristiques del r e usen c• N o obstant, Si Sola aconsegueix treure's-el del
davant haurà reeixit un treball meriparí.
Completen el programa de la reunió
els matas Batalino - Arlandis i Miró Bosch. Hura, a més a Inés, un encontre a quatre represes, que obrita
la reunió.
HEUSER BAT MARIN. - Berlín, lo. - Durant una ret:lada de boxa
en la qual s'enfrontaren el púgil alernany Heuser. antic catnpió d'Europa, i
el boxador francés Aleix Marin, aquest
es va veure obligat a abandonar a la
segarla represa. a conseqüencia d'un cop
q ue rebé a l'ull esquerre, i que li va
produir una lesió important.
RESULTATS. - A Londres, Archie
Sexton ha batut per p unts Eddie Pierce.
Jack Morgan i Willy Vines han fet
matx
Danny Evans. campió britanic del pes
welter ha estat batut per lean Pickens,
per deequalificació.
A Río de Janeiro, l'argenti Campelo
hatut el gegant portugués Santa, per
k. a.. en tres assalts.
El pes halla. Venturi ha posas k. o.
tfl quatre rounds el cuba, Frank Cruz.
AZTA g AGA, CAP A MEXIC.
lo. - Dupré, manager del bo'xador espanyol Isidor Gaztafiaga. Ita manifestat que després del cornhat contra
Schaenrath partiran cap a Mèxic, on
fi han ofert tres combate per al seu ponkin.

FRONTÓ NOVETATS
AVUI, DIRIMES
Tarda. • He 4:
CHIQUITO •FLBAO - QUINTANA III
ELORRIO
ella a leo 10'14:
ANIQUISTAIN JAUREGUI
NANU II -

esotra
AMORESIETA II -
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Moviment borsari l'ostras

