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Ele traspasaos Je serves
UNA FORÇA Els sellyors Sbert
NACIONAL i Samper parlen El Conseller de Finances comenta
Un dels recursos que les dretes
.:atalanes exploten amb més tenacitat
cs el de negar el carácter catalanista
a les manifestacions populars rnie
shan produit durant aquests tres
anys de República. Darrerament. en:ara palanquejaven sobre el mateix
/ama amb motiu de la intensa reacció
catalanista produida per la desventurada sentencia del Tribunal de Garanties. Els que manipulen aquest
tenia amb propósits coniusionaris i
partidistes es refien de roiuscació de
molts dels seus lectors que de bona
fe accepten una interpretació tendenciosa, deliberadament falsa en moltes
ocasions, de coses que son clarea i
evidents com la Ilum del sol.
Els conilictes, en la vida i en la
literatura, no prenen veritable consistencia dramática, si la topada dels
caràcters, des sentiments i de les
idees no es produeix amb absoluta
bona je; per aixó és dramática la
situació de molts das que, influits
per les campanyes derrotistes de
les dretes a Catalunya, creuen sincerament que el catalanisme és
absent en totes aquestes excitacions populars. De bona fe creuen
que limic catalanisme possible és ei
seu, i acusen de nou-vinguts, d'intrusos els que avui es proclamen catalanistes i abans no sen sentien. Deixant de banda que la bona fe no els
autoritza de donar patents craquesta
naturalesa, cal preguntar-los que
s'imaginaren que era el catalanisine
i com crekn que slavia d'estendre
i enrobustir. Cal nomes recórrer al
sentit comú per comprendre que Si
uns no fa gaires anys el catalanisme
representava una minoria, per convertir-se en majoria hacia de captar
c:s indiferents o els adversaria, i és
molt millor per als ideals de Catalunya
veure que avui s'acuiten a la força
irresistible del catalanistne els que
en altres tema rhavien combatut, que
hacer de tolerar respectacle d'aquells
que havent- sen proclamas tosa
vida, ara per una pura qiiestió de
partit o per una contrarietat d'ordre
material el reneguen.
Ela que ens han llegit amb assiduitat, poden recordar que de la dictadura enea aquest ha estas un dels
nostres temes predilectes. El catalaMame, ¿diem, seguint Prat de la Riba,
no es ni ha d'ésser obstacle a cap
jaca ni a cap concepció política; C0111
catalanistcs és possible ésser-ho tot
.olittcanient; rinteressant era que
aquesta t'otea que puja de les entranyes de la terra, trobis aplicació pracca en tots els ordres de la vida.
Solament donant-li aquesta cticäcia,
Cl catalanisme podia adquirir
litad i la densitat que el jara abassegador. 1 be: aquest jet ja sha produit, t és una realitat que ens circunda i be . 115 imposa sense apeRació.
t al barer perdut resma polis/ea per
no veure-ho. Perque ¿hi ha algú que
al/1i pugui concebre un valor politic
a Catalunya, obertament contrari al
catalanisme? ¿Quin politic gosarä entaular diäleg amb el poble de Catalunya per oposar-se i atacar el sentiment de catalanitat? Aquesta plenitud, però, no podia realitzar-se
cense adherir-se aquelles masses que
▪ eren adverses per raons immediates ben explicables.
De neòfits del catalanisme també
Ti hi ha hagut i n'hi ha a les dretes.
Quantes vegades els que ara bescanten els catalanistes de darrera
hora &han vist obligats a votar a
contracor candidats el catalanisme
dels quals era simplement epidermic
o circumstancial? Els que avui acusen d'interessats, d'egoistes o disipoentes a molts del; que ara es proclamen catalanistes de l'altea banda
estant, obliden que la primera operadé, politica del catalanisme tingué
un procés exactament igual al que
sha donas ara. El talent politic de
Prat de la Riba troba la manera d'enrolar sota la bandera catalanista uns
interesaos que fins aleshores havien
estas sota la protecció deis grans
cacics de Catalunya. L'enlodó que el
gran politic sabe comunicar al moviment catalanista d'aquell tenips,
dona als interessats cn altres Miestinos niaterials la sensació d'una torça irresistible que seria la seca salvaguarda. D'aquella operació en va
surtir el catalanisme organitzat que
durä fina que rintervencioniame a
ultranea en perjudici del catalanisme
va motivar rescissió de la Conferencia Nacional Catalana.
Aquel) fet fou l'estocada al flanc
del partit hegemónie, que, desaparegas En Eras de la Riba, hacia perdut
el contingut espiritual que ell Ii inionia i es quedara redest a un partit
conservador i de classe, connectat
ami) el món de la ¡Manea cosmopolita. Aqueas ingrés era la renúncia
tacita a l'ajut sentimental i a la popularitat. S'ha vist mai enlloc que
en partit de financers, de gent essencialment conservadora, hagi portat endavant cap nioviment nacionalista?
No hi ha cap precedent que ho conMau l . sitié tot el contrari. po(2:en bastir, dones, les energies novelles
per a vitalitzar el catalanisme sinó deis
estaments que veiessin en el catalanisme un instrument igual que el que
la csieren aquella d'un altre estament
q ue turna anys carera s'hi havien refugias i rhavien explotas en benefici

