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Acatarit la
Dollfuss, ultra la conselleria, ocupa C. H. T. la hei
les carieres de la Defensa d'associacions? La saludó depèn de l'actitud de la Generalitat i del Contsell de Ministres d'avui
nacional í, de Terres 1 Boscos

reeen.

Sembla que es ya a la solució
dones,
definitiva del plet del Govern
Samper amb Catalunya
tot és mentida?"

Canvi cj e ministeri a Austria

"...Ah',

aaamslsmnsmllsa

--suman,

podrem negar que la calor aciaparadora
Llegiu, a la página I,
d'aquests dies no es indiierent. La vida
la continuarle, de
tedividual ¡ la conectiva se n'han de
Saragossa, it. — La policia, a canseI • impressionant n e ressentir, per foro. Davant de l'especs:Menda dels successos que originaren l'aportatge
de Leon 86e:
tade d'aquests dies, un hom enten pertur, ha practicat diligáncies, que han
Madrid. 11. —"La Voz", ocupant- cia, quedi esbiaixat el que pogués fregar
fectament per qui les tribus africanes
donat corn a resultat la detenció de tres se del plet de Catalunya diu er se- amb facultats estranyes l'autonomia
no han pogut endinsar-se gaire dins les
individua, entre els quals es troben els
la regló, i que per aquestes interterin1 demana plens poder: quant a l'ordr• palie
ciincies tant pures com aplicades, i cl
principals promotors dels incidents i güent:
"El problema catalá clericat de la cies donä Iloc a la querella arnb el Cloperquè d e la politica endarrerida Que
agressions al nou personal.
El pctit eativi ministerial versificar a
La revelació dels terpromulgació per aquell Parlament de vern central.
s ' eStila pela trópica. La xafogor está te- Austria era previst d'ençà que els °erraEl Comité de vaga ha acordes que, la Llei de Contractes de Conreu, enbola misterio d'una
Salvats aisi els fregaments de la Iles
ryida amb tota mena de cultura i d'ac- ris d'Estiria, fiss aleshores mis atiat
passades les 48 hoces, els obrera terma cara que sembla que ¡co, segons el
de
Conreus
emb
la
Hipotecarla
general
gran carrera pugillstivitat elevada. Ja velen si n'es de Poca hostils al regia: instaurat per Dollfuss,
al treball.
silenci
governamental,
continua
vio, de la República, ja solament quedarla
lira.
cosa, l'home! Una mica n e,-- de tenme- s'havien adherit a la invitació de la JunEl governador manifesti als periodis- encara que es possible que sigui aro
natura atmosférica, i ja retorna c ap a ta Patriótica per a una acció comuna
tes que hacia rebut la visita d'alguns ele- quan estigui en vies d'entrar en ca- respecte de la regle autónoma per a lerencorronit salvatge primitiu.
menta
de la C. N. T., els quals li mani- nsina de resolució, per coordinar les gidar sobre meterles d'arrendaments,
a favor del canee:ter.
que es resoldria pel Poder central ansb 1
Els esdeveniments suc segueixen les
festaren que llur organització roncan al actituds de serenitat.
L'ocasió ha estat aprofitada perquè
la modificació de les bases 2 i 22 de la
sctivitats dels honres també estan detn- Dollfuss es quedes amb unes guantes
marge del conflicte i que han recomaAquest
metí ha arribat a Madrid hei de Reforma Agreria.
3
rats. Estiu vol dir vacaneá de tot. Per carteres. No ernem, per-e, que el nou
•
nat serenitat a Ilurs afiliats.
el
senyor
Sbert,
membre
del
Tribunal
sisó creiem Que moltes revoluciona s'han gabinet pugui donar a Austria aquella
Sens Subte, per tal d'esposar la bona
Segons el governador, aquests visi- de Garanties en representació de la
anima
el
govern
del
sedies.
Des
del
pene
de
disposició
que
lee per azuests
tanta ii demanaren la reobertura dels Generalitat, i encara que el seu viatge
tranquillitat que el proti Dollfus s'envista deis revolucionaris, l'autor i tat esta carrega de Pertorbar amb innoracions
Sindicats, a la qual cosa contesta el go- estigui motivat per la reunió de la nyor Samper i per a gestionar la raparalitzada. Des del dels capitalistes nue dictatorials. mal tolerades sempre ¿el
vernador que no creia el moment oportú Junta de Traspassos de servcis repu- pidts publicació de la hiel de Reforma
en respecte esmcntat — el gutsrmpre s'entesten a finançar-les. aquest palde austriac fins sota Francesc JoscP.
per a concedir la petició.
tem molt probable que la seca im- A graria
testps ofereix l'avantatce de no coinciTambé segons el governador, els visi- p ortancia sigui mes gran. En efecto, sen, del senyor Samper disposa d'un
El eeerorisnre — que es alhora feina
Mr amb ca p gran negoci; de manera que dels socialistes i dels els quals,
tants li indicaren estar disposats a qué amb el senyor Sbert, han arribat avui vot de confianea del Parlament — será
la trencadissa fa més enrenou qu e no malgrat el que ha passat a Alemanya,
llur organització modifiqui la táctica que els scnyors Nicolau d'Olwer i Coro- l'érdrevista que el senyor Samper manpas mal. El desbaRestament inevitable
ha vingut seguint i a acatar la hei d'As- mines 1 els anees representants de la tinqui am'o el senyor Sien, i que s'iafluixen — 1r0 sud fácil d'extermide tota revolució, per mansa i justa que Inn
nicdtra astil) la d'aquesta tarda, entresociacions, iniciant abrí una nos-a activi- regió autónoma als dits organismcs.
sigui, resta gairehé anunat pels focs de nar.
tat societária.
La sessió de la Junta de Traspas- vis Es a la qual hern fet referencia al
Només un (ami radical en la polítiparèntesi
la canícula. L'estiu és el bon
D'ésser certs aquests propòsits dels sos reunit aquesta tania a les prisecipi.
ca austriaca i la rosens/ta a /a voluntat
! de totes les activitats de l'any.
elements sindicalistes, el (ei tindria una sis, sota la presidencia de senyor
popular, aconsellada per Mussolini, foActualment Festem passant a la Re?L'ENTREVISTA ENTRE ELS
extraordinaria
importancia per al deseo- Calot. Les qüestions a tractar sen les
el retan: a la nortnalitat.
pública espanvolá. El censor Samper ha drà
rotHarnent sindical a Espanya.
11ENYORS SAMPER I SBERT
relatives a la valoració de les obres
Viena, to. — Es parla insistentment
tancat el Parlament amb na te r l clan,
p nbliques, miestió ja començada a A. pesar que el cap del Govern
i es Iliterara a la tasca Detiene de no en els cercles generalment ben informats
examinar en la reunió que es va cefer res; el senvor Gambó. de viatge, d'una pró xima reorganització de FacAVIJII:
lebrar recentmcnt a Barcelona i que ha acudir hns a última hora de la
roen sempre, aniri a París. i d'allí a tual govern austríac. i s'atece n( q ue la
p er la seca magn.tud també caldran tarda al seu despatx oficial de la
Venida, on encara hi ha un ròssec de reorganització es referirá especialment
Pre4idència,
el
senyor
Samper
no
lea
Quart combat. Primer
bastantes reunions de la Junta de
l'aventura entre Hitler i Mussolini. Fa als ministeris de la Defensa nacional i
esta t ocies en les seves funciona miTraspasaos.
drama.
pensara
feredat considerar les coses que
d'Agricultura.
Sabem une era propósit del senyor nistcrials, car, segons les nostres repollfuse
don Frargesc passejant ea góndola...
Sbert entrevistar-se la tarda davui feribwies, a primera llores de la tarda
la
dIstribuol6
Primer combat sincer.
El senyor Gil Robles es traba en plena Com anirä
anib cl orcsident del Gansea, secase
entrcvistat amb el representant
carne de ministre/ d'Austria a Berlín.
Ilusa de mel, i el senyor Martínez de de càrrecs
cata dubte. per a ocupar-se de la de ¿a Generalitat, senyor Sbert, que
Resultat: desqualifiEn l'esmentat periòdic s'afegeix que
Velasco encara festeja. Per acpsest costat
ssiiest .s5 nrincipal Pendent entre el Po hanist arribat al mati a Madrid per
Viena, so. — El peribdic "Amtliche l'actual ministre des la Defensa nacional,
tot is silenci.
-drecntaliGovum. assftir a les reunions de la Junta de
cats... Sense cobrar.
Nachrichtenstel l e" publica la següent senyor Schomburg Hartenster, s'ha vist
Persa de la mateixa manera ene pot
Madrid, 11.— La 1Gaceta" publica L'hora de l'entrevista depenia de la Tra -pasos de Serveis amb els senyors
obligat a dimitir d canee per raons de
dir-se que a l'estiu tota cuca riu, s'a- informació:
q ue assenyales el mesident del Cen- Nisiolau d'Olwer j Coromines. L'en—El Canceller, senyor Dollfuss, esti- caràcter personal.
DEM
el
segtient
deeret
d'Obres
Pnb:iques:
giten dins nombra insertes parasitaria de
ahir a la residencia del President
"La Consissiö mixta de traspassos sen. verá no havent-se celebrat a mi- tresrista no Ira estat relacionada amb
Pròximament es crearan, a mes, les
tota especie. Diversos registres a d'al- gué
Cantera, gran 'vedette'
de la República, al qual lliura la dimissió secretaries d'Estat als Ministeris de la de serveis a la regna autónoma de meres hores de la tarda, abans que Cap ! dels aspectes reierents al traspas
tres centres reaccionaria ens &mosteen
conectiva
del
Govern.
Catalunya,
creada per decret de 22 es reunís la Junta de Traspasaos, com de perveis, i segons anubla, sima celeDefensa nacional i d'Agricultura, els til'existencia d'armaments clandestinas de
uronosava el senvor Sheet, sens dahtc
El
President
de
la
República
ha
accepde
novenibre
de
me,
en
les
sevos
tulara
deis
guata
no
han
estat
encara
debra e a les quatre de la tarda al donsi- I Cantera troba Miss
maneigs inconfessables. No hi ha t'uf:de
tat la dimissió i ha encarregat al mateix signats.
sessions dels dies 13. 14 i 15 del pa, tindri realitat després de les vuit
cili del cap del Govern o en algun I
' que els elements tèrbols de l'extremisme.
Tersini.
la
MI.
senyor
Dolliuss,
que
sa l me s de j unv: va coneedir el catant d'una banda com d'una altea, cre- ternos al ,Cancellers :
:
Ilein tractat d'inquirir les instruc.- llorsprivat, ja que la reunió Ira escapat
rácter de ports d'interès g eneral. als
li-lliuri proposicionsper tal d'encarregar- El canceller Dollfuse vol
!•
»I In 11 I nimmt 1ilerere
a
I.s
curiositat
dels
periodistes.
men una vegada més contacte per tal
eions
i
orientacions
que
Pu
g
ui
fer
e1
efectes del paragrai quart de l'article
se de la formació del non Gabinet.
demanar pIens poderst
d'agitar inútilment el país.
que
senyor
Sheet_
en
aquest
viatge,
dos
quarts
de
cinc
de
li
j
a
a
PMr
cinquè de l'Estatut als de Barcelona
Segarla totes les probabilitats, el nou
Aauest inc deploralde és perfectameset
eonsiderem indubtable que entra en el tarda hi havia anunciada la reunió
Aquesta reorganitració ministerial té i Tarragona.
.
ieoiensiu, per ara, i he serà sempre. rd Govern estaril lonstituit de la ~era
sen censes e: descabdellar alguna de la Junta de Traspasos de Serveis,
per
objecte,
en
principi,
concentrar
a
D'acord a l'esmentat precepte
següent
que.
o venen circumstàncies especials
ru:ss:ó especial del Govern del senyor per n .o causa de la reunió a que abasta
les
palenques
totes
en relació amb l'apartat sise
mana del Canceller
decantessin les nostres classes mitjanes
governamentals, sobretot aquellos que es l'anide tinqué dc la Constieució, cor- Conman y % prop del Govern del se- ens hem referit la dita J unta ha ajorVers un feixisme. L'existència d'una
telacionen amb el manteniment de For- resoon a l'Estat la legislació als icor Sarnper: pecó els nostres pro- nat les seres dcliheracions i no s'ha
certa moda en entiese sentir fa serenare
dre públic, la qual cosa ha de per/nene-4 dits porto i a la Generalitat la seso oósits han fracassat. El representan: reuittits fins a les sis de la tarda, en la
nsssible una caiguda per anuesta banda.
p arlamentan carate al Tribunal dc
la represan:, eficaç de tisis eis mmmvi- exe•ució, "nueva l'execució direrda Garanties, está tancat en la Inés ab- qui' hora ha terminat el representant
Llavors la República es cetina amenantents antipatriótics. A mes, han estat q ue es pot reservar l'Estat sobre solut reserva. No °batalle tser altres cat: la la seva entrevista amb el cap
cada de debes.
projectades diverses mesures de carácter aquests serveis" , conforme declara
Es produirà mai aquest fet explosiu?
fonts hem pegue saber. com al prin- del :Govern.
extraordinari contra tinença iHicita d'ar- reconeix la pròpia Comissió mista.
Madrid, it. — "Heraldo de MaFa de mal dir; però rúnica cosa que
En l'entrevista entre el senyor Samaro
Les especialissimes circumstencies cipi indicàvem. que realment siga:
mes
i
explosius,
a
l'objecte
d'ofegar
el
resina determinar-lo seria la persistencia
per i el representant de la Generalitat drid" assegura que el Govern no pot
g rana Parts , sitian l ' es p in ó s p let es trobi en 5 cs
cine
concorren
en
els
dos
utilitzar,
en tenue les Corts, l'artiterrorisme.
d'aouest esperit de quietisme que ha cade p ossible solurí6 mes o inenys ju- shal tractat indubtablentent de la
cle 8o de la Constitució perquè
D'altra banda, el Canceller Dolldsiss Que el; donen un accentuat tares- rídica.
racteritzat tota la tongada lerrouxista.
que .tiÓ pendent de resoluciO entre el
ter
de
ports
nacionals.
ultrapassant
pensa sollicitar plena poders sobre tot el
dita altrament d'ampliació de la base
llene sabut que el Govern catala in- Goicrn central i la Generalitat, i du- falta un vot per a les dues terceres
que es refereix al manteniment de Vor- l'interès esnecífic de la regió autó- terpreta que la segona Ilei de Conreus, rant aquesta entrevista hi ha llague parts de la majoria de la Diputació
de la República. Ampliad() cine }sauna
dre públic i la repressió contra tota ¡ne- noma on estas/ enclavats, aconsella al aprovada pel set Parlament en 12 de una, consulta telefónica amb Barce- permanent, a fi de poder legislar per
estar molt lloable si no es dones el GIS
(le y eres, en iepresentació de l'Estat,
na d'atemptats. — Fabra.
que per tal d'ampliar la República l'únic
os per c o mplel di fenent de la que lon.t, la resposta a la quah s'Isa re- decret.
acollir-se a la facu:tat de reservar a
Dels vint-i-un rnembres de la Dipus
acudit dels ampliadors ha estat de treul'administració central l'execusió de la s'aprovi el 12 d'abril, que, impugnada tarase iins demà, dijeses.
tacha permanent el Govern compta
Els
càrrecs
de
Dollfuss,
re-li tot sentit republice.
legislació que afecti als seus serena pel gabinet del senyor Samper desates
Al pesar que algun peritidie de la amb treten, i les dues terceres parts
Starhemberg ) Fey
Un altre fenomen de quietisme s'está
el Tribunal de Garanties, bou declaraa les seves rones.
snunciava que a les vult del vespre són catorze.
produint amb motiu de la tramitació
da mala per amsest. La hei negada era nit
Londres,
11.
—
Comuniquen
de
En
conseqüencia,
a
proposta
També dist l'esmentat diari que
es
reunirien a la Presidencia del Cendel Concordat amb el Vaticà. L'estiu
obra
exclusiva
del
Parlament
de
la
reque
la
diViena a l'Agència Reuter
ministre d'Obres Públiques i d'acord
s'han suspes les negociacions diplocanicular a la Ciutat Vaticana es emesgió autónoma, sense que hi intervingués sen els senyors Samper i Sbert, sisó manques ama el Vence. El Vana.
missió del Gabinet Donfuss, presen- amb el Consell de Ministres,
nlita amb l'evident desig d'allargassar
l'oposisies me:ene (Me la segona, la del ti)) ha ocoregut aisi, indubtablement no pot negociar amb la República estada a conseqüencia de la dimissió
Vinc a decretar el segnent:
les coses fins arribar, segons ells creuen,
12 de juny, bou iniciativa del Govern perdiste la reunió se celebra a les qua- panyola mentre no es modifiqui Fardel ministre de la Defensa, senyor
Anide
primer.—
L'Esta:
es
resertre i també degut en part a no haver
a una situació mes dretista; é5 a dir,
Hartenstein, oferia al senyor Dollfuss va l'execució de la legislació en tots de la regló autónoma i votada pel Particle 26 de la Constitució. En altre
menys republicana.
una ocasió magnifica per a recons- els serveis i obres deis porta declarats larnent aneb la participació de la Llig,a. estar contestada immediatament la cas seria tant coses declarar que a m
Si aleó és cert, creiem que a Ruina no
Ja ha transcortegut el termini per- con culta que es fét: a la lieneralitat. cepta l'esmentat article 26.
tituir i reforçar el seu Gabinet, cosa d'interès general, de Barcelona i Tardoren preves de naire perspicacia. S¡ hi
S tmbla que el poder central está
que ha estas ja feta. El senyor
ragona i en les seves rones resPen- qué aquesta segona hei pogués Csser imPer tot aisó és possible que merecí
ha una cosa que red comprometre seriapugnada davant el Tribunal de Garan- dis ne sat a adrnetre com a bona la monsenyor Tedeschini a Roma i torni
luso es quedará, ultra la Cantement la rete religiosa d'E s penva, es el
tics. ¡ com sigui que no ha passat aixi, segona llei de contractes de comen a Madrid el senyor Pita Romero.
llena s la cartera de la Defensa i la
Article
aceren.—
Del
preseas
decret
retorn d'armen règim d'intromissions
el Govern de la Generalitat batirá en- votsula pel Parlarnent catalä a canvi
cartera de Terres j BOSCOS.
se'n donará consiste a les Corts
mútues entre l'Església j l'Estat, que és
tes, naturalment, aisó com una transi- de cenes transigencies per pan del
El princep de Stahremberg contiPey
Donat
a
Madrid,
a
4 de juliol
ben caracteristic de la monarquia esnua a la vice-cancelleria i Fey figura 1934.— Niceto Alcala Zamora 1 To:- gencia o variació de criteri que porta Govprn de la Generalitat en relució
ranyola dels Reis Católics ençà. Els cael govern del senyor Samper a impug- arnisi el reglament per a la seva
Cap ¿el Govern, Citneeller federal, mi- en el Gabinet com a ministre sense res. — Rafael Guerra del Rio."
talana en sabem bastant d'aquest embocartera.
A mis,- Fey, que dirigí les
nar la primera.
També anubla que Catalunya
lic. I els catòlics catalana, mis que ningú. nistre de Negocia Estrangers, ministre operacions militara contra els ! sociaEn aquesta situació és probable que ofeuix algunes dificultats per a sol-uAquells bistecs emissaris del ministre de de la Seguretat nacional, d'Agricultura listes, será nornenat ale comissari per
el Govern de la Geueralitat es trobi dis- cionjor les diferencies que existeixen,
i
de
la
Defensa
nacional:
Sr.
Dollfuss.
la Governació. aquells decrets sobre rúa
posat a facilitar una solució que pernee- dificultats que començaren a apreciarVice-canceller, Príncep Starhanberg; a la supressió del terrorisme.
de l'idioma sien coses que fatalment es
El senyor Stefan Tauschnitz ocuministre
n de sortee de l'enutjós plet suscitat en- se sus la conferencia telefónica a la
reproduirien si tornessim a l'estat de co- ministre federal, Major Fey;
tre el Govern central i la regid cata- qual ' ens hem referit.
¿'A- pará el ministeri d'Afers Estrangers.
d'Instrucció,
senyor
Schttschning;
ses d 'abars , taue es el que propugnen el
Stumme;
lana, i aquesta solució podria ésser, sesenyor Gil Robles j els cena, i el que lees socials, senyor Neustatter
Els agraria d'Estirla 1:•
Ei definitiva, si hi ha solució aquesgons les nostres informacions, que,
Ens hem entrevistat aquesta nit
esperen — diuen — amb candeletes a la de Finances, senyor Bunesdh; de Comers.
ta dkpèn de la resposta de la Genea
sensor
Reglement que en l'actualitat examn
senyor
Stockinger
;
de
Justicia,
Viena,
/
1.
—
El
non
Gabinet
es
un
antat Vatirana.
ralitit
al Govern i del Consell de ans bel senyor Sbert, el qual ens ha
el
Govern
de
la
Generalitat
per
a
apliGovern
de
concentració
nacional,
en
Berger
Nteidegg.
dit
que durant el dia d'avui no havia.
És turnia que a Catalunya, que era
car la tan discutida Ilei de Contractes minilstres que se celebrará aval, di- parlat auch el president del Conselt.
Posteriorment a la constitució del note el qual estan representats e:a elements
interessa tant tot aisó, i especialment
jous,,
al
metí,
al
Palau
Nacional,
sota
de
Conreu,
en
llimi
determinats
aspenHa afegit el senyor Sbert que en
dintre dels partits que són professionals, Govern, es designará un non ministre anornenats nacionals (Lliga agraria o
tes, perqui, sense afectar la seva casen- la pnesidincia del cap de l'Estat.
les entrevistes anteriors no havien
és a dir, ene viuen del confessionalis- ese es dita federal per a l'administració hienwerchn d'Estiria), que després
d'haver
estat
fina
fa
poc
temps
sepainterior.
tractat
del problema de la Ilei de conme, sin i faci tant de silenci. Densa una
Maigrat haver augmentat nonTambé seran designats secretaria d'Es- rata del Front patriótic, alean unte
reus, sitió simplement de la publica.
pobre idea, una vegada mes. de les dretiratge
de
la
sIderablement
el
de
les
darreres
a
ell
a
conseqüència
per
a
la
Seguretat
general
i
per
al
ció dels acords adoptats per la Cotes catalanes, q ue ne saben ni d'ésser tat
missió Mixta, i que, eiectivarnent, s'els
el que haurien d'han: uns perlita de Ministeri d'Afers Estrangers, cls senyors excitacions fetes pel canceller senj or nostra edlol6 de dlumenge, priDollfuss i el princep Starhemberg.
va donant catee oficial.
¿reta amb actuació intelligent i orde- Karvi i Tanschit, respectivament. Aquest
mer dla de publicació d'EL MISdarrer ha exercit durant algun ternps e:
Respecte la reunió d'avui de la dita
nada.
La politice exterior no
TERI CARRERA, taren molts els
comissió, ha dit que s'havia dedicat
canvlarä
per cornplet a la valoració de serveis
que es quedaren senas poder
de carreteres, i que en cap momene
Viena, it. — Noticies de 1. 0111 auto- comprar LA PUIILICITAT, I, per
ha deixat d'haver-hi en la dita comisritzada indiquen que la modificació tant, sena. Ilegir ele primera
an:, la majar cordialitat.
del Govens austriac no portará la
Denla tornara a reunir-se per tal,
menor modificació en la politica ex- capitols del reportatge.
de seguir tractant dels traspassos
terior desenrotllada pel Govern DollI com que eón mona els que
bres
públiques.
fusa.
s'adrecen el la nostra Adminiatraol6 demanant exemplars
Ei Departament de la Propaganda serà confiat a un
quell dia, sense que puguem
periodista
complaure'ls, a fi que tothom
Viena, it. — Ala cercles beis in- pugui seguir el reportatge de
formats es declara que el canceller
París, It. — El procurador kit
scnyor Dollfuss ha nomenat secretari Leon 86e des del seu comen,
la República ha signas una re-,
federa/, del departament de Propaganda, en eubstitució del Dr. Stollen, dequisitbria declaran', que diverse
Avui, a 2/4 de 9, per l'esignat recentment per al arree de
persones, entre elles el poliela
eónsol d'Austria a Trieste, el redac- missora de Riulio Associació
senyor Bony, han contbs Miele&
tor cap del periedic oficiós "Reichsde
compelí) do funcionaria i dn
de Catalunya,
post", coronel Adam.
complicital.
donarem un resum deis capital.
Paris, 11. — Et ministre del
publicista.

El misteri Camera

L'Estot es reservo els
serveis de ports de
Barcelona i Tarragona

A:

¿Han fracassat les
negociacions amb el
Vaticia

El senyor Sbert desment que hagi parlat
amb el Sr. Samper

l'éxit del reportatge "El misteri
Cernera"

La Barcelona »futura

L'afer Stavisky

Nou Comi33ariat
del Poble

--Ja no sabeu nedar ni guardar la roba!

Moscos, TI:— El Comité Executiu
central de la U. R. S. S. ha acordat
crear un nou comissari del Poble per
a l'interior, del qual dependri tot el
que es relaciona amb l'actuació de
la Guepeu.

DEMA PUBLICAREM
ELS CAPITOLS:
Camera, gran VEDETTE.
Camera troba miss Tersini.

Ale bancos de la Flag' de Cataluny • el paugurä alar una exposició de
lo durar de Barcelona. Asaeteen
a l'acte el Preident de la Oaseralltd I e llinne (lentito

projectes per a la nova reorganituci6 de

Justicia ha transmes al prom.,
radar general la Còpia taquigripo
fica de les declaradons fetes
wallt la COltliSSió d'enquesta, pon
diverses persones complicades
laten Stavisky, especialment elK
ministres,. seuyor Dalimier 1 et
senyor De Fontenal,
aador
França,

LA PUBLICITAT

Pijous, 12 de juliol de 193 4

un
mixer terrassenc

L'atracament a

La vaga dejs' Manifestacions de; conselier
3
de
Govemedó
contramestris
•

Els dos guardia que el
Emitir decretada per a Lea tarifesllel ¡Poni, les va§ues cileaileilk
detingueren, creient-lo un
i deis contramestres l'eta salbotatäair"1
&Vial
estafador, declararen ahir
Alar al metí declararen davant d l
jutge del Jutjat núm. 13 els dos guiedies
as seguretat de la Generalitat que in,
tervingueren en la deslindó del suposat
timador en el monent que sortia del
Banc Hispano-America, a instàncies de
l'individu que es fett pastar leer Parent
d'una alta personalitat de la policia. El
suposat timador resulta, ésser el caixer
dona fabrica de Terrassa, 1 el suposat
parent de l'alta personalitat policiaca, el
timador autèntic.
Els guàrdies coincidiren a dir que en
presentar-sels el processat Josep Ros i
dir-los que era parent d'un dels caPs
de noticia, sei varen creare, degut a
que el coneixien rnolt per haver-lo vist
ben sovint, gairebé tots els dies, per la
Comissaria.
El sumara que s'instrueix amb rnotiu
d'aquest fet serà acabat aviat.