MERCAT LLIURE
EL* CAMPIONATS DE CATALUDesprés d'algunes jornades de marNYA DE NATA010, CATEGORIA cada represa, el sector d'especulació
GRAN TORNEIG DE MESTZ2S
SENIORS, SE CELEBRARAN ELS na mostees de cansament, i s'acusa viCATALANS
DIES 14 I 15 A LA PISCINA DE sible minva en la contractació. Alzó fa
Esta a les acaballes aquesta
MONTJUIC
que els valors mancats del suport que
portantissima prosa, organitzada ael
els proporciona la presencia de diner
Con/tal.
Els Campionats de Natació co- perden fermesa, i Ilurs canvis es veuen
Manquen dues rondes per acabar, meneen enguany per la categoria afeblir neugerament.
i la puntuació assenyala cona a futur senior, la qualitat deis que la
Es constata aquesta tónica des dels
vencedor el senvor Canillera, campió integren és palesada a través de
començaments de la reunió de Borsa, i
del Club i destacat jugador català.
les
l'orles lluites que porten dis- la depressi,:i tingué el lirnit en la darreI.a classificació actual ée.:
putades i que en aquests Cam- ra cotització fixada; en la celebrada al
Desatonta. 5 3d punts.
pionats tindran ocasió ale tornar Borsi els canvis cecinaren entorn dels
Soler, 5, ?
a mostrar tot el seu innegable fixats en el detall que donem més avall,
Bertrana, 7.
i a l'hora de tunca en la major part de
Català, 7 34.
valor.
Aluja, 5 Va.
Els dies 1-1 i 15 d'aquest mes valors repetiren el canvi establert a Borsa.
Ribera, 9
seran dues dades magnifiques
Tanca fixada pel Mercat Libre de
Comas, 9.
per a comprovar que la natació Valors en la reunió de Borsa:
Sererols J • , 3 3-4.
catalana
fa
el
seto
canal
aseenSererols M., 8 Va.
dent. Els clubs de tot Catalunya Valore
Dia so Tanca Atea o
Grau, 7.
preparen els seus horneo amb el
anterior baixa
Vilardebb, 8 rr'.
pensament posat en els tflols
Sunyer, 7 ;72.
Llorenç. 4.
mäxims de la nostra terra.
Nords
52.20
52 . 80
-o'6o
Canillera, 13 3/¡.
L'en c arregat de l'organitzaebe Alacants
44'70
45 2 5
--0'55
Pereda, 3.
4 la Federació Catalana de Na- Andalusos
1212'25
-0.25
Vallvé, 9.
taeió Amateur, que, volent donar ()retraes
16'16're
-o'u3
Xerta. 6 3d.
a les dues gratis reunions tot el M. Bei
55'53 . 75
-0.75
1/7'3c, z 1875
-125
relleu que inereixen. ha escollit Explosius
II CAMPIONAT INFANTIL
Colonial
4475
45' 00-0'25
Aquesta prora tan simpàtica, orga- la piscina de Montjuic cono a es- Ford
14700 14700
nitzada pel C. E. Barcelona. esta re p ele de les grano gestes que Petrolis
723
725
lambe a les acaballes, peridant-se dissable a la nit i diutnenge a Gas E
te- I09.00 -1'oo
també la victòria del campió de l'ano. la tarda ens oferiran els neda- Chades
335'- 337 .00
-2.00
passat, S. Garita que va lider, essent dors que formen l'elite de la nala puntuada actual la segiient:
tacie catalana.
La
tanca
anterior
dels
Gas
E
és
del
H. Santastasagna, 6 punts.
Ultra les proveo obligatòries dia 22 del juay passat, i del 6 del mes
López, 6.
de
Carnpionat,
it'hi
batirà
d'alque
som
la
que
es
refereix
a
°miles.
Zacarini J.-L., 14.
tres de complementäries, i d'un
Zacarini F.. 2.
BORSA AL COMPTAT
M'eres que no cal deixar d'obliPuente J. de la, 3.
dar. Les CHISPA femenines que
Argimon J., 7.
Els rotlles de comptat mantenen el
Santasusagna .\
hi seran intercalades serviran volum d'operacions poc considerable cide
3d.
Aran-non N., 3.
per a orientar i seleccionar les vénen realitzant darrerament, i regisZacarini M..
senyoretes que representaran tren Ileugera minora pel que respecta
Zacarini J., l'a.
Catalunya als vinents Campio- a la tendencia en canvis, en particular
Hernanclez, 3 1/..2.
nats d'Espanya. fent, d'aquesta en alguns sectors que en dies anteriors
Gasin, 8.
feren necesitar Ilur pesantor.
A continuació publiquen/ una par- manera un excellent programa
Els Dentes de l'Estat. anib regular
tida del campió de l'any passat i lí- que el Nihil(' esportiu presencia- activitat, queden ben cotitzats, i la mará amb el delit i entusiasme que jar part d'emissions registren millares
der d'aquest any, S. Gar in:
Blanquea: López.
sella pres per la l'atad& u pele entono d'un quart d'enter, i de més
Negres: Gavin.
seus Campionats, que enguany importäncia els Amortitzable 5 per /ro,
P. D.
vénen enquadrats per un lot
1.-P4D, P41); 2.-P3TD, .A4A; formidable de nedadors que es 1927, net, els quals avancen de prop
d'un enter.
3,-P3R, P3TD: 4.-P4AD, P3R; Preparen cona mai slaria vist.