dels traspassos de
serveis
Madrid, 13. — Interrogat el senyor
Sbert sobre les seres conferencies
amb el cap del Govern, ha dit que,
en efecte, ha conferenciat amb el senyor Samper, pera només per traetar exclusivament del traspäs de serveis i activar tant com sigui possible
aquesta ciiiestió. A conseqüencia d'ai-

l'abast de les darreres disposicions dictades pel Govern Central

En sortir de la Presidencia, els repórters es dirigiren al Departarnent
de Finances, on foren rebuts pel senyor Marti Esteve, el qual, com
havia indicat el senyor Companys,
féu extenses i interessants mantiestaMons.
—En les darreres manifestacions
que vaig fer-vos—comeneä dient—em
vaig haver de lamentar de l'actitud
que mantenia el Govern central en relatió amb els traspassos d. serveis a
la Generalitat i Hura valoracions.
Despees varen arribar a circular,
ädhuc, rumors que aquells se suspendrien. El Govern de la República, però, ha vingut a negar amb jets la
veracitat de tals rumors, i aixtb, naturalment, és molt plausible per a nosaltres.
S'ha publicat darrerament un decret
prornulgant racord de la comissió
mixta sobre ports; despees n'ha vingut un altre sobre la cosió de la contribució territorial. i simultàniament
un altre decret pel qual l'Estas es

reserva totalment la legislarió i exe-

A. M. Sbert
xó aquests dies s'llan publicas alguna
decreta, àdhuc cl relatiu- a la contribocin territorial.
Ha afegit el senyor Sbert que aqueas
mati ha tornat a conferenciar amb
el cap del Gmern, i que aquesta tarda probablement tornará a entrevistar-sli. Ha dit novament que només
es tracta de traspassos de SCIVCi5, ai
be do ha negat que en aquesta conferencia pugnaz ocupar-ae .també de
la qüestió de la Llei de Conrcus de
Catalunya.

* cucin de Uds i disposicions sobre els
ports de Barcelona i Tarragona.
El primer decret, que es limita a
donar publicitat a racord de la comissió mixta sobre ports, és, natura:ment, satisfactori a la Generalitat. El
reierent a la cessió de la contribució
territorial 110 és únicament en part,
el darrer és francament desagradable
per a nosaltres.
El decret sobre la contribució territorial no fa mes que legalitzar la
situació de fet actual. Permet que el
producte de la contribució esmentada
per aquest trimestre a Lleida, que no
es recapta per la Generalitat, sitia pels
antics recaptadors, ingressi a la Gene.
ralitat, cosa que no ¡den aquests: pecó, en canvi, deixa en peu la provisionalitat de la aura de 43.13G.520 pessetes. I deixa tainlié encara a mans
l'Estas l'administració, mentre la Generalitat no la tingui d'aquests recursos no es podran posar en práctica
certs perfeccionaments que jo desit-

SAMPER
A preguntes dels periodistes, el senyor teamper ha d:t que- ha celebras
aquest man una entrevista arob el senyor. Sbcrt per transar crassumptes
relacionats amb el traspäs de serveis,
i ha afegit -que no ha rebut el telegrama atribuit a rlusittut Agrícola
Catalä de jant Isidre que publica !a
premsa. En ámiest cas hauria contesta; de la mateixamanera que ho
he fet a una representació del eh;
Institut que ha vingut- a visita'r-tm2
aqueas mati, en el sentit que deu existir error en les apreciacions contingudes al dit telegrama, perque no s'ha
produït cap aplicació de la Llei de
Conreus a Catalunya. Segurament que
es refereix a l'actitud dels conreadors,
pena de cap manera a aetes efectits
d'aplicació de la dita llei, ja que no
tinc coneixement que n'existeixi cap.

set disser un partit; ara, perquè pot
t ta eh ene encela - ele cae%

o

ns eritaLila

•

11611

' •

Lai Voha a Fralleß El sabotatge del poder
central a l'autonomia de
Els esponyolt passen
Catalunya
a ocupar el segon
llot de la clossificoció Importants declaper equips
racions del senyor

podrä fer presaler en aquesta contribució un esperit de justicia contributiva que avui Ii totora, principalment
per deficiencies imputables a l'Estat,
com és la manca de cadastre en la gairebE totalitat de la riquesa rústica i
d'altres.
Quant a la reserva que lEstat ha
fet de les facultats executives en els
ports de Barcelona i Tarragona, no
puc negar que el Govern de la República ha utilitzat un dret que li concedeixen la Constitució i l'Estatut, pe_
ró d'aquest dret n'ha fet un ús tan
integral que deixa la Generalitat mancada de rota intervenció en els ports
esmentate.
L'EStat es reserva, diu el Decret, la
i Texecució en tots els serveis i obres d'aquells porte.
Les ciracteristiques i funcione especials del port de Barcelona podien
encara justificar aquesta reserva total,
perdi no es pot dir el mateix del port
de Tarragona, que serveix gairebé ex-