A derritas hora de Ii tarda. contra
el que s'havia anuncio. no s'havien
re st encara cis reptcsentants del
s laidium" arnb els deis patrons.
A la Federació de Contramestres
digueren que no havien estas convosets ¡ que estaven disposats a acudir
a la reunió CaS que ho (ostia.
Tornaren a da- que foren 221 els
contramestres que havien estat acontiadats, i no 16, coto s'havia dls.
Referent a record de tornar a la
vaga, digueren que el mantenien, tot
i que se celebressin reunions a la nit
per a solucionar-la, ja que era materialment impossible que quedessin resolts els acomiadamenta, i la vaga,
coas se san, hacia tornat a ésser declarada per solidaritat amb aquells.
Acabareis dient que la vaga per a
denla era inevitable.
El senyor Barrera no rebi els informadora per trobar-se forte del sets
despatx. Sembla que anà a conferenciar amb el president de la Generalitat i amb el conseller de Governació
per a ¡rectal- del conflicte, el qual ha
entrat en un període de gravetat.
A la tarda havia de reunir-se amb

r

Parlagent tatalunyi

kdin*
bis,
Atril tivitizeininuts

1 t. ala ennav4et4nri. t151199ffl
Ahir el senyor Dene s va rebré ii* e't ...:. o. ntransesttes diuett que són aogi

a lal

fa

visita dama comissió de la Junta els que han estas acomiadats, i no U.13
d'Obres del Port, la qual li Mari unes setze o &van. cuna asseguraveu les
dadea de carácter tècnic, per tal de autoritats.
El benyor Deneaa va contestar-li
poder procedir a la reorganització
del port de Barcelona en allò que oue d'aquesta vaga calla desiriarsne
es reiereix a les tarifes portuaries. t dues coses. L'una, el conflicie sda nEl senyor Deseas dame 4 ..e. be- teiat. i l'altra. el de lea collauies Rosal
Viladomiu. que és anterior al privent estat tenme enrera delegat dr: imer
e per tant, no hi te relució de
conseller de Governació a la Junta
del Port en coneixia tot el suecanie- can mana.
Lis altre deis aspectes que cal tenle
me, j eslava convençut que era cl mis
Car de tot Espanya: Degut a tino en compte — va dir — és que a la made les fabriques el conflicte aui,ria
esta morint per manca de ceban.
fet que san els obrers
—que tual prevé
Hi tragué una epoca —
una societat d'obrera constituits en eis que es nenuen a verter treballar
entice. ele quals
amb
els
contramestres
cooperativa presenta unes tarifen me/a
són els Que van promoure la vaga,
mes reduides Que nu les que regien
De tot aireó se n'ocupa, i intervé
aleshores. En aquella época la TOM- eficaement,
la Conselleria de Treball.
SA, que és la que te seu arree la
Va
el senyor Deneas la sera
contracta, presentä unes novel bases 'largaacabar
conversa amb els periodistes
d'adsment.
diem que havien estas presea lee, me—Em rroposo — digue el senyor
Dencis—ressuecitar l'oferiment fet gur" <Me "' en per acabar arnh
'''I'malZe ala t'anteles a
"
per la cooperativa esmentada, i com aet
al guns establiments.
a president que sóc de la Junta d'O--De
la
mateixa manera —va acadel Port procuraré fer per man e- bar dient —que
ven éster acabats els
els representants dels contramestres bres
ca que siguin reduides les tarifes, a ii
s'acabare amb aquests
ments,
i dels patrona.
efecte de donar-li vida, la qual cosa atra"
,
peras cal reconèixer
D'acord arnb la nota feta pública ibeneficiará
fets.
els
quals
directament el comen, i (l
pel "Radium", a la qual ens referían per altea banda,
són ele mes difícils d'evitar. Les
els
obrers
tindran
durant
que
l'edició
d'ahir,
sembla
donades
i les mesures preces
ordres
en
el metí d'ahir foren circulades ordres més treball, ja que hi entraran mis nel comissari general d'Ordre Pública
ara.
pas
demà
que
no
vaixells
a les Juntes Comarcals perquè
d'aeord amb el Cap superior dels S er• i amb la mey a &proy ectó, crac
entrin a Irede la vaga de Sallent digui veis,
Parlant
Dilluns passat tingué I Inc. al Palau de els contramestres no
població
que
l'alcalde
d'aquella
ha
que
donaran bon resultas.
bailar,
la Generalitat, sota la presidencia del
A Barcelona, els contramestres comunicat que hi havia tranquillitat
senyor Pere Mestres, la temió plenaria
sembla que es- absoluta.
del Consell Superior de la Cooperació afectes al "Rädium"
Digné que corn sigui que el censedisposats a anar-hi; en canvi, a
corresponent al Present mes de juliol, en tan
Uns, la Iler de Treball l'ha declarada illegal,
iota,
no
hi
ha
unanimitat.
la qual cs prengueren els acords semejor part per cert, són partidaria bou ordenada la detenció del Cornite
güents:
que de vaga. Afegí que baria estat colRece:azar l'acció de la Cooperativa de continuar treballant, mentre
rninoria, locas un cartell a l'entrada de les
Unió de Vaquers Rurals, contra deter- el altres, que són una
I aquests són mines advertint als obrers que esteminada empresa no cooperativa, que ha rolen continuar la vaga.
als altres.
ren acomiadats i que podien passar
adoptas un rom similar i que es presta els que s'imposen
esta alas. I com que, a cobrar la setmana de vacanees i
problenra
El
a confusions.
Avis als propietaria de
en el loas, dcl que es Seacta no és els dies treballats.
Aprovar Eactuació de la Ponincia Per- pas d'obtenir minores de carácter
Per
a
poder
tornar
a
entrar
a
trenaanent del Consell en l'afer Plantejat econamic, sine; de centinuar les vecotxes particulars
per les irregularitats cometes pels antics lles i típiques táctiques extrémistes, balla; caldea adreçar una instancia o
dirigents de la Cooperativa de Trans- s'anhela allá on poden per tal de sor- la Companyia.
—Aquestes mesures — afeei el seports -La Llet antilla", irme Provocaren tir ase amb la seva.
arnb la prova de discipiinyor Dencas — semblava que Itavien naContrastant
la intervencia conjunta de la Federació
ciutadana que els industrials i obrero
alteradó
d'ordre
produir
alguna
de
de Cooperatives de Catalunya i del ConLA NOTA DEL "RADIUM"
taxistes han dorsal en acatar les disposisial Superior de la Cooperació. fins a DONANT L'ORDRE DE VAGA pablic. No ha estas anea ja que soto dona sobre sorolls a la nit, sha observat
els obrers, segons sernbla, s'hi han que alguna vehicles conduits per parcelebració de l'Assemblea de consta
"D'acord amb l'ordre del Comite conformat, i cap, tampoc, no ha pro- ticulars fan cas °mis de les esmentades
sació de l'entitat.
i el Comité Federatiu. arta, testas.
Amover, aixi ;rete j e. les gestions de Vaga
disposicions. Ana) aquest motiu, el Contots eis aiiliats a ia Federació
Referent a la deis contramestres, la
realitzades per la Ponencia en els as- dia 12,
de Catalunsa no anal hacia d'esser declarada avui, va setter regidor de Circulació i Policta
Contramestres
de
sumptes plantej ates per la Cooperativa acudiran al treball.
Urbana recorda a tots ella que les indir q ue les dudes oficials que tenia fraccions seran severament sancionades,
Electrice de Granollers. el Sindicat AgriPrenem aquesta resolució i ho po- eren
Treball,
on
Conselleria
de
de
la
Cooperadissolta
la
ecaa de Begues i
sem a coneixement de l'opinió pú- encara no es tenien noticies o fi cial i que será inútil que es tracti d'oliscantiva Textil ele Vic.
Ilur condonament sota pretext d'ignorar
blica, puix que ha transcorregut el
Sotmetre a un nou examen els Esta- terrnini demanat pel Sr. Conseller del danuesta noca vaga.
les disposicions per al tràfic de nit. TallaEl senyor Barrera, en la conversa ba han estat danades instruccions severes
tuts del Banc Cooperatiu d'Agricultura, Treball i fins a l'hora present — sis
amb el senyor
ladústria i Corneen
de la tarda —no seno Ita comunicat oue va celebrar
li va dir que a la tarda esteren per tal que siguin denunciats tots els gel
Sollicitar de l'Honorable senyor Con- res. Aixen i el fet de no fer comida- citats els contramestres a la Canse- usen hotzines estridents a totes les hores
setter d'Econornia i Agricultura la crea- a la burgesia el decret de la Generaa cercar la solució. la qua l del dia, i que no s'ajusten al que está
Ció dan registre especial en el Servei Mas, en el qual es deia que no }ti llena er Barrera creia factible.
previst en l'article 123 del Reglament geel
senyor
221
comhauria
represaliea,
tenint
de
les
ir Cooperació, per a la inscripció
de Circulació de Barcelona. Tots
Un periodista li va ter observar que neral
:.titualitats obligatbries proiessionals, panys acomiadats. a mes de la manca
els iniractors seran sancionats en cense'
de serietat i consideració tinguda enamb aportacions patronals.
quino- a.
Editar en 1/enema francesa. amb ocasió vera la nostra collectivitat, justifica
nostra protesta.
del XIV Collares Internacional Coope- sohrerament la
Consti, dones, davant l'opinió púra;iu, els textos de les lleis cooperanblica,
que
asen/
a la vaga per les retes catalanes per al seu coneixement
presàlies i per no haver complert la
as Paisos estrangers.
burgesia l'ordre del (a gucen de la GeAprovar els Estatuts de les següents neralitat.
eetitats: Ceoneratives de Consum: CoEsperem que les autoritats no cauLa Comissió de Govern municipal, en
ceerativa de Rellinars: Obrera La Cata- ran en l'error de creare que la nos- ús de la iacultat que concedeix l'apartat
lana. de Sant Adrià del Beses; L'Eco- tra gesta obeeix a fins pertorbadors. 20, de l'art. lo, de la Llet Municipal de
tamice Ripollenca, de Risa; Obrera
El dimarts passal, a la nit, se
Anem a la vaga per solidaritat amb Catalunya, ha ordenad el tancament duGerminal. d'Esparreguera; La Enlute- els compenso aeorniadats i res més." rant un mes de les següents lleteries c elebrii al Restaurant llegas, (le
ralenea. de Folgueroles: La Llar, de
Francesc Gasset, carrer de la Travesse- l'Estarció-Tema-re de M. S. A., l'aafontgat; La Unió Santcreuenea, de
ra. 273; Carme Oliver, cartee de NU- nuneiat finta a honor de Marti
Santa Creu de Xuclar: L'Equitativa, de
kens, 69; Manuela Gimenee, Adantida. Llaurador, el gran escultor caPalamós. - Caoperatives de Producció i
núm.
te; Joan alerta Paloma, u; Laura leta al qual ha estat atorgada
Techan: La Popular. de Fusters i ElkCamps, Travessera, 338; Francesc Gas- darrerament una primera Irleristes. de Vilalranca del Penedès; Coset. carrer da Sagues, 20; Francesc dalla a l'Exposici0 Nacional de
eserativa d'Obrers Fusters de Mataró;
Gasset, carrer de Sant Gervasi, 25; Madrid.
Maquinaria Industrial, de Manresa;,
Francesc
Castells, Ferlandina, 16; puix
Cristalleries de Mataró: La Primera del
Lacte, tal cona ja eslava preque. segons informe del cap de Veterinaria
Ter, de Roda del Ter; Producció AgríMunicipal i de l'Institut Municipal d'Hi- vist, revesti una aerin
cola, de Rubi; La Protectora. de BarceOla
i serví per a palesur un col)
tots
aquests
establiments
s'ha
giene, en
ama; Cooperativa de Fusteria i EbeEn pastar per la Plaça de les Glaries reincidit, i en alguns d'ells diverses ve- mes l'afecte que hom professa a
;asteria. de Valls: Obrera de Guixaires, de Manresa; Obrers Barbees i Per- Catalanes un tren de la ¡iota del Nord gades. en l'adulteració de la llet; aquest Liatirador ¡ n'iteres imita qué ds
que procedía de Manresa, (au apedregat proceelir inqualificable constitueix
erguida la su y a obra artisliuti.
ramera de Sabadell: Construccions
drauliques. de Barcelona. - Federacions: per uns desconeguts; resultaren trencats gran transtorn j un perill per a la salut
Al voltant de rhontentitjat i de
fea
vaAixi
mateix
s'ha
accrdat
pública.
finestres
dels
de
les
Federació Comarcal de Cooneratives del alguns sidres
la sevit esposa va aplegar-se
Valles, de Sabadell; Unió de Rabassai- gons, si be no hi lugueren desgracies P ali e record esmentat per a exempla- gran nombre de persones, entre
ritat,
res i altres Cultivadors del Camp de Ca- personals.
les (peala es complaven laman
talunya, de Barcelona. - Cooperatives
Memja, Josep Gr.anyer, Angel
Mercantil,: Centre Cooperatiu IndusTärroe, Apenes Fenmea i esposa,
trial; Agrup ació Foment i Cooperativa
llamen Llises, Víctor Moren,
ae Carniessers La Unió. de Barcelona. Persits: Pòsit de Pescadors. de Blanes.
Cruells, Durban, MetIl, doctor
Mutualitats: Previsió Social del Ram de
I lastells, en representaciú del
l'Aigua, de Matara; T.a Nova Fraterna
Circo! Artfstie; Camps-Ribera i
tat; El Roser: El jornaler; La Bona
esposa, Busch-Roger, Grau ¡ SaNava; Germandat Barcelonina; Caixa
la, Josep 'Ventosa, Manuel HunaPensions de l'Agrupació Patranal de
h e u t, pet Saló de 31untjuk; docReceptors de Mercaderies diverses. dei
lisr Pla i Arinengol, Joan Coala
Port de Barcelnna , i l'Associació de So¡ Den, president de l'Associació
c enos Mur° d'Ohrers ¡ Ohreres d'Indastries Mata S. A.. de Barcelona. Ene;
ele Periodistes de Barcelona;
deixada pendent de resaludó su perior la
Pero senyor Teixidor
Caixa de Pensions de Retirs d 'Empleat
esposa, , Montserrat Isern,
de Gas i Electriritat. - Siridieats agríUta Viles, pel Salí) (le Barceenles: Sindicat Arar l cola drix i sa Colona; Perrin, Itaca, Jaulita Bagamarca; Sindical Agrícola de Renda:
ría, Vidal de L'abaleen, alelendez,
Sindicas .agrienla Els Cantarina< ele
Mir 1 esposa, Carbsinen, doctor
Tnrtasa: Foment de la Ramaderia i el,
i Srataelm, Opios°, García Miraseets derivats, de Girona, Frni deixads
pendent d'estudi ulterior l'anrovarii
Joan Llaurador, et c.
lets Fetanits del Sinajeat agrícola del
Denles es reberen nombroses
Cabrera s . de Santa Maria de Coreó.
A l'hora dels parlaments va
prendre la [m'etnia, en primer
lloc el doctor Castells, el qual
S'alud& efusivement a Marti Lltsu.
radoc, cus toini del Cirial Artwje.
Tot segun parla. en represen»ir. a primeres hores de la tarda.
tació de la joventut de lotes los
9
ptes.
metre
ei pastar pel earrer l'a;..pr.rittes, ol doctor Pla i Armensent de solida senyor Joaquan Leanasa, el gesta!. després de declararse li llnçà sobre un autotaxi, fent' 5' partidari decidul dels parla.r . castre.
menta de aohrelailla, va declame
L'agent, en incorporar-se, va recritninar el seu procedir al xnfer que
emane elogis e l'h ennenaljna n1
t a minia el catee . i aquell li dona una
qual desítjä toln mena d'exila.
l'aletada. A mes, intenta agredir-lo
Seguidament, en nenn de la
trtd, una tina contundent que va airar
varietat
ä buscar al coree.
Cornissió organitzad o ra, tan ro.
Deringlit el xofer, digné annmenarfrena del sopar l'escultor Ferio
pessetes metre
re Manuel Rodriguex. En éster in•
monfo.
:errogat manifesta que havia estat de(lloglla rapte alioli Maneado t .
li n g ut en altree dares ocasions, tina
¡elles per repartir fulls clandestins,
aroh itnea breus paraltIOS de rel'altra per reunió clandestina.
eoisPiX011ça.
El dit individu fou posat a la dis.
f.a simp itica resta anithq
'asida del jutjat i Ii sera instruís saindia tal.
inara pel prncediment d'urgència.

La reunió del Consell

i

Superior de la
Cooperació

Contra els sorolls

nocturns

p

Lleteries tancades per
L'homenatge a l'esadulterar la Ilet
cultor Martí Llaurador

Uns salvatges apedreguen un tren del
Nord

El Barato

ha posat a la venda un
devessall de

SED ERIES

a preus de gran ocasió

Xofer de mal geni

1

1

CQESPONS estampats i SEDES FANTASIA de 67 i 68
pies. a 3 75

SEDERIA ESTAMPADA
de dibuixos
gra n
a 2,35

Aprofiteu l'ocasió, senyores!

i

Proceded de VHali: -Acordid
de eie I
øtO na et
de julio!

; llegue cipi

e t n)

tia
Ahir

_

4.

kl
g
Prendre esment de l'orare de la 134al metí arribh a la nos- ?etriA llenenl d'A dmtni strarió lona
(vi Yinlal;" iwOredent lid Viliv)h-- aprovant el Pressupost extraordinari de
el vui,xell,, "marquús
cretina. Colara el qual no be estat pr 0 .
3 .1 na„.,ert„
14 p '..iinterüs
(1411nIk e t i'llits•lre * doctor en sentada cap reclamad&
Failtiateiiii, publicista fe,raments- Vixae la data del o& al 21 del cor 'l-'.Ç .0
subscripció
d e l' da "La :lfria Ostsinuys," 5 lel nnt mes de julio) per a la
de l'emissió prevista en el ProsA ah eimrt ela set oximença la sessió, Centre Catelle de L'Hm:tea .11~1, pUbllea
de
liquidació
de
extraordinari
i
aline e
sota la presidencia del benyor Casanoves. NIU040 j Alumbrú, ac n nnpateat
reedite, i ncnrdar les condicione en que
Al hanc del Genera hi ha el Conseller
'Ave auiller, Teres a lioÉlé.s, s'efectuara l'esmentada emissió.
stu, :et8u, erloaa
dt e Cul,
i dala seus'IlDs Ignaei ItIontArrayar els projectes de centractes
Al s
midt post diputats, i a les serhst.
per a la prestada dels serveis
és completa. E S
,(14.
En nom e la Generalitat
i dependències municipal c
llegida i aprovada l'acta de la «saló Ciilditinyal: real saludat pel c “ n- menas
de l'Ajuntarnent arras la Companyia Baranterior.
sellar da . Gulturu, •senyor Ven- celonesa d'Electricitat, S. A., i amb la
Seguidantent es pasea a Wrdre del tura ütassol, anOnlnittlyat dele g e- Catalana de Gri s, S. A., formulaba Pei
dia amb els
nyors Josep Carnee ¡ Ribalta i Col/setter-regidor de Serveis públics i
Donieneo Latorre 1 Soler, le.4 contractes, i autoritzarslo per a SOtMetre
PRECS I PREGUNTES
gel-munes del compatrini -ratead tls esrnentats projectes, per misia de la
El Sr. SUMO 1 ROFARULL (or- t'Input senyores Rosa de (Jar01 corresponent Comissió Consistorial, a
titula un prec al Conseller de natura soMercó, el aa rlor Calad ¡ fand- l'aprovació de l'Ajuntament Ple.
bre l'aplicada de la llei de Conservaria i
Depara
Totnits blOarte, Prendre e sment del &eres del
del Patrimoni artístic, històric i cientific litt, Pene IslanArt 1
tament de Presidencia de la Generalitat
de Catalunya, i en especial a la conser- de l'Aesoelació Protectora de de Catalunya prorrogant fins el dia 15
vació del que l'orador anomena netas Flinsenyanea Catalana; Capella, de juliol de 035 el dret reconegut
monuments, que són les ¡Tetes mis o Ituensa,. tustr : r. Fortnignera, l'Ajuntament de Barcelona perquè Pugui
ments ieolades de MOntiMent g o edificis Martí, Guinart, Casals i littet. de prendre l'acord sie reducci6 de l'ama del
'Patria Nnva - ; Arias, Estruch, Pare de afontjuic.
higieirs ja desapareguts.
Fi CONSEILEB DF. CULTURA li Carbonen. Pi. Itainé, Vall, Vells,
Assabentar-se arssb satisface-16 de l'augcontesta que tal l'esmentada llei ja es te- Plana, Tena, Riera i ?tullí, de nent
de mes de mig manó sie pessetes
nen en compte aquells petits monuments l'Agnipació Catalana d'Atni.rica;
ina que ha fet referencia l'anterior ora- familia Lloberes, Roc. Pla, Aten, registrat en la recaptaci6 d'impostos
directes en el primer semestre d'aquest
dor. Afegeix, perb, que en el Regla- Vallvd i de l'Afeiten Marment que es dictara per tal d'aplicar ti i Julia; Rull, Coll, Basten, Cia- any.
Autoritzar el Conseller-regider d'Inaquella Ilei es tindrà en tomate l'obserCarbo- gressos, Despeses i Patrimoni pesqué,
vació feta pe! senyor Situó i Botaron. lomer ¡ familia, Reiné,
nen i Bilbeny, Salarien Gimber- persistint en el pla de reorganització ininati, LA PUBLICITAT 1 molts cial en els serveis d'impostos indirectes i
ORDRE DEL DIA
d'altres que sentim no poder es- per tal de contpletar-la, elevi al Ple Con,
- Ea acceptada i aprovada una esmena
pro- sistorial, per mitjà de la corresponent
dels socialistes a la Ilei referent a la- e/tentar per la desorientad()
Comissió, un projecte d'organització dele
proyect ó de la Carta Municipal forma- duida per la Companyia Trans- serveis ¡ oficines d'administració i recenlada per l'Ajuntament d'Ossó de Cié atlàntica en fer variar el lloc de tecla dels esmentats impostos.
(1-leida), la qual Ilei queda pendent d'a- l'arribada del vaixell esmentat Prendre esnient de diferente restod'un moll a l'altre a darrera
provació definitiva.
lucions de la Direcció General d'AdSense discussió, són aprovats els cinc hora.
ministració Local, desanimara reciaarticles del projecte de Ilei referent a la
El doctor Murillo, que fou sa- macions interposades contra el Prescreació i estructuració del Pare afeitad lutlat a bord per la representa- supost corresponent a l'exercici en
de la Cominería d'Ordre palie. Queda ció'¡ amics intims, en petjar ter- curs.
pendent d'aprovaci6 definitiva el pro- ra catalana fou objecte d'afeeAprovacia del fall del tribunal cenje( te.
tuosOs i nodrit aplaudiments.
sor designas per a jutjar el concurs
En posar-se a discutir el nou dictaentre noaal- de provisió de les set places vacants
benvingut
Sigui
men de la Comissi6 d'Economia relatiu
d'oncials segons liquidadors de lisaa la creació d'una taxa sobre el con- tres el benemèrit patriota.
post de plus valua.
stan i serveis d'hostalatge i restaurant,
Baixes en el padró deis arbitris d'incl senyor SOLER I BRU, de la Comisquilinat i de solars estiguin o no edisió, maniíesta que l'article Primer d'a ficats;
rectiiicació de quotes de plus
quest projecte ha quedat novainent motlálua, desestimació d'instància predificas i , per tant, dernana la suspensió
sentades per altres contribuents i rede la discuseió.
solució de reclamacions formulades
La Cambra hi accedeix i el PRESIcontra
quotes de la contribució de miDENT aixeca la sessió a dos quarts de
Atenent indicacions del Conseller de
set de la tarda.
llore
Adjudicació, en galerita del corleare
Circulació i Policia Urbana, senyor
v enç Bernades, s'ha procedit a treure els celebras del subministrament de guaa
la
Ramtee
bascules destinades a l'administrahi
havia
que
Pul e de tramvies
bla de Catalunya davant el monument a ció d'impostos indirectes.
Lijen; i tumbe els del carrer de Balines.
Aprovació d'un =del per a quiossituats a la Ronda i al carrer de Pelat. cos de diaria; que hagin d'ésser emplaAquesta millora, deixant a part els avan- çats en altres vies que la Rambla,
tatg es que representa sota. el punt de bases per a llur construcció.
vista de l'estètica urbana, evitará els posAdjudicació, en mèrits dels concursibles accidents de circulació que Mur sos privats celebrats a refecte, d'oemplaçament motivara, i és de creare bres autoritzades a (er al Laboratori
que será ben rebuda per l'opinió b ocee- Municipal, . i autorització de petites
El dissabte dia 30 del mes pas- tonina. Dos dels pals no han pogut éster obres de reparació a cases de socors.
set, a les sülze del migdia lingue treta encara de la via pública, parqué
Aprovació de comptes justificats i
Iluc al Casal del Melge una junte no se sap a qui pertanyen. L'Ajuntament factures de comerciants i industrials
treura
pel
seu
compte.
ele
presentats pel Negociat de Majordogeneral extraordinaria de socia
de l'Associació General de Meta
Ara, continunnt equesta indisp:nsable mia i Compres, de l'Aran: Hisoarie
de la ciutat i del Negociar d'assistèntasca,
caldria
suprininit
nitres
PA
ante
ges a Biótegs de Llengua Catacia social.
lana. anib motiu del seu Vuitè imitas , uns n'hi ha dos o tre s d'agrulefs,
Inclusions, altes, bajaes i rectificafent P er incinera que un de PI assitmí5
Congres.
les funcions de tot el 9rup. AM-1, per croas en el padró de veíais.
Entre els assumptes que s'hi exemple, ets discos indicadora de lo c;rAprovació de quadres de numeratractarett s'acordaren els temes enlació, que co troben invariablement ció de grupo de ninxols
emplaçats al
que s'imuran de discutir en el p,op d'un pal de trainvio, podrir,' collo- Cementiri de Sans, i acord de consC'ongrits que ha de tenir ¡loe d ar- Se en aquests. en conipte désser sa- trueca.) i reparaeró de diferente grups
rally 1 3 5, quedan' encarregada Portats per apena mena de capo:l prim de ninaols als cementiris del Sud-oest,
la Junta directiva de finar ellloc que es doblego o es trenca al més petit de Sana i de Les Corts.
als s'ha de celebrar. Denles, es roc o al nifs inracent jo.: d'in/atas.
—Adjudicada, com a resultas de
concursos celebrats, de diferente eines
va elegir ht nava Junta directiva,
i
materials
per a subministrament
que va quedar constituida com

it)

La supressió d'obsta-

cles a la via pública

El pròxim Congrés de

Metges i Biblegs

de Lengua Catalana

segueix:

President, doctor Joan Puig i
Sureda, de Barcelona. — Virepresiden!. I, doctor lactad! Girard, de Tolosa. — Vice-president 11, doctor Joan I. Valentí i
Masroig, de Palma de aIrallorea.

de la fruita

Una disposició del censeTresorer. doctor Josep Geno() i Iler regidor Sr. Hurtado

— CoMplad n r, doctnr Jouquint
Selles i Garriga, de Barcelona.—

Maleies, de 'Barcelona. — sedeEl conseller regidor de Proveiments
lari, doctor Salvador 'Vives i Ca- .enyur Hundo ha tingut coneixement
doc.ue
q en alguns establiments dedicats a
sajoana. — Viee-acereturi,
tor Pere Gabarr6 i Gareia.—Vn- la renda de kutites es cobren presas
ahusius en cramparació als preus d'aeral I, doctor Jordi Buillart,
al Mercas Central de fruites
Perpinyà. — Vocal II, doctor .J0- nuisició
i verdatet, isswesiint ami que el púset) SintO i BarcelA, de Valencia. blic consumidor s'aaroiiti de la beber.
— Vocal TB. doctor Bartomen de preus
ocasiona l'extraordinaria
Oliver i Rorlaa, de Barcelona. — afluencia d'aquell s productes, amb la
Vocal IV, doctor Batel Hatteslini (mal cosa es diiiculta també ranai Gut luis, de Tarragona. — Vo- tnent del consum en la propiarciO qa:
cal V, doctor Agusi f Riera I Post, aqueas hauria d'augmentar si els
de Sarria de Ter,—Vocal VI, doc- oreus de venda al detall fossin per
tot arreu ele normals en retada ami)
tor f'ranceac Serra i Seise, de el atea de costura. Per tal d'evitar
Lleida.—V ocal VII, darla!. Josep nur puguin cometre's abir,cS en :perPaIntisha i Cipriani, d'Alguer.
judici del patine, el senyer Hurtado,
Finalment, s'acord:1 el fall del q ha organitzat un servei eepecia l
caneares (Irga nitant. ands mediti de danspeecia. recorras a tots els vene(Me

ue

l'Exposició anexa al Congres.

Els sabotejadors d'una
fleca de Sant ßervasi,
detinguts
Els das individus que roten detiuguts
amb motiu del sabatatge comes alta- a la
fleca del cartee de Babilania, de Sant
Gervasi, manifestaren que s'anontettaccil
Antoni Fatal Bobees, de 2,3 alas, i Faite-

ti (jarcia Fraile, de 44. i que estaven als.
bato a la C. N. T. —.urea que feia
dos menos que no tenien kina ; que llur
ofici es el de flaquea i que !ale j en troten
dos individus ame-jetas sois, els noms
deis guata comes exulum ea autaests rasos, no coneixien. Saben notnés que tanthe s 6 n flequers. Aquells dos individuo el,
digueren que si tedien trebellar havien
de fer alta que ells els dirien. Ha aeceptaren, tte clar, amb tota la bona fe
d'aquest mas. Al vespre, en tornar- I ns
a trnhar, els ton !limada una ampolla
de líquida Inflamables, que is la que
Ilançaren a la fiera.

cementiris.
Concurs per a la provisió reglamen-

diversos

Els abusos en el preu

taria de guatee vacante de

bombers,

tul d. ells pintor de l'esinentat Cos, i
nomenament del tribunal per a examinar l'aptitud dels aspirants.
Aprovació del tall del tribunal censor del concurs celebrat per a provisió definitivas de les places d'oficial,
sis de sergent i dotze de caporal del
Cos de la Policia de Tradie.

Adjudicació en suCtits del concurs celebrat, de les obres de reforma del local de l'estació elevatinia de l'Asil del
Pare per u installar-hi els magatzenu
i tuiler5 de la brigada de Fomaneria.
„Notificada ale propietaris de solare
de l'obligació de cloure'ls, construint la
corresponent paret de tema en la forma reglamentaria.
Ordres d senderroc d'obree i barraques construldea aun) incompliment de
les urdeuances inunicipals i mancades de
condicions d'habitabilith j imposició de
penyores per construccions realitzadet.
sense permis o amb infracció de les nr-

.1enances.
Declaracions de sobrants de via mas
blica i adquisiciú d'una petita finca
afectada per l'obertura de l'encreturnent
dele carrera de Córsega i Sicilia.
Acurd de donar a diferents carrera
nous de la eiutat els nonas de Feria s.
alestre Pérez Cabrero, Criaba »
ir de Domenech, Torres de Marina, 1
denominar la barriada del Pont de les
Varales amb el nom de Barriada coya
del Part.
Autoritzar l'execucin de les obres ne,
eessitries per a la realització del pros
jecie de tancament dels ares de la une
ralla romana existent juntament a la

dota: de titirites l'Atigrada que tour'
d'anunciar els arcas de venda per
mina d'un cartell; aixi coto la de
conservar en llar podar 'libera de
conapra, per tal que els agen; s
Eautoritat municipal nuguin comprovar en qualsevol mornent que el preu
de venda fixat no ultramieei el ..naximum de bel/raid industrial que tenen autoritzat, i ia l'advertiment que
5era inexarable amis els infractor'
daquestes disposlcions, imposant-les
les sancions que autoritza la 1.Iei.
plaJa de Pcrengurr IV i d'une-mazació de la atase std Rei en conrdinacia
amb les obres que es ruin:en per a It
reconstrucció de la Casa Padellás i la
de les muralles ronunes.
Autoritzar la construeció de petites
L'Ajuntanient de Barcelona, en ;Mies le preparació de la piscina situacanusliment del que fou acordat, en da a les termes de nlintel numero a de
sessió del 3 de maig de 1534, i per la placa efEepanya, cedida al Club Fetal d'honorar com en anys 2n :triare, meni i .1.F.sporte.
ele mereixements cientifies 1 anees
Cedir a la Federada Catalana de Navirtuts del doctor Salvador Cardenal. tació
Amateur la piscina del Pare de
obre un coneurs entre Ilicenciats en
medicina, a fi de premiar anal) la muto Montjuie per a celebrar-11i els dies t4 i
de Catalus
titat de 4. 000 pessetes, el qui renneixl, es de juliel f i % cernís:mute
a ¡mina del Tribunal, determinades nye de nidada, i els dies 28 1 29 de
els
tampienats
d'Espanya
de nacondicinns nerque vagl a restranger
a estudiar algnn asekete o esPerialbat tecla ¡ aalte.
lehr al Centre Cultural Gallee l'Eade la carrera de medicina.
Aquest cernerles es regularä subíec- tadi ile Montjure per a celebrar-hi
Partit
de fiaba? amb motín de la testa
a
les
bases
que
facilitaran
ab
tant-3e
anomenada Dia de Galicia,
intertssats a Casa la Ciutat.