Els Ajuntaments nis es reuen gaire
a.-P5A, C3AR; 6.-AR, A2R:
afavorits pel pon diner disponible. i rea.7.- A3A, P3T; 8. - C3A, C3A;
litzen un volum molt migrat d'opera9.-C2R, PaR; ro.-P4CD, PER;
Creuer Internacional
cisma En canvi les posicions no timen
1L-AXP, CXA; t 2.-P3A, CXC:
mastres
de feblesa, ans al contrari, la
de la Mediterrània, any 1934
13.-CXC, 0-0; L4.-A2C, Ti
majar part de les roques emissions ope15.-0-0, A3A; 16.-AIAD, T3R;
Ens
comunica
el
Club
Nàutic
rades catitxen en atea. de les quals sin
17.-C2R, D2D; 18.-C4A, T2R;
/9.-D3C, TD11); 20.-T2T A4C, de Barcelona, änima d'aquesta mis importante les que segueixen.
important regata, que eombinant Emi s sió ro25, ampliacii I, 1921, 77.50
.21.-T2R, AXC; 22.-Abandonen.
al131) apuesta sita nrganilznt. un (+1'2 5), i
1928 Part Franc, 77
JUGADA A BUENOS AIRES
Rallv-Creuer a Formenfor per a (+1'005.
EL 31 D'ABRIL DE ig3t
Les
Diputarían«,
forma sollicitades,
yaehls a motor de totes les caManques: Dr. Tartakower.
ligones, en el qual podran pren- g//Mea a nivells favorables. Les 4 i mig
Negres: Pleci,
dre part einbareacions de qual- per uno (0.000.nonl, 81 (4-2); les 4 i
1.--C3AR, C3AR; 2 .-P3R, P4A;
ring per 1(1,,, serie C, 67'25 (-1-a'751:
3.- P 4 D . P 3R; - A313, C3A; vel dels ports de la Mediterrània, les 6 per san, (27.3on.nunl, 89 (+0, i
5.-0-0, Pan; 6.-P3CD, A3 1); deis quals hauran de sortir qual] Provincials, 8o (-1-a'2<1.
7.-A2C, D2A; 8.-CD2D, AzD; ho ereguin convenient, a l'obFI grup de cédules, en extrem in9.-P4 A, PxPD; ro.-PRxP, C5CD; jecte de poder arribar a
artin, cotitza a carvis precedente.
11.-AtC, PXP; r2.-PXP, P4CD; mentor, eom més PXa n-te millar,
FI merrat carriler. nn gaire actiu,
13.-P5A, A2R; 14.-05R, A3A; a les dotze del diumenge vinent, presenta queleam d'irregularitat en iyn15.-D2R, D2C; r6.-CXA, DXC; dia 15.
5irjr,nc. ¡ s'observen renetiri o ns de can17.-C4R, CD4D; /8.-D3A, T'AD;
vi i, enserns. millares i pérdnes de pr
La classificacid s'establirà se- co
z9.-A3D, P3TD; 20. -TRIC, 0-0;
importancia, sense (laminar cap ten21.-MAD, CXC; 22.-AXC, TR1D; Sons l'nrdre, de menor a mejor de9ria.
23.-P4TD, P4A: TXA: diferimeia en noSsi o en menys
El vector d'inchActr7es diverses. amh
25.-PXP, PXP; 26-A3R, P4C; a la dita hora, en quA els nachts la mateixa efertivitat de 'Sec precedent.
27.-T7T, T2A; 28.-TXT, DXT; que bi m'engullo part creuin la que no es traire remarcable, queda a
29.-TXP, P5A; 3o.-D3T,
Unía (l'arribada. , que es trobarà posicions han orientades. i s'observen
3a-A2D, TXPD; 32.-A1R, T8D; davant la fortalesa del port de millares crin/ les de: Aigües serie A,
33.-121A, D3T; 34.-D3CD, AXN;
orle de< del ;tener d'eneuany no OtoPollensa.
35 . - D 4A, D8T; 3 6 .-DXP-I-, R2C:
Per al classificat en primer vien o p era,. So ( 4-55: serie C, 10350
37.-TeC+, abandonen.
(4-i'251; Reza Llevant M28, 72.7x
Dr. A. VILARNAU lloc s'ha ofert un premi donafiu
i Construccions i Pavimente, 36
de "Platges d'Alcúdia", que con(-I- O.
sisteix en 1.000 metres quadrats
De les raques arrinns enntractades nolp terreny a la Badia d'Aleúdia, rmé< és de notar la baixa de les Gas E,
els quals podran éssser Ilitire- a to6 (-25
ment escollits pel guanyador del
Trofeu Sabata
BORSA DE PARIS
lía uy.
El mercat parisenc. en la sessié, que
Pur al diumenge vinent,
Malgrat tot, caldrä, per tal de
esta assenyalada la data d'aqueet poder optar al dit primer prerni, celebra ahir dandi mostres de feixurer
"Trofeu", creat per la "Unió de Pi- que el yacbt guanyador conti- general, dintre la paca activitat que deslota Aviador; Cirils de Catalunya" a nuï amb la Regata Creuer a les Plegä la contractació. Del grua de Tercies, és de remarcar el canvi de: 3 per
fi d'honorar la memòria d'aquell avia- altres elapes.
roa, 7740 (-50); 1017 alliberada 4 per
dor i model d'esportius catalans.
Per als altres classificats hi ron 8625 (-50); 1018. 4 per ion, 8520
Darrerament s'han rebut mes donatius per a contribuir a l'esmentat haiirä diverses valuoses copes i (-60); 1920 4 per tan. 113 (-&311:
"Trofeu", entre abres de: La Hispa- objectes d'art, obsequi de dife- alliberada i mig per roa, ot85
no-Suissa, Secciona d'Ariació de l'Es- rents autoritats, corporacions, Banc de Franca davalla a tr225