Cailardo I Trueba, als
volt* 1. nevé llocs de la

clusivament els interessos de terres
catalanes. Arplest decret ped ésser, naviralinent, rectificat, i *ixi ho desitjo,
encara que no goso a dir que aixi ho
espero, rnalgrat que el ministre ¿obres Públiques en repetides converses mhavia indicat que el seu interés
quant a aquesa, reserva quedara recluit al port de Barcelona, i respecte
al de Tarragona podia, perfectament,
pertänyer la legislació a l'Estas i rexecució a la Geneealitat.
No queda gen: be el Govern—acahä el conseller de Finances—, i sobretos queda malament, i ho sento, el senyor Guerra del Rio, i com que quan
es tracta no d'interessos politics, sitió
dels SUprell1S de Cataluns a, voldria
sempre que eis governants i Meces
politiques quedessin bé amb la nostra
terra, i és per aixes que desitjo sinceranient aquella rectificació.
Despees d'aquestes. paraules el nonseller de Finalices s'acomiadä amablement dels periodistes sense ier cap
mes maniiestació interessant.

EL QUE DIU EL SENYOR

Uñ hamenatge als El
diputats bascos que

Prtsidentde la

abandonaren el Parlament f e la Repúbl.ca de

parla

qüestions
d'actualitat
les

general

Una reclarnació diplomática a propò-
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sigents ni intransigents--tallä el President—. Tots ens mantenim en els

Nicolau d'Olwer

oi a
. e fa vade, amb aquesta calor...
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"AlICZNI110 VALENOIANISTA"
per PAU VILA

Llegiu, a la peina 4,
la continuació del sensacional reportatge

El misteri Camera

tat per declarar-ho; seria el mateix
Tribunal de Garantics.
No obstant, solucionat aquest plet,
Mariä Ca -sardo, que ocupa el vuite
si
és que tal solució arriba, s'haurä
lloc de la classificació general
tallat una branca, pera no s'haurä
l.a nova etapa de la Volta a Franea separat; rarbre dels conilictes rebroha aporiat un nou millorament cd 10 tará a cada moment, j la rel no és
posició de l'equip hispano-suis, armes:. altra que resperit de recel i
equip els components del qua l eme' tilitat a l'autonornia que impera ala

consiclerats poc menys que negligiliks mejor part deis Ifinisteris. A Indúspelo -teznics" francescis i que Ilota ria i Treball es rieguen a complir els
t
p rónosticava q ue arribarien a classifi- decrets del Govern publicats fa alguns

car-se entre els individuals. Ahir, com
en Iota etapa de muntanya. Trucha
Ezquerra brillaren arnb unan esclat.
5ellie que eis csiorees aconinlerts en
l'etapa anterior minvessin llurs forces. Callar& com sembla hacer ado p
p er tactica. e/s . deixä marxar -tar
p es: dels colls segur que a les baixades
podria recuperar el terreny perdut 1,0
i mantenint en la classifieieió general
el Ilse molt honorable que hi passa
a ocupar, amb poques variacions;
del Princini de la Gursa:
A l'etapa crabin hont se i d el kancis Vietto reeditar la proesa que

ni en reina dita del Galibier.
stet a dat dels colla de Val- (2.1t,
(2.230 metres).
metres), i
Vieito va vencer alijr tots els SCU3

mesos a "La Gaceta, amb greu perjudici econòmic per a la Generalitat.
Al Ministeri de Finances, contra tota
raó i sense base legal que li presti
suport (per tan acte de força, dones),
reté l'administració de la contribució
territorial, ja traspassada, la qual serveix, entre altres coses, per a resoldre els experBents i causar baixes en

; AVUI:
; Cantera, gran 'vedette'
I Camera, troba Miss
Tersini
El primer combat amb
Young Stribling

DEMA:

/a recaptació.
En fi: aquí hi ha el decret amb el
qual el Govern reté per a l'Estat l'execuria directa als ports de Barcelona
i Tarragona. Deixant a part que alzó
ha de fer-se per hei, és indubtable que
cap interès de l'Estat no ho jestifica.
En canvi aixi pot prolongar-se un
regim desastrós que ha jet inabordable el port de Barcelona. No crecque
sigui atad' el que es persegueix. i encara menys estendre aquests "avantatges" amb el de Tarragona. Sobre
aquest pon nornés m'explico la firma
del ministre d'Obres Públiques al peu
del decret admetent que el meu antic
amic senyor Guerra del Rio hagi estat víctima de coacció o d'amnèsia.
mateix Conse 11 on s'acorda
aquest decret, index de l'esperit
autonomista, se niprovä un altre, rectificaciä de resperit civil de la República: el que es reiereix a detencions
de militars i marina. Tenim una altra
negada en escena la clase privilegiada, "la casta militar", com digusí. amb
ruda franquesa, en el seu primer doeument, el dictador. Si no ens aturem
en aquest cami, acial ressuscitarà la
Llei de Jurisdicrions.
costra impressió del moment
polftic es, per tant, pessimista?
—De política general només. Sola
deploro l'actitud anticollaboracionista
en que sembla qUe s'ha collocat el
partit socialista, i només vull unir la
mera veu a la d'aquella que des del
fons del seu cor criden als republitaus d'esquerra: unió, organització

i propaganda.

Arxius i Museos
Madrid, 12.— El senyor Stiert sha
reunit aquest tarda 0l-1lb un altre vocal ponent en el traspäs d'Arxius i
Museus, per a tractar d'algunes objeccions que segons sembla fa el Govern.

Els feixistes manfrflenys

mateixos punts que repetidament hern
exposat. En aquests moments que re-

A la a

S& de Car-

nera

Madrid, 12. — Aquesta tarda ha
estat interrogat el senyor Nicolau
d'Olwer sobre la qüestió de la Llei
de Conreus.
El senyor Nicolau d'Olwer ha manifestat que es trobava a Madrid atub
els membres de la Comissió de Traspassos de Serveis.
Davant les nostres preguntes ha
dit:
—La premsa afirma que en el plet
sobre la Llei de Conreus es va a
arribar a una saludó harmenica.. Excepte aquells qui desitgen catàstrofes

presentem gairebé tot Catalunya i tenim al costat no solament l'Esquerra
Republicana i la Coalició, sinó fins la
Unió Democrätica i Palestra, i els me_
teixos bastos, que són elements de
dreta, aixéi ens dóna responsabilitat
que nosaltres sabrem mantenir dignament.
— Podeti dir-nos el motid de la visita de la comissió de la F. J. C.?
—Han vingut a. formular diveraes
indicacions de les quals sen desprin
algun faces de zel d'algunes autoritats, cosa que posaré en clar per a
donar-los la raó, ces de tenir-la, en
el que signifiqui persecució sistemätita o actuació que se tutti de la norma de partit.
A continuació el senyor Companys
manifestà que dimecres a la nit hacia
rebut una comissió de la Unió de
Sindicats Agricolet, per a lliurar-li
tut document del qual el propi senyor
President en faciliti una cbpia a la
prernsa per la importància que li atribueix.

.

comediant..."

lament de Catalunya acatä la sentencia del Tribunal de Garanties, car
si vota la llei del dia 12 de juny fou
perque donä per nulla la Ilei del
dia 12 d'abril, i segon, que com sigui
que la Ilei del mes de juny no ha
estat recorreguda en el termini hábil,
aquesta és ferina i vigent. No es digui
que és milla pesqué és literalment
igual que la de l'abril, perquè això ni
el Gos : ern ni les Corts tenen autori-

Uno avinguda de
Macià a Bilbao

contramestres

disposicions de

dos fets inconcusos. Printer, el Par-

sit de Livesey?