La 'Beca Dr.Cardenal'
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INFORMACIO ¡D'ESPIAD
Una nota de l'As- La reorganitzaeió del Baile Avui la Gaseta publi- La troballa d'armes i explosius La cooperació del
cará el decret sobre
sociació de fabriExterior crEspanya
al local de "Falanje Española" Sr. Alcalà Zamora
la inversió de la Cona l'Acadèmia de la
cletin¡utslian
cants d'alcohol Manifestacions
Riu tribució territorial Quaranta
seu ¡overnador
proeessa- Llengua Espanyola
demanarit
presii
sat
Catalunya
a
industrial
Herrera
i
ment
del

Madrid. ti. — L'Associació ne Falaicants d'alcohol industrial d'Espanya
ha fet pública la seeüent nota:
-Davant les inexplicables protestes
que en alguns sectors vitiviniceles ha
suscitar el decret de la Presidencia del
Canse!! de Ministres, portant a comrlintent el erecePte obligatori per a la
Campea d'adquirir iaa.000 hectolitres de
residus d'alcohols vinies per a la torració de carburant nacional, mesura que.
!erenaMent i imparcialment mirada, tan
teneficiosa seria per a la viticultura llar:Oral, l'Associació de Fabricante d'Alcehal de afelasses, es dirigi a acuella
residencia brindant-se a subministrar
senesta mateixa quantitat sense ca p mera d'utilitat industrial i a oreu inferior
s !'assenyalat nel ministre per als al;ancle de residas.
Aquest oferiment sha jutjat per alga,: entitat vitivinícola en nota facilitada
• :a premsa com a insincera. Res és
ne lluny de la veritat. La nostra Asrxiació esta disposada a cornulir-la
!reialment i honradament en toles les seres parte, defensant amb alai) no sols
a sava pròpia vida sind la mateixa agrirasura racional. Perquè quan la indas-a saetera compra la remolatxa ha de
-aloritzar, naturalrnent. el sucre que
ca pagar al cultivador, i en ella es conti: , una part del qual tancat en la
melassa) significa una riquesa de molts
nilions de nessetes ere el mis elemental
cenit econòmic obli ga a defensar: privar. Perque en fer-ho permet pagar la
sernolatxa a oreas remuneradora per als
nelts milers de camnerols que en quasi
ates les regions d'Espanya la cultiva,
:ene que foreosament hauria de rebaina si el de la melassa s'envilís en tan57 als seus alcohols els
mercats imvrtants, com pele seas compet idora sinara, causant amb això un gravfaaim
ny a l'agricultura patria , i en segon
perece no hi ha can nació al mar.
1 es pretengui tal desencert, sima que,
contrari, totes elles estimulen i endeazen aquesta prnducció alcoholera auch
tr. inacabable nombre de disposicions
per a suplir la possihle manca de gasa
-:raenugra.seuntambix
el aroveiment nacional de carburants. vi?e tat punt per a una nada.

Antecedents deis
condemnats pels
tets d Hernigua
Santa Cruz de Tenerife, II. —
1.1s condemnats pe/6' successos
llerznigua, àdhuc els condenaso a murt, han conegut ja el
El que es /Ilustra mes afeetu es Domènec Medina Santos,
se 42 anys, condemnat a 20 anys
fedat deis quals da compresa
Entre un dotze anys.
Els antecedents dels condemrats a mort són els següents:
francesc Martín Negrin, de 42
anys, casal, amb cinc fills el mes
reist deis quals cumpla dos anys;
Nicenç Valladolid Mesa, solter,
que mantenia els seus pares;
leudo Facundo Hernandez.
anys, solter, que lambe mantaia els seus pares; Manuel
iselino Perdomo, casat, amb un
ocorregueren eis sucesos feia un mes que havia
i;rtit de la caserna—, i Aveli
avarro, casal, arnb quatre filia.
El periódic -La Tarde" publica
cza comentari en el qual diu que
ro vol discutir la sentencia. El
fall obeeix a la consciencia estricta dels jufges; peró s'ha
'd'interpretar amb esperit piadós,
en raó a les circumstäncies. El
dende no fou individuni, sinó
e llectin. Cap matà i mataren
ha molla distància entre les absolucions i les cona mart. La pietat, en
easions, es tambd justicia.
tenerifenya disputarh
aquestes víctimes a la mort, i ho
fría cense coaccions i sense
vielenries, car la República es
rnagna.nima i comprensiva i sap
perdonar. Tenerife &manara
clemImcia serenament. tal erinn
prócedeixen els bornes i eIs potes dignes.

El Sr.

Alcalá Zamori presidirá el Con
sell d'avui

Madrid. 11. — Havent tractat el
Consell de ministres sobre reorganitzacia del Banc Exterior d'Espanya.
un periodista ala entrevistat arnh el
governador, senyer Daniel Rius, ei
qual ha fet les següents mandestacións:
—Efectivament, la nieva decisió Es
ferina. Si he de seguir governant en
aquesta entitat, ha d'ésser per a canviar la seca posició. El meu dilema
és ben clar, o es fa la reorganitzaci3.
o ine'n vaig. El Govern, afortunadament, ha rebut les nieves suggestions
amb tot afecte. 1 sembla que esta
disposat a ajudar-me. De mornent hi
ha una predisposició perque el Banc
Exterior realitzi aquelles operacions
financeres a l'exterior que els seus
estatuts Ii presenten mil obligada. I
en aquest sentit es tracta que pugut
finançar tot allò que té relació ami)
la importació de petroli i saltee i amb
l'exportació de mercuri i de produates de pesca, preparats per aquelles
malas que en certa manera eón monopolis, com les almadraves. Per alca
part, el Banc Exterior ha de finançar
a l'estranger l'obra de turisme, que
també té la seva importancia en la
balança de pagaments caín una destacada exportada invisible.
Res del que desitjo per al Banc
no neix del mea caprici ni de la iniaginació. ante limitar modestament a
posar en peu aquelles disposicions - de
la carta fundacional de l'entitat, que
iins ara no havien estat utilitzades.
I a tal fi, tris trobem ami-) la finançació dels Sindicase crexportació i
amh els d'importació. El Banc na
haurà de convertir-5e mai en un comerciant. Pera si que té una missió
a cm-riplir ajuntant els interesaos dele
agrupaments mes destacats dels comerciante, mur a l'entrada com a la
sortida dele productes mis genuins
del nostre tràfic internacional. Crea
que en aquest terreny, sense perjudicar interessos creats, el Banc Exterior te una labor financera i fina d'ordre comercial— protecció, estudi i
organització de mercar— que ha de
realitzar a profit del comere nacional.
La provisió de fons per a realitzar
aquesta fundó pot tenir tres camine
diversos. O be ti capital propi del
Banc, o bé el redescompte, o bé remissió de valore a llarg termini, per
a la qual cosa el Banc está plenament
autoritzat, per be que aixó no vol dir
que es van a fer aquestes emissions.
La me y a impressió en aquest aspecte és ben concreta. El Banc Exterior pot realitzar -a- arnb vistes al
comerç internacional —totes les operacion s que realitzi qualeevol Banc,
menye la de eaptació de l'estalvi, que
queda reservada a la Banca privada
i a les Caixes d'Estalvi.
EI que esta succeint amb el comete de
contingents era cosa esperada . Ha succeit el mateix a totes les nacions. El
contingem és molest. I desmoralitzador.
Es una rémora. A Espanya, abans de
muntar-se aqueja. sistema, ja es va indicar al Govern que succeiria aixb,
i que el servei s'havia de muntar en
una eneitat que no fos oficial. La distrió Edxétercioonrtingents s'ha de fer pel
Bann
En altre tema interessant és el del
nexe del Centre de moneda amb el Banc
Exterior, ia tot sistema de canvi dirigís
h¡ ha daca funcione especifiques: la que
té relació amb el canal en si i l a que
afecta d'una manera precisa al comerc
i al finançament d'aquest cornere. El
Banc Exterior, en virtut d'aqtrest principi, ha d'intervenir en el Centre de contractació de moneda. D'igual forma ha
d'intervenir en la Comissid interminis-

Sólcompletament
contrari a tot allä
teria
e
que signifiqui l'extensió del Banc Exteri)r per restranger en forma de sucursals. Pera sí ho sóc en forma de Delegacions i d'inspeccions generals , rinculata en persones dalts coneixements
dele negocis, dels mercats, de la vida

BLOCH

MOTOBOMBA
BENZINA

A

PER A

REGS

Ideal per a
regad rus.

Rendiment màxim
Consum rOdUit
Preu econòmic

Madrid, 11. — Denla se celebrara
( caben al Palau, sota la presidencia
del cap de l'Estat. Abans d'aquesta
r eunió els ministres celebraran un
Petit Conaell, en el qua) tractaran
dele pressupostos i Potser d'alguna
ultra questió d'interés.

Madrid, ii — 51ra Iliurat a l am.
La .xkdor dallernanya a Madrid un
escrit firmat per gran nombre d'atc'eiste s i algunes entitats en e l qua;
que Finte- gestioni era t , urt.fiteta una amplia amnistia dels caeOnd a una amplia amnistia dels cinla dans que romanen ale eampe
' arttrarió per hacer trcballat en pro
dei s ideals de pau.

comercial internacional i dels e ntroncamenta arnb Bancs estrangers. Relacions
bancàries i comercials als mercats sudamericana, Orientacions ego al nord
d'Europa, envero aquests mercats d'Orient, europeus, en aquesta cosa ruta de
la Mediterrania, que s'obre al come rc e s
braç-panvol,curmetadl
d'aquesta simpatía nue tenen per nosaltres els joves febles islàmics. Retacions amb entitats que en alguns paleo, són genuinament hispans.
Cal aspirar a qui el Banc Exterior
serveixi d'instrument de penetració en
algunes activitats nacionals que han fet
älgunes sortides ben atrevides i ben dirigides a l'exterior. Ara mateix, el Brasil faria un emprèstit a Espanya. Aquest
emprèstit es dedicaria ä conetruccions
navals que Feranva pegues realitzar.
Tres-cents milione de pessetes, ben garantits. que es transformarien en jornals. En jornals industrials. I inri din
aquest emprèstit, diu un altre. El que
s'hauria de fer a l'Arrentina — com el
va ter Italia — per a la otiestió dels
deablocaments.
Indubtablement que en qüestions de
desblocament de credits i de saldos de
divisa, ene són muntades sobre possibilitate d'intercanvis, d'exportacions i importacions addicionals , es el Banc Exterior el q ui ha d'organitzar-ho , ja que
posseeix l'instrument financer adequat,
una organització completa a l'estranger i
una persoralitat solvent.
Ne tinc la més petisa ter:menea en
relació a les campetencies. La meya
idea no és endinsar-me en el terreny
de ningú. Malt al contrari. Es obrar
nous campe. Cree elle el Banc d'Esturma hauria de trobar aten simpatic el
Sana Exterior, ahandrmant antics cantina equivocats es !lances Per aquest
terreny. En alai q ue fa referencia a la
Banca privada, la idea d'envirtarir el
Bant Exterior, d'oferir-lo com un runt
de recolzarnent salid per a l'acaia exterior. li hauria de eernhlar excellent a la
Banca privada. La mes-a impressió é5
que ele campa estan ben delirnitate.
Les perspectives futures Banc , si
entra per aquesta via, san brillants. Res
de negocia nous. El nostre comerc exterior cada cop queda mes feble, i no
trata enlloc qui l'animi i reata-nula La
mateixa acció oficial, la mateixa arrió
particular no te 1-i/ordena FI Banc Exterior intentará canutlie la ¡aneja per
a la mal foil creas, auch el men millor
desig, amb l'aiut del Govern. eue per
les manifestacions del senyor Samper
estic seg ur q ue no li mancará.

Els Srs. Miranda,
Just i Altabás cursen la baixa a la
Unnió Pepublicana
Autonomista
València, 11, — 'telilla el Consell federal del partit d'Unió Republicana Autonomista per tal de
tractar de la conducta seguida
pels senyors Marc Miranda i Juli
Just, aquests no comparegueren.
El senyor Marc Miranda enviä
una carta donant-se de baixa.
El Consell acceptä la dita baixa,
fent constar en acta el seu sentiment. Tarnbi es liegt una carta
de l'ex-diputat a Corle de les
Constiluents senyor /lector Altabas, d.-mant-se de baixa, aixi
mateix, del partit. Com que el
senyor Juli Just no comparegud
111 es va rebre cap carta, es procedí a votar el seu cas, i s'acordä
expulsar-lo.
Acabada la reunió es va rebre
un escrit del senyor Just donant-se de baixa del partit.

Reunió de la Junta
Central del Cens
Madrid, II. — Sota la presidencia
del senyor Didac Medina sha reunit
aquest mati al Congrés la Junta Central del Cene.
IIi han assistit els eenyors Gonzatez Poçadas, Gastardi, Cardenal i
Sanmartin,
Sha acordat declarar incloses a 'a
llei d'amnistia le; multes imposades
per la dita Junta per delictes electorala.
Tumbé Ola parlat dels recursos
d'aleada interposats sobre la des : gnació de tocata per als efectes
rala.

Camperols sotmesos al Tribunal

d'Urgència

En pro d'una amnistia a Alemanya

JAUME CUIXART
MARAGAll, 17 Al 23 • ILADALOPiA
RONDA SANT PUL 22 .11ARCELONA

;Nitrescine Jets
el
o Es
a la
de Primo de Rivera Moreno

Sr.

Huelt a, t — A l'Audiencia s'ha
celebrar la causa contra Antoni Quin,
tuco i vint-i-qua l re individus mea, per
sediciä i coacciono durant la paseada
vaga de camperols al poble de Gratis'
león.
El Tribunal d'Urgència ha condena
nat quinze dels processats a penes que
osciHen entre dos i sie anys, i els
nou reetante han estas absolts.
Han actuat cont a defensora els s e
Bell i Gutiérrez.
-nyorsCde.
L'autoritat ha pres grans precan
cions a l'interior i als voltants de
l'Audiència.

Madrid, i t. — La "Gaceta" publicara
doma el segiient decret d'Hisenda:
"El decret de 38 de mara de 1934 fixi
provisionalment en 43 .186322 Pessetes
l'import de la contribució territorial que,
en compliment del que disposa l'article t6
de la Llei de ió de setembre de 1932,
hacia d'ésser cedida a Catalunya.
El cost dels serveis traspassats a la
Generalitat exeedeix de l'esmentat import, segons la valoració aprovada pel
Consell de Ministres, i, essent necessari
adoptar les dispasicions pertinents, a fi
d'evitar duna banda que es produeixi
simultaneitat de règims en el pagament
dels serveis cedits —que prohibeix l'arSiete 48 de la llei de Pressupostos per a
l'exercici de 1933 —, i de l'altra que la
falta de justificació de la ¿-ata dels valora en el segon i successius trimestres
de l'any actual Ilittrats a la Generalitat,
creí diiicultats a les tresoreries d'Hisenda de Catalunya;
A proposta del ministre de Finances
i d'acord amb el Conscll de Ministres,
vinc a decretar el segiient:
Article primer. — A partir del primer
d'abril de 1934, el cose dels serveis de
Pesos ¡ Mesures, Justicia, Vigilancia i
Seguretat, Guardia civil, Beneficiancia,
Aviació civil i Administració local, cedita a la Generalitat de Catalunya, s'impugnaran i seran aleros per aquesta amb
l'import de la cantribucia territorial que
recapti i que a aquest sol efecte es :oilsidera cedida en la quant:tat i amb las
pci decret de .2nS
l imitacionsaxtsades
ni
nlare de 1934.
Article segon. — Les ordenacians de
ragaments s'abstindran «expedir, des de
la data de publicada d'aquest dccret,
mandats de pagaments l'import dele
quals sigui destinas a satisfer tatalment
o parcialment les obliesacions que, segons l'eatablert en l'article primer, han
de- star a cárrec de la Hisenda de la
Generalitat de Catalunya.
Article tercer, — El Ministeri de Finances dictara les disposicions necessaries parqué, una regada es tingui la liquidació dels pagar/wats efectuats per
compte dels serveis cedits durant factual
trimestre, tingui ingrés a la Hisenda
la Generalitat l'import de la contribuzia
territorial recaptada a la provincia de
arnb reducció del saldo que pugui resultar a favor de l'Estar, com
conseqüènci a de la dita liquidació,
com tambe per a formalitzar la data dels
valors que correstAncuin al periode de
ia cessió efectiva daqUestes contribucions
a tot Catalunya, per adoptar i posar en
execució totes les altres resolucions de
caracter complementari que remereixi
l'execució d'aquest dectet.
Donat a Madrid, a II de julio' de
1934. — Niceto Alcalá Zamora. — El
ministre de Finances, Manuel l'atraco."

L'ESTATUT
BASC
Acords del Comité
dels 18
Bilbao, u. — Aquest mati, a les
dotze, s'ha celehrat al Palau de la Diputació de Biscaia una reunió extraordinaria del comitè dels divuit, que
entén en tut el relacionat amb l'Estatut base.
Aquesta reunió s'ha celebrat a proposta de la Cornissiú gestora de Biscaia, i ha estat presidida per l'alcalde
de Sant Sebastia, senyor Saisiain.
Acaba la reunió facilitat una
nota en la qual es dána compre que
a la reunió han assistit els representants de les comissions gestores dAlava, Guipúscoa i Biscaia, i els alcaldes de les tres provincies busques. La
nota diu així:
Oberta la sessió per la presidencia,
i donada lectura de l'acta anterior,
una regada escoltar el parer dela reunits, s'ha acordat unanimement suprimir de la dita acta la part referent
l'aprovacia de l'actitud adoptada per
minoria te. e; onalista basca, retirant, e del PrIament per solidaritat amb
I Esquina Republicana de Caialunya,
rota cegada que en la reunió corresponent ni es debuté ni es vota l'assumpte en cluestio.
Seguidament el senyor Cendarrain,
que ha actual de secretari, ha donar
compre al Comise d'una carta rebuda del diputar a Corta senyor Horn,
en relació amb la designació de tecnics daquestes provincies que, en unja
del; que asatnyali l'Estat, s'ocupin
d'estudiar i redactar el titol del projecte d'Estatut corresponent a materia económica.
El senyor Galiano ha manifestar
que precisarnent en relació amb
aquest assumpte esperara la contestació del Govern quant al nombre i
a la qualitat dels elements que havien
de compondre la dita comisan:).

La policia s'ulcauta

de "El Socialista"
Madrid, 11. — La marinada pass, la la policia es presenta a la in,premta de "El Socialista" i s'incauta
de la tirada del número abans ele sortir al carnee. A conseqüencia d'armes.,
ta mesura avui no s'ha venut el citat
periòdic a Madrid.

5 per a proce'ssar els senyors Primo de
Rivera i ex-marqués aliseda per
a q uest fet.
F. E. DONA A ENTENDRE QUE
ES UNA CONIBINACIO DE LA
POLICIA
Falange Espafiola ha fet pública la
següent nota:
"La Junta de - cornandament de Falange Espafiola, de la J. O. N. S. necessi!a fer -constar,
Printer.— Que al seu Centre dra,
carnet de alarqua5 del Riecal, no s'eataca celebrant ahir can reimia, ni pública ni clandestina. Ho prova el fet
que el jutge de guardia tan sols ha
comprovat l'existència al Centre duELS DETINGUTS
nes quaranta p er son es repartides entre
A la Direcció general de Seguretat les oficines parlamentäries, la Paras
han manifestat que ja tenien conei- de treball, l'administració de les rexement de les estranyes entrades i vistes "F. E." i ''J. O. N. S." , el gasortides que s'observaven al local de ratge, la consergeria, el jardí, etc.
"Falange Espai' i per aixä els Quaranta persones en un local on funagents ja havien estas provelts del ciona un equip d'empleats per a tots
corresponent mananient oficial per a a q uests serveis, no és cosa com per
a posar en moviment tosa la direcció
entrar a l'interior del local.
de Seguretat.
Els detinguts són els següents:
Segon.— L'escorcoll policíac en
Francesa Pérez Herraiz, Jesús Gran- virtut del qual es diu haver-se estat
de Pérez, Manuel Pacheco Duran, trobat l'imponent arsenal que els peJosep Murciano Verbacis, Josep Ma- riódica descriuen, va ésser practicas
ría Bazar/ de Zarzae, Enrique Sita- pels agente sense requerir la presenrez Inclán i López, Antoni Mata cia de cap testimoni com exigeix la
Rubio, Guniersind García Fernandez, Lid,i en la seca major part, guau
Tomas Heredia Bas, Casimir Gutié- ja havien estat traslladades a la dirrez Aguallo, Eduard Gutiérrez Pola recció de Seguretat totes les per,ions
Latorre, Manuel Ferran Pérez Fon- que es trobaven als Irxals i poder
sin, Ferran Alarcón Rodríguez, Josep fiscalitzar l'escorcoll.
Aquesta és la veritat. Ara be. : si
Cuéllar Campos, llamen Jimeno Fernández, Didac Sánchez González, a q uest simulacre de deseobrintent tearorific
té per objecte distreure a l'oCantil Olcina Alvarez, Pere del Sol
Josep Vina Villa, Antoni pinió de coses mes greus i consolar el
González Pereira, Lluis Herrero Al- senyor Solazar Alonso de la falta d'alcázar, Josep María p 111Z Aguado, Vi- tres exits, la Falange Eanaaola de la
cene Garcia Ferrero, Joan Lara Sae.c, J. O. N. S. res té a dir."
Felip del Cuervo López Torres, Josep Joaquitn Pisón Díaz Corral, Josep alartinez Velquizas, Enric Quesada Muruera, Eral/cese Carvajal Capella, Ferran Vega Corral, Manuel
Gamez Barrero, Elies Mario Palay,
Zacaries González Rodríguez, Lluis
Borrego Navarro, Carles Colorado
Magan, Didac Aparicio López, Leopold Lapez Carrión.
-•—
Josep Alonso Buenavista, Eduard
Madrid, 11.— La Companya del
Radenas, Lluís A. Redondo Acuña,
Nord
ha
inaugurat
les seves noves
Joan Antoni Bejarano, Casimir Navarro Agulla, Alfred Guerra afiralle, installacions i nou edifici per a la sortida
de
viatgers
de
Madrid.
Antoni González Rojas, Enríe NavaEls desecas de mercaderies es tearro Muñoz-Cobo, Manuel Nofuentes
'liza ami" una bateria composta de
Garcia, Rarrion Nobeta Navarro, Joan guatee
muntacarregues. Ele viatgers
Aparicio López, Josep Maria Alfaro
Polanco, Robert Navarro de Vergara, p oden utilitzar per al seit descens dos
Angel Núñez Canaldas, Lluis Agui- grans ascensors collocats en un dels
lar Salgueras, Patrici Gutiérrez Mar- extrerns del vescibul. Aquests baixen
tínez, Ferran Marón Garcia, Salvador uns l'alçada d'una andana elevada,
Ramírez de Teta, Lluís Ciudad Igle- d'on parteixen les escales dances a
sia.s, Marià Fixac Herrero, Eduard cada una de les vino.
El vestibul del nou edilici midetx
Cancedo Sacristán, Angel Contador
23 d'amRodrguez, Josep Maria Fernández 60 metres de llargària per
Ossorio, Ferran Alvarez Villanueva, olada.
del
nou
pati de
Testa la inuminació
Josep Martín Fernandez, Germa Caun sol supera de 17
mina Llevana, Josep Miguel Guitarte cotxes es fa ambque
compra en la seca
metres d'alçada,
i Joan Bombi Velado.
art superior anda cinc projectors
Les bombea i explosius trobats als peleetrics
que
illuminen
en toma disoterranis del local han estat tramereccions el p ati d'entrada.
sos a laboratoris per al seu analisi,
La Companyia projecta per a mas
detinguts han manifestar que
la total ampliació i neforma
ignoraren l'existència de les armes i endavant
de
les teces vies i andenes amb lob'
explosius trobades.
Aquestes armes i explosius han es- jede de destinar per a les sorticles
Madrid els accessos mes immediats a
tat trobades als soterranis, i a l'inte- l'andana
elevada, i a tallar d'aquesta
rior del local no s'ha trobat cap manera el recorregut que el públia
arma.
hauri d'efectuar per a Pu j ar als trens.
A les oficincs, la policia s'ha incautas dun fitxer amb vuit mil noma
alguns documents d'interès.
Els detinguts han negat també que
celebressin cap reunió, i han mandestat que tots anaven al local cada cha,
sense convncatbria previa, i sense
propósito de carácter politic.
A la Direccia General de Seguretat
Madrid; 1/. — El prcsident de la
s'ha mes la filiació a tots els detin- Comissió Mixta de Traspassos, segurs, els quals han protestat de la se- nyar Labt, ha tornat de Barcelona i
va detencia dient que es tractava d'un Valencia.
abrís d'autoritat.
Interrogat per un periodista, el senvor Calot s'ha negar a ter nianiies45 A LA PRESO
tactons politiquea, limitant-se a dir
El jutge que entén en el surnari per que encara no hacia donat compte al
reunió clandestina de Falange Espa- cap del Govern de les reunirme, cele.
nyola. ha disposat l'ingrés a la presa bradcs per la Junta de Traspasaos a
de quaranta-cinc dels detinguts, i els Barcelona.
El scnyor Calor cha encetrat agrait
altres, en nombre de seixanta-cinc,
per les atencions de que ha estat obhan estat posats en llibertat.
jecte a Barcelona per part deis eleinents de la Generalitat de Catalunya,
DILIGENCIES JUDICIALS
creient el president de la Comissia
El jutge sector Marta Luján, que de Traspassos que la 'qiitatia relativa
entén en lassumpte de les detencions a la Bel de Contractes de Cenreu ea
practicades al/ir a un centre de Fa- traba en una fase favorable de solulange Espanyola, ha estar des de pri- ció, ja que al seu criteri hi ha a Cameres llores del mati al seu despatx talunya desigs d'arribar a una concimdel jutjat número ro.
dia amb l'Estat espanyol.
Ila negat que existis intransigenHan comparegnt davant del ¡urge
els detinguts i s'han ratificat en la se- cia i ha dit que la seca entrevista
va negativa que celebressin cap reu- amb el senyor Companys s'ha desennió clandestina, indicant novament rotllat en termes d'una gran afectuoque es trobaven al dit centre com al- sitat. i semilla que será rnolt curt el
termini per tal d'arribar a una eolutres dies, en cohversa amistosa.
El jutge ha sollicitat la presencia ció dintre d'una major cordialaat.
dels agente de l'autoritat que practicaren el servei perque assenyalessin
quins eren els deringuts que estaven UNA NOTA DELS OBRERS
en reunit'i, i quins els que penetraren
PARATS
al local posteriorment.
A mig mati ha arribar a la Casa
M adrid, Ir. — El Comité d'ohrers
deis Cannnges el senyor Joseo An- rata ira lea pública la atguent nota.
tonia Primo de Rivera, i ha romas
' Davant rangoixosa situadó de centeOrno d'una hora amb el jutge. Tamaé
nars d'obrers parats, situació de la qual
ha prestat declaració el diputat senyor
no es tan cartee els qui traen casa
Moreno Herrera.
degut a la gual a diari es
El senvor Primo de Rivera, després menjar,. ¡
veuen ahanionadcs al carrer nombroses
de declarar ha. visitar els detinguts i familtes
d'obrera cense feina, aquest Coels ha diri g it la 'urania. A q uests han mite convoca tots els que es troben en
Id el salut feixista i han donat cistale
circumsüncles,
percot denla, dijous,
ques a Espanya i a Primo de Rivera.
Els sen cors Primo de Rivera i Mo- a les des luí mata aciakixin clavan( el
reno Herrera s'Itan fer responsables Ministeri de Justicia, a fi de Ortlar
de t ot l'ocorre g ut i cle les conseqüen- ministre d'aquell Departament que post
cies q ue puguin derivar-se dels feto. reme' a aquesta situació, i despia a
Sembla que el ¡urge s'ha dirigit al l'alcalde de Madrid que compleixi laTribunal Suprem perque entengui en fett pel cap del Coreen en l'entrevista
tot ei que ea refercia a suplicatoria que tinguérem dissabte."

Madrid, 1 1. — El ministre de Governació, en retire els periodistes, ela
ha rnanifestat que no tenia cap noticia
per conmaicar-los.
Com que un periodista ha alludit
la detenció d'elements feixistes efectuada ahir, el scnyor Salazar Alonso
ha respost:
—En això sita seguir un trámit absolutarnent normal. La policia practica recerques, realitza detencions i tot
seguit passa els corresponents atestare amb els detinguts a l'autoritat
judicial. Con/ es veu, la inhibició del
ministre i de les autoritats governatices no pot ésser mes clara.

Madrid, 11. — "Heraldo de Madrid - publica una informació sobre
el funcionament de l'Acadèmia de
la Llengua.
Posa de relleu l'aíany amb que
el senyor Alcalá Zamora es dedica
a la cultura; assisteix puntualment a
totes les sessions de l'Academia de
la Llengua. Durant les seasions es
discuteix en to reposas i doctrinal. Els
casos de dcsacord se solucionen mitjançant votació.
El senyor Alcalá-Zamora ocupa el
seient lletra D; s'asseu entre el president de l'Acadèmia, senyor Menéndez Pida!, i l'acadèmic senYor Josep
Alemany.
La persona que ha facilitat aquesta informació al redactor de "Heraldo - alta referit a l'adolescència del
scnyor Alcalà-Zamora. Ha recordat
que quan era molt jove ten unes oposicions a advocat del Coneell d'Estat, a les quals es presentaren els
millors advocats.
El dia del fall, essent president del
tribunal el conite de Romanones, aridi des de la seca cadira de la presidencia: "El senyor Alcalà-Zamora
que iaci el favor d'acostar-se-.
Tirnidament s'acostà el senyor Alcala-Zamora, i el colme de Romanones, en veu alta, aiegi: "Sou digne
d'ocupar aquesta presidencia, senyor
Alcalá-Zamora, en un tribunal que
jutja unes oposicions l'eres per visa.
Molt be. Teniu el niimero u. lis felicito -. 1 estrenyé la m'a del senyor
Alcalá-Zamora. Pon la primera vegada que el comte de Rornanones encaixà amb el que passant el temps
halda «éster el primer. president de
la segona República espanyola.

Segueix la vaga de
Les noves
cions de la Compa transports urbans
a Saragossa
nyia del Nord
Saragossa, 11. — Continua la vaga de
a Madrid

El Sr. Calot esta
satistet dels tractes
rebuts a Barcelona

tramvies i autoämnibus. Circulen algtms
d'aquests darrers vehicles concluits per
guardies d'assalt i part del personal adates durant la darrera vaga.
A última hora han sortit tumbé alguns tramvics conduits per guàrdies.
La normalitat és absoluta i l'actitud
dels vaguistes és Pacifica.
Horn diu que, transcorregudes 48 hores , els obrera es reintegraran al treball,
si bé l'opinió es mostra amb un cert
rece' sobre el particular, puix que recorda el succeit en l'anterior vaga.