cola de Treball de Barcelona i Tar- entitats esportives i particulars De l'especulació és de [ruar la eatitzaciú de: Río Tinto, 1393 (-32); Earagona i Escola d'Aviació "Progreso". de l'Illa de Mallorca.
5 al Dutch talla cin5. i queda a 1:8no
El "Troieu Sabata", obra de j arEs d'esperar que amb les ex- (--47a): Canal de St ton. 78SSí (-1,C'17
tista Jaume Mercader, exposat en un
Kuhlmans,
zita (--zól; Wa g on; Use,
cepcionals
condiciono
i
premis
establiment del passeig de Gracia, ha
cridat fortament l'atenció per la sera del Rally, primer que de tanta In. Barcelona Traerían 5 i mig per ton.
concepció moderna i original, d'una envergadura se celebra a Espa- 73/ f
nya, les inscripcions, tant naciogran valor artística.
Els nonas dels nostres primero pi- nals cono estrangeres, seran
lota aviadora figuren ja inscrits per valor i molt nombroses.
prendre part en aquesta cursa bornenatge al plorat company. Es compta
La sessió d'ahir en aquest
amb la participació dels senyors armercat va esser torea concurrereres, Xucla, Carballo, Balcells, Ferguda, i les vendes, per segons
nitidez, Aguilera, Subirana, Bertrand, Unió Catalana de Federaquins generes, noolt actives.
Arques j Torres.
cions Esportives
Morase: Estä per arribar d'un
Concurs de modela de l'Aero Club
mornent a l'altre un earregameni
de Sabadell.- Aquest any se celebraDIADA DE L'ESPORT
d'aquest gra, i, per laul, els
ra a Sabailell el tercer coi/cure de
La U, C. F. E. prepara, anib ja compradors sols desilgen que
modela reduits de planejadors prora
collaboració
de les federacions d'al- els pugui esser lliurat sense cap
en la qual pot dir-se que es donen cria
tots els constructors de Catalunya, i letisme, gimnástica l natació, el pri- ubstaele el que els calgui. Retea l'organitzacii3 de la qual l'Aero Club mer concurs oficial de l'atleta com- rent a ajan, C0111KMIelll que pu
de la reina ciutat dedica una espe- plet per a aquesta diada. La qual dria disposar-se queleuin que no
cial atenció. Les normes que regiran cosa posen] a coneixement deis atletes Sus molest pels que resideixen
per a I admissió d'aparells seran les catalana perquè amb tenlas sud- fora; però, per altra banda, ruin_
mateixes que regiren en el concurs cient puguin presentar-se deguciainent prenem tambfi la desconfiança
de l'any 1933. Les característiques preparats a fi que resulti una com- Ir parí del que ordena el comprincipals eón: envergadura máxima, petició de la máxima importancia es- plime»t decretal, j ensems que
l'8o meces: mínima, superior a un portiva. Aquest roncara probablevulgui percatar-se que no lii ha
metre: pes minina cinc-cents gratos, ment es farà a les installacions esportives de Montjuic, juntament i toril mala fe.
i minina vuitanta-cine grams.
a
part
cle
la
"Diada
St tan per una batuda eme
de l'Esport",
La data de celebració ha estat fixael dia 13 d'octubre %incita
per l'altra hollo pugnes arribar a
da per al proper dia 5 d'agost.
establir una bona entesa , a fi
que rulllés cona cal, no I t i hauria
Educació física
necessitat des certs reqeisits,
pelee nene ja ho diu l'adagi, "la
SESSIO CIENTIFICA
CURSETS D'ANTROPOMETRES Ir guarda la vinya", sens duble
L'Acadèmia d'Educació Fí s ica de
I,a Federada Catalana de (damas que per - la desconfiança
Catalunya celebrare sessió científica tica convoca els alunines que han ao- dila fai g que se segueixin las
el divendres vinent, dia 13 del ent- sistit regularment ale cursets d'anam- disposicions darrerament dictarene a les deu de la nit, al local del pómetres que s'llan vingut donant al des.
Collegi Oficial de Practivants, carrer local de la F. C. d'Atletisme, per
Ordl 1 olvida: Anothrem unes
de la Uiiió, 8. En aquesta sess:6 el a denla, dijous, da 12, a les den de
secretari de l'Arad8mia, senyor Joan la Mi, els del curset de nits, i el dio- vendes ainbordi i civada d'ExtreBocal i Alcanyis, descabdellarà el menge vinent, dia te, a les onze del madura, a 23'50 pessetes,
tema: "Definicions bäsiques: Educa- matí, els deis matins, al non local iinnonent, posat damunt vagó
rla') Física, Cultura, Gininastica, Es- de la Federació Catalana d'Atletis- origen.
Tamhe. es concerth alguna rupart". Acabada la dissertació s'otd- me, Floridahlanca, 101, primer, pri•
rà debat sobre les conclusions a apro- mera, per celebrar les darreres lliçons sa en ordi de la part de Lleida.
var.
d'aquests cursets.
a 28 pesseles, estació surtida.