Els

"Tenia unes grans

a la República, tots ho celebraren]. La
soluci6 no és dificil si es partex de

adveraaris arrlaist al Serme de retana amb un avantatgc d'uns tres miwats sobre el ami secuidor inimediat.
Molinar el qual. es e! ras
de dir-ho. ha brillat moltissim en el
Ahir al migdia el senyor Companys, curs d'aquesta etana.
en rebre els periodistes, manifesta
Ara que, el més interessant de la
que hacia passat el mati rebent visi- novena etana ha estas la plena recutes al seu despatx oficial. Entre ai- p eració de Trueba. enseina que la
rees, remarca que rhavia visitas el regularitat d'Ezquerra. Al coll de
diputat senyor Romera, el qual
Vais. Truelia arriba al chis precedit
va acompanyat d'un grup d'adherits de Vietto i d'Ezquerra. Pero al ¿Albo
a la "F. J. C. - Afegi que hacia con- nassi a ocup
ar el se g on Iban classiferem-iat amb el cap de la majoria, seficant-se tercer al final de l'etapa ami,
nyor Mestres, i amb el conseller de
mateix termas que Molinar, classiFinances, senyor Marti Estere, ami)
ficat, com liem dit, en segon lloc.
el qual parlaren dels traspassos
Després d'aquesta novena etapa Ezservcis i dels ¿arrees decrets del Gonuerra continua al primer lloc de la
vern central. Indica als periodistes
c'assiiicació per al Gran Premi
Assistire a rhomenatge als diputats que segurament el senyor Estere els Muntanya i remilp hispano-suis, el
podria informar detalladatnent de l'esnacionalistes bascos una nodrida renes del qual parten els corredora ea
mentada quessió.
p resentació catalana. La Generalitat
ha guanyat 'un -Iloc en la-ansoh.
—¡Ileu celebrat alguna consulta
catea
representada
ofidalment.
classificació ver nacions en nassar a
Londres, 12. — En la sessió que el
amb
Madrid,
segons
digueren
els
diaAl mati se celebraran regates de
terrera posició precedit de França i
dia i7 del comed t celebrará la Cambra
ris cralli?—li preguntaren.
bots al riu Oria, hi prendran part emItälia.
dels Comuna 'sembla que un diputat es barcacions d'Orio, Pasajes, Amarotz
— No he rebut cap consulta. Tot
(Segneix" ca bin km. 9 rol. 41
proposa preguntar al ministre d'Afers
Tolosa. El vencedor rebria una mag- això són fantasies periodistiques.
Estrangers, Sir John Simon, si - el ne- nifica bandera basca brodada
—I
sobre
el
Reglament
de
la
Llei
en seda
ceen anales va a fer alguna•gestiO, prop p er les "ernakumes".
de Contractes de Conreu, ¿ens podeu
el govern espanyol, sobre el súlarlit anA la tarda, a l'Estadi de Berazubi, dir alguna cosa?
— Aquest esta ja molt araneat; pepide Williatns Liveses:, sie ha estat se ce,lebrará una "demostració de podetingut a Barcelona durant llarg temps, tencialitat física basca". Hi haurä mis, com que es tracta d'un assumpte
abans de compareixer davant els Tri- provea de aizkolaria, arrijasozalles, molt delicat, conté anar aprovant tots
bunals. els quals l'han .reconegut inno- Palankaris i "soka-tira". Hi prendran els articles amb molla detenció. Aixi
Bilbao,. 12. — L'Ajuntament ha cecent del crim que se Wimputava. Com re- Part atletes g uipuscoans. Es tancara i tot, ein sembla que el Reglament lehrst sessió, adoptant entre altres
quedará
aprovat
en
un
dels
propers
cordaran els nostres lectors, Livesey el festival amb una exhibició d'ezpaacords el de subvencionar . amb 20.000
fan processat per la mort del directur tadantzaris i " g orularis" amb un mi- Consells.
nessetes l'Exposició del Motor, que
sobre la suposada dimissió del se celebrará a Bilbao a l'agost.
del Banc de Bilbao.
ler d'executants.
També sembla que l'esmentat dipuA proposta de la minoria socialista
Acudiran a Tolosa tots els diputats senyor Llubi?
—No penso que vulgui presentar- ha estas designa.da una comissió que
tas preguntarà si amb aquest motin el ‚tue van abandonar el Parlament de
Govern sollicitara tina indemnització del Madrid. Entre els visitants catalans la, ni tampoc li seria acceptada.
assistirk a lacte de collocació de la
—Deien que era el mis intransi- p laca a l'Avinguda de Mach.
gaseen espanyol a favor de • l'esmentat fi gura el senyor Carrasco i
gent...
senyor Livesey.
nuera.
—Dintre el Govern no hi ha trenTolosa, la. — El vinent diumenge
se celebrara en aquesta amiga capita;
foral de Guipúscoa, un homenatge
¿natas de la minoria nacionalista
basca que es van retirar del Parlament p er solidaritat amb Catalunya.
a.
aquest motiu preparen -els naoionalistes una gran concentració. Arribaran nombroses tuno especials i
autoämnibus de les guatee provincks
bas q ues i diversos milers de "mendigoizales". o muntanyencs, que efectuaran el desplaçament a peu.
Les seccions ciclistes i rnotoristes
del Partit Nacionalista Base també
jaman ante de presencia en la concentració de Tolosa.

seu?
Es humä que els que es creen disposar del catalanisme com d'un monopoli sentimental, avui que n'han
perdut l'exclusiva se sentin contranata i titllin de fraudulent el catalaMsme dels altres; tot alai> es hurnä,
pela') és humà perquè és :una Raq ueta, un egoi,sme. Si el catalanisme
nornes hagués servit sernpre una mateixos interessos, mai no hauria pas-

jo poder implantar ràpidament, ni es

sl eleven de te ame: 7171
u
Priess16
m imetres. Temperaturaae tutti: 574

Com el primer combat Carnera-Stribling fou aseat
Jet amb tote ele detalls,
cronòmetre en ma.