La qüestió del
Consell Ordenador
de l'Economia
Nacional
Madrid, ti. — Aqueets dies a :4 viragut dient que d'un moment a raltre el
Govern prendrá una decisiä sobre el
Consell ordenador de l'Economia Na;test assumpte sera portat aviat a
ucir:AnCal
lonsell de Itfinistres. Disselt lactuat
Consell, especialment en tot alió que es
relaciona amb la part executiva i resolua
tarja, seran substituits per elements duna Camissia executica o gestora, en 15
qual tindran entrada diversos, no tots,
dele elements de la Comissia que en forma de poneneia ha vingut eattxliant. per
ddegacia del Govern, la reforma d'aquest
organisme.
'ascoiardri alal
sigOnauiannet 'd'c'ehlerincolneselleorrat,e'de
sC
perit de la llei preparada.
Tot qoant faci el Govern sobre el
particular sera sotmès mis tard a l'a.
pravació de les Corts.
--•••n•nnnn ••n

LA VAGA DE CURIALS
Madrid, 11. — El cronista da
Tribunals del charl "Informaciones" er ida l'atenció del Govern
sobre l'anunciada . vaga dels curials, entre altres extrema pe*
tractar-se d'un servei pliblie di
l'Eolat.
Advoca perqUe es millori la
'sittiació dele ourials que cobren
actualnient les matetxes quantatats que en el segle X\11, cense
p garantia d'estabilitat CO la
S CV 3 professiö.

LA PERSECUCIO DE LA
PREMSA SOCIALISTA
Madrid, 1 1. — Aquesta nit ha
eslat dentinciat i recollit el periódic - Luz" per una carta del
diputal per AsItiries Amador
Fernandez dirigida al ministre
de la Governació.
En la dila carta el senyor Fernäiulez es queixa de les persecución:, • mulles de que es ob..tecle el periòdic socialista d'Oviedo "Avance", ¡ ataca durament el ministre de la Governació e ei Govern per la aova pnl.
sceució a la ¡velillo R oci onolioa .1*
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Conferencia del
Senyor Torres

Un estranger
indesítjable

Carnpainti
Madrid, 11. — Al Cercle cadi ha donat una conferencia sobre el tema "Las derechas en el Parlamento y la
epinión pública" l'ex-sots-secrered de la Presidencia senyor
Torres Carnpanyä.
El senyor Torres Campanyä,
'després de dirigir una salutació
als assistents, ha justifica el
tito! de la seva conferencia, per
estar passant al nostre país fels
que obliguen als que en lenco
coneixement a mostrar davant
ropiniö quina és la situaciö
la República.
Ha analitzat la posició de les
dretes, ¡ ha dit que aquestes
representen la majoria de l'opiniel pública espanyola. A aquest
efecte, ha fet una detallada hist‘ória del procés seguit en les
eleccions de novembre. rebutjant
absolut que el resultat es degui a l'actuació del senyor Martínez Barrio.
Ha dit que el resultat fou degut a la divisió deis republicana, i a aquest efecle ha llegit una estadística per demostrar que la representació a les
Corta no es proporcionada al
cal

nombre de sufragis obtingut per
cada partit.
Ha posat de renco' el perill que
al seu judici representa per al
país el fet de la debilita del Poder públic, que pot servir de pretext per a produir un corrent que
porti les dretes a la conquista

Un súbdit alemany va denunciar un
compatriota seu que es feia anomenar basó de Fonbon Butigi, per haver-li fet lliurar determinades quantitats amb la promesa d'obtenir-li la
documentació necessitria per a nacionalitzar•se colombiä. Ahir a la tarda,
un altre súbdit alemany anomenat
Francesc Nolte va denunciar a les
autoritats que el basó de Fonbon, fent_
se passar per advocat i persona de
gran solvencia, hacia Bogas un despatx amoblat al Passatge de Mutet. 5,
desapareguent uns mesos més tard
sense abonar-li el corresponent Bogues i emportant-se'n una polsera
la seca propietat, de gran valor.
Nolte mandesta que s'havia presentas al Consolas d'Alemanya a Barcelona, on li manifestaren que el baró
de Fonbon no era tal baró ni advocat,
ni persona de solvencia, i afegi que
de les seres recerques personals hacia
esbrinat que el tal individu pertany a
una banda de gens nialejant, la qual
funciona a la nostra ciutat, i que li
havien escrit unes imantes cartes
arnenaeant-lo de mora També manifestà que el suposat basó esta realitzant una labor d'espionatge a favor
d'una nació que no és Alemanya.

FETS DIVERSOS
— Francesc Tolosa i Quintana va denunciar la desaparicid
d'un port amonedes de la seva
propietat que contenia una quanlita en melallic i un anell.
El denunciant ignora com i per
qui fou efectuada la sostraccid.
— Consol Maties AlOs, domiciliada a la porteria de la casa
número 25 de la Travessia de
Sant Anloni, ha denunciat que
de les habitacions que té al terrat de la dita casa li hala estat
sostretes Mes per valor d'unes

del Poder contra les normes de
la democracia.
A la vista d'aquest perill, hem
'd'estar tots preparats per, davant craquesta maniobra sorda
de les dretes, dir-los, amb la força que ens presta la fe republi- 500 pessetes.
cana: dad f no passareu.
En passar pel carrer de RoEl senyor Torres Campanyä vira, Josep Blanco Garcia, de
ha estat molt aplaudit.
35 anys, Ii sobrevingué una he-

La C. N. T. demana
comptes a
"El Baluarte"
Madrid, 11. — El Sindicat Metallúrgic de C. N. T. ha publicat
una nota. En ella requereix novament a tots els organismes,
grupa i particulars que hagin
'trames cabals per als vaguistes
metallúrgies, que se Ii trametin
amb tota urgencia al seu domi il i carrer de Fuencarral,
la quantitat i data dels girs iraposats per a t al fi.
Aquest Sindicat projecta un
míting j assemblea el dissabte
vinent. dia 14, al Cinema Europeu (Quatre Camine). En aquest
acte es tractarà de la destinad()
que ha de donar-se ale cabals
sobrants de la subscripció nacional, i que El Baluart, afecte
a la C. G. T., vol retenir.

room ägia interna.
Fou recollit per uns transen/11s
i conduit al Dispensari del Poble
Non, on ingressà ja cadàver,

— En el primer pis d'una
casa del carnet' de Wad-Ras es
declara un petit incendi. Ni arar-

diren els bombers, els quals
aconseguiren sufocar el foc
cap de poca moments. Cono sigui
que aquest fou degut a haver-se
incendiat una ampolla, la policia
efectuà deterininades gestions
amb l'objecte de comprovar si la
dita ampolla contenia liquids inflamables, j esbrinis que el seu
contingut era benzina i que l'estadant de la casa era persona

Di,juus, 12 de juliol de 19:51

LES COMARQUES CATALANES
QUESTIONS LOCALS

11ATARO

L'Ajuntament de
Molina de Rei maneat de material per
coneleatre els incendia

Detenci6 Acord de la Comissi6 de
govern u Varia

l'ira encara la visió del gran incendi
esdc:ingut a la fabrica d'embalatges de
fusta de loan Roig, fet °corregid la nit
del din 27 de julio 1 de l'any Pasas:, la
: o s t ra tilo fin fingid la dissort d'hatscr
de tornar a contemplar com una intmcnsa
leonera impone:u tnalmeria novament
una nitro fabricació local, aquesta d'alcohol ¡ propicia del senyor JoseP Cate/ladea

Els dos focs, de molla consideració,
efts han suggerit la idea de fes ii,, petit
comentari que esPerent no malestani
ningú i sera ben acollit, en gracia a la
sera finalitat.
Aquestes dues fog uereS lina Posal
manifest que el :lastre A ¡amaino/a esta
comPletament desequipat en material extintor, i que col, cada °regada que ocorre un csdeveitiment de la classe dels
que hrm es:tienta), a v isar els bombcrs
de Barcelona , els quals. malgrat la seva
reconeguda zoluntot i raPidcsa, en havcr
de salvar la distancia que separa ambdura poblacions. i abans no s'Iza Pague
r omrncar la tasca d'extincia, ja el fiar,
malauradament, ha linqut temps
prendre grans ProPorcians.
Ens Jesu càrrec que t'a dificilissint adquirir 1111 material comPlet i odien t per
a aquests rasos: pera 110 (reif,, tan dif id( l'adquisició d'un equip mes senzill
que vinguis destinat als treballs
micars d'evitar propagaciii i proporc id de Finrcndi. i el de facilitar el salvo:ni: tu de passibles gictimes, la qual
cosa podruz ajudar de molt a quC si Si
hargols my-e:sir:u de cridar el bencinCrit
cos de bombers de Barcelona, es trabessin amb gu¡l ja s'havia realitzat grietean',
a fi ¿'alleugerir la catastrole. Fer tan!.
unes bolles nulnegues, unza bomba de la
catenaria que calgués, escales !largues.
aquelles Iones Ser si Mt cas talanes que
aloui sS, Ilancés. etc.. creient que no
perdra res de ter:ir-ha per a quan
fos necessari, havent estar asscnyalat
amb fern (‚a aporté — de la matrixa mg.
riera que hi ha sometcn gs, ele. — un ros
d'auxili local. que seria el destinar. coavenienf „Cid etIS(Iiistrat . a donar ArinciP2
a ¡co primeros oPeracians,
cls anteriars Aimitarnents han :Teglig it una casa co,,: aquesta de tan
cabdal importancia, espen'212 que l'ac(no!, ,e,ament popular i reritable abcIlidar de toles les coses que beneficien
la localitat, estudiaron amb interés el
que deixem er (‚0301, i mis Platería, per
l'estima que els tenim. que fassin ells
eis qus ho realirsessin. atril: la qual cosa
aconseguirien la g ratitud de tal:, i tenim
la plena canvircia que el nostre Palde hi
sabría aluda. d'una Manera Positiva, car
la minora afee/aria tothom.
Per a finalitzar demanem al nostre
Ajuntament una revisia de locals, de
Possibles ir:flama/de i . establerts, can: les anteriors descrites, al centre de la Tila, i voltades de rases, per
si reuneixen les deq udes garonties de
precisia i sea:mete, i que siquin d,-ne('als fulue5 Permisos Pe/ a restablimcnt
d'aquesta mena d'indústries en ¡loes ehfrica de la Tala, SeMPre i quien mio vagin
provcits de les mesures pert¡nent.r.
Cal terna, Per la senuretat dels nostres eoterranis . rtitani-los que 210
poden garantir les enmpanvies d'asseauronces. que és l'esPant i les malCsties
que s'ocasionen, en semblants casos.

Mataró, ii.—Aquesta nit ha estat

gostera el nen de deu anys Aureli
Donat, habitant en una casa de camp
d'aquell Serme municipal, se n'ana
fins a la riera anomenada Banyaloca
i es despullà anib intenció de prendre
un bany, llançant-se seguidament a
l'aigua, pecó amb tan mala sort que
topa ansia el cap contra una pedra,
morint a l'acte.
— El ',tincó de quinze anss Joaquim Costa i Costa, d'Anglés, puja
a la part del darrera d'un camió i cometé la imprudencia de posar-se dret;
aleshores perdé l'equilibri i caigué a
tersa, A conseqüencia de la toparla
sofrí la fractura de l'occipital, quedara mort instantiniament. — C.

detingut i tancat al quarteret municipal, on continua, 13aldomer Cortés
Maicas, de ao anys, natural de Villel
(Terol), d'oiici pintor, el qual es dedicava a violentar les portes de les
casetes de bany i s'emportava les
Prendes que bi trobava. Será posat a
disposició del Jutjat.
— En la sessió de la Comissió de
govern, van declarar-se vacants els
carrera de vocals de la Junta de l'As:1
de Beneficencia de Sant Josep, que
ocupaven els senyors Antoni Montserrat i Joan Matinez i Regas, i van
esser nomenats per a substituir-los
els senyors Emili Bosch i Soms i Vicene Bartra i Pujol.
— Per infondre sospites. han ,stau
exouisats de la ciutat dos vagabunds
Tarragona, II. — L'alcalde ha reuue no van saber justificar la seca
unir els elements medies per tal de
p resencia a la ciutat.— C.
tractar de la reforma sanitaria de la
chitar.
GIRONA
— El savi alemany Dr. Adolf
Alguns forners es resisteixen a baixar Schuiden ha enviat un exernplar d'un
fascicle
escrit en alemany dedica! a
el preu del pa :: Tartrana recuperada :: Accidents mortals a Llagos- les muralles de Tarragona, escrit pel
savi arqueòleg, recentment mort,
tera i Anglés
Noticiari
Adolf Fick, editar per l'Institut d'ArGirona, II. — Quan, aquest migdia, queologia d'Alemanya. El llibre porel delegat d'Ordre Públic ha rebut els ta una dedicatòria a la ciutat.
periodistes els ha dit que hacia cebo:
— Avni ha arrihat a Tarragona
algunes denúncies segons les quals, l'escota de Santa Perpetua, composta
alguns industrials flequers de la de 14 alunices, acompanyada per
nostra ciutat continuaren venent el l'alcalde. El personal de l'Oficina de
pa al preu antic de 8o cèntims, acuse Tn
diu
tr aist me els ha acompanyat per la
atendre la rebaixa establerta darrerament. El senyor Prunes ha dit que
— L'alcalde, senyor Lloret, i l'arno eslava disposat que el pa los venia a un preu superior al de taxa, i quitecte senyor Pujol han celebrar
una
conferencia sobre remplacament
que faria les comprovacions del cas,
i que si es comprovava que no s'ate- ile l'Estola de Belles Arts de Catanien a la taxa establerta, ho sancio- lunya, creada recentment per la Generalitat. Horn diu que será director
narla SeVertilltellt.
—
L ' Escota d'Arts i Oficis de de la dita Escala el pintor tarragoni
l'Ateneu Social Democràtic celebrará senyor 1g/1/si Mallol.
— Alije estigué a Barcelona el coel vinent diumenge, dia 15, una testa
cu la qual es distribuiran els premis missari de la Generalitat senyor Pujol i Feria. i s'entrevistà amb els con.Iel dar,.
— Ha estat detingut pelo funcio- sellers senyors Dencas, Lluhi, Maro
naris de la policia Joan Salvä Cabos, Estere, Gassol i el president senyor
autor d'uns furts, entre els quals, una Companys, tractant assumptes rea
tartrana propietat d'Esteve Reyes, fet nonato anal, les comarques tarragocomes el passat dissabte. L'esmentat nitres; particularment parla. amb els
vehicle ha estat recuperar al palde senyors Lluhi i Estere sobre la neMasnon , on es trobava el detingut. cessitat de treure els presos de l'ac— El sopar d'homenatge. organit- tual presó. Ambdós senyors manifeszat pel G. E. i E. G. a honor dels taren que innuediatament que siguin
AeUs representats a la XIV Volta a valoritzats els serveis de Presons, seCatalitnya, tindrä lloc el dissabte vi- ran canviats els presos de la presó
nena a les nou de la vetlla, al restau- actual.
rant de la Barca Vella.
— Mentre jugava allth uns altres
— En sortir de l'estola de Lla- nens euu el lloc o/I es construeixen les

FIN

BADALONA

Sortida de les Colònies Escolars :: La
festa dels xofers u Troballa d'un
mosaic romá Subvenció Próxima
installació de guirdies d'assalt
Badalona. ri.— Dilluns passat, sorti
cap a Vilanova de la Roca la Colònia

sea fin

NCES

borsari

Anuncis oficials

Mercat

snr-aternn,

Els contractes
d'arrendament dels
comerços i indústries
—

LES SARDANES

Madrid, 11. — La Confederad()
Gremial Espanyola ha fet una
edició, per a repartir-la proinaament, de la proposició de Lid
presentada a la Cambra pel Senyor Ayas, que tau presa en consideració el 28 de jurty, per a regular els contractes d'arrendameras de locals destinats a c o
a do--rne1idústa.Tx
nar al comerciant o industrial
garanties d'establitat en el local
que ocupi. La proposicid ha
passat a informe de la Comissió
de Tuslfcia.
La Confederad() Gremial Espanyola es propasa realitzar una
activa campanya sobre aquest

dijous, dia 12, a les den
de la nit, tindrä 'loe, cono de
(mellare, una selecta audició
sardanes a la Plaça de l'Angel,
a cauce de la cobla Catalunya.
Organització: Foment de la Sardana de Barcelcma.
— La Delegació d'Esbarjo de
la Joventut. "La Falç" ha organitzat per a avui, a les den de
la venia, una audició de sardanes, a cärrec de la cobla Popular, que executarà un escolla
programa.
— El dissabte que ve, dio 14,
a la nit, tindrà lloc, a la Rambla
de) Prat (Gräcia), davant del
Bar Flor, una bailada de sardanes, a caree de la robla Popular, organitzades pel Grup Sar(tenista del C. C. de G. (Santa-

assumpte,

eaddalgua, 12 Á 14),

del poble de Coll de Nargó, ha estas
trobat el cadáver del nen Josep Ribera Ternes, el qual s'ofega en banyar-se a l'esmentat sita
— Diumenge tara una sortida a
la platja de la Rabassada, vora Tarragona, el Grup Excursionista Pla i
Muntanya.
— Ha comcneat a editar-se tIII
volum dels treballs prennats en els
Jocs Florals dels anys 1919-20-21.
— El comissari d'Ordre Públic ha
autoritzat el Sindicas d'Obrers de
Córcega i descarrega de l'estació del
Nord, afecte a la U. G. T., pesque es
reuneixi aquesta nit en assemblea general.
— Aval ha sortit cap a Barcelona
el comissari d'Ordre senyor
Martí Cabos. Tornará el vinent divendres, acompanyat de la seva familia, que resideix actualment a Badalona.
— Han acabat per complet les
obres de reparació de l'afermat i
murs de la carretera de Balaguer a
la frontera francesa, tras del port de
la Bonaigua, que les nene destrocaren el passat hivern,
— Han estat denunciarles al jutjat Francesca M,,jxó i ?sierre Vendrell, les quals al rnercat del Pla han
promogut avui un fort escindo,, ensems que s'han produit algunes lesions d'importancia, •—• C.

de !M'a

Les Diputacions, després de la repre- han d'ésser trameses
sa d'abans-d'ahir, queden quelcom fluixes : les 6 per i on (27.5oo.000l, 88.5o 2.atalà i abgns de les nou
i Provincials, 8875 (--o'251. del vespre, a la Rerlacció.
Caixa Crèdit Comunal, que na shavien
contractat des de l'abril passat, cotit- Corts Catalanes, 589, 1.e,
zen 70 (-1).
El crup de cèdules, amb regular ne- Les d'esports, a Barbarà. 11

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

D'UTILITAT PER
1

ALS ESTIUEJANTS

Es complauen a oferir el servei de Caixes de Lloguer
per a guardar valors, documents, joies i all ‚es objectes
de valor, a la seca CAMBRA CIIIRASSADA, disposant
compartir/tenis a partir de 22 pesseles anuals.
Pot visilar-se tole els Mes feiners, de nou a dues.

Sortida de Colònies Eacolars
Varia
Futbol
Sabotatge
Manresa, 11.— El vinent dissabte
sortiran els infants del primer tora
de les Colònies Escolars, de l'A j antament, en nombre de yo, dirigint-se
a Berga. El dimaras. de la próxima
setmana sortiran cap a Pineda, ihres
so infants. A mitjan agost tornaran
a la nostra ciutat i seguidament sortiran el segon torn d'escolars amb el
mateix nombre del primer. En coniunt, hauran anat a rnillorar la seca
.5a:in 200 iniants, amb un augment de
50, en relació a les colònies de l'any
Pausas.
— Anuest matt ha estat a la riostra
timar un oficial d'artilleria amb el
de fer explotar una quantitat de dinamita que es trobava dipositada al polvori de la caserna del Camine, producte
de diverses troballes d'explosius.
— El p rop er diumenge, al canna del
Puiolet un interessant partit de futbol. els enuios del Sants i Manresa.
— Aquesta matinada darrera, uns
individus s'han entretingut a tallar
antb un ganivet els seients d'alguns
sillons de palla, d'un quiosc del passeig de Pere III. Es fan gestions per
aconseguir la detenció d'aquests desaorensius.
— E1 vinent divendres celebrará
reunió el ole de l'Ajuntament.— C.

Escolar orgaMtzada per l'Ajuntament.
— Ahir, els xoiers van celebrar
al-1lb un es plendor inusitat la t'esta de
Sant Cristòfor. Una banda va recórrer
durant el mati els carrera de la ciutat
SABADELL
i els va donar un aspecte animadissim. La majoria dels autornibbils
ven endomassats i van recórrer la tin- Agressió per qüestions de treball
tar obsenuiant amb rams de flors les Conferencies del Centre Català Episenyoretes i amb caramels la quit- leg dels fets de dissabte a la nit
Sabadell, 11.— "Estructura básica
xa—
na.A1 carrer de Font i Escolä, pron
de la materia", és el tema de la conde Can Pastas, on l'Agrupaciu Excur- ferencia que será donada pel senyor
sionista té començades unes excava- Joan Morales i Soler, a la tribuna
tions (actualment susoeses), ha esta: del Centre Catalä. Aquesta conferéna
trobaS, en unes obres, un magnific és la vuitena sessió del curset culturnosaic roma de dibuix geornètric. Per ral organitzat nel Centre Català i tintal d'obtenir alg una altra descoberta dra Itoc derni, dijous, dia 12, a les
i m p ortant en l'esmentat lloc, l'A. E. deu de la vetlla.
B.. amb l'abr. de l'Ajuntament, ha
— Després d'haver satisfet la multa
encarregat els treballs al senyor de 250 pessetes, que fou imposada a
I. Font i Ct/556, de la Secció d'Ar- cada un. els sis ¡oy es de Terrassa, que
cmeolog:a i Histäria.
tomen empresonats amb motiu dels
— L'Institut d'Estudis Catalans ha fets del d:ssabte a la nit a la Rambla,
concedir una subvenció de 500 Des- ahir foren posats en Ilibertat.
setes a l'Arru p ació Excursionista Ba— Josep Altimira i Comes, masover
dalona p er als treballs nue realitza al de Can Borren, ha denunciat a la Ooclos de la Torre Vella. on hom su- licia pue mentre es trobava segant
nasa enterrarla l'antica Betulo, i nue junt arnb un seu germä, fou coacciorEr:ge1xen els Amics de l'Art Vell de na? perquè deixés de treballar. Més
Barcelona.
tard. els lila:c.:tos coaccionadors, junt
— Ens asseguren que dintre molt amb el propietari, l'agrediren, tael que
noc s'installarà an i un destacament es veieren obligats, junt amb la seca
dona. a fugir, deixant abandonat el
de guàrdies d'assalt.— C.
d'onze inesos.

honorable.
tiritas, repeteixen canvis precedents.
— Abur, a les deu del mal,
El sector carriler, S'orca desanimat,
Mo y inient
a l'encreuanent deis carrers
no registra variacions en canvi dignes de
Almogävers j Lepant, fou ugafat
notar.
MERCAT LLIURE
per un ea/ni() d'aquesta maNomés és de remarcar la baixa de COMPANYIA GENERAL D'ASTota l'atendí) del mercas d'especula- Francesc
tricula el transeünt Vicenç Cas136.1, 49 1 - 1). Sarrià a Bar- FALTS I PORTLAND "ASLAND"
cia s'aboca al mulle ierruviari, el qua:, celona, 88 .5o
tes i Multó, de 62 anys, que ha(-5'50). Tramvies Sant
seria tot i ésser el inès animat, no des- Andreu remonten
a 63 (+2').
bita al correr del Los de Maig,
En e) sorteig per a l'amortitplega una activitat remarcable. L'eleLes
obligacions
crindústrics diverses. sació de 180 Obligacions Hipotenúmero 2, porteria. Resultä anib
inent contractador no abandona aves!
sal)
negoci
malt
retina,
queden
en
gei encara que només amb la sera
la fractura del lene inferior de la
eäries Cúrdova 6 per 100 d'asostingudes, pecó si alguna tencanoa dieta i amb magolanient
presencia, segueix de prep les alternati- neral
dencia s'observa is mes aviat de fei- questa Societat, emissió 23 d'ocves
dels
valors
que
s'hi
contracten.
general. Fou assistit al Dispenxua s e; modifiquen mes: Aigiies serie A. tubre de 1930, verificat en el dia
Eis cansas, influits per aquesta inac- 79 (—u),
sari de Sant Madi.
i 'Manresana d'Electricitat d'avui amb intervenció del notari
licitar, no aconsegueixen refer-se, i tnés i6.00I - 12.000). 96 (-1).
Després de curat de primera
(raques t a ciutat N'Antoni Par i
aviat donen ntostres de Ileugera feixiiintenció
passà,
De
les
accions
és de notar el canvi de Tusquets, han resultat anortitEls vells gelosos cia, a l'Hospitalendeuna ambulangor. En la reuniG del Borsi les cotit- Cros, /17 i Petrolis
zades les Obligacions segiients:
Sant Pan.
—
zacions oscillen entorn dels nivells que serie B, 123
.I. P. F.
— Ahir al migdia a la Placa
Madrid, ii. — Isaac Villa Gutiérrez,
es reprodueixen a continuació, que son
361 a
370
971 a
980
de 48 anys, i Pedro Noceda Cubil, de del Clot l'auto particular númela tanta fixada pel Mercat LIMre de
1851
"
2230
2221
66, s'aún de Leganés, tenien ressenn- ro 51759 - B, atropellä l'ancla de
Valors1860
en la reunió de Borra:
2:31
"
2440
2521 " 2530
rnents pesqué ambdós es disputaren l'a- 74 anys Joan Alonso Sana-, que
LLEIDA
Valore
Dia i u T anca Alca o
3941
"
3 950
4051 " 4060
mor de Genoveva Carillos Iglesias, de vilo al carrer d'Espronceda, 223,
anterior bu:ca
0261
anys. En ocasió que citaren tots tres primer, i Ii ocasionà una ferida Ple de l'Ajuntament
"
6270
L'Orfeó Llei
6401 " 6410
52'o5
52'20
--o'13
datà :: Demandes de revisió de con- Nords
reposant sobre uns rostrolis, existents
784 1 " 7850
8001 " 8010
AlaCalltS
—o's.a
4420
4470
tractes
Altres noves
prop de la caserna d'Enginyers, sobre- incisa a la regló carpiana.
Va transcórrer la sessió dahin
844t
"
8450
8841 " 8850
Fou auxiliat al Dispensari de
Orenses
16'—
—
—
vingué una acalorada disputa. Noceda,
conen afinen mercat amh poca
9051 " 9660
Isleisla. ii. — Aquest vespre l'Ajun9871 " 9880
2465
2550
—o'85 currencia, i les vendes molt rearnb un garrot, dona un fort cop contra Sant Martí, 1 desprc, s passà al tament ha celebrat el ple mensual Transversal
10801 " 10810
10181 " 10190
M. Rif
54.50
55.——050 duides.
cl cap de Villa, el qual, amb una jale, sen
reglarnentari, i Ira nomenat el con.
116'85 117'5o
—soy
— A Adela Hernändez Gon- sellen regidor de Foment per tal que Explosius
sacará la insular al seu agressor. PeA partir del dia 1 d'agost viMoroso: El tema principal del
44'75
44.75
——
dro resulta mort.
zälez a Filomena Baltasar Gar- presideixi la Junta Local de Contrae- Colonial
mercal es manifestit entorn d • a- nent tindrä lloc a les oficines
7
7.25
cia, que habiten al carrer del tarjó de Wat, S'ha acordat, també, Petrolis
335'—
— — quest gro. i pel que veierem, es la Societat Anónima Arnús-Gari,
COMET DOS CRIMS PER GE- Peu de la Creu, 14, tercer, els facultar la Cornissió de Grieten per Chades
La tanca anterior dels Transversal desvellla hinteres comprador per Passeig de Gràcia, número 9, el
LOSIA ALS 65 ANYS
foren robades de les seves habi- tal que adquireixi un tanc per al serpagament del capital de les diles
obtenir quelcom que per dret
Vigo, ir. — Comuniquen de l'Ajun- lacions robes ¡ joies per valor vei de regs i incendis, i un camió per és del dia 5 del mes que som.
al transport de carn.
pertoqui, i sois espera que es Ohligacions, a ra0 de 500 pessefament de Campolameira, llogaret del d'unes 300 pessetes.
BORSA
AL
COMPTAT
— L'Orieó Lleidatà donara a cofaci el repartiment tal com ha tes cada una. rledults els imposPrado del Rey, un sagnant succés. El
Les perjudicades han presen- neixem, en el proper coticen que cele- Els rotlles d'obligacions es ressenten d'ésser.
tos del Tresor.
porter de l'Ajuntament, Emilio Gonza- tat la corresponent denúncia.
de la manca de clientela que en aquesta
brara
el
dia
lo
del
corrent,
al
Teatre
Barcelona, 11 de juli o l do 1931.
Demó, divendres, As e dia que
lez Castro, de 65 anys d'edat, vivia maepoca
de
jany
regularment
es
constata;
— nimbé fou atropella ahir deis Camps Elisis, el Credo de ia
comença a fer-se Iliurament dels El secretari general, Errest Moritalment amb Avelina Garcia Fra ga, de
per
aquest
motiu,
dones,
el
volum
d'oMissa
del
Papa
Marre!,
amb
la
qual
molt menys edat. Tenien una filla de al migdia, i assistit al Dispen- obra augmentarä a y
lina Brasas.
es dubte la seca peracions és molt migrat en la majos va Is per a ohl Pulir moresc. ¡ no
sad de Sant Martí, el noi de vuit
tres anys.
part de sectors. Pel que respecta a la cal dir que caldria emprar mona
tasca
artística.
Dies passats arriba el jove Rogelio anys Felip Cruz Fernandez, (10— Ascendeixen ja a 1.60o les de- tendencia dominant, en general s'obser- cura per a sortir-ne rom eal ¡ por
COMPANYIA D'INDUSTRIES
Castro, nebot d'Avelina, el qual venia miciliat al Passatge de Còrsega, mandes de revisió de contractes de va sosteniment de posicions.
a atendre les demandes que todo
AGRICOLES, S. A.
a complir el servei militar. A Emilio I letra L. Presentava diverses le- comen presentades d'acord amb la
Els Deutes de l'Estat, rnenys actius preven.
no li agradó la visita de Rogelio, i im- sione a la cara, ocasionades per llei dictada pel Parlament català.
que en sessions precedents, queden en
nitres
generes,
sense
cap
Els
Complint
l'aoord de la junta
pulsas per la gelosia, obliga el jove a un aulotaxi a l'Avinguda de l'Ar- alisa, si es té en compte que a les general a, posicions sostingudes, i la
general celebrada el dia 29 del
abandonar la casa, i com sigui que es quebisbe Pare Claret. Desptai s de comarques de Lleida hi ha uns 115.000 majos part d'emissions registren aran- novetat.
resistí, Ii engegà tres tres, ferint-lo curat passä
correa, aquesta Companyia clecpropietario, és molt modesta. Arbeca, cos fins a mig enter.
al seu domicili.
greument. Desprès va escometre AveliTorregrossa i Almacenes són els noluarli el pagament del cupó núEls Ajuman/ente, no gaire sonicitats,
na, i lt engegà un tret al col!. Ambdós
bles que han presentat més revisions. queden la cuajar part a canvis poc mo- Totes les notes pregade mero 21, tots els dios feinere, des
ferits estan agonitzant. González ha es— A la vora del riu Segre, prop dificats.
del 12 al 3t vinent, de
tas detingut.