munas:ea

ESCACS COMTAL CLUB

Avia

ció

Mercat de L'olla

Gimnitstica

Poliorama, -

Tarda I alti "El ferrer

cir. Palace, - 'Las mujeres d el 74.
Prini
de
Ronl.ene.
ef,,d
Tarda I nit: "La verdad in.

ple•••••••n•n

Barrera

TEATRE NOVETATS
LLUIS CALVO

111 MDJEll 8DE

Tarda, a les 4'30. Butdques des de
dues pc s seles: NO FALTA NA101

La inda

telmana do la temporada

alegre

HE C11EI90

per /lobea Montgomery 1 5ally Diem

Immu ummE0
per anee Burdo-, Mauren O'SullIvan
1 Franehot Torre
Producclons Metro GOldWyn Mayer

pols graos amistes Conzepcló Ea-

nyule u Pau Hartogs, anin ti la, Al itu•

lino, Palacios, Ruiz l'aras, ele MI, a
res den. Estaques des de 3 pesseies.:
NA1DE I repnsloi g dr Eoperela on tres acle's

NO FALTA

DEL Bid

DERESI

per Concepc16 Banyuls I Ricard Muytal, PaldrioS, Llanos. Baraja, elcelera. debulant la celebrada tiple Cómica Eugtnla Gallndo. luna. tarda t
nrt: LA DUQUESA DEL TABARIN.
Pivendres, lama: EL A SOMBRO DE
OAMASCO I actcs prin-ur r t e rcer de
MARINA, pe i colossal quariet Nurtan,, Miras, Harlem Sierra

Den.. EL TENIENTE DEL AMOR
1 ERASE UNA VEZ UN VALS

••••nnn••1.

PUBLI CINEMA
Telafen 1 555 1
COmpanyie H
-Ba r

e

}arugues sie plal o a a 2 P e s s eles. req leinsa trnassa. El teatre n0, fresc 1 E d
LA-ra.Iis5'30pevoularims,
VERDAD INVENTADA, n lo-• Jacinto Barcavente. A los te • i:i. fundió a honor d'AnGuillén:
dar]
er,
tenlo If
I Pascual
representació, per nao, ile deStlinillal
dc LA MARQUESONA, i gran fi
de fasta. 01 el quil a e tuar 5 In BARBAORQUESTRA "AZORIN". nema, PM estrena . ml' MAYO Y ABRIL, do Quintero i
del, su !ors. Tres de.
ainh
cuata nOUS de Remen Balde,

7

p010 ol,
01, I" Primavera

P a l r Yo l , I "El
cli espantar.

en 010110", eh es.
marido de la amazona"

- ".1 trompazo iimplo",
duras de Infierno" 1 a mC3, a la larda,
-El rey de los fósforos"
Barcelona. - -Limes de Hi
mnos AIrts",
fanal, de los monos" 1 -Ea maier
Bohemia. - "El entre misterioso", en
pan3 . ol, I "Hoopla".
Sosa. - "Romanza húngara" 1 "El atrae.
la de la rrialUra", en espanyol.
Broadway. - "La escuadrilla desecha",
-Afiche d e fantasmas" 1 "La Dirima".
Explelto l a. s-"97
aim 3 d, fpl eierdm
idlasms j er" I "La isla
Coliseu.
- "Ignominia" 1 . E.Stata esin

TeMpOril da de represes. Tarda a Im 5 t
nn, a
darr, c13 m de TODO POR EL
AMOR I VUELAN MIS CANCIONES

Despatx a compladorla

TEATRE ROMEA

CINEMES
Actui te
-La 11era del mar " 1
mil''.
Arn, aorcl hoae.,..
"Una morena y Una nlea",
-vuelan mis canelones" I %salame esta
Anne , .Ss noche de bodas", en ee.

:se ssid continua de 3 tarda a 1 marinada.
Sorent, 1 pta. Ana a les 1, canoi de pro.
grama. Els senyors e spertarlors Ile l e S 3
poden. pel usaseis pres. verme PI nruec,

nta dai • tretta. CURIOSITATS MUNOIALS,
Interossants r e prarlerns En g storimone.

LA VOLTA CICLISTA A FRANÇA. NOTICIAR! FOX SONOR, u,lie n es de irr el fll6n.
DEL KAISER A HITLER, documental

comedia.

"Entrada de empleados "
"Olores arrelcos" I "Vidas Intimas".
Comtal.
"La ley de n ilón". "H ola,
l
hermanita", en espanyol, 1 -El rey do
plata " .
Diorama. - « Carrera trInnfai". "Aspiren.