5
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Consideracions

, 1 y euri tiattletiselMentreentril ......1

FEIXISTES
Ami) motiu de la detenzió de feixiste4
madrilenvs en Ilur ceátre prOxint a la
Presiden-cia del ConseN, en Hoy plaent;
de la Castellana, hom reparta daquese
falangisine on no mariqum pos clames de
romántics abandons, sarges vagatius, senyorets cretina ni pinxos de fíale patibua
lari. No se pas, en aquesta hora, si
mirada de les autoritats eta eIs designis
i tresques del falangisme seria gaire pros
funda i gaire insistint: segurament
deja la pena d'assegurar una netejai
Aquest mot sembla dur; però rescric tenint en compte, no solament la vocació.
subversiva, el conegut desfici de proceda
a atrocitats salvadores, sinó també us4
altre aspecte, ben curiós, del falangisme;
vull dir el sets caient de negoci, de anilla
poderosa a les butxaques de la riques
sobretot titulada. Hi ha una munió de vius,
de "sablistes", d'eixsigadoes de safateg
petitóries i caixes d'almoina, de dejen.
sors contra perills imprnbables i amb la.
rifes exagerades, d'intimidadors — anda
cedes trameses alarmants — ale montequics que no acaben de deixar-se entehenar, que figuren entre les brees
gistes, i Ii donen, cal reconeixer-ho, un
to animas 3 pintoresc, de reboriga que

podria inspirar aiguaLirts tradicionalissims com els de Quevedo i els de Goya.
Sobre aquestes particularitats voldria
jo una actuada enquesta: l'element terri-

ble del feixisme espanyól restarla del tot
eliminat amb la fundació d'agiten batalló
disciplinari que algun coy he proposat,
ist figurarien tots els P rofc5sionals dc
la violencia, el que porta una corona
[' rodada als atentes& al costas del que
sha fet gravar alces emblemes en la
seca pell: penó certs articles dei Codi
Penal pernietrien de fer treballar, es
obradors de l' Estas, amant interceptador
de "socorsns blans", d'ofrenes degudes a,
la iracUndia dels privilegiats d'aiiir, dóbols de vidues esgarrifades amb una República pue mema que antrapoiágica,
srabocaments de dinerons provincians per
al nou atenyement de la unitat d'Es.
panya.
Posas que accedim a dignificar amb el
norn d'ideal la retórica tronada del fiéxisnie espanyol, jo voldria reure, per
peces menudes, que hi ha a l'altra banda

d'aquest ideal. Seria exemplar de saber1,1 i de fer-ho córrer. Tot ciutade, si no
vaig erras, interès a fer un sospesament de les valors espanyoles consuetusliflanes que hi ha en un moviment que ha
de salvar-nos tots arnh l'oratória cursi,
les versions mes modernes del trahuc, la

entrada de l'hotel de Madrid on fo u scrprera per la policia una reunió
landeatina dels feixistes de Primo de Rivera. Fosen <erraban a l'interior
de residid nombrases arma j expieelue

sobtada percepcin —en un revolt de carretera— de quintes voluntäries,i la cubillacia d'un gran coi) patriötic. pus.
lacia aquest bodega, aquesta "natura
murta" d'uns quants ripis, una camisa
de color sotreta, un parell de bombes i
un "rnssinyol" ? Un jurat veranees sepia-dita hauria de poder donar-11 primera

medalla.
' BELLARUX

LA PU B L I OITAT

Premsa

Revista de
El decret sobre la detenció

dels militars
L'OPINIO publica un editorial ntult
violeta contra agxest decret. Afirma que
taaidal Gavera lerrouxista faria Oroya'',
Ça gosis, usa nora Ilei de jurisdiceions.
El decret apro-cur ja va per cuques! cana.
Es Jet -dia-pensant exclusivament en
Catalunya i en els militars monàrquica.
"No ha estat aprovat pensant en Espanya, pesque a Espanya el Govern ti
massa feina a fer emmanillar diputats
socialistes i a empresonar camperols. Ala
als que corren perill d'ésser detinguts
qualsevol dia san precisament els
tars afectes al regim, i per a aquests no
es publicara pas una disposició que els
efavoreixi.

J. per que'
hagut de publicar-se
aquest decret ? Aviat ho veurem.
La policía de la Generalitat de la Geteralitat de Catalunya no ha detingut
Barcelona ni un sol militar republicà. El
militar republica, pel fet desser-ho, sap
emitís sún els seas deures i no dan lloc
espectacles, Només ha detingut cmbrisen i escandalosos que han resultat
asser militars monarquics. Pera la
premsa monàrquica de Madrid ha
vingut dient: "La Generalidad detiene militares y marinos." El Royo, l'Albifiana i el Calvo Sotelo
se n'han fet ressò públic. I ha aparegut
aquest decret. Coneguts els antecedints
de les detencions darreres, hem de deduir, donas, que aquest decret sha publicar per a afavorir els embriacs; per a
protegir els BORRACHOS, perquè
entenguin mes. Els militars autentica els
republicans, no necessiten que es publiqui cap decret emparant-los ni defensant
Ilur fur.
Tots els militars i marins detinguts per
la policia de la Generalitat, ho han estat
per escindo] públic, per portar-ne mis
al cap que als peus, per insolentar-te
lunb els agents de l'autoritat."
Relata despeé: el os -denunciar a
les Corts per Calvo Sotelo- de lo detenció del nutrí insolentar contra les mitoritats catalanes, el qual, examinat pe:s
metges, resulta que estava sota una exciSació nerviosa, deguda als estupefaents, i
conclou:
"Per a protegir aquesta gent, el Consell de Ministres ha fet sortir un decret
Quin país!!
Perqui per als nitres, per als
tars i marins que, tenint concepte de llur
deure, no s'embriaguen ni donen especiaeles, no cala que sortis cap decret perquè
ningú no té ganes de detenir-los.
Aquest decret ha sortit, dones, per als
embriacs."