MANRESA

genes del moll de Costa, i amb el ma.
terial destinat a aquestes grues,
produit la fractura del dit petit el
nen Caries Soler Manyo, de sis anys.
Na estat portas seguidament a l'Hospital, on ha estat assistit.
— Ha arribas aquesta tarda al
nostre port l'esportiu Jesús Pitare,
de Saragossa, a bord d'una pirägua,
amb la qual ha efectuat el recorregut
Saragossa-Amposta. Després ha sortit a la mar i ha vingut fins a Tarragona. Demä seguirà la navegació
cap a Barcelona, deturant-se a Vilanova i Sitges.
— Moviment del port: Vaixells
entrats: "Anión" i "Fanny Brunner".
de Barcelona; "Ciudad de Ibiza", de
TARRAGONA
Palma. Sortits: "Ciudad de Ibiza",
cap a Palma; "Fanny Brunnen" i
De sanitat u: Estudi arqueològic
"Arión", cap a Valencia; "Ogontz",
L'actual edifici de la presó
Acci- cap a Macana — C.
dent
Esportiva
Altres noves

,leu a dotze del mati, al domicili social, Fusina. 9, on es tacilitaran les corresponents factures. A partir del dia 1 d'agost
s ¡t'en( no es pagaran els cupons
tin, s que ele dimecres feiners de
cada setinana.
Com sigui que encara queden
per permutar alguns terços
d'a rr ió procedente de l'emissió
de 28 de deseinbre de 1931, ,d
Ctinsell d'Administració ha arardat abrir un darrer i definniu
perfode de permuta, que acabarä
el 3 0 dé selembre vinent, perque
els senyors areionistes que reunrixin tres resguards de teta:
d'acoló pitguin presentar-los a
1;1 per mul a per una arrió a les
oficines de la Companyia, ramo
de la Fusina, núm. 9, PiS dies
feiners fins al 30 de setembre,
deu a dotze del 'naif.
A partir del dio 1 d'octubre els

resguarde que no Imano fet

Sembla que la causa del fet és l'incomoliment p er part del denunciant
del fall de la Comissió Arbitral, que
l'obligava a abandonar la propietat
parque no pagay a, i ell s'hi resistia.- C.

GRANOLLERS
El mercat de dijous :: La ¡esta (el:
Acords de la Co:nissie
xofers
de Govern
Granollers, i 1.—Al mercat del passat dijous s'efectuaren les segaents
transaccions:
Mongetes, a 55 pessetes; cigrons,
a ; 5; ordi, a 16; civada, a 52; mores.C. a 25; heces, a so; tots aquests
preus s'entenen pessetes els setanta litres.
Les gallines es feren de 12 a 18
pessetes el paren; els pollastres, d't
a 20, tarnbe el parell, i els conills, de
4 a 6 pessetes un; els ous es pagareu
de 2:5o a 275 pessetes la dotzena.
La recaptació feta per ocupada de
llocs de venda ascendí a r.o76'.25 pesseres.
—Slan celebra! amb extraordinària animació les testes de Sant Cristófor, organitzades per l'Associació
de xofers i motoristes de Granollers
comarca.
Al luan se celebr.1 un ofici a la
parròquia de Sant Estere. Seguidament es procedí a la benedicció de
vehicles; a continuació s'organitzä una
rua, en la qual prengueren part gran
nombre de cotxes, earnions i motos
alguns d'ells esplèndidament gua:.
nits. Dels premia que es concedirer.
als cotxes mes ben guarnits, el primer fou atorgat a una camioneta que
representava una barraca de les Paro.
pes, i el segon un jardi florit.
A la tarda fou servir, amb carree
a la mateixa associació, un berenar
als asilats, durant el transcurs del
qual la cobla Pla-Pey executà una escollida audició de sardanes. Finalment,
al vespre . iou engegada tina traca, i
tot seguir s'inaugurb l'envelat aixecat
a la placa de Perpinyä, on se celebraren aquella nit i l'endemà, diumenge,
tarda i nit, grans balls de societat.
—Acords de la Cornissió de Govern
en la sessió del dia 5 de juliol:
Aprovar l'asta de la sessió antcrMr.
Assabentar-se d'un escrit dels senyors directors de les Escoles Peneanton, convidan! a la festa que celebraran el dia 7 del mes que som,
les tres de la tarda.
Aprovar comptes per un import
tal de 14.196'95 pessetes.
Concedir pernil; a la senyora Cardús per abrir un establiment de se:'
da dolis i sabons a la casa mimo
ro 1 19 de l'Avinguda 14 d'abril.
Dotar d'armes llargues la guardia
municipal.
Concedir, francs d'arhitris, els permisos de Iluiment de façanes durant
aquest mes i el mes d'agost.
Concedir permis al Partit Nacionalista Catala per installar un resol a 11
casa número 6 de la placa de Multiquer
Concedir manís per arrebossar
façana de les cases números 2Q, 31
i 31 de la plaça de la República,
senyor .Albert Compte.
Exposar al públic el pla d'alineacions de la secció Sud-est (Palou).
Concedir la subvenció de toco pcssetes per despeses de la festa a celebrar al grup escolar Pereanton, el
dia 7 del corrent.
Nomenar els consellers senvore Cemes, Riera, Iglésies i Estrada per a
integrar la comissió de testes.
Dernanar preus per a adquisició
plagues indicadores de direcció

rt*aquest dret quedaran anntlats
i sense cap valor.
Barcelona, 30 de ¡luir de 193 L
El president del Coilsell d'AdministraciO, Jaume Carner I Nomen. fa. — C.

pijous, 12 de juind de 19a.j,
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ES TR AN GER
EI
Calamitats a
preparaven El Cap del
l'Extrem Orient El govern an- ¿Es
romanès
atemptats terroLes converses franco-

Alemanya 1934

La diplomàcia viatgera

conflicie del Chaco

angleses

Go-

vern

Les inundaeions
i la calor

Toquio, 11. — A conseqüen,7:a de les pluges torrencials d'aluests dies, s'han prodult graos
inundacions a les provfncies de
lehikawa i Fukui, prop del li-

toral.

Alguns centenars d'habitasions entre les quals molles
zranges. han quedat destruirles
cr les aigües, fine ara es 1,5
jleticies que han resultat ofega‘:es 60 persones i que n'han desçparegut seixanta mes.
Toquio. 11. — Segons les nodarrerament rebudes, aseendeixen a 250 persones les que
simia ofegat a conseqüència de
les inundacions que han davasla t la regid d'Isharawa.
4.000 persones es traben sen, r alberg, i un gran nombre de
'milis han quedat interceplats

conseqüència de les destroces
:usados per les aigües.
Toquio, II. — Al Japó i Corea

l's inundacions segueixen cau›ant enormes danys.
Al Deparlarnent dishirawa
han mart ofegades 600 persones.
El riu Yalu, que separa ManxUria de Corea. s'ha desbordat,
j han mort ofegades 13 persones.
Inundacions 1 calor,

a Xina
Xang-Hai, 11. — A la regló
situada entre les províncies de
Kwan Toung i Chihli s • han produit inundacions, rextensiú de
les quals va augmentant.
Al mateix temps, a Xang-Hai,
11efoo i Tien Tsin es deixa senar una veritable onada de calor,
v re ha ocasional ja molts morts.
La secada que regna a mollee
regions de Xina ha produït grans
anys a l'agricultura.

El transiterib, Interromput
Kharbine, 11. — Les inunda..ions produides per les Muges
ruTencials han interromput el
,, ereei del ferrocarril transiberä.
La inundació abasta unes sei oto milles a roes/. de Tsi Tsi
unes trenta miles al sud
Ns rbin e.

Linxament d'un
negre
Bastrop Ltrisiaria E. U.), 11.
.\hir, els habitaras d'aquesta loen nombre d'uns 300,
sealtaren la presó en la qual
re:4ava detingut un camperol riere, el qual havia declarat que
:.avia intentat violar una noia
1;anca.

La multitud, a pesar deis esforços dels guardians, trenca la
porta de la presó i 1a de la colla
ín la qual es trobava el detin-

;uf.
El negre fou arrossegat fora
de la presó i conduit junt a un
arbre • del qual fou penjat, pera
Ist corda es trencà abans que el
negre morís. Llavors un dele que
'omponia el grup ii pegit una
'arcade ganivetada al rail,
matä.
Per últim el cadáver del mas orar bit penjat d'un arbre.

FRANCA EMET UN EMPRESTIT DE TRES MIL MILIONS DE FRANCS
Paris, ti. — La Tresoreria emeträ
z , mest mati Un emprestit de tres mil ;niaons de ¡ranas, amb un interés d'un
7 er cent.
Els titols seran oferts al públic a qto
rancs per un valor nominal de Lora)
frenes i seran reemborsahles en 50 anys,
:.mb una prima de 400 francs Pe r cada
rol de mil.
L'operad& que queda dintre el marge
arls deu mil milians ainaritzats per la
ei de Finances de 1933, assegura a la
Tresoreria recursos suficients per un per iade de temps bastant dilatat. —

GANDHI DEJUNARA

SET DIES
Karatxi, to. — Interrogat per un
-arrespansal de l'Agencia Reuter resp ecte del sea projectat dejú de set
des a partir del dia 7 d'agost, com a
expiada pel trace brutal de que ha
e stat víctima el líder hindú ortodox
Aj mer el passat divendres, Gandhi ha
de r larat que la sera decisió éS irrevocable.
Afegi que no es pot influir en les
masses per discursos o escrits, sinó
a nicament per alguna cosa que conap renguin bé, és a dir, el sofriment.
En Vesdevenidor, la nieva línia de
co nducta—ha dit—estarà dictada únicament per la meva consciencia.

glas aprova eis
pactes regionals

ristes?

Sembla qüe els para-

guatana preparen
una ofensiva

Tataresco, arri •

La Paz, it. — En un cornunicat
que ha estat facilitat al Ministeri de
la Guerra es reconeix que els efectius
de les tropes paraguaies es concentren en alguns llocs del front boliviä,
El discurs de 6oebbels i
310/gro /a SC7'3 arancada edat, Bar. la qual cosa sentida demostrar que es
una ofensiva.
tonatge del: vaixells els periodistes estrangers thou no reposa, i tornat de Londres ha prepara
S'afegeix que en un contraatac que
Eriedrichshaffen, u. — Ha estat tra- r ebut el cap del govern romaniu, Tata- s'e j ecuta alar es ten retrocedir un
de guerra
bada una bomba a bord del -Zeppelin", rescu, arriba, a Par is el; vicage
quilametre els paraguais.
Quaranta-cinc obrers de la fábrica precedint el artarini del rei Caro!.
Paris, 11. — 51. liarthou ha
Tatures -i, es el cap del partit jove
Dornier han estat detinguts. Demés, ha
dirigit un telegrama a .Sir Julia estat acomiadat, amb caracter definitiu. liberal, j li ha tocat la successió de Dura, assassinat pels feinstes retnanesos.
Simon donant-li les grades pel tot el personal de la fábrica.
UN ESTAFADOR
Es un heme e rrergic i actiu, i ha sabor
cordial acollunent que se li leir
af rontar manieras dilicils que fina hau
a Londres. El despatx afegeix: El dIscurs de Goebbels
I PROFETA
posar
'en
perill
los
iaslitutions
romarre"'Fine ta certesa que les nos- I la premsa
sea.
tres explicacions llenas contriBerlin, 11. — El Comitè de la Unia
El seis riatge a Paría den :caí r lobBucarest, 11. — La policia ha detinbuiran a desenrotllar una intel- de Periodistes Estrangers residents a lente de tractar de les dificultats setsligeneia entre els paisos euro- Berlín ha estar convocar amb urgancia, pre cli peu crcades per Hongria. Wick- gut, prop d'aquesta cgapital, un individu
Georges Craziun, que, mitpens, j, que aconseguirem rob- a fi d'examinar l'actitud que ha d'a- ham Steed, des dc rObserver, afirma anomenat
jançant un nou procediment, ha estafat
jectiu coinú dels p ostres esfor- doptar l'Associació de Periodistes Es- qua nonrés la influencia francesa pot fer im portants quantitats als hahitants de
trangers respecte al discurs del senyor entrar C/I raa el gavera de Budapest. Didou.
ços.,,
Goebbels.
Segons Stccd, si fins al 1925 fiongria
L'individu co qiiestia es presenta al
17,1Via renuncian u la passada liegemonia,
El Govern davant el "Lodit poble després d'una acequia que haprohibits
Diaria
després ha repres la campansa de rCi- via ocasionat perdues importants, i macarno oriental"
Berlin, ir. — Ha estat prohibida la vindicar te rritoris que abans hataca do- infesta als habitants del poble que meeLondres, 10. — En la reunit:
minat abusivamcnt. Pcrqua hi hagi tren- tre dorada se li harien aparegut dos
a Alemanya, per un període
que celebrará aquest matí el ela - renda
sis setmanes, dels periadics anglesos quillitat a l'Europa central, cal que Sants, i Ii havien comunicar que després
hiel., es ereu que Sir Julia SiDaily Express" i "Sunday Observera. liongria abunden' aquestes perdieses de l'acequia es desencadenaria una gran
mún donara lectura al seu Intempesta. amb Ilams i terratremols, que
Aixi mateix ha estar suspes per temps pretcrtsrons.
Els 16 milions de diversoS Pobles qUe destruirien el pable, si els seus habitants
forme sobre les converses cele- indefinit la del periealie francès "Accre o dominats pels 8 milieus de magiars, no procedien a fer precs i sacrificis.
brades antb els senyors Barthou tion Francaise".
9:011
Alguns dies després criniciats els
Pietri.
Viena, ii, — La "Neue Freie Pres- recuperada llar llibertat, 1 ,9129
es reconcque en renquesta feto per orces, va ploure amb abundancia, però
Es probable que l'actitud d . "ii- 5t", d'aquesta capital, ha quedat prohi- C(911
conclusions
de
la
la
S.
de
les
:V.,
les
sense
tempesta, i Craziun. en pagament
prtivaciaa platònica" adoptada pel bida a tot Alemanya per un periode de qual foren Ilegides per :Insten Chanzdel servei prestat, rehe infinitat de prek'oreign Oftice referent al pla quinze dies.
d'un
berlain
al
roture
.-Ippony
després
Amb aquesta mesura queda en l'ac- deis ziolents discursos d'agries' den:a- sent. ultra el que ja hacia tret pels sadel senyor Barthou per al E.,
crificis.
prohibida al territori del Reich
corno oriental, sigui aprovaila tualitat
rria la revisió de l es fronteras henar,.
La gendarmeria encarregada de dela circulació de tots els periòdics auspel Gabinet.
tenir-lo no ho pagué her mis que dient
tríacs. amb excepcia de rórgan panger- reses.
Romania té interés di la giiestid, i als habitants del noble que portaren el
Londres, 11. — El Govern ha manista "Viener Neue Nachrischten”.
cout que Barthou he parlat de propb. "sant" a Bucarest, invitat pel patriarca
confirmat l'aprovació brilanica
sits amables envero Hm:aria, Tatarescu de la capital.
del projecte francès de Pactes Una crida
espera una accié conciliant que parri a
regionals.
Berlín, it. — El senyor Rodolí Hes- sri arranjam cnt de l'Europa central.
se ha dirigit una circular a les diverses
Tothom te interes a arribar a una
Regateig sobre el tonatge
organitzacions de carácter econinnic, en pai general i definitiva. Bolsee mis ara
dels vaixells
la qual, després de fer diverses consi- que qua,' s'inicia la Conferencia del L'ASSASSI DE PIERACKI
Desarrnament.
ES A ALEMANYA
Londres, 11. — Els perits na- deracions, els ordena que en endavant
s'abstinguin de combarre's entre elles
vals francesos i anglesos slian
París, ti. — El senyor Tatarescu
de
salons
conferenciará amb M. Barthou, a les
[Tun t aquest mati als
Varsòvia, 1 1. — Segons notila'cio. Denla, a les 12. 30, será rebut per cies recollides d'origen generall'Almirallat.
E. Dournergue, el qual oferirá un banDurant la reunió s'lla estudiat
del
de la
quet a llanca del cap del govern roma- ment ben informat, l'assassi
especialment la part tècnica de
ministre de l'Interior, senyor
Ihr al Quai d'Orsay.
les negociacions navals.
de
Sí. Lebrun rebrà dema, a les if 00, Pieracki, és un ucraniä que es
Londres, 11. — Les converses
el senyor Tatarescu al pala y de rElisi. troba en l'actualitat refugiat a
entre els peras franceses i briEl President de la República invitará Alemanya.
Friburg en Brisgavia, ti. — Els
tänies s'han reprès al Foreign
bombees han aconseguit locaaitzar dissabte el senyor Tatarescu a un dinar
Office a les once del mati.
a
l'Elisa
de la Universitat.
L'Agencia Reuter creu saber l'incendi
El senyor Tatarescu sortira de Paris
La gran sala situada sota la cúpula.
que el principal objecte de la o y e eslava decorada amb magnifiques prabablement diamenge.
estat
la
qüestió
discussió ha
París, ti. — El senyor Tatarescu ha
nintures, ha quedar complctament de;•
estat celebrant aquesta tarda una extenrelativa a les dimensions dels truída.
Els professors i els alumnes han sa conferencia amb el ministre d'Afers
j sita fet referencia a la
La Haia, 11. — Anib gran solemnitat
Estrangers, senyor Barthou.
intenció atribuida a Itàlia de cooaerat als treballs dels bombers
s'han celebrar els funerals del atinad)
construir dos vaixells de 35.000 han aconseguit salvar gran nombre de
consort•
Ilibres i obres ¿'art, pera, malura: Els diaria saluden el miLa destilada del seguici ha estar
tones.
les pèrdues ocasionades pel sinispresenciada per una gentada fue hom
nistre romasés
Els perits francesos han pro- a:ab.
de gran consideracia.
tre
són
calcula
en mes cle too.goo animes agruposat una xifra entre 20.000 i
París, ir. — Els periadics F::luden pedes al llarg del trajecte, que compreLes dasses han estat suspeses per
30.000 tones. com a lima del dos dies i s'intentara reemprendre-les amb gran afecte l'arribada a del nia unes cinc males..
futur tonatge dels
utilitzant les sales que no han esta: senyar Tatarescu. i reuen en aauesta
Toronto. ti. — A conseqüència de
visita un simba] de l'amistat
sembla que els representante destruides pel ioc.
l'esfondratnent del p is d'una fabrica, han
tradicional
franco-romanesa.
i
britànics sitan mostrat d'acord
resultar morts dos obrers i ferits uns
L-Intransizearit" die: "Les mandes- altres
amb aquesta proposició.
tacians d'amistat que se celebraran al
Nombrases persones han quedat sesea honor, seran manifestacians pacifi- mitades entre les dines, i aixä ia temer
Les
ques, ja que l'amistat franco romanesa que el nombre de victimes sigui mes.
belga
El
un element essencial de l'equilibri elevat.
eva- és
europea".
Versalles, ti. — Han arribar els partícipants en el 8 raid automobilista. amb
cuaran
carburants nacionals. organitzat Per l'Al>
tomObil Club de Franca.
Washington, ii. — Abans del dia
la C. del D.
El recorregut a través del rais ha
15 cragost vinent haurä de quedar
estar d'uns 4.000 quilòmetres.
de
al
efectuada l'evacuació de la iníanter:a
Londres, ii. — En efectuar un aterBrusselles, 11. — La Comissiö de marina de guarnició a Haití.
un camp situat prop
vol con. ratge horcós en
de la Cambra encarregada d'eA fi que aquesta mesera es porti
de l'aeradrom de Gatwicla l'avió ha aitaxat un camperol, el qual ha quedat
metre dictamen sobre la sol•ici- a cap en les degudes condicions. salan
mart a lacte.
lud de poders especials presen- donar instruccions a Ealmirall WiMajor
Venecia, 11. — Ila arribat a aquesta
aceeptat
Iliam
Stanley,
cap
de
l'Estat
tada pel Govern, ha
capital
el senyor Tituleseu. que es
de
la
Marina.
15
vots
deis
aquest projecte per
propasa passar aquí una temporada
catòlics liberals contra 10 dels
de vint dies.
socialistes fruntistes, perb ma_
Londres. senyor Hender- Varsòvia, 1 i — El director de PeDE L'AVIA- son,
president de la Conferencia del nals al Ministeri de justicia, senyor
dificant profundament les dis- ELS CRED1TS
posicions generals del projecte. C10 MILITAR ANGLESA Desannament, intenta reunir els mem- Krychowski, ha estat nomenat sotsbres que com p onen la Ilesa durant secretari d'Estat del Ministeri de l'InEn efecte, la Comissió ha liel mes de seternbre, quan la Lliga da teriar.
nlitat fins al 30 de novernbto la
Nacions celebri les seres reunions
El
senyor
Boldwin
ha
11.
—
Londres,
les
durada d'aquests poders, melare anunciat a la Cambra dels Caninos que
Hamburg, 1 t. — Han arribar, proa Ginebra.
que el Govern havia &mana( dintre de poc será feta una declaració
A l'erute, el senror Henderson va cedents cFEspanya, nos seixanta alei,
manys
que habitualment resideixen a
una durada de set mesas,
sobre els crèdits suplementaris per a la - celebrar ahir una detinguda conversa diferents ciutats espanyoles, i que
amb el senyor Norman Datas i ami,
mes a mes, la Comissió ha de- p ació militar.
Iran vingut a Alemanya per tal de
clarat, per 17 vots contra 2, que
El lord president del Consell de Mi- el senyor Barthou estudiant la sitea. passar aquí les seres racanees.
ei Govern no podrá modificar nistres sha negat a precisar el scntit cid internacional actual en relució amb Buenos Aires, Ii. — El Govern de
el treball preparatori de resmentad%
¿'aquesta declaració. — Fabra.
essencialment el regim fiscal.
la provincia de Buenos Aires sala neConferencia.
gar a acceptar la dimissió presentada
pel ministre de l'Interior, doctor Lamadrid, conceilint-li una Ilicencia
NO HI HAURA MANIO- LA TRIBU DELS TUNGANS
limitada per curar de la sera salut.
BRES DE LA REICHSWEHR I LA SEVA EXPANSIO VAIXELLS DE GUERRA
També ha rebutjat la renúncia que
del seu cauce havia presentat el diTERRITORIAL
PORT rector
ALEMANYS
AL
general d'ensenyanaa.
Berlin, 11. — A canseqüencia del perBucarest, II. — El prineep Miguel
tinag afina, que producía grans pérdues
DE LONDRES
Londres, ti. — Comuniquen de Simia
de Romania ha marxat cap a Floa l'agricultura, s'ha acordat que les ma- que la tribu belicosa dels tungans sala
rancia, a l'objecte de reunir-se amb la
niobres que la Reichswehr crlebra a la apoderar de la població de Khotan, ia
Londres,
ro.
—
Aquest
mati
han
arrisera triare, la princesa Elena.
tardar na tinguin lloc aquest any, — qual cosa, per primera vegada després
bat al port militar sie Portsmouth, els
Santiago de Xile, ii. — Quan sorEahra.
de la rebellia antixinesa, els fa amos creuers alemanys Koenigsberg" i "Leip- tia d'una itnprenita, portara una gran
irun vast territari que compren les ciu- zic", en risita de cortesía de quatre dics quantitat cropuscies considerats subtats de Kasghar, afaralbah:, Yarkana i corresponent a les visites efectuades per versius, ha estar detingut el diputat
ELS ESTATS UNITS NO Khotan
i s'estén fins a les franteres de la flota anglesa a aigües alemanyes l'any comunista Emili Zapata.
Catxemira, Afganistan i el territori rus. passat.
Buenos Aires, II. — Ami) assisVOLEN LLIGAR LA SEVA —
Són els primers vaixells de guerra ale- retreta dels ministres, autoritats, reMONEDA A CAP
manys que entren a ports britànics des- presentants del cos diplomàtic, dipupres de la guerra europea.
tats i alts funcionaris, s'ha celebrat
D'EUROPEA
A llur entrada al port, han estar can- al teatre Colom una festa commemoL'ELOGI FUNEBRE DE MA- viats les salutacions de rigor, i s'han dio - rativa del cinquante aniversari de la
parat les corresponents salves. — Fabra. promulgació de la Lid d*Educacia
Nova York, to. — El senyor llarrison, governador del Banc de Reserva DAME CURIE A L'ACADEConnota.
Federal, que es troba actualment a BaMIA DE MEDICINA
Buenos Aires, 11.—Per tal de comsilea, on pren part en la reunió del Banc
memorar raniversari de la indepeninternacional de Pagaments, ha telegraMACDONALD CAP
dencia, sha celebrat al teatre Colon'
París, it. — A l'Acadèmia de Mefiat al senador per l'Estat d'Oklahoma,
una vetllada de gala que ha resultar
A BELFAST
senyor Thomas, ne gant Que es trota a dicina sha celebrat una solemne sesbrillantissima.
Basilea per a negociar en nom dels Es- sin, en la qual el president, senyor
A la festa, en la qual sha repreW alther, Ira Set l'elogi fúnebre de la
tats Units.
Londres, It. — El senyor MacDonald sentar el "Barbero de Sevilla'', han
Afegeix que es traba a Europa per senyora Curie, que era membre de Ira sortit aquesta tarda en avió de l'aeassistit els membres del Govern i
l'Academia des de l'any 1922.
estudiar les condicions econamiques i
Després el professor senyor Ber- ròdrom de Dencaster, amb direcció a molts representants diplornatics.
pos per a realitzar una negociació qual Riga, 11. — El Consell de minisnard ha Ilegit una nota esmentant la Belfast.
suyo'.
El senyor Thomas havia telegrafiat al dinsinució a una meitat de la mortaliAbans de marxar el primer ministre tres ha amnistiar els militant que
prengueren part al complot del dia 7
senyor Harrison posant-lo en guardia tat originada per la tuberculosi als
contra tata mesura encaminada a lligar voltants de Thann, grades a emprar ha desmentit terminantment ene el de juny.
asa
efectuar
al
Cae
es
Pro
p
Aquesta mesura no s'ha estés als
preventivament
la
vacuna
E.
C.
G.
del
r
at
ee
e
n
, el (Mar a una divisa estrangera qualprofessor Calmette.
complicats
nada tingui cap significada política.
sevol.
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Noticies diversos

govern
només tindrà poders especials tins
novembre
30

torces nordamericanes

Haiti

Henderson
vocarla pel setembre

Da

rrera Hora

Alandis vena Batalino per abandonament a la cinquena represa.
Bosch venç Mira per desqualificació,
per cop de cap involuntari.
BOXA A L'OLYMPIA
En el preliminar Fenoy II vence Pérez per abandonament, en dues represes.
BARRANCO I MARTINEZ FAN
CRITIAS
MATX NUL EN DEU REPRESES
LES ELECCIONS AL C. A. D. C. I.
Havien de tenir lloc en rassemblea
SOLA ABANDONA A LA SISENA
REPRESA ENFRONT LA ROE d'anit pausada, la qual no transcorregué pas amb tranquillitat. La pro.
.Malgrat la calor, hi havia una bona sidencia negó el vot a detenninats soentrada anit passada a rOlympia. La cis. i d'això vingué renrenou. El
sessió, pel que fa referencia als con> delegat de rautoritat sostenia que
bats principals, va donar poca cosa aquells socis podien votar, i no perde si. Tampoc pot dir-se que hom inetent-ho ei president, el delegat se
arribes a avorrir-se.
len dugué.
En el combat principal entre el
Despres d'arranjat aquest incident,
cuba Panchon alartinez i el catala l'escrutini dona cola a guanyadora ia.
Barranco, el públic va presenciar una candidatura presentada per la Direcmediocre exhibida de boxa. Panchon,
magnífic atleta, ple de vitalitat, és un tiva, contra la que baria presentat la
boxador intuitiu que basa el seu joc Minoria d'Oposicia Mercantil.
en la mobilitat i en la "vista". No
FERIT EN UNA BARALLA
manca de potencia en els seus eops.
els quals, al mas soviet, són impreAhir a la nit fou auxiliar al Discisos. Anit passada Panchon va arri- pensari del canee de Barbará. Segon
bar a dominar cinc rounds de carrera Prieto Hidalgo, de vint-i-tres anys,
el seu adversari sense que aquest es que presentada una fenicia a la mi
determines a prendre la inciativa de dreta, de pronòstic reservar. La heril'ame. No obstant, a la represa sisena, da en qüestió Ii fou produida d'un cop
Barranco, que posseeix una certa pre- de ganivet durant una baralla que
cisió i potencia en els seus caps, acon sostingué
amb una dona al carrer del
seguí variar la fesomia de la Iluita
plagar en comengar un -bon dret a la Cid.
mandíbula, el que li permeté prendre la iniciativa de les hostilitats i DE MADRID
adjudicar-se per un marge amplissim
la puntuada, de la represa. Al seta
OBRES PUBLIQUES
round Barranco seguia dominant en
plagar drets i esquerres a la cara i al
A MADRID
cos, quan vera la fi, el seu adversari,
aladiad,
11.— U ministeri d'Obres
per mitjii d'una contra de dreta, lenva al tapis. Barranco s'aixeca tot se- Públiques han facilitar una nota dient
la
Junta
ordenadora del gabinet
r
i
l
le
guit i gens afectar pel cop, i en el
ring minut que faltara per acabar, po- tecnie d'accessos i extrarradi de Magué contrarestar sense dihicultats els drid. ha ares acards de sensacional
ataca impetuosos del seu contrae:. im p ortancia p er a la capital de la
Els tres rounds iinals foren bastara República.
Es refereix un d'ells a la imme.
confusos: hi llagué en ells un lleu
domini de Barranco, pera no pas el diata realització de les obres corresa
nonents
a explanació i prolongara:, det
suficient per convencer els jutges.
conseqüencia, hom falla mata nul, Passei g de la Castellana, des del pus..
seig
de
Rondas
fino l'Hotel del Negra_
decisió que fou reliuda ami) manifestacions diverses, pera que a rnolts on em p almará amb la carretera de
Madrid a Franca.
sembla justa.
Un altre acord ha estar celebrar
Sola i La Roe, en el combar semiun
concurs entre els arquitectes per a
final feren sis rounds menats a tren molt
escollir
un projecte d'insullacions
viu. El combar havia estat concertar a
deu represes, pera a la sisena Solté de- com plementarles a la pista del noii
Hipódrom
de Madrid, a El Pardo. EI
clara que abandonara. El seu adversari
l'avantatjava en talla, pes i enver g a- concurs sera fallar el vinent octubre.
dura: la diferencia de Des era de vnit L'Hipadrorn costará a l'Estat uns tres
Quilos. Des del Primer round. La Roe. mi:fans de Pessetes i sera un dele
Ilanaant-se matenialment dannint de Sola , mes im p ortants d'Europa.
Igualment s'ha acordar comencar
aconseguí capolar-lo grades als seus
considerables avantatges físics. Afila, va immediatament la nora carretera dw
Cercedilla
al Puerto de Fuenfria.
fer que ei reusenc esdevingué d'antuvi
massa lent per a !Mirar amb avantatge
PREMI A UN MUSIC
amb un boxador de les caracteristiques
del scu adversari..A mas a mes, La Rot
VALENCIA
palesa una majar eficacia de cop. Sola,
amb molta valentía i mostrant-se supeVulbncia, 11. — En el coneursl
rior en bona al ulcere. intenta quatre
de poemes convoca,'
cinc vegades desfer-se del domini advers pel Cercle de Rones Arts, hä
boxant a distancia i plaaant amb ra- estat prerniat per unanimitat
pidesa i oportunitat diversos swings desguerra, o In', iniciant l'atac amb crups bra que porta per lenta Per
flor del Iliri blau". Obert el plan
molt ben dirigits a restó/nac.
Pera li manea ale i menda en cls ha resultat ésser l'autor el tale
seus cops per a reeixir el seu apee- sic valenriä senyor Joaquim Roa
tiu, i replegat a la defensiva, va ser- Migo.
vir de blanc durant largues estones als
cops imprecisoa, encara que patents,
SOCIALISTES MULTATS
del negre. A la sisena represa Sola es
trobava molt esgotat, i considerant gire
Madrid, 11. — El cap superiolt
hasta perdut tota possibilitat de vic- de Policía ha manifestat als
pe.
tória decidí abandonar.
riodistes que havia imposat unil
En els altres combar!' s'obtingueren
mulla de 5.000 pessetes al setels resultats segiients:
manari ?Irgan de les Joventuta
nn•n•••n
socialistes "Renovación", per la
EMPLEATS DEL BANC publicacid d'un s entrefilete, en
els quals s'excita la Comissió di
ARGENTI ALLIBERATS delieles
contra l'estat actual.
Buenos Aires, 11.— Diuen de CMHa afegit que lambé havia
dora Que han estat posats en 'liberta-, posat la máxima multa quo mar 4
nninbrosos funcionaris de la sucursa: ea la llei als elentents que «45(14
a Río Cuarto. del Banc Nacional At- nilzaren la
manifestacid sociaacutí. que havien estat detinguts r
risla que tittgnú lloo el diumengt
censaría-Inda de la desaPariciä
passat
al
poblo
de San Mairtin 41
270 000 pesos que anaven en una ma
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BARCELONA/"AL DIA
Pels Centres Oficials
IIENERALITAT
Praldèncja._in dia de cal'
lila absoluta: El dia d'ahir fou
calma absoluta a la Generalitat,
Kiegut principalment a què el senyor Companys passà el mate a
Lloret de Mar. A la tarda tornà
a Barcelona i conferencià, a la
Residencia, amb el conseller de
;Treball, senyor Barrera. 1 ainb
ls senyors Tauler, Canturri
!Tomàs i Piera.
A les sis assistf a la inauguració de l'Exposició de plans i
¡documente de la Nova Barcelona,
1 a les set, a Forganitzada pel
Segell Pro Infància.

dad, como genuino representante
de la libertad y de la democracia
catalanas, que son las de España
republicana.
Con tal motivo quedan de V. E.
affmos. ea. 88., el presidente,
Manuel Montoya; el secretario,
Rafael Arrabal."