(ia imperial". - La consentida" 1 "Lailudos de frIca".
EepL,Ial iarda "yEerl meáxper ,epsoam.doei.,Xaing.-ba",
lat,a..
verSia auglesa.
Excelslor. - "Por un b e so" (antrament
lardar, "Hada las alturas" 1 -Los ara.
quIstadores".
Frbgoll. - van patudos rnmIques.
Goya. - "La muJer X", "Su última nn.
che" 1 "Boliche".
Intim. - "Amante improvisado" 1 "El
de5fIle del amor".
Irle. - "Las dos nuerranims", "El tigre

:tal mar negro" 1 -La pura verdad"
Lalotana. - "Porque te quiero ". " Q III
la del remnIesdor",-istalvez".An
cono maquinIsta" i "EdIalr Journal.
Majastio. - "EI secreto del mar", "t
rI rrinolector", .Tres caballeros de fracs

-El pañuelo Indio", "S. A. la
veudedora". -Cocktail de celos" 1 . 13romitas a mi".
ata7fins a las armas", en cepa.
ed,laal, l_
‚Im 5, I "II csharmant".
tc

Marina. -

Monumental. - Amar

Eirda, 5 • d0. 1

TEATRE BARCELONA

9 • 11: Revista, Carol

SOBRENATURAL

Companyla de comèdia CARMEN Din
Aun, ¡lisiemo s . tarda. a Un (IN ir( le
Os. I nit. a MI quart d'onze: formidable t'au de la comedia de Lluis

di; Vargas

EIMP I N E HITI

sil

Lontbard

camita Ron CO

MORAL Y AMOR
muna. dimos, ranvi ita pro g rama: 1,11rio
Errullsh on la diverinla comedia CUIDADO

i EL ASESINO
DIABOLICO. t i n q ue:ser, 1 die; restan,

CON LAS CAMPESINAS

matinal, a les 1030

DEL

h 1 11 1
orina. di j u d e, airda l mmii, a nAtiet4

d e l dIstingit mittlic es repellra cl
,arrell de b e nefr o i de Carmen Draz
COMPAÑERITA DEL ALMA
1 REQUIEBROS

•

de

pçt

-ese/orine-no" 1 "En nombre de la ley".
- "Ilota, 11-manita" tanieaMent

larda%, "La ley de Talión" 1 "El rey

Núria. -

"Marido Infiel'', "La trata de
blancas" I "La novia de Escocia" (únl-

camela tarda,.
-sobrenatural"
Parle.
-

amar":

I "Moral y

Pathe Palace. - "Garla las alturas".
-Por un beso" 1 "Los conquistadores'',

Podre. - "El cofre miSterloso", en es.
nanynl, 1 "Iloopla".
Publ/ CineolL - heportal g ee erartualust.

Principal. - "Romanza húngara" 1 "EI
abuelo de la criatura".
"De tilland hora" 1 "Fra
litt rolo",
- "Amor de escurIlante". "GarloSanee', de Cent. 217 • Teldrow 30155 Royal.
magno" 1 "En nombre de /a ley".
Local dotat de temperatura agradable
Selact Cinema. - "Unidos en la tenganAtis, tot :irprograma:
za'', en espanynt. 1 "La hermana Plan.
riC, en espanyot.
mujer manda
Smart Cinema. - "Ln o uras de Shan-hal;
en espanyol, 1 "aqui sobra uno".
cornrclia mnsir • al, on esporo-01. per 1-lilao
11,ild i Lacia EnaliA
Spiendid Cinema. - "La mujer manda".
-Gangster, en el Oeste" 1 "Slmone es
pee
Gangsters
pel cm.111 1 - 1,11i , la Seo Bell
gralibllif;
a ' 'nLY°"rtevh)acienda
ies
-(no"EaPlia

SPLENDID CINEMA

Ramblas. -

La

TEATRE POLIORAMA
Companyla XIRGU-EORRAS
Avni, rama, a l es

Mi.

I

:1

1017.: EL FERRER CE
a
Freerir SOler Pitarra .
11:.1i. EL
FERRER DE TALL. 'AM MARIA ROSA, de
Grrimera.

en el Oeste

misteriosa" 1 "Paris-Monterarlo".
Triomf. - "El maneto Indio". "S. A. 11
vendedora". -Cocktail de celos" 1 "Bro,
mitas a mi".
SIMONE ES ASI
Trianon. - Volt pentenles ramimpse.
Urquirmona. - -cuando hace falta un
ixo apta per a senyoretes)
Per Ilenry .1-trat 1 Meg Lemonnter
amigo" I "Carne".
P e lea. e,lrofia do la s uporproducciet Eng Volga. - "El nedflto", "La cabeza AA rra
sombre": a mea. a la tarda: 'TU
en Papan:vol HUERFANOS EN BUDAPEST,
rmyln n,gnna".
DIBUIXOS SONORS

La droortirlt superproduccig l'aramotint

per Loreta Young u Gene Rayrunna

PRINCIPAL PALACE

mujer
XII.. -

MUSIC-HALLS

MARGARITA CARBAJAL
Avui, dtmecres.