Es possible una restauració a Alemanya?
L'exrdient comentarista de políti.:e
egfrongern que signa amb el Pseutianim
de Tiggis, s'ho pregunta a MIRADOR.
Assenyala l'error de la Constitució de
Weimae en otorgar el aufs-api a les . fones, partidaries per motius diversos, deis
Hohenzollern. Re;orda caes fas elegit
Hindenburg, amb pernil: de Guillem 11:
'Un top president, Hindenburg pronuncia un discurs amenaçador i feu atorovar pel poble, amb un referèndum, el reconeixement, i per tant la restitució, de
totes les Propietats a les families reials
de Prússia i dels altres Estats, i la llibertat dels membres d'aquelles a sojornar al territorj del Reich. Guillem II no
s'aprofita d'aquest segon extrem i seguí
vivint al magnific castell de Doorn, artan de la frontera, esperant el momeas de
reocupar el lloc que abandonâ amb la
seya fugida. Perrilla és bo de recordar
que la revolució del 9 de novembre
reag, tot just abans de l'armistici, pera
contemporània de la deposició de les armes, tingué el primer i rapid efecte de

provocar la fugida de la familia impt.
rial, amb gran disgust de l'emperadriu
Victaria, rúnica persona de la familia
que era partidaria de quedarse a Alemanya."
Evoca la fallida de les ambicions Unperialistes d'Alemanya, Retreu el !racial
de Versalles que prohibeix la tornada
al /ron dels Hohensolltrn. 1 priyun:a:
¿Coto seria acollido a Europa tina violació aizi A Tractat f :
"Primer que ningú, interessaria la Societat de les Nacions, guardadora de les
obligacions dels tractats de Pa n , i des
-areslgun cio,dretamn
interessades Pe r les rranseeliiddcies de l'ea"
deveniment.
L'oposició de França és justificada per
raons polítiques i territorials; peda encara no seria tan forta com la d'Anglaterra, que a tota costa impedida la restsuració dels Hohenzollern, ds quals,
malgrat els lliganis de sang que 015
uneixen a la lanilla reial anglesa, san
considerats com si fossin deanes perannals No es pot preveure en que consistirien els mitjans que Anglaterra posaria en práctica, pecó no hi ha dubte
que els posaria.
1 el sentiment popular atentan). envers
Guillem II, quin és ? Immediatament despees de fiarinistici, va perdre moltes simpaties ; pez-6 des de l'any passat, sobretot,
el seu retorn al tron és considerat per
alguns com una solució per alliberar el
d ais del desgovern dels partits militaritzats,
Reichswehr significa monarquia, i encara que aquesta no los restaurada, la
política que d'ara endavant seguira Alemanya no deurit ésser gaire diferent de
la d'abans de la guerra. I això ja sabem
prou que vol dir tant com la intranquillitat d'Europa.
Sembla que sobre Alernanya s'afeixugui el tragic desti de no tenir pau i de
destorbar la dels altres.
Guglielmo Ferrero ha escrit, en un article recete, que Alemanya, que trenta
anys enrera era un dels paises mestres
del dret, avui esta reduida a la trista
condició de deixeble de Bizanci; i el "Times" afirma, en un gran anhele, que
d'e:1ga del 30 de juny, "Alemanya ha
deixat de formar part de les nacions modernes i civils".
Quina terrible responsabilitat sobre els
homes de govern d'aquell martiritzat i
martiritzador país! I això que semblava
que des del 9 de novembre de 1918 i el
8 de febrer de pato hacia trobat el bon
cami, el de la libertar, la democracia
i els desigs de pattl
Briand havia allargat Ileialment la ma,
a Alemanya, i, a través de Locarno, que
ana seguit de tantes concessions, volia
tornar-la a posar en igualtat de condicions en l'escaquer europeu per a una
obra comuna de pau i de ressorgiment
económic.
Tot endebades. El prussianisme s'ha
revelat en la seca forma pitjor.
I després del tragic experiment hitleria, avui ess franc descrèdit, vetad que
la Reichswehr, la qual, contráriament al
que diu Goebbels, is la mateixa que en
09 1 4, reprin el seu domini, i l'emperador, sobre la consciencia del qual pesen
deu milions de marts, es creu que pot
preparar la seva tornada al lloc que sa
abandonar precipitadament.
¡Qua/es angoixoses sorpreses per a la
Ilumanitat prepara encara Alemanya?"