El Butileti Oficial de la Generalitat. — Publica, entre altres, les següents disposicions:
Decrel dc creació d'una Oficina d'Enllaç' Administratiu de les
[orces de la Guitrdia civil al servei de la Generalitat de Catalunya, sota la dependencia directa
de la Conselleria de Governació,
Decret nomenant vocal de la
L'honorable senyor Presi Comissió Jurídica Assessora
del
dent de la Generatitat de Cata- Govern de la
Generalitat el selunya ha rebut, entre altres, les nyor Rafel
Gloses i Cendra.
aegüents visites:
Decret nomenant secretari tecDiputats senyors Tomàs i Pie n'e de la Comisaba Jurídica As'a, Trabal, Canturri i Tauler; sessora del
Govern de la Genecloctor Ribes Soberano; senyor
ralitat, el
Simó i Piera; comissió de la i Salisachs.senyor Jaurne Govern
Unió j Defensa de Germandats
Decret declarant cessant, a
'de Catalunya; senyor Abel VeliPa; senyor Bartomeu Amigó i petició premia, el tinent del Ces
de
Seguretat de Catalunya sey erreres, president de la Confederació Gremial Catalana; se- nyor Josep Rosselló i Perieäs.
Ordre nomenant el tinent co•nvor Ramon Bonet i Coll, amb
el president de la Federació Gre- ronel de la Guardia civil senyor
mial de les Comarques Gironi- alariä Portillo 1 Bretaño, cap de
l'Oficina d'Enllae Administratiu
nes.
de les forces de la guàrdia civil
Oonselleria de Governació. — al servei de la Generalitat, i el
'Ahir al vespre el senyor Dencäs capilä senyor Josep Gutiérrez
no va rebre els periodistes per Fernändez, capitä auxiliar habitrobar-se en el repartiment de litet de la dita Oficina.
remis del Segell Pro Infäncia.
Ordre nomenant diferents met.
Conselleria de Cultura. — El ges inspectors numeraris, especialista
i llevadores, destinats als
conseller de Cultura, senyor Ven_
tura Gaseo', ene ahir al port, serveis mèdics de la Comissaria
a l'arribada del "Marqués de Co- General d'Ordre
Ordre circular publicant per a
anilles", per tal de rebre el pafaiota català doctor J. Murillo, :a seva aifusiei i compliment el
resident a El:Ja y ana, el qual tor- decret del Govern de la Repúna a Catalunya per una estada blica del 30 de juny darrer, que
de tres mesos.
declara intervingut el comerç de
El doctor Murillo, que ha estat blat a lid el territori de la Redurant molla anys una de les pública.
primeres figures del moviment
Ordre anullant i deixant sense
catalanista a Cuba, ha manifes- efecte, pele motius que cecinentat la impressió que li produïa ten, el concurs per a proveir la
tornar a Catalunya en aquests plaça d'eficial del Jurel Mixt
moments en qué el poble català Treball de les industries de l'alij el Govern de la Generalitat do- mentad() de Barcelona.
naven preves d'aquella virilitat i
Secció d'Agricultura de Barresolució que per al nostre plet celona. — Circular fixant el preu
sempre han propugnat els cata- de les farines i del pa, per al
lana d'Amèrica.
present mes de juliol.
El doctor Murillo ve a Catalunya acompanyat de la seva
COMISSARIA GENERAL
anuller i fills. Demà serte rebut
al seu despatx per l'honorable
D'ORDRE PUBLIC
President de la Generalitat, senyor Llufa Companys.
* A les Rambles foren detinEl Servil de recaptació de gus dos lladregots i una dona
que
els acompanyava, els guate
contribuciona. — Patent Nacional d'AutornbbIls. Hom recor- es disposaven a operar en diverda als senyors contribuents que sea cases de comer,
el dia 14 del corrent (per ésser
* Per la policia fou detingul
festiu el dia 15) acaba el termi- Ferran Sancho, el
qual, aprofini voluntari per al pagament de tant que As empleat
de la casa
Ja Patent Nacional de circulació Maree
i Nadal, s'apoderava de
d'automóbjes, corresponent al se- generes,
i els venia després a
Xnestre en curs. Els senyors con- baix preu.
Sribuents són pregats de no esperar els darrer dies del termini voluntari per al pagament de
llurs patenta, s¡ voten estalviarse les molèsties i dilacions ocaVisiten a l'alcalde.—L'alcalde,
sionades per les aglomeracions senyor Caries Pi i Sunyer, ahir
va
de públic a les finestretes de re- esser complimentat per la Junta
C aptació, Oficines de recaptació: de l'Associació d'Hotels, Cates,
'Anbau, 230.
Restaurants i Similars de CataAdhealons. — Entre les dar- lunya, la qual l'invita, a la inaureres adhesions al Govern de la guració ofical del nou
Generalitat rebudes darrerament de l'esmentada entitat.
figura una de l'Ajuntament de
Ele servels de Veterinärin. —
Renteria (Guipúscoa), i la se- Relació dels serveis realitzats
güent del Partit Republicà So- pel personal del Cos de Vetericialista, Comité local de Sara- naria Municipal durant el Illes
gossa:
de juny darrer:
-Excmo. setior don Luis CornEn les estacione i fielats fosen
panys.
decomisaste, per no reunir les
Muy distinguido señor nues- degudes condicions per al conaro; Este Comite, en represen- SUM públic: 5 caps de besliar
tación de la Agrupación Radical vacuna; 1 de llaner; 480 d'avirarn
Socialista de Zaragoza, y cum- i conills, i com a substancies alipliendo el acuerdo recaído en melitoses, 54 quilos de mariscos.
asamblea celebrada el dia 30 del
A l'Estorxador, foren decomiemes anterior, tiene la eatisfac- sets: Bous, 1; vaques, 30; v eció:1 de hacer llegar a 8U alta dettes, 7; ovelles, 16; xais, 29;
personalidad, como presidente de erestats ; cabres. 20; cabras, 3;
la Región autónoma, atalaya de pones, 9.
la República Española, nuestra
Al mercal, de bestiar: vamás entusiasta solidaridad con cum, 1; llaner, 8; capre 2.
la geata honrada y de hombría
Com a decomissos parcials es
llevada a cabo por el Gobierno registraren els següents: 87 fede la Generalidad, poniendo en tus vacum; 52 de 'tener i 273 de
vigor la Ley de Cultivos que ten- porquf; 7.978 quilos d'espurgalls
eos beneficios reporta al sufrido
despulles; 3 potes de bestiar
y siempre expoliado productor de s'acula i 4370 quilos de despula tierra; contestación viril y !lee de porc forestar, per manca
adecuada a una disposición de condicione d'embalatge.
arrancada por sorpresa y malas
Als Mercats pública de prove a_
artes, al que debiera ser verda- nents foren decomissats: 24 qui.
dero Tribunal de interpretación los de carns diverses; 3 8. 058 qui
justa de la Ley y de imparciapeix; 230 quilos d'espur--losde
lidad y de ecuánimes resolucio- galls ¡ despulles; 16.975 quilos
nes, para servir los intereses y de fruites i verdures; 7 quilos
la rapacidad de los que deben su d'embotas; 1.336 (me; aviram i
vida a la bondad de los hombres conills, 13.
del 14 de abril, renaciendo en
Contri)! de Hele. — Al Mercal
ellos au innato proceder, plagad.) Central de Llets foren rece/Hieles
de infames traiciones que en su per ni seu antslisi S71 mostees , de
dia habremos de tener en cuenta les quinta en resultaren Al d'enpara hacerles purgar sus graves tireglamentäries. Corn a decodelitos.
missos s'efectuaren: 19 gerros
Al comunicar a V. E. este huida i 70 litres de Bel,.
acuerdo, nos es muy grato el
A les lleteries foren recollides
'ofrecernos en holocausto de ten per al een enälisi 800 mostres, i
alta causa, sin ninguna clase de en remataren d'antireglementäreservas y a su Pila personnli- ries 203 mostres.

AJUNTAMENT

Doctor A. CARDOSER - Mallorca, 273

-

En els distrIcles l'oren recollides, també, 26 mostres de suc
de Ilegurns i 10 d'embotite, resultant antireglamentärles vuit
mostres de suc de Ilegums.
Registre nosogrefic. — Acusa
les següente baixes: 75 cavalls;
9 ases; 57 de besttar %mentir, 17
de caprf; 316 de !tener i 25 de

porque

Cursos i Conferencies
PER A AVUI
Ateneu Enciclopèdic Popular.— A
les 19 . 3o, conferencia anda projeccions
ser Josep Lluis Sen. Tema: "Les
construccions escolars necessàries'.
Societat Naturista de Barcelona
(Tallers, 22).—A les 21. el Sellyer
Josefa de Via dissertarà sobre "Misteris de la generació".
Ateneu Popular de Gracia (Salme'
ron. 6).—A les 2130. conferencia Per
Andreu Nin, contestant l'enquesta
oberta amb l'enunciat: 'Creieu en la
p ossibilitat de la independencia de Catalunea? En cas afirmatiu, con/ l'estructurarieu?"
Casal d'Esquerra Estat Català
d'Hostafancs (Consell de Cent, 33)A lee 22, conferencia pública a garree
de Josep Barceló i Mates. Terna: "La
nostra Escala".

copias de la referida demanda y documentos acompañados.
Barcelona, siete de julio de mil no-

Servei Meteorològic
de Catalunya

vecientos treinta y cuatro.

El S e cretario Judicial
IIITUAC10 111111111BAL ATMOMMOVICA
D'IUROPA A 1,ze 1{1011111 CAL COA
11 C« JULIOL o« 1994
Al nOrd de la Peninsula
• tot Fringa I al nord d'Ithila estb
•I sal completament nuvolót, banntse regletrat lambe algunos lempo,tes degUt a eatelellr-ee a la meitat
m•rldlonal d'auropa pensione relatIvement balees que oonstItuelsen dos
minimums silueta l'un el sud de les
Baleara II 'altre • l'oest d'Irlanda.
A l'Europa central, • la Meditarrenta I al nord d'Atrio& M tomos
es bo, pecó Wob eeeee n núnole baleo.
I bolees lee:dedos, dogut • la manea
de ¡radien, per la <wat cose ala
venta Catan encalmata.
1111TAT Oil. TIMPII
CATALUNYIL a Lea VUIT
A la coste Brava I • les golea de
punta bolres, que correspon a una
libr e domina col nuvold., •rnIs albarre de m'ovale balsas I boires estacionada des d'ahlr a la mar, entre
Catalunya 1 Mallorca.
A l'Interior del pare el col tete
airé. I ola vente adn M'aovo del sector

nord.

La temperatura

gua

rneslma d'ahIr tIn-

q uo a hiel« ante 36 ora" I

la

mlnInta d'avul, a Illúrla I a albas,
amh 12 gratis.
tLes observaelone del teme,' a
Barcelona, a les set. van e la ~Calera ole la primera otonna.)
AleeM11.1n•n••••n•n•n•••••••n•

Tribunals i jutjats
CAUSES VISTES AHIR
A la Secció Primera es veié un oral
contra Manuel Fernández, acusa..
d'haver-se apoderar d'una moto al
carrer Nou de la Rambla. En ésser
detingut va donar un nom fals. Ei
fiscal sollicita que li los aplicada le
pena d'un any de presa pel robatori
de ia moto i dos mesos de presó menor per l'in de nom suposat.
* A la Secció Segona, a porta
tancada i pel tribunal del jurat, es
ve j é una causa per delictes contra
l'honestedat contra Hermini Berhinghien Magnanini. El veredicte ton
condemnatori i en conseqüencia el
processat fou condemnat a la pena
de dos nueces i un dia de presó.
* A la Secció Tercera va romparèixer Antoni Pasqual, el qual
pederá d'una americana que hi hacia
dintre un auto i de icor pessetes que
traba en una de les butxaques. El
fiscal sollicitä que li fos aplicada la
pena de dos meses i un dia d'arrest.
* A la Secció Quarta, Pasqual
Bernal i dos mes es conformaren
amb la pena d'un any, vuit mesas
vint-i-un dies que el fiscal demana
que els fos aplicada per un delicte
de robatori.

ca. Els detinguts declararen davant
el jutge que no eren certes les confessions que havien fet a la policía,
que si s havien confessat autors de
rintent d'estafa bou per por que els
nialtractessin. El Jutjat ha dictar contra elle aute de processament i prese.
* Fa uns quants dies els velos
de la barriada de Verdun presentaren
una denúnc.a contra un pare que tenia segrestat el seu till.
Alliberat el pare, ¿ciprés de la detencie provisional, amenzea matar els
denunciante. Aquests, per por que ha
faci, han presentar la denúncia corresponent al _bajar.
* Pel fiscal del Tribunal d'Urgencia ha estat qualificada la causa
contra Josep Ayona Sellares, autor
dune articles publicare a "La Nació
Catalana". El fiscal considera que els
fets constitueixen un delicte de provocació a la rebellió, i demana dos
mesos i un dia d'arrest. Detnés aprecia un delicte de desacatament a
l'autoritat, pel qual demana la pena
de tres anys de presó i mil pessetes
de multa.

ASSENYALAMENTS
PER A AVUI
—

TRIBUNAL D'URGENCIA

AUDIENCIA TERRITORIAL
Sala primera i segona. —

assenyalarnents.
Hi comparegué Joan Paniello, acusar d'un delicte de tinença ¡Ilícita d'arma de foc. El fiscal demani quc
iossin aplicats quatre mesos
i cl processat s'hi conforma.

VARIA
Ens ha visitar el senyor Benvingut
Alzina i Goma, de qui al/ir, per una
lamentable confusió, deiem que havni
desaparegut del seu domicili. La dita
confusió, soferta també per altres
diaris, venia d'hacer pres el norn
del senyor Alzina com el denunciar
en lloc de denunciant, cona fou en
realitat, d'hacer desaparegut de casa
seca una mainadera.

No renco

AUDIENCIA PROVINCIAL
Secciá primera. — Un oral per estafa contra Casimir Porta.
Secció segona. — Un oral per estafa contra Valentí Albuin. Un divorci: Soletat del Castillo 11tanz
contra Rafael Cots Botella i fiscal.
Secció tercera. — Un jurar per
robatori contra Josep Hernandez.
Seccid quarta. — Dos orals P e r nr
i tinença d'arma-gènciaperhomd
contra Joan Vilalta i Alonso Martinez,

ANUNCIS JUDICIALS

* Uns agents de rautoritat detinEDICTO
gueren ahir a la Placa de Catalunya
Por el presente que se expide en CUMPere Garzón, el qual portava una plimiento
de lo
en providencia
pistola automática sense el correspo- del clia de hoy, dispuesto
dictada por el Sr. Juez
nent permis.
de Primera instancia del J uzgado "El detingut allegte que acabava d'ar- mero cinco de esea ciudad, en méritos
ribar d'Italia, i que no sabia que cal- de los autos de divorcio seguidos per
gués un permitís especial per a sonar doña Candida Rabanillo Alonso contra
arma. Li fou dictat sume de proees- don Mauricio Salamanca del Amo, de
sament, i serä surnariat pel Tribunal ignorado paradero, que se siguen ante
d'Urgencia.
dicho Juzgado y Secretaria del infrascrito, se cita a dicho
* Ahi r. a primeres hores del ma- Mauricio Salamanca deldemandado don
Amo, a fin
tí, se suicida Ilaneant-se al carrer des que el día dieciocho del actual, a de
las
del pis cinquè d'una casa del carear diez y med:a, comparezca ante dicho
de Pontevedra. Francesc Torres Min- Juzgado y Secretaria con el fin de proguet, de c inquanta-un anys. Quedä ceder a la adopción de las
medidas premort a l'acre. El cadáver, per ordre vias dispuestas en el articulo 44 de la
del jutge, fou traslladat al DipOsit Ley de Divorcio, apercibido si no lo
judicial.
verifica de que le parará el perjuicio
a que en derecho hubiere lugar.
* Sita donar compre al ! M i a r le
Barcelona, siete de julio de mil naveguardia de la mort del súbdit guate- 'Cotos treinta y cuatro.
maltee senyor Domenec Carani BerEl Secretario Judicial
nardo que, procedent de Noca 'York,
TOMAS RIERA Y SANS
venia a Barcelona a bord del vapor
EL INFRASCRITO SECRETARIO
"Marqués de Comillas".
Certifico: Que los autos a que se r e* Ahir fou dctingut i Posar a di,- fiere el anterior edicto se tramitan en
fumo
dt pobre.
posició del Jutjat número cinc J. Be13arceaba, fec'oa la anterior.
lloy, per haver-li estat trobats a la
casa on treballava una máquina i uns
TCMAS RIERA Y SANS
documents que forera .robats a la casa
Orphea Films.
EDICTO
* La polieia de l'Estar pont a din.
Por el presente que se expide en cumposició del Jutjat de guardia Abelarcl
plimiento de lo dispuesto en providenSatis Hernández, natural de Costa eia del dia de hoy, dictada por el señor
Rica , el qual el mes de febrer pasear Juez de Primera Instancia del Juzgafou maniata del territori nacional do número cinco de esta ciudad,
en in:Per indesitjable. E h detingut, trencart ritos de los autos de divorcio seguidos
revire d'expulsió, hi ha entrat no- por doña Cándida Rabanillo Alonso convament. Ha vingut a peu 1 en jorna- tra don Mauricio Salamanca del Anuo,
des des de Portugal. Será sumariat de ignorado paradero, que se siguen
pel Tribunal d'Urgencia.
ante dicho Juzgado y Secretaria del infrascrito, se confiere traslado de dicha
* Altir ¡oren posats a dieposicid, demanda al indicado demandado don
Jntjat de guardia Bernal Bono Mauricio Salamanca del AMO, emplaCarbo. i Josep Diego NI artiner, pie zándosele a im n de que dentro del térmiferen detinguts a la Plaea de Cata- no de veinte días comparezca en los
Tel èfont r. 8,11 3:8 lunya el dia anterMr quan es (lis- autos y la conteste, significindole que
de
posaven a timar dos veins de Mallor- en Secretaría obran a su disposición las

TOMAS RIERA Y SANS

EL INFRASCRITO SECRETARIO
Certifico: Que los autos a que se re-

Butlletí Pedaü4üle
UNIVERSITAT AUTONOMA

El rector de la Universitat obsetramitan en quiä els periodistes. — Ahir a la tarda, seguint el costum d'altres anys,
Barcelona, fecha la anterior.
el rector de la Universitat Autónoma,
TOMAS RIERA Y SANS doctor Bosch Gimpera, obsequia amb
un epat els periodistes que fan informació en aquell centre docent, ame
rnotiu del fi de cure i del començamear de les vacances escolars estfuenques.
L'apat tingué lloc a Can Llibre, i
hi assistiren, ultra el doctor Bosch
Gimpero i els periodistes, el secretar:
general de la Universitat, doctor Mara Seria; el secretan particular del
Rectorat, senyor Xavier Arguelles,
i el cap de l'Oficina de Premsa de la
Universitat Autònoma, senyor Navarro Costabella.
Assemblea general extraordinària del
Com és costum en els àpats perioCasino de Sants
distics, no ea pronunciaren discursos
Es prega als socis que assisteixin allusius a lacte, 1 el doctor Bosch
a la reunió extraordinaria que se ce- Gimiera es limita a brindar per la
lebrará a l'estatge social (Sann, 114), prosperitat de la Universtiat Autóel p rop er divendres, dia 13 del mes noma i per la prenisa catalana.
Que sonn, a les deu de la nit. Figura
Concessió de beques. — Les mitges
en l'ordre del dia la lectura i aprovació de lacro anterior i elecci) dele beques ofertes per ja Generalitat de
nous directius que han de cobrir les Catalunya per al Creuer Transatläntic han estat concedides als senyors
vacants exietents.
segtients: Paulf Sallés Genis, estudiant de l'Escota Industrial; Mercè
Visita collectiva al Parlament
Potau Diii, estudiant de Farmacia,
El Casino de Sants ha organitzat i Concepció Aladren Mayor, mestresuna visita collectiva al Parlament Ca- sa-cursetista.
tall, per al diumenge, dia 15, a dos
Per renúncia de dues de les altr.i.s
quarts d'onze del matí. Els visitante
es reuniran davant mateix de l'edifici beques concedides, han estar atorgadel Parlament. Abans, per?), cal ins- des als senyors Francesc Boquee
Roig, de la Facultar de Ciencies, seccriure's.
ció de Químiques, i Jordi Casals
Orient, de la Facultar de Medicina.
Consultori jurfclic de la Joventut
d'Acció Catalana Republicana
Avui, dijous, de les vuit a les non
ENSENYAMENT PRIMAR!
del vespre, l'advocat senyor J. Borona: i Requesens, directiu d'aquesta
Distribució
de zones. — La Junta
Joventut, evacuará totes les consuld'Inspectora ha formular la aegUent
tes que ii facin els afiliats.
sota distribució de zones:
Zona primera. — Hospitalet, CameESQUERRA NACIONAL
lla, Sant Joan Despi, Esplugues, Sant
A CATALUNYA
Just Desvern, Badalona, Sant Adriá
D'ençà que Acció Republicana a Ca- de Besen, Santa Colonia de Grametaltanya, va constituir-se en Esquerra net. Inspector-cap, Manuel Rueda.
Zona segona. — Partit de Mataró.
Nacional a Catalunya, afiliada a; partir de "Iz q uierda Republicana", que Inspector, .Andreu Roco.
Zona tercera. — Partit de Sabadell.
uresideix Manuel Azaña, la Cornissió
que té al seu cárrec la reorganització Inspector, Emili Soler.
de la seca Joventut, no ha deixat
Zona quarta. — Partit de Granorebre importants i valuases inscrip- llers, menys Castelltersol l Sant Quircions ¿'andes i simpatitzants. Per ze Safaja. Inspector, Josep 11. Xantant. es p rega a tots aquells que de- dri.
s.tgin formar part de la dita Joventut.
Zona cinquena. — Partir de Vilai Que encara no ho hagin fet, que se franca del Penedès. Inspectora, Leoserveixin passar a inscriure's al local nor Serrano.
soc i al, Passeig de Gräcia, 42, primer,
Zona sisena. — Partit de Terrassa.
cada dia, de set a dos quarts de nos Inspectora, Josefa Herrera.
del cesare.
Zona serena. — Partir d'Arenys de
PARTIT COMUNISTA
Mar. Inspector, Rafel Ferrer.
DE CATALUNYA
Zona vuitena. — Igualada, MasEl Partir Comunista de Catalunya quefa, Vallbona, Piera, Pierola, Cacelebrará ele dies 14 i 15 del mes que pellades, Torre de Claramunt, robla
de Claramunt, A'ilanoca del Canal,
50M el ple del seu Comité central, en
el qual es discutirà el sestilent ordre Sant Martí de Tous, Bellprat, Santa
del dia, "Resolucions del pie ampliar Maria de Miralles, la Llacuna, Cadel Comité central del Partir Comu- brera d'Igualada, Orpi, Carme, el
nista d'Espanya i tasques del Partir Bruc, Castelloli, Collbató, Oden a,
Comunista de Catalunya".
Santa Margarida de Montbui. InspecEl tale durará tres sessions: el dis' tor. Tosen Zambrano.
sable, de deu a una de la ruit, i el diuZona novena. — Manresa, Artes,
men g e. de nou a una del mati. al car- Avinyó, Calders, Estany, Granera,
rer de Sant Gil, núm. 3 , i el dimiten- Mová, Muna, Navarcles, Rocafort i
ce. de tres a vuit de la tarda, a restatge social del nostre Partir, Avinyó, VilUrnara, Sant Feliu Sasserra, Sant
Fruirás de Bages, Santa Maria d'Oló,
34, Peale segona.
Talamanca, Castellgall. Fono II o s a,
POLÍTICA
Castelltersol, Sant Quirze Safala ,
CATALANO-ARAGONESA
Castellcir. Inspector, Hermini AlmenEn el miting que aquest vespre se dros.
Zona desena. — Partit de Vilanova
celebrará al Centre Català Republicä
del Districte IV (Carders, u, pral.). i Geltrú i demés Begues, Castelldehi p rendran oart ele següents oradors: fels, Gas-1, Prat de Llobregat. InsNicolau Ferrer, Manuel Vi/vivales, An- pectora, Dolors Tenes.
dreu Ferrando, Lluís Suárez i DelZena oncena. — Ahrera, Castellvi
gado, Lluís Porté i Prats, Gaspar de Rosanee, Cerve116, Corbera de LloTorreate i Benet Cordomí i Carnes. bregar, Esparreguera, Gelida, Martemel, Molins de Rei, Pallejä, el Papiol.
Sant Andreu de la Barca. Sant P,o:
de Llobregat, Sant Climent de Llohregat. Sant Estere Sesrovires, Sant
Feliu de Llobregat. Sant Llorenc
d
L'Associacie de Mestres Pin- • Hortons. Santa Coloma de Cervell
Vicenç deis Harte, Torrelles de
tor., de Barcelona ha visitat l'al- Sant
Llobregat, Vallirana, Viladecans. Inscable, senyor Pi i Sunyer, per pectora,
Maria Cuán.
tal de pregar-li que doni
Zona dotzena.—Monistrol de Monttats als propietaris i boliguers serrar, Sant Vicrnc de Castellet,
per repintar faeanes, aminorant tellvell i el Vilar. Santa Cecilia de
en alta que sigui factible els ar- Montserrat, Sant Salvador de Guarbitris que pesen sobre els per- diola. Castellfollit del Bola, Rajadell.
misos, prec que el senyor Pi i Aguilar de Segarra, Súnia, Callin,
Sunyer es mesträ disposat
Sant Martí de Torroella, Sanar Maten
complatire. Per indiració seva, de Bages, Calaf, Salavinera, Colones repetf la visita al senyor Dii- ge de Segarra, Castellfollit de Riuran-Reynals. La comissió sortt bregós, Pujah, Sant Martf de Sesmol t ben impressionada d'amb- gaioles, Prat de Rei, Veciana, Mota:maneta, Rabie, Argensola, Jorba, Codues gestiens.
pons. (Zona vacant.)
Zona tretzena. — Vic, Balenyä, el
En l'aseemblea general ordiMuta celebrada el primer del Brull, Centelles, Folgueroles, Garita
Maia,
Manlleu, Masies de Roda, Mai.:orrent per la Federació Espede Sant Hipólit de Voltregia
rentista Catalana s'electuä la sies
Pruit, Roda. Sant Joan de l'abrerenovació anual del seu Consell gues. Sant Marti de Centelles, Santa
Direclitt, el qual ha quedat cons- Eulàlia de Riuprimer, Sant Pere de
tititit i.Trn eeguetx: President,
Torelló, Sant Sadurni d'Osormart.
Sebastia Alberich i Jofré; v i re Santa Cecilia de Voltregà, Santa EuJoan Gili i Norte; se--presidnl. ginia de Berta, Santa Maria del
cretara Rafel Giebert i Garcia; Coreó, Sant Vicenç de Torellä, Seca,
vice- secrelari. Samuel Roca i Tavèrnoles, Taradell, Tacertet, Tona,
Rodó; tresorer, asurne Herp i Tore116, Vilalleons. Vilanova de Sau,
Santmarti; comptador, Emili C.ar- Vilatorta, Muntanyola, Sant Bariohonell i Esplugues; bibliolecari, mea del Grau. Sant Hipòli t de VolJosep Alberich u Jofre; vocals: tregá. (Zona vacant.)
Joeep Benet ¡ Tert i Eueebi Pone
Zona catorzena. — Berga. Aviä.
Bagä, Capolat, Cardona, Castellar del
Martorell,
Riu, Espum ola, Figols, Gisclareny,
L'Atenta Pnpular de Gràcia Montclar, Montmajor, Saldes, Vall celare,
la Validan, Santpedor, Salteo.
(Sa Imerón. 6) ha organilzat per
al diumenge que ve, dia 15, a Castellneu de Bages. Balsarenc. Castelladral,
Gaia (Zona vacant.)
les onza del mata tina visita colZona quinzena. — Alpens, Borredà,
lectiva al Palau del Parlament
d'Arene, Broca. Gironella, la
(le Catalunsen Els socis que vul- Castell
Non, la Quart, Casseres, Llugá, a
gnin Inscriure's poden fer-ho
Baells.
Olvan, Castellar de N•Hug,
eualsevol dita de set a nett del Pobla de
Lillet, Sant Julià de Cerdavespre, a la secretaria de l'Ale- nyola, 1
eres, Viver i Serra te j a. Prats
neta La visita lia estat autora- de Llussanes,
Puigreig, Sagas. Santa
zada per a un miiximurn de Si) Maria dc Martes, Sant Jaume de
persente. i queden poca Hoce Frontinyä, Sant Martí de Bas, Viladisponibles,
da, Glosa Cristie, Perafita, Sant
fiere el anterior edieto
forma de pobre.

ne

L'activitat política

VIDA CORPORATIVA

.gusti de Llussanes, Sant Boi de
Llussanès, Sobremunt, Será, Collsuspina, Sant Quirze de Besara, Santa
Maria de Besara, Oris. (Zona vacant.)
Les quatre zones vacants han quedat acurnulades als inspectors segiients: Zona dotzena, senyor Hermini Almendros; zona tretzena, semora Rolen Tenes; zona catorzena,
senyor Rafel Ferrer, i zona quinzena,
senyor Josep Zambrano.
Capital. — La inspecció de la capital continuará distribuida entre els
inspectors de la provincia. L'inspector-cap prosseguirà, com actualment,
al servei de coordinació u unificacid
en tate els aspectes: pedagógic, administratiu, estadístic, etc., i tindri
plena ilihertat per a intervenir en
tate els districtes i visitar totes les
escoles. Corn que ele inspectors restants píri catorce i den els districtes,
s'ha fet la distribució assignant dos
inspectors a cada un dele guante di s
-tricesménoba',quó:Distriste primer, sencor Xandri; secan,
censor .Almendros; tercer, senyora
Herrera: quart. senyor Roce (provisionalment, senyor Zambrano); ein.
què. senyora Serrano; sise, senyor
Soler; seré, senyor Ferrer; volt, s enyora Cuyäs (p rovisionalment. ;enyor Almendros); novè. senyora Tenes, i dese, senyor Zainbrano.