"Aguilas humanas" I "!'n pat

frescos".

PALAU O* VESPECTACLIE
C.ompanyie tl• revistes ti•

CINEMA ESPLAI

In't 5. la revista
ale t'stmy

/

LAS MUJERES
DEL ZODIACO
MARGARITA CARBAJAL
Grandlge axit;
Odem. tarda. a les r i no. a les tinto:
la te1Ista ile any
LAS MUIERES DEL ZODIACO

i

REVISTA PARAMOUNT. EL IDOLO,
;••. .1“1111 1,31 1 1:i,., 1 Si luan Otalsb.
EL EXPRESO DE SHANG-HAI, per

4 Marione Preirrch 1 cine hrunk. a la
urda en esnanyril. I a la tnt en 111i eu,s . EL AGUILA Y El. HALCON, Ir r

Pompeya. - Vartetats 1 Mercedes SilvaAdoro. - vs-ietats 1 Mercedes Elft.
Cabaret Frangala. - Han alusset I "Les
Dancing Erbio. -

Varletats.

i

trenas
I
Starnbul. - Orquestra Xapolean 1 Elda
ami: ron.

SALONS CINAES

Das, Enea. - Out
sana

rumie marca 1 I.,irol Lontbaid

A g esvars r e -

DIVERSOS
1

cada dls. TU dan.

Casino Sant Sebastia. - Tes I sortIda de
leatres. CraLy Boyo 1 Habana Gang.
Hotel Rita. - A y o/ u caaa dic. irle SU>

CAPITCL: u /2,I1 1 915 rdt, s - g e fue
nil inimr" i "La lela de las almas perdis.t.
das". - ACTUALIDADES: 5 larda I 930
irit. -1.a ¡mera del mar" 1 "El anirel azul". Mamon Don». - Orauestra excentrtra
TEATRE NOU PATHE
PALACE: Confiarla 4 larda. "llarae N a rr ar Jazz
ma las alturas". "Por un beso" 1 "Los Triana. - 'ripio cara flamead dIrIglt per
Gran companyia tirita
c rinquistadores", aun Harding. . EXCELPepe Hurtado.
Tarda, E .01. 111“.1111P • , a i p!. n .:
510R1
4
tarda
1
930
tris,
-Por
un
beso"
reno pesselos' LOS CL A VELES I EL , intleament
tarda), I 'llaela las alturas" I
oiorge. "Lns ComplIslatlores",
MAESTRO CAMPANONE, prr
tun llardlmic. - MI:1 I,. III. huraarre s a a mes.: CANÇO
D'AMOR 1 DE GUERRA I estr e na de LES RIA: 4 larda i 930 nil, "Hola, leer:hant.
I , "La ley de Tar1"
rdnicament
NOIES DE L'ESTATUT, de V. Mora i ales- lo Id1”. -El rey detarda
la plata" 1 Doeurnental. .iii1 1 1111 1 111111111111111111111f11 111111 1111111i1111Hil l11 111iI II III K
ti E 1 e, I M..1111,1rat
GRAN TEATRE COMTAL: continua 345
tarta, "La loy TahrOn". "Hola, bermanrci", Cml espanyel. "El rea- de la piala" I
Noriciari. MONUMENTAL: Continua 3'45
tarda, -Asma de estudiante". "Carlorna g
y" 1 Nnticiark-un",Eombredla
BOYAL: Continua 3'45 tarda. "Amar de
.1NIII. tarda I no. Irrogues actuardc r us de ia,
estudiante", "cara-imagen", "En nombre
de la ley", Mareelle (Mantel, I Cómica.
BOHEMIA I PEDRO: Continua 311, tarda,
"El cofre misterioso", en eSratiyial.
I ala sane discos vivents, e,Te n•!arlo
"Itoopla", Clara Boye 1 una altra
luir, ale g ria u ;overo nr. ando Carmelita

GRAN TEATRE DEL BOSC

A PASTA PER
A A FA ITAR

ORQUESTRA PLANES

NIX

Aubart, germanas Barcenas, Pilar Carear,
Las Diablesa. del Palle, etc.. etc.

TEATRE COMIC
EL MES FRESC CE BARCELONA
Cta. de miau. del Romea, de Madrid
Eepländld jaral

Alai, dancen, larda. a les 5'15. huir.
ques a 1 pta.; general, 000. A mire:,
a rime! La divertida revista

1AL PUEBLO'. I AL PUEBLOI

Laura,

Prnwora Maui I. Alady I Lepe. :VIL a
los 10'15:

ha estat elaborada pensant no
sols en que ha de suavitzar
el pel per a fer-lo tallable
sense gran esforç, sitió pen-,
sant tambe en qu ur1 reptdermis de tota trritaci&
grans, rojors, etc.'

CINE RAMBLAS

Rembie del entre 55 •• Tal?. 18878
Sm ti. COMICS. NATURAL, REVISTA
DE ULTIMA HORA, VI' I ce Ira, 1
I n u alerkel

FRA DIAVOLO

per stan laurel. Oliver liarrly 1 Dele:, hing. en espanyol
isessia corturniai
11•n••n•••n•n••n••nn•n••n•n•n•••

Pasta NIX'

La
is, dona, un factor preciós'
per a l'operació d'afaitar-se
al mateix temps un producte
d'higiene per a la pell.

nn••

LAS CHICAS DEL RING
Tres

hores de Halla continua! ami>

Laura Pininos - Alady
alanri, Lepe, ,ara, Ih - elländez

da .

pecas (" pula,.

mi:

t'iiitj

er-

Diversos

racionEs.

LAS TEN
LAS CHICAS DEL RING

Es despataa als curilus de Mi:al:Cali

MARICEL PARK

Usant la Pasta

GrandIds paro d'atracciona. Obert rada drt

GRAN TEATRE ESPANYOL

‚es, pianos de n ' anubla. putolne111,. rnr,
Companya de comadles valencianas del artificial,.
Funicular tina a res 3 . 30 .n2
NOSTRE TEATRE, de Valencia
Primer actor l director: PEPE ALBA
Eld
i
Sli p . /111.1. a le:
1 pta.: LA D'EMANA DE L A NOVIA. LI.

FULANO DE LA CONCHA. LA
:\ ir, u -arla II

FAMILIA.

Ratolins de casa rica

ortat valenciana

ro • larrrard cirio ospecia/rIzat e n Paella.
liasusla fresca 1 pollastro rositt,
Temperatnrit ideal

Usant la Pasta

•

Cine rm az

C.0
I 1 arda, a les 415, I nri, e tes im:

OIBUIXOS, ESTABA ESCRITO. ve,
1 elnai I rural. r IGNOMINIA, ver
!

Helen Twelvetrees

Programes d'ami
TEATRES
Ddrzelona. - Tarda t TM: "Campano:1;a
‘ tel alma".
Bosa. - Orquestra Planea I el! seus dis

ea, V isetils.
CbmIc. -- 'farda: "Al pueblo. Al pueblo",
1111: "Las tarifas heI ilag".
EsPan701. - Tarda: .. 1.a demanda do la

misia". "El funino de la couna" 1 -1.a
familia"; nit: "Flainflna de casa rica".
"Los claveles", -El thaea.
lar rampairone" t -Los dr tragan":
rdr estrena de Ees nole.s ile l'Estatur.
Novelats. - Tarda: "I.a viuda alegre";
tia: -La duquesa del tabarin",
Neu. - Torna:

NIX

simplificarà l'operació. d'afaitar-se, hi empleara tres o
quafre rninuts, no sentirä despres cap irritaciO ni molestia
a la peO i, si la tenia abans
d'afaitar-se, lt desapareixert
perquè, cal no oblidar.ho.
LA -PASTA NIX . ES .
ABA N S DE TOT, UN PRODUCTE PER A L'EPIDERMIS.

Valses, ihr: Grandies festival orgenitaat

per la Germanaat de Sant Criatafor, X,
fere de Barcelona, e honor del seu com.
pany i autor Enric Geltran, I a proflt de
la Calla d• la Germanaat,
Er r an dol 110 autor EL NOVIO DE LA
REINA, 1)1 . 011011Utal pari OS arl1,40,
Valelieluna qUe ea Irobeil a Barcelona

NIX

s'eviten tots els perills de contagi, no sols per la naturalesa
de la Pasta en si, sin() tambe
p ET que s'eliminen sabons,
brotxes, vasos i tota mena
d'obiectes porta-microbis.

Tarda I trit. turrad .11 pare 50 centrara
Fomentar I eran°, 1 ida Orna.
!iunieurame (s e ts Fe59 vals Catahailla. Tro •
e a de 101.11les, ele v a gvi de pintos. sarda -

I'MPC41 . 90

•

ata

DSOCIUESIES.

PERFUME

ETC. Al ri2E11 DE 210 REMETES 1W