ELS ESTUDIANTS
De les II col6nies escolars. Un
avis. — La Cornisiä d'Obra Social de
la Federació Nacional d'Estudiants de
Catalunya, organitzadora de les segones colónies escolars per a fills d'obrers en atur t'oreas fa avinent a totes
les persones que han presentar fulls
soHicitant iadmissi di nf ante en
aquestes colónies que no han de presentar-se a recollir els documents presentare i a saber l'admisiä o no ad7111551 n5 inne al
dissabte vinent, dia catorze, i no avui. dijous, dia dotze,
com se Is hacia dit particularment.
En c onseqüencia, la F. N. E. C. tornará els documents presentats i fati
saber als interessats el resultat de la
selecció per a la colònia el dissabte
vinent, dia catorze, de les seu a les
nou del vespre, a la seca secretaria
de la Universitat Aut,:anoma.

Noticies

diverses

La setmana paseada s'efectuhren a la dependencia central i
les sis sucursals de la Caixa
d'Estalvis i Mora de Pietat de
Barcelona les següents operacions: 5.342 imposieions per
pessetes 1.808.235; 2.569 reintegraments per ptes. l.535.469'90;
set compres de valors per pessetes 26.07485. Nous imponente;
331.
La Delegació d'Hisenda ha as-,
senyalat per a avui els següents
pagaments: Administrada de
Loteries núm. 2, 30.000 ptes.;
Secretari Juntes Administratives,
1.691; Estació Etnológica Vilafranca. 2.14140; Lluis M. Domènech, 560; Elisa Canals , 2.495;
Germanis Ferran, 750; Silveri
Valls, 3.05610: Adriä
4.000; Antoni Montagut, 5604, i
Josep Puente, 500.

Una beguda que neteja
la sang
Les acides:5 de la sang. acumulantse en rorganisme. produeixen tota
mena ele trastorns deis quals els mis
visibles i amb freqüencia els mis enérg ics nun les malalties de la pell: grane.
foráneo:s, barbs, herpes, borradura,
eczemes, lla g ues amb supuració.
nic miela per a curar aquests accidente és acudir al rentat de la sang,
alliberant-la de Lotes les mata-tes que
la impurifiquen, i aquest rentat
d'efectuar-se amh la Boison Simula%
de l'Abat afagnat. Es suficient prendre aquesta beguda , d'una gran forea
denurativa, durant una o duce setmanes (cm una tisana), Per vi-ore mora
els gratis s'assequen, les llagues
cicatritzen i desaroareixen totes les
mandestacions de la pell. La Boissoa
Blanche de l'Abat Manat de inoien3iva i p oden prendre-la fino els nena
Des de fa 55 anys en beuen milers de
families. La trobareu a totes les farinácies a p essetes 3'20 el flascá per a
p re parar un litre.
a'aviea als qui tinguin jOIOS
empenyorades a la Caixa d'Es
t alvis ¡ Mont Je Pietat (Central),
les dates de prorrogació o empenyorament de les (India siguin
anteriors al 30 de setembre darrer inclusivament, que en la subhasta pública que tindre lloc en
equest alent de Pielat el dia 14
de julio' es aroeedira a la venda
de les penyores deis preterir ntimeres 26. 374
100.000, i de
al 34.179, que no hagin es1141 prnrrogats, deeempenyorats
o cenuts anteriorment.

No podem publicar les note'
pregades que no vinguin escrites en català i amb

timbre o signatura coneguda
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Campionat de Catalunya

de la Lliga Oficial
EL CASAL BARCELONISTA CE.

pEIX ELS PUNTS A LA UNIÓ
ESPORTIVA DE SANTS
Veient ene no podia anear una nolene sencera i per temp eratura que
disfruten'. el Casal Barcelonista, va
Ee.dir els punts del partit que havia
t celebrar el diumenge passat a:
imP del carrer de Galileu, contra la
n 16 Esportiva de Sants.
La classificació definitiva d'aque,“
inspionat, és la sezü„,:

e

OP
Volta

IVI:
La

•444444444•44+114444

aria a

Alemanya de 1934 IOLDSMOBILE
Una manifestació esportiva més militar
que esportiva

J. G. P. C. F. C. P.
La Deutscher Luftsport Verbaud,
14 13 1 102 101 20
14 12 2 249 84 24 el poder oficial que regeix tota
v:aciO
esportiva ademanya, havia orCarania
12 4 162 72 20
•4 7 7 127 11S 14 ganitzat per a darreries del lile; de
1:anadene
7..3. E. E. T.
*4 6 8 u; 153 12 j a ny Passat la Volta Aeria a _Mema:arlts
14 5 9 127 19 ro nVa de 1934. Aquesta competició naCaSs:
14 3 rt 64 195 6 cional, que ve a ésser la réplica de la
Volta a Europa de caràcter internaALmendares
14 0 14 o 126 o
cional, ha adquirit amb nones do,
LA NOVENA FEMENINA DEL anys totes les caracteristiques me,
remarcables que l'organització geneMEXIC B. B. C.
ral del partit nacional socialista dóna
E: dissabte passat, de cinc a set de a totes les aoves manifestacions.
:-,:arda, es va celebrar a l'antic cansa
En la pe:rueda. la Volta a Alema;s1 Polo (carretera de Sarria), un es- nya era una prova de tipus esportn
mament de la novena iemenna
que enfronrava les maquines i e:,
7e uip Carspin de Catalunya Va dis- pilots per tal de fer-ne ressortir les
regir-se del conjunt femení l'actuario q ualitats i la categoria. exactament
it senvoreta Nosalia Bordas, rna- C0111 fan. encara, els altres Paisos•
:acer de la novena.
Llavors el reglament esteva establert
De recluir templó de Catalunya, es de tal forma que el concurs donara
in p resentar al terreny per entrenar resultats orientadors a la tècnica de
tes senyoretes els jugadors: Mas. construcció d'av:ons i motors 1 Per3:a. Rosselló i Taixés, J. M.
metia el Iluiment i l'emulació per
En l'eq uip femeni del Méxic B. B. sonal deis p ilots concursants.
C.. formen les senyoretes segiients:
Ea la Volta d'enguany, i segun:
Eérdas (manager). Hernandez. Mäs, una tónica que en la precedent comMalo. germanes Perellades. Rubio.
petició ja comeneava d'establUt-se. el
Sinchez i López.— A. Hernandez.
roglament es basa en una concepciO
diametralment oposada. En la "Deutschlandflug /934 - , celebrada del 2 0
2 4 de juny s'excloia tota participado
individual i tota la puntuació era oriendeis Campionats ada a ice ressortir el techan de coniunt de les esauadretes part:cipants.
de Catalunya
Nones nocEen inscriti- res crups colEl Club de Rens Barcelona es rom - lectius de 3. 4. 3. 6 o 7 aei0,35,
su en fer constar pablicament el nuals havien de fer el recorregut
agraiment envers les Corporacions a oro ya amb formació d'esquadreta
7cials, autoritats. recriase. entitats i i realitzar diversos treballs d'observaarticulars, que amb llar conaboració ció i d'informaciä.
En realitat la Volta d'Alemanya d'asan contribuit a q ue els Campionat ir Catalunya en outrig.gers i skiff. q uest an y ha estar una maniobra aer'a
nrentment organitzats per aquest militar dintre de la limitaciO que el.
Tractats vigents insposen a armen país.
t'uh. hagin obtingut l'exit assolit.
Tots els partici p ants. en*, l'uniforme
militar del D. L. V.. han hagut d'efectuar amb la màxima rapidesa una
missió dificil de caràcter conectiu. Els
A. E. Pedraforca.—Aquesta entitat MInts de cada esquadreta. en formacdebrara demà assemblea general d, rió, van recórrer diäriarnent un itiocis al set/ estatg e. Sant Ramón de: nerari de mis de mil onlärnetres i
an1 .2 noenbrot o s aterratges. Es p ar6 a les den de :a nit.
..n••••

Després

lEneursionisme

EL COTXE COMPENDI DE TOTS
ELS AVENÇOS MODERNS

Auto Hall, S. A.
s atgers. en (unció d'observadors, haven de descobrir certes senyals en les
rnuntanyes o en els hoscos. finar-les
damunt del mapa i en certs indrets
d&xar• catire els missatges informatíos.
En reantat. la Volta a Alemanya.
ha estat un vol en estrella. el centra
de la qual era l'aeronort berlinés de
.fempelhof. Cada dia els avions sortica
i tornaven a la base de Berlín os
p a,5aven la nit al ras. El 21 de juny.
en direcció al nord-est d'Alemanya
en un circuit de 1.300 quilitmetres quc
comportava sis aterratges. En aquest
nrimer dia el pilot Volbracht i l'observador kock. (oren victimes d'una
caiguda. El 22, en direció al sud -es'.
en un traiecte de 85.2 quilómetres. arn)
sis aterratges. El 23 en cUrecci6 al
nord-oest en un traiecte de 1.124 quilòmetres can a Hamburg.
El 24 en direcció al sud, en un
circuit de 1.250 quilómetres Passant
er
Munir i Bayreuth.
p
Els aparells inserits a la Volta formaven un total de 107. repartits
esquadretes de 3 aparells. 2 de 4. 6
de 3 i 6 de 7. En acabar la prova
nuedaven 21 esquadreta i 01 avions.

ER

1934 Coupé Continental 13 HP.
+ Si sabeu "comprar" un automòbil, si
sabeu "distingir" la suavitat de marxa
•
14 d'un motor 6 cilindres; si sou amic de
; la concepci6 "refinada" apartant-vos de
tot el que signifiqui "sèrie" vulgar. Si,
demés, desitgeu "compaginar" l'obligada eccnomia dels temps actuals amb un
; màximum de confort i bellesa, VEGEU
aquest meravellós "Coupé Continental"
i amb la seva adquisició demostrareu
i

6 cilindres.
4 portes.
Preu "econòmic'.
Maleta amb "guarda utiIlatge".
Tots els cristalls inestellables.
Frens hidràulics.
Esmorteïdors hidràulics.
Luxosa decoració interior.
Tapa-rodes

QUE SABEU COMPRAR I QUE SABEU DISTINGIR
Patent 144'40 pessetes

/ Consum 11 litrec
i proveït del famós

Canvi de marxes preselectiu sense ernbragament
4,41114n •••11

Vegeu

En Santmarti despertat, i encara que te molta competencia, Ii ha
arribat un 'róele( "Rochet” d'olis pesets. El noi de Vic es ven que no es
dóna per vençut i vol fer feina.
• • •
El "Tecalensit" no serveix per a
•111144411144.144+~.11, res, pm') tothom l'usa; En Campä fins
el té installat a les frontisses de les

Avinguda 14 d'Abril, 433

Telèfon 76209

sentar un nou motor, inventat par
Jordi de Wrachien, el tipus del qual
és rotatiu continu i no te peces animades de moviments alternatius
Aquest motor es pot dir que no té
pistons, com els motors normals i coneguts fins ara, ni välvults i ressorts;
posseeix una marxa ràpida, sense vibracions ni sorolls, el seu equilibrament és perfecte i és d'un gran t'endnient.
Un dels avantatges d'aquest nou
motor és que tant pot funcionar amb
benzina com amó gas-oil o olis resats. El seu consum és reduit sigui
quin sigui el combustible que s'empri.
L'admissió es produeix per la seva
part central. i l'escapada es produeix
per la periferia: aquesta modalitat
ha de procurar una perfecta cotobus' 6.
Aquest invent d'En Wrachien ha
desperta t molt d'interés, i és d'esperar que donarä nsolt bons resultats.

M. FOYE

Atletisme

Un model 7 Citroen efectua
la volta a França i Bèlgica
La passada setmana el conegut conelector Maurice Pehaud, acompanyat
pel rnecänic cap deis Creuers Negre
Groc. van cubrir cinc mil quilómetres sense aturar-se nomes que els
moments precisos de revituallamenr,
els quals foren rapidissims, a fi de
no perdre temps. Al-1lb tres die; i une;
Lores cobriren l'esmentat recorregut.
El dia de la seva arribada a Paris
',oren rebuts a la plaça de l'Opera
per M. Litroen, alta empleats de
dita fabrica i molts periodistes.
La velocitat mitjana emprada en
aquest recorregut ha estat la de 63
quilòmetres per hora aproximadament. Els controls els han fer comissaris de l'A. C. E., els quals acompanyaren el cotxe des del comeneanient fins a l'arribada i procuraren
que s'observessin rigorosament els reglaments, els qual›, cont ja se sap,
són molt estrictes i no perrneten passar d'una marxa de noranta quitémetres per hora.
L'itinerari va ésser el segiient:
Rouen, Ostende, Bruges, Anvers, Lieja, Brusselles, Merieres, Reinis, Verdun, Nancy, Estrasburg, Bezaneon,
Lyon, Grenoble. Gap, Niea, Marsella,
Avinyó, Nitres, Carcessona, Tolosa,
Bordeus, La Rochelle, Angers, Nan-

tes, Quimper, Brest, Brieuq, Xerburg
i Caen. Per la llargària i importancia
d'aquest recorregut, en el qual sdhagueren de vencer etapes molt dures.
com els Vosgues, el Jura i els Alps,
el petit cotxe les vence sense dificultat i amb veritable regularitat,
qual cosa pot fer significar que la
tracció davantera ha estat molt ben
resolta en aquest nou tipus Citrodn.

FRONTÓ NOVETATS
AVUI, DIJOUS
Tarda, a l••
OALLARTA III - •ECIOAte III

8.900 pessetes

*entre

811.11110
URZAY
• fi» 1015g
SOLOZAVIAL - CHIQUITO OALLARTA
CHIQUITO
MI.

1

•Ontle

ILAGUIRRE UNAMUNO

Frontó Principal Palace
Avui, di jous. Tarda, a les 416

ISIDOR II - 00ITIA

GARATGE AVINGUDA
BARCELONA

UN NOU MOTOR DE CONSTRUCCIÓ ITALIANA
A l ' expoeiciA de ist ilä es va pre-

L'esquadreta guanyadora ion la d'Hannover, formada dels Pilots Weigaud.
Bode i Esche, damunt d'aparells
Klentm, amb motor Hirth de So cavals. Cal remarcar que les guatee formacions classificades a continuactO
disposaven d'aparen; del mateix tinas.
No cal dir q ue toses les altres marques participants eren únicament alemanyes, aixi rnateix com els 111olOrs,
tots ells de refredament per a:re.
En el terreny d'aterratge dels diversos circuits es mobilitzaren 3.0 00
homes de les joventuts nazis que tingueren cura del, diversos serveis
d'organització. Aixi mateix un altre
miles eiectua la missió de control de
vas i retenida de missatges. Cont pot
observar-se , la celebració de la Volta
a Alemanya, ha constituit no solament una mobilització en pla de man:obres aèries al personal volant de
pilots i observadors, sine, que ha nasal en joc d'entrenament una quantitat considerable d'elements terrestres
adiunts a la tasca aeronautica. Per
això, encara que els alemanys hacia
menyspreat el primitiu caire esportn
de la prova. s'han donat la satisfacció
d'executar públicament unes impartants maniobres aeries militas, meleras que oficialment aquell vals no
p osseeixi aviació d'aquest tipus.

també el 8 HP. 4 portes, fi-cris hidräulics
altres perfeccionaments

Avinguda 14 d'Abril, 384

;I que el vagin criticand
• • •
En Puig Eudald i En Senon representen una marca de cantions
manys; molts collegues de l'ofici exclamen tot sovint: "Whan ben fastiguejat aquests minyona".
• • •
Recordant els temps de l'anomenat
"Trio de la benzina - , En Rodríguez
coloca el norn del "Singer - a *j'altatra d'on el van colocar les conegudes
maquines de cosir.
• ••
Sembla que malgrat tot aviat el
Departament de Circulació posara un
pal de discos a la cedilla de l'Avinguda del 14 d'abril i Balmes... bona
falta hi fa.

• st •

>04444444444444444444444444

SIN

1934

que aquest borne se'ns torna jove...

6 i 8 cilindres

Ba -.lona

111

L'Abacial fa gestions Per acaparar
el majar mmb c e de maqu(s. Es Vel,

Produete de la General Motors

géxic

e

1Vr Nata eld
Pisto nades

O

contra

ANDRINUA ULACIA I

portes.

•••

130, 3 00. 1.000, 3. 000 metres. Llisos,

salts d'aleada i largada. Ilaneaments
del p es, disc i martell i rellevaments
4 p er too.
En a q uest festival tinicament hi poden p articipar els atletes finalistes en
els Campionats de Catalunya generals
i Comarcal,, o sigui, els atletes que
es classificaren p er la final, de les
troves següents: loo, 200, 400, Roo,
1.50 0 , 5000 t 10 000 i aleada, llargada,
(Lsc, pes i martell.
La inscripciö cal enviar-la al loca:
de la Federació. Floridablanca, tot,
ahans del dissabte, dia 14, a les nou
de la nit.

SELECCIÓ D'ATLETES PER
LISBOA
L'egun que rep resentara la ciutat
de Barcelona en el festival contra el.;
renresentants de la entat de Lisboa
(Portugal), la Federació Catalana
d'Atletisme, estarä format pels segiients atletes:
Arévalo, Montfort. Angel. Conseeal, Garcia Tufión, Aracil, Roca, Piicreer. Mnr. Tueues, Josep, Altafulla,
Colomer, Ricard. Canvades 1 Cm/1/1am.

MIRADOR

L'honor d'ésser campió porta aparellat un regim d'entrenament sever.
Els nedadors que representen el Barcelona, Atletic, Terrasse, F. A. E.
E. T., etc., no han plangut esforeos
ni entusiasmes de cap mena. Tots es
mosteen optimistes i aiteó fa prevente
que les jornades de dissabte i diumenge seran de ¡die recordare*.

pels mateixos careces: és que tenen
llurs atrihucions per districtes, cona
els "serenos-.

relleu a la nataciA i inculcar-la entre
els infantils. organitza per cinquena
cegada el ja classic Festival Infantil

V FESTIVAL INFANTIL INTER.
CLUB ESCOLAR
Dia 25 de juliol
Ara ens expliquen per que els veDesitjant el Club de Natació Atlé•
nedors de can Renault sempre van tic seguir la seva norma de donar

No us decidiu a comprar camió o ómnibus sense provar els formidables

Biissing Nag
d'olis pesats, que tenim

des

dl. a 9

tones

Demaneu proves i demostracions

AUTO-IMPORT
Avinguda 14 d'Abril, 484 - Tel. 76627

MILE715-1KNAULn
GA RANT I

REPARACIONS

DE S

el

J. M. Castellar
Es complau a comunicar a la seva disfingida clientela el seu trasllat al carrer

TUSET, 26,

Llegiu cada dijous
911!1111111111111111 n11111M1111111111111199191111119MIIIIP"

Corn més ens aneto apropant a les
dues grans jornades dels Campionats
de Catalunya de Natació, categoria
Senior, mis creix l'entusiasme dele
aficionats per admirar les emocionants Iluites que tindran lloc els (lies
14 i 15 a l'Estadi Nautic de Montjuie.
Els pronòstics que es lancen a favor de cada nedador simpatitzant fa
que l'ambient es trobi propici en els
cercles, on preparen els seus representants amb una cura especial i voltats d'aquel amarament que és possible, a fi que el dia de la cursa es
trobin en plenes facultats i amb una
moral elevadissima per a resistir les
escomeses de llurs contrincants.
Dificilment s'hauran disputat uns
campionats on els seniors van percatat , de la importancia que tenen. Serveixen, si mis no, perqué el Comité
Tecnic perfili durant les curses que
es disputaran l'equip seleccionat de
Catalunya que es presentari en el..
viseras Campionats d'Espanya.
Aquest fet és per ell sol perquè
hom comprengui a bastament la importancia cabdal que enclouen aquests
Campionats d'enguany, ja que no endebades és la nostra Federació la que
marca el costeas dintre la natació
nacional i voldrà encara mantenir una
supremacia damunt la resta de regions
que faran acte de presencia.

Es diu que aviat moits taxistes ja
aniran amb "sarnarreta".., es compren, fa tanta calor!!
• • •
En Tóful Suhirana ha rehut proposicions per tal de formar part
la ja célebre "Scuderia Ferrari".
Creiem, pecó, que no acceptarä: és
massa modest, i el trobariem a faltar
ari.
• • •

FESTIVAL DE PRESELECCIÓ
El vinent diumenge, a dos quarts
de g uatee de la tarda. la Federació
Catalana cl'Atletisme. anuncia un (estical de p reselecció per als Campionats
nue se celebraran els dies i i 6 d'acost berazubl, Tolosa (Guipúscoa).
L'otdre de p roses, és:

DAVANT ELS CAMPIONATS DE
CATALUNYA DE NATACIO (SENIORS) QUE SE CELEBRARAN
A MONTjUIC ELS VINENTS
DISSABTE I DIUMENGE

entre Av. 14 d'Abril

i Travessera
IsalMO!•••••

Teléfon 74956
P444444•1444444ffliete

ADOLF

SUBIRANA

PRESENTA AL SEU SALO

D'EXPOSICIO

ELS NOUS AUTOMOBILS

STOE WER

Modele 4 i S cilindres de 9 1 16 H.P.
i el non model 1934

ALFA ROMEO
Guanyador de totes lea curses

Nit, 1015

JUARIETI I - 001AEZ

Passeig de Gracia, 24 bis, i Claris, 24 - Telèfon 20668

von,11

OURUCEAGA UCIANTEOHILA

e+.444.444444414.6. 444444414444440.

4

4.4.444

II

LA PUBLICITAT

El millor

ESPECTACLES

Lubrificant
R.A.S.A
CORTO, 611 bis
Interclub Escolar, que tant d'exit
aconseguf els anteriors anys.
.Aquest any se celebrará el dia 23
de juliol, a la tarda, i amb la deguda
pportunitat es donaran més detalls i
el programa del festival, que és de
creare que no desmereixerà en res
dels seus anteriors.

/

Ciclisme

TEATRE NOVETATS

LA VOLTA A FRANCA

Illemesayla Iledee LLUIB CALVO

Tarda. a les 430, I ni*, a les 10.
Butaques des de 3 pesseles: LOS DE
ARARON, pel gran tenor Antont Miras

Després d'una aferrissada

DIORSI

Catalunya.
El passat diumenge corresponia a

l'Espanyol actuar al seu camp.
A reiecte, els seus jugadors es trobaven arrenglerats a lhora anunciada per a començar.
L'Euro, de Mataró, semblant seguir una täctica preconcebuda, es presenta al terreny espanyolista amb sols
dos jugadors 1 els corresponents (?)
delegats del club.
Com es comprendrá, es dona la decisió a rEspanyol, per incompareixença del seu contrincant, el cinc
mataroni.
Pel que sembla, l'altre partit decisiu oferirà les mateixes caracteristiques, ja que, segons rumors, rEspanyol només desplaçarà un o dos
jugadors i eta imprescindibles delegats; en aquest cas s'adjudicarà eis
punts requip de Mataró, i Ilavors
comptarà cadascun dels finalistes amb
dos punts.
I pel que veiem, en igualtat de condicions, se celebrará un encontre amb
carácter de "finalissima", el qual, per
fi, és de creure que ens donará el
campió de Catalunya denguany.
Edificant, veritat?
Es de creure que el basquetbol catala, que voldriern que es desenrotllés
dios un cercle de nitidesa, exempt per
complet de cap mena de conxorxa i
baixa política, haurá donat un gran
pas endavant (?).
En la darrera assemblea es promete
qui - sap - lo. Horn es proposi seguir un
pla basquetbolistic netament català, i
fins i tot s'acorda fer els treballs necessaris per tal d'obtenir nacionalitat
davant les potencies basquetbolistes
d'arreu.
I com a primera pedra, el diumenge al mati se'r.s dona el primer arte
d'un sainet que amt> seguretat es ven-

rá seguit pel segon, diumenge vinent,
a Mataró i epilogat el rnes d'agost,

que és el més adient per a practiear
el basquet, per rencontre finalissim (?) en terreny neutral, el Laietä,
per exemple.
¿I davant aquest estat ile coses,
no us sembla que podem ésser clarament optinuistes?
Particularment hem de fer constar
la nostra més viva censura als organismes competents per perrnetre actes com el que ocorregué diumenge
al camp del Catalunya, de les Corts.
Diem això perque opinem que eis
esmentats estan facultats plenament
per a tallar de cop i d'una faisó definitiva aquests intents de convertir
el nostre esport en una sucursal de

qualsevol teatre de sainet.
Esperem qué hi diran.
ROLAND

VIES URINARIES
•

Dereetes •ezuals

POLICLINICA FARRE PIJOAN
Rambla de Canalete., 1/, 1.er

BASCULES
d'ocaskt, per a carros I r t olían,
"Plbernat", caer er Parl g tottd. 9

O

TillillIN

pee les tiplos Banyula, Galindo, el divo tenor /t'ami Mayra!, amb Palacios, Llanos, Baraja, oto, firma, lar-

g a. popular: EL ASOMBRO DE DAprimer I tercer acres de
l'Opera

MASCO, I

MARINA
per Muvlans, Mir:is, Ilertogs, Sierra.
Nit:

La duquesa del Tabarin
Dissable, oir,

Basquetbol

El terreny del C. E. Espanyol ion
diumenge al mati escenari d'una ja
passada de moda "comedia", sainet
eue no ve a esser res mes que repiieg de la darrera assemblea extraordinaria, on ja sembla endevinar-se
la seca inmediata realització.
El Comité que ja entengué en el
tripijoc de tot alió de la retirada dels
blanc-blaus i de r"affaire" juventus
daliâ que l'Unto, de Mataró, i rEspanyol havien de disputar-se en dues
partidas, que s'havien de jugar una
a cada camp, el titol de campió de

COLI scurn

Teatro:

LA F. A. E. E. T. REPARTEIX lluita entre el líder Magne
ELS PREMIS ALS NO NEDA.
i Martano, aquest s'adjudiDORS
cä la vuitena etapa
El vinent divendres, dia 13, a les
Fet de la tarda, a la noca secretaria
Gap, t t. — S'ha disputat la vuitena
de la piscina, la F. A. E. E. T. repartir2 els premis "Tallers Vallmit- etapa de la Volta, de 102 quilinnetres.
A un quart de tres de la tarda s'lla
jana" per a no nedadors. Tenen premi tots els participants infantils i fins donat la sortida als quaranta-set corredors que resten en la cursa, car
al 15 en els grans.
ritalia Bergamaschi Ola retirat de
la prora.
Ja des de la sortida el tren ha estat
forçat, i sita establert un aferrissat
fuel entre l'italià Martano i el líder
Encara el Campionat
Magne.
La cursa d'avui lira caracteritzada
de Catalunya

UNA "FINAL" SAINET

Dijous, 12 de julio' de 1934

debut del gran tenor
ere reif,

Vicenç Simon, anib la sera gran

LA DOLOROSA

Tarda, a les d'IS, I nit, a les 10:
DIBUIXOS, MAMA ESCRITO, per
Stwart Emita, 1 IGNOMINIA, per

Ilelen Twelvetrees
•n••n411n1141MININM..........»11~1.111.4 n11•n••

líders de la classificació general,
la qual sima resolt a favor de ritalia,
precedit a uns quants segons del francés, la qual cosa ha valgut a Starrano recuperar un minut i dos segons
dos

tothora accepten i presenten si cal

la lluita.
Potser els manca una mica de
sort...
Avui s'efectuará l'etapa Gap-Digne
(227 quilòmetres).
Recordem una y apada más a tots
els collaboradors 1 comunicants
de la &caló d'Es ports de LA
PUBLICITAT, que els originals
notes per a la publIcacló han
d'ésser tramesos a la nostra Redacció Esportiva, Barbará, 13,
abans de les nou del vespre.
Trametre'ls a una altra adreça,
o després de l'hora esmentada,
constituelx un important destorb
per a nosaltres, ensems que
gairebé la seguretat per als que
els trameten, de no veure'ls
publicats

111T

-u 5oloment

,Novutzcr

äENSACIONAL

Megni ic cronómeLre
de bulipcd sense CRISTAL
ni a6U LI[5.(xacte ElfDAN
50LID. Com e propagan
da l'enviem t tot arre
contra reernbors de
Dtes 15 - De DOLSNA
precias moda' P1es.25
Tremor. le 54,5 <0,0,15
tot segvd mchconl aclyed
ddri. erro leo dore,. lo
lo lo vide.
"

(ASA GIN[BRASAAPN"STEABASTT-71A2N

LLICILIELIA CATALOMA
RetrbA. bE SANT PEAL 3

Estiuejants!

TEATRE ROMEA
Telafan 1 5511
Companyia Herrero-Barden.
Buiaques de platea ti 2 pesseles. Deli-

ciosa terrassa. El tetare mes Mese I barato
Tarda, no hl ha fundó per a donar lloe
a l'assaig general de MAYO 1 ABRIL, que
s'estrena aquesta Int. A les 1015, estrena
de la r emedia en tres actes de Quintero
I Gulden MAYO I ABRIL, amb assisttnela
dels autora. Tres decorats nons (le Ramon
Batlle. Peina, larda: LA MARQUESONA:
: MAYO Y ABRIL. Dissabte, Int: grandiosa revetlla Belmonte. Dlumenge, a les
5 . 31) 1

:

a les

/0'15: MAYO Y ABRIL,

TEATRE BARCELONA
Companyla de comedia CARMEN DIAZ

. Durara ~mana
Astil, di; jous, tarda, a mid'actuació,
quari de sis, i nII,
, a int misil d'onze, a pebete, es
re/ pet e ix el cartell de heneflet
d p Carmen lilaz, amb els grans Stils

Tarda, a Irr 130; 101, a les 915, Reelata.

El asesino diabólico
per la dona pantera I Charite Ruggles.
Triomf de Lude AnglIsch en

Cuidado con las campesinas
Dlumenge,

"El rey de

que pagó el palo".
"La vida privada de Enrique \'m", "no r ambole", "La brigada
"Sinfonia en los bosques".
Mundial. — "Adiós a las demos", en es'
¡01:551. 1 "11 C.51 charmant",
Monumental. — "Amor de estudiante",
"Carloma g nn" I "En nombre de la ley".
Mir l a. — "11014 hermanita" rünframent
tarda). "La ley de Talión" I "El rey
de la plata".
NÚM.. — "Stedlro improvisado", "El salto mortal" 1 "Larrigan el afortunado"
innicament tarda).
Parle. —
"Sobrenatural" I "Moral y
amor".
Patita Palace. —
"Hacia las alturas",
"Por un beso" I "Los conquistadores".
Pedró, — "El cofre misterioso", en espanyol, 1 "Hoopla".
ellblt Cinema. — weportid g es d'artuantat
principal.
"lanmanza húngara" 1 "El
abuelo de la rrIalizra".
Rambla/. — "De Ultima hora" 1 "Fra
Plavolo".
Recreo. — "El hijo del milagro". "Mujeres que matan" I "Por la libertad".
Royal. — "Anwr Ile estudiante", "Carloma g no" 1 “En nombre de la les,".
9a16 Comtal. — "Norte de redada"1 "El
,, , ,ó11 de las sombras".
Select Cinema. — "Adl(ts a /as armas",
e n espanyol. I "La novia linlversItarla".
Smart Cinema. — "Loruras de Shang-hai"
en p sp..nynt. I "Aquí sobra uno".
Spiendid Cinema. — "E/ héroe se rinde",
"Tarzan (le los monos" i
en Budape s t". A la nit, a Inés: "Slmone es ah]".
Talla. — "El gran bluff". "In hacienda
misteriosa" I "Paris-Monterarlo".
Triomf. — "I.a vida privada de Enriq u e v 111". "Rneambole". "14 brigada
notall" 1 "SInfonfa en los bosques".
"Noche trao noche", en esp.lnyel. "Porque te quiero" 1 "Los conquistadores".
Urgid/mona. — "Cuando hace falta un
amigó" 1 "Carne".
Voto». — "Ha entrado un !Mento". "Te
qutsp ayer": a mPs, a la tarda, "Usted
sera mi mujer".
Xile. — ".sullenria imperial" I "Yo be
sido espia".

SPLENDID CINEMA
Avnt. magnifir programa:
EL HEROS SE RINDE
per al no Brown i Zasu Pitts
Linoblidable film

Tarzän de los Monos

per

Johnny Wats:ominar I >laureen
O'Sulltvan
EL MAGO tdibuixos sonors)
Estrena de la superprodueret Foz

Huérfanos en Budapest

per Lorelä Young I Gene Ilaymond
dl espanyol
Nota: A la oil, en romptes de "El héroe
se rinde", s'ex/al/lira per larrera regada
la gracio s a romedia
SIMONE ES UI

CINEMA ESP L Al

REVISTA PARAMOUNT. EN EL HOSPITAL, irr >tan laurel r (61, ce liare. PAPA PIERNAS LARGAS, per
Janot Gaynor, RA5PUTIN Y LA ZARINA, per 1.1 on - 1, John 1

Barrymore

NIUSIC-HALLS

SALONS CINAES

Pom p eya. — Yarletats l mercedes Alea.
rez.
Apolo. — Ylrletats t Merredes Flf1.
Cabaret Frangale. — Ball tlusset 1 "Les

Marina".
CAPITOL: 5 tarda I 945 nit, "Se loé Dancing
Edén. — Varletats.
mujer" I "La isla de las almas perdi.
,
olas".
ACTUALIDADES: a tarda I 9'30 Stembul. — Orquestra Napoleón
1 Elsle
1/1l, -La flora del mar" I "El Angel azul".
Dayron.
PATHE PALACE: continua 4 tarda, "liarla 1:ti alturas". "Por t/n beso" i "1.05
em omistartores", Ann Harding.
EXCELDIVERSOS
4 tarda I 930 'In, "Por iin bosta"
MARGARITA CARBAJAL SIOR:
ür g earnent larda), "Hada las alunas" I Casa LlIbre. — Anal 1 cada tila. 111e dan
eani.
Avui, dijous, tarda. a les 5, I ni?, a les - loos eunquislatiores"„%nn Harding. - MItcrlz, la mista de l'uy
RIA: 4 /arda I 9'30 n11, "Hola. hermanl- Casino Sant Sebastil. — Tes I sortila de
l catres. Crazy Boys 1 Habana Gang.
la" (timeament tarda'. "La ley de Talio"n", "El rey de la plata" 1 Documental. Hotel RIZA — :Sed' 1 eada ala. n Le
LAS MUJERES
sant.
GRAN TEATRE COMTAL: Continua 3'45
larda, "La ley de Talión". "nota, herma- Maleen Dende. — Orquestes escenifica
DEL ZODIACO
nita", en espanyol. "El rey de la plata" I
rhe Hanoi Jazz.
MONUMENTAL: Continua 345 Triana. — Tiptc cate flamenc dir121/ per
MARGARITA CARBAJAL Nuticlari.
Pepe Hurtado.
larda, "Amor de estudiante", "Carloma g no",
"En
nombre
(le
la
le
I
Nollmari
y
"
Grandifes azitt
Dema. Mamut,
fot o a Irr 1015. I sempre ROYAL: Continua 3'45 larda. "Amor de
estudiante", -Carlomagno", "En nombre
LAS MWERES DEL ZODIACO
do la ley", Marrelle Chanta', 1 Cómica.
Es destor la ais errores de loe:dinos. Aviat BOHEMIA I PEDRO: Continua 345 tarda,
LAS 14910 LLLLL 8. estrena
"151
cofre mtsterloso", en espanyol.
VIGUES DE FERRO
..11oopla',' Clara llosa, I tina altea. - IDEAL:
Continua 330 larda, "La madona (le las
NOVES
railes", "Enemigos inseparables" I ' MI
ultimo amor", en es p an yo l. - SALO COFAContinua 039 tarda, "Noche de 1,••
TEATRE NOU TAL:
darla". I "E/ caserón de las sombran-.
Venc
RECREU: Continua 330 tarda, -El lujo
Gran companyia lirica
Id l milagro", "Mujeres que matan" I
Saal. arrIo, 450.
re
"Por la libertad"
G ARCIA
}n ;n1¡Z'k2
I
VIDAL
J'FlaA.G
LA COMEDIANTA, per Pau Gorro', Nit a
lot, número 1 - Talaron 54095
les in. itniaques a :1 pres.: RAQUEL ES
FRAGIL I LA DOLOROSA, per :rantoncha-

bretes

Riba, I

LES

NOIES DE L'ESTATUT

Emir C111111(11,i ., . Despatx als centres
de localitats

CINE RAMBLAS

EL

ONI OS

Boris Karloff

COMIC FRA DIAVOLO
NEO FRESC DE BARCELONA

Ele, de miste. del Romea, de Madrid
Esplèndid Jardl

per Slan Laurel, 011ver liare, 1 Denils r304, en espanyol
(Sesslö

Arol, drjou s ,

larda, a les 5/5. Bulaques
a 1 pta., general, 000 ples

continua)

4

forman un ejemplar templete

41.111.11.1n11.n•n•

LAS TENTACIONES
1.er

Laura Pinillo., Aladv I Lepe. Ittt, a
in/ Osan d'onze:

LAS CHICAS DEL RING
un eut personal de

Laura Pinillos Alady

Diversos
MARICEL — PARK

p oma, di v en t nes, tord t. a l os 5'1; Buta- Grandiew pare d'atraccions. Obert cada tila,
larda I 101. Avui. dljous, inauguració dele
ques a 1 pta.: LA PIPA DE ORO,
Festival. Catalbnla. Traen de jognines,
LAS CHICAS DEL. RING
.
elevarle' de globu, sardanes, planos de
Es despatza als centres de localltats
manubri, putxtnellts, loes arlifirials. En-

trada al pare, 50 centlins. FlInlelllar I en.
tracia, I pta. Per fresca 1 Ofrenden. a
MARICEL - PARK

GRAN TEATRE ESPANYOL
Companyla de come:Vea valencianos del
NOSTRE TEATRE, de Valancla
Primer actor I director: PEPE ALBA
(Upan . , a les 5, a p e inan de miles
lamines: LA DEMANA DE LA NOVIA
RATOLINS DE CASA RICA, MI, granditts

iestIval tirganlizat per la Germandat de
0 1111 crtsiOlor, XorerS de Barcelona. a
honor del sea company de l'Ot org a l'autor Enric Bellran I a nenenet de la traixa
d'invaildesa 1 vellesa de la Cerina/Wat,
estreitanEse l'obra do Plinnirnatjat
EL NOVIO DE LA REINA
r e preseniant - se RATOLINS DE CASA
RICA, PM : a morir eelendor del festival
hl prendran part eta arlIsres valenclans
Cora Raga, Empor Satis, Pau Gorga, VI-

de la temporada

per Beber' Montgomery I Sally L'Itera

MES DE DISTIDOHEE
per Allce Brady, Mauren O`SullIven
1 Erancbot Torre
Producelons Metro Goldwyn Mayer

(Bailly • Ballilitra —Mera)
OE 9.700 PAGINAS
MÁS DE 3.500.000 DATOS

TEATRES

SECCIÓN EXTRANJERA

MAPAS - INDICES

Barcelona. — Tarda 1 nit: "Compañerita
de/ alma" I "Requiebros".
Cómic. — Tarda: -Las tentaciones"; nit:
"Las dinas del ring".

Espanyol. — Tarda: "El fulano de la

Cimeros:
darrer dia

ANUARIO
GENERAL
DE ESPAÑA

Programes d'avui

Concha" I "Tlalolins de rasa rica"; 'lit:
estrena de "El 110110 de la relna" 1 "Hatollus de casa rica".
ceng Mean, Rodolf Blanca, :rastra Palos Roo. — Tarda: "Raquel es frágil", "La
comedlanta r ; nit: "Les lisies dc prsJoaqulm Montero
tala".
Novetat.. — Tarda I nit: "La duquessa
del Tabarin".
Poliorama. — Tarda: "El ferrar de tall";
nit: "Marla /losa".
Principal Palace. — Tarda 1 nit: "Las
mulleres del Zottaro".

ufiguinfiona

5.380 Madrid, Málaga, Valladolid.

NIL, estrena de "Mayo y abril"

CINEMES
Actusutati. — "La Itera del mar" 1 "El
anael
AnterIca. — "El hombre malo". "AMO, a
las armas", "Paddy, lo mejor a llalla
de un (Miro".
Amad — "Chofer con faldas", en cepa.
11301; "Repórier detective", en aspa11 5 01 . 1 " Audaz Y galante".
Aringuda. — "A trompazo limpio", "ilon•
duras de Infierno", a mes, a la larda:
"El rry de Ins fósforos".
Barcelona. — "El (mulla y el halrOn",
', ensa y a 110111
un secreto" 1 "Melodia
de arrabal",
Bohemia. — "El cofre misterioso", en
espanyol, 1 "Iloopla".
Beso. — "Romanza húngara" I "El ab/eh) de la criaiura".
• roadway. —
"MI chica y
YO' 1 "Eseindalo en Budapest",

Linea.

QUINZE MIL
003 02 3 039 0 4 2 069 081 098 no /4
161 189 229 249 267 321 363 376 41
437 477 493 509 5 11 5 2 3 529 541 53
575 '59 1 603 659 679 702 708 731 7
781 808 819 825 839 877 962 984
SETZE MIL
000 006 010 012 031 111 119 120 lt
257 274 330 348 367 394 417 419 421
443 507 6o1 614 673 722 745 772 7,
7 8 3 8 33 857 862 882 944 95 1 958 9e7
979 984 992 993 995
DISSET MIL
007 029 036 052 064 093 097 1 94 2a
206 225 227 229 230 234 2 73 2 79 295
303 358 381 426 481 518 531 538 5
54 8 561 624 643 721 736 784 819

873 938 940

DIVUIT MIL
000 020 032 041 044 050 069 083 6,4
142 147 /55 168 193 231 234 239 2 5
270 308 3 12 343 350 357 365
423 436 478 480 504 5 06 53 1 3 40 3%
6 01 6zo 643 654 676 7 06 7 1 3 766 724
820 854 875 892 893 977

16.353 Les Palmes, Madrid, Ceuta,

Bilbao.
11.906 Barcelona, Tolosa, Madrid.
6,469 Maó, Madrid, Pamplona,
Feliu.

Sant

Premiats amb 400 ptes.

DINOI1 MIL
010 067 007 1 01 122 150
355 447 465 476 74 8 5 00

16z 162 3
50 5 5 2 3 6
695 731 741 744 7 6 3 812 8
822 828 836 8 55 8 57 909 957 96 5 9/
93 5 996
68o 686

VINT MIL

DESENA
Oso e'96

014 018 116 134 135 170 178 180 155
203 238 301 332 334 338 357 379 414
4 11 499 556 578 586 602 611 616
CENTENA
629 636 638 639 650 66o 702 729 :6
rol 153 166 170 172 173 190 204 209 761 791 831 849 874 9 1
8 919 935 A
215 248 255 261 274 302 3 23 328
335 943 946 949 951 9 69 978 981
34 1 395 399 404 421 422 467 5 09 516
525 555 575 579 65/ 658 66/ 698 777
VINT-I-UN MIL
811 814 825 832 834 912 930 93 1 946
nos 039 0 49 093 140 169 213 215 23'
948 974
249 286 28 7 3 09 337 400 4 1 0 456 47 1
MIL
498 53 1 535 58 5 607 63 1 657 660 6,
682 696 717 735 761 768 780 788 8z
0 49 054 068 089 123 144 1 52 155 190 853 856 871 88o 882 914 916 948
23 0 246 258 267 292 3 5 5 312 392 399 981 984 986 986
401 420 423 432 463 499 5 0 3 515 562
609 633 658 661 682 736 756 776 780
VINT-I-DOS MIL
782 799 804 817 824 845 848 85o 864
020 038 055 129 135 151 164 101
87 0 Mo 930 964 972 982
209 211 248 309 312 328 334 383
3
DOS MIL
398 403 426 43 1 433 435 480 560
648
66o
672
675
679
754
778
783
011 019 023 031 052 077 192 198 199
826 857 865 905 931 933 94 2 981
220 225 262 283 311 346 349 358 373
445 447 464 480 520 321 552 582 384
VINT-I-TRES MIL
589 613 615 623 640 676 685 711 722
002 008 045

733 739 805 895 902 907 926 941 971
974

TRES MIL
034 102 140 146 179 209 210 272 291
304 345 349 391 392 4 00 4 1 3 435 443

445 4 8 3 486 495 57 8 588 601 649 661
711 733 764 779 859 882 886 958 959
974 988

059 068 079 ip
/33 137 144 158 229 236 25 1 278 .2P7
2 94 3 2 4 3 6 3 381 407 44 1 453 457 420
463 502 p6 5213 536 544 .54 8 568 575
595 6o6 607 648 924 956 971 985

003 009 031 038 039

VINT-I-QUATRE MIL
005 025 029 047 103 110 113 123 124
132 150 1 84 188 202 205 229 233 24

325 326 335 380 380 395 406 473 494
,500 525 528 562 564 568 583 607 61
035 059 116 1 17 168 174 632 648 65o 67 0 692 7 03 7 , 1 74o 7
301 316 340 425 426 441 805 832 855 907 909 925 946 9he, 9g9
445 45 1 45 2 473 5 0 3 508 509 51I 536 990 999
545 6 ,58 671 723 729 741 743 748 775
VINT-I-CINC MIL
79 5 821 848 854 920 934 974 97 6 990
019 043 057 06 1 149 157 1 92 206 mi
CINC MIL
254 po 331 376 377 433 43 6 535 542
011 035 049 146 188 215 238 252 275 553 607 624 626 63r 639 693 701 7 1 0
282 291 294 342 354 4 21 43» 469 474 713 767 783 791 794 814 830 849 92=
477 539 651 618 640 689 693 710 725 923 924 965 972 991
74 1 79 0 826 831 889 894 898 903 903
VINT-I-SLS MIL
931

QUATRE MIL

009 015 023
241 245 282

039
297
462
672

076 177 186 196 207 234 268 289
299 322 374 375 429 436 440 460
47 2 349 5 81 598 648 652 664 666
002 CHI 030 038 113 138 170 231 233
7 02 753 772 807 8[9 828 864 8911
247 .273 292 318 337 42 3 4 2 4 444 445
4 0 4 4 6 9 5 0 4 5 1 7 557 01 7 6 3 1 6 55 7 36 903 906 961 970 98 4 994
77 6 793 8 2 5 88 9 9 18 935
VINT-I-SET MIL
SET MIL
042 058 o85 090 /08 112 126 1 30 135
042 075 128 135 3 1 7 400 421 445 452 179 2o6 221 242 264 3 12 3 69 37 2 429
506 539 543 5 6 3 5 8 4 604 9 53 9 53 694 463 474 494 504 520 536 571 590 b23
755 782 786 815 833 85o 898 871 875 666 68/3 683 690 695 712 723 Ski 843
895 9 1 3 97 1 981
892 944 949
SIS MIL

VINT-I-VUIT MIL

VUIT MIL

Rambla del Illog tee. 94 • Telf.
Avul, CONUCO., NATURAL, REVISTA
LA MASCARA PE FU-MANCHU, per

TEATRE

LI 11,111 DOE 118 CilE100

ENTRADA LLIURE. Teléf. 12456 i 11147

matinal, a 1C3 1050

Illoweefl de Cena. 517
Tehlifea leen
Local dotat de temperatura agradable

Romea. —

No fieu a l'atzar les vostres lectures. Al
camp o al balneari no tindreu a mà els llibres
que voldríeu, si no heu passat abans a proyeir-vos a la nostra

espanyol, I

Marina. —

DEL

la vaina dels nostres representants
al "Tour", ja que ells ens han mastrat en el que va de cursa que a

hermanita", en
la plata".

Deliclee. — "El gran domador", "Pe rara al cielo" I "Hotel de estudiantes".
Diorama. — "La flor de Ilaway", "1.55

que sueflah las mujeres", "Alfombra
malora", •• El Miele relampago" 1 'Cl

Dental/ a cOmpladorla

en la classificació general.
L'ordre d'arribada ha estat:
ii COWINEHITI
111,111
1.— hlartano, en 3 h. 28 in. 16 s.
I REQUIEBROS
I
2.— Magne, 3 ii. 28 m. 16 s.
' te nla. dirondres, larda n nit: COM
3.— Vietto, 3 h. 28 In. 44 s.
PAF‘ERITA
ALMA. Diumenge.
4.— Vervaecke, en el mateix temps i comiat de laDEL
companyla. 111InarIS,
I
1/1/.
0 ,11111 de l' o rque s tra DEMON'S
5. — Gever, en 3 h. 32 in. 1 s.
JAll amb l'ESPECTACLE 1934
6.— Molinar, en 3 h. 33 ni. 22 5.
7. — Speicher, 3 h. 33 m. 35 s.
8.— Lapebie, ídem.
En la classificació segueix primer TEATRE POLIORAMA
Companyla XIRGU-BORRAS
Magne, I ocupa el segon linc
MarArill o tarda, a le s 515. popular: El.
tuno, a 6 m. ro s.; tercer, Lapebie, FERRER
DE TALL. Sr. a les 101,a
quart, el belga independent Ver- triwsleino MARIA ROSA. de Coilmork.gran
Ite.
uta, larda: MARIA ROSA. Nit: EL FERRER
vaecke.
DE TALL. Pi- a aht e i ditimenge, dos darrers
dies:
MAR
I
L.
Després de la magnífica actuació
dels corredirs espanyols Ezquerra
Trueba en l'etapa anterior ens sororen una chica la manca dels seus
PRINCIPAL PA LA CE
noms entre els primen classiiicats
PALAU DE L'ESPECTACLE
en aquesta vuitena etapa. Esperävem,
Companyia de re y /eles de
potser, un bon suc optimistes, que
haurfem vist millorada la seva puntuació en la classificació general.
De totes manercs cal confiar en

Premiat amb 120.000 ptes.
fue ml mujer" 1 "La Isla
perdidas".
12.637
Barpelona, Lucena, Sant FaCollaeum. — "Ignominia" 1 "Estaba esllo.
crito".
CorM414 — "manolesco", "El neófito"Oye, papa".
Premiat amb 65.000 ptes.
Camba. — "La ley de Talión", "Hola,
Capital. — "Se
de las simas

Premiat amb 05.000 ptas.
épocas del baile". "Falsa acusación" 1 28.388 Barcelona, Madrid, Granada.
"1.a farandula tragira".
tapial. — "En el hospital", "Papa pierPremiat amb zo.000 ptes.
nas largas" I "Rasputín y la zarina", en
f5panyol.
3.975 Barcelona, Madrid, Sória, LiEntone& — "La prIneesa manctni", "El
nares.
hilo Improvisado" 1 "Dona FranelsTemporada de represes. Tarda, a les 5. I EXCeISIOF. — "Por un beso" (tinleament
Premiats amb 2.000 ptes.
tarda), « liarla las alturas" 1 "Los connit, a les del]:
quistadores".
9.418 Barcelona, Torres del CamEL TENIENTE DEL AMOR
Fragoll. — "Noche tras no c he", en espo, Bilbao.
1 ERASE UNA VEZ UN VALS
6311501. "Porque te quiero" I "Diploma/11as".
Goya. — "1,a muj e r X", "Su última neo- 17.348 Barcelona, Saragossa, Bilbao.
rhe" I "Boliche".
— -Amante Improvisado" 1 "El 15.581 Barcelona, La Linea, Málaga,
PUBLI CINEMA InUrn.
desfile del amor".
Madrid ,
—
"Las dos ImerfanItas", "El Ilgre
Attualltate InunMale
theumentale
del mar negro" 1 "La pura verdad".
Elite./ - Etc. - leuda »Miau* Ideal.—"La /manita de las ea/les". "Ene- 32.267 Valencia.
Ruta« WIA 1.494ETA
mbrOs inseparables" 1 -MI ülthno amor" 27.265 Barcelona. Madrid, Saragossa.
on espany01.
Laletans. — "DI beso ante el espejo". "A 35.535 Barcelona.
toda /anee", "Felipe el/ el polo" 1 "Doro de pelar".
27.540 Sant Sebastiá, Almeria, La
Maje:dic. — "El asesino olabOurn",

aquesta pugna, que no ha cessat durant tot el recorregut de l'etapa.

hfartano Ira fet tot el que 1; ha estat possible per reduir la diferencia
que el separa de Magne en la classificació general, i el seu noble intent cal dir que ha reeixit, car en
arribar isolat ha obtingut la bonificació de temps prevista en la reglamentació d'aquesta XXVIII Volta a
França.
Malgrat ésser l'etapa d'avui la mes
curta de les que comporta aquesta
extraordinaria competició, les seves
caracteristiques fisiques, junt a la unitu entaulada entre hlartano i Magne,
n'han fet una de les més dures.
Els colls Laffrey i Bayarte han donar lloc a una dura lluita entre els

Rifa de Madrid

La

e peguen.

Oiracterla (Mi

•4talli hl Comercio, Indeitrit, Pu/festono, 14
Elptila y POIllidillt
=Precio

cl• un ejemplar cornIal•LIM

CIEN PESETAS

Manco ea garles ea toda Espalla)

ANUNCIE EN ESTE ANUARIO!
LE COSTARA MUY POCO Y LE
IENEFICIARA MI/CHISMO
.•n••n

i

ia

r

n

S. t,

Anuar os Sailli-Baill re Hie a Reu idos,
Earbm. Granados. M y ea - MACILONA

029 041 054 056 127 165 180 194 198 002 015 031 034 070 o81 o95 106 15!
231 291 297 3 1 7 3 22 34 2 357 38 1 06 /61 170 190 202 211 214 218 219 .12:
430 441 486 487 504 533 5 12 373 388 265 3 1 6 337 348 389 405 436 444 07
590 609 620 629 668 672 794 820 845 527 54 6 66 592 610 013 566 683
707 738 768 773 793 854 871 9 1 6 çr.
879 886 893 942 958
9 24 937 93 2 96 5 976 978
NOU MIL
VINT-I-NOU MIL
0/2 024 089 150 175 179 300 3 28 337
360 368 381 300 407 464 469 488 507 0 /3 0 3 0 1348 0 52 0 67 069 107 110
557 566 593 945 674 711 746 747 823 129 /56 164 170 1 75 1 79 193 217 251
233 238 274 284 322 345 309 374 38L
829 845 885 899 952 953 962
388 390 40 5 4 1 5 422 435 475 482 51i
524 5 01 0 588 6o8 616 631 634 642 651
DEU MIL
696 717 719 759 772 805 807 832 934
0 1 5 045 076 093 099 115 134 190 218 8 54 921 922 940 970 967
224 23 1 256 302 326 336 347 358 372
388 397 4 1 9 426 5 01 518 372 594 595
TRENTA MIL
611 641 692 699 715 723 741 758 766
017 024 027 o8 6 ti6 130 1 82 201 211
847 871 875 878 92 4 943 951.984
245 271 284 312 338 337 401 490 4S,
ONZE MIL
484 493 546 588 629 632 637 983 723
789 845 862 867 871 933 937 964 9b,
005 ot8 o8o 117 449 161 te 177 t78 978 982 997
190 192 221 234 268 274 275 278 290
308 330 336 345 39 9 405 406 425 435
TRENTA-UN MIL
445 405 483 551 020 026 630 667 68o
687 720 721 762 779 787 822 82b 832 058 059 070 117 118 123 181 210 225
230 233 263 268 303 322 344 378 391
80 9 9 2 5 1)4 2 94 6 947
4 2 9 45 0 532 536 552 553 654 663 66i
DOTZE MIL
691 697 722 733 746 755 770 797 801
863 874 9 01 912 916 917 920 976
001 011 026 060 063 064 105 125 130
160 172 1 94 207 228 275 281 3 29 492
TRENTA-DOS MIL
510 529 542 547 557 60 5 637 667 672
678 699 7 1 7 746 763 795 825 844 895 077 094 102 113 i85 191 211 256 211
361 363 369 383 386 453 4 64 473 52,
8 74 919 999
530 548 562 hoz 687 695 732 739
TRETZE MIL
755 790 793 824 83 2 MI 875 879 944
041 047 056 1362 1 1 6 136 166 178 227 952 989
266 298 325 32 7 343 381 421 430 467
TRENTA-TRES MIL
474 490 510 5 29 594 626 701 714 741
747 764 783 813 814 8 19 864 875 900 000 009 031 041 044 045 048 050 00
94 0 93 2 986 991
143 104 204 239 260 273 277 282 34
3 25 397 533 557 5 68 594 612 630 ,534
CATORZE MIL
649 668 671 682 691 733 781 800 ,,
026 049 tio 115 168 194 251 257 2 59 834 862 881 882 926 942 993
265 440 547 632 644 722 762 766 803
TR ENTA-QUATRE MIL
828 870 874 881 964 965 97 0 984
02 6

FIXADO D4
ECONC5 C

. MG, N I C

sli0

• •

CARPETA ORAN,
1'50
PETITA, 0'80
A TOT ESPANYA

I REIXI N ET

044 105 198 121 051 154 tilo :A
254 261 275 298 3 0 4 384 40 1 463 43i

4 87 494 499 5 16 519 529 618 630 632,
650 697 711 726 746 765 782 817 S.
8 48 853 874 911 919 943 990
TRENTA- CINC' 71IL
.1 015 019 061 OqR 277 335 18- '
2 1 0 232 233 272 277 335 371 391 .J
454 475 506 55 1 6 54 6 59 6 74 702
725 728 752 765 792 820 889 892 be
899 926 93 1 939 965 976
150