A prendre vent
EL LIBERAL comenta, a la seeció
humorística , el viatge del senyor CainO6:
viarge que empren , sistenuitita.
ment , després de ca da frotar:
"Cambó se va. ¡A Cataluña? ;Que
disparate! A París y a Venecia. En
Paris valvera a hacerse la ilusión de que
es un demócrata; recordará sus viajes
furtivos, durante la dictadura, y sus conferencias con Alba durante aquellos 'lbs
en que uno y otro pretendían cambiar

dista. Resulta el fenómeno ene fetal:lama al principio. Lo que importa el I so
cerrar los ojos para no ver ett el nada
111ä3 que el hecho transitorio del éxito
de unos núcleos indice.. No. La en
-tregadlonpúbicfrzsamente que Ilegal, a una consecuencia de
esa o parecida fridole.
Anotemos cuidadosamente esta lección.
Et indudable que en el animo público
está abierto ya el periodo revisionista.
Consideraciones de orden legal lo mantienen latente Por atto y medio aún. Pera
la revisión no está tanto en el hecho mismo de realizar la conveniente reforma
de las leyes, como en llegar a ese hecho
con una conciencia formada serenamente
y con unas ideas claras por el contraste
con la realidad. Lo acaecido en Catalutla
y la situación, aun no resuelta, en que
con respecto a la región autónoma vive
el Estado, s On tina de las muchas muestras patentes que se nos han ofrecido de
que en la legislación fundamental hay
algo que no marcha, algo que rechina y
que no satisface las necesidades del Pais,
dejando a los Gobiernos inermes, mientras a su alrededor florecen y se desarrallan los fermentos del desorden material
Y espiritual. Si a este extremo quisieron
ir los legisladores que arrojó de su seno
el movimiento revolucionario, España
quiere cosa distinta y sabrá darse los legisladores auténticos que satisfagan su
apetencia de normalidad,"
Els antiautanomistes de la Lliga buce,
dones, a Madrid bous drixebles.

el régimen sin acabar del todo con la
Monarquía. Al llegar a Venecia contemplará las huellas de su espanto en el
cristal de las aguas onduladas,
Cuando veíamos a Cambó y a Ventosa, en las últimas tardes del Parlamento,
mirarse mútuamente con tristeza y recelo, pensábamos en la personal tragedia
de ambos al sospechar el ambiente que
ellos mismos habían creado en Cataluaa.
Que dirían las masas cuando les echasen la vista encima? El corazón saltaba;
el ánimo buscaba un resquicio por donde
escapar y deshacerse. ¡Qua hado perverso les meterla en semejante lío?
Camba se va. ¡A Catalußa? ;Qué
disparate! Al pala de Gambetta y a la
mansión de Otelo. Ya las costas de Noruega son demasiado misticas y tristonas
para su espíritu decaído. Cabarets y lunas de plata; personajes afables de la
post-guerra y góndolas fascistas, es /o
que el espíritu de Cambó precisa.
Sien ete acaban en un viaje largo las
tribulaciones del líder. Es la consecuencia natural de un temperamento. El yate
le consolaba de sus continuos fracasos.
El automóvil, danzando por las carreteras del extranjero, le ayudará a olvidar las querellas del paisanaje,
"Adiós, España dolorida... No tengas
en cuenta mis errores... Déjame restañar las heridas con el a i re generoso de
EXPOSICIONS D'ART
los pueblos ajenos."
Gambó se va. j A su tierra? ¡Que dis.
paratet A esperar que se resuelva solo LA PINACOTECA
10 DI a/5IICI45
el problema de la ley de Cultivos en
Expostchl permanent de pintura catalana
las manos curialescas de Sarapes....
Marc, - Orante Moltures

El feixisme a Madrid

SALA

BUSQUETS

Observa LA LIBERTAD que quan a
O DI GRACIA. Ell
Montes 5001 .5144 4105
tot el mtin les fdrynules dentocreitiques reDibullee apunta del mestr*
Pau Cuata
cuperen llur seclilar, a Espanya torper
ee. paria millor de dir a Madrid- un
RAMON 1.1.19AS
Inauguració aval
grup de senyorets s'entossudeix a implantar el feixisme:
LLIRRESi I
"Pretenden los fascistas españoles doAutó rafa, dibullets aguare/ea
tar su movimiento de un sentido popu61 MA3 impartant maromeas OS
as Daredona
lar, y hasta su zona matriz se denomina
tapaste% 1 venda

g

con el equivoco nombre de Juntas de
Ofensiva Nacional Sindicalista. Pero el
pueblo ve que desde el nombre del caudillo fascista hasta la naturaleza de los
dirigentes, todo en el fascismo español
entraña un propósito de instaurar un regimen de privilegio. Las llamadas gentes
de orden contemplan al incipiente ia3cismo como un ancla de salvación. De
salvación para "su orden", que es el desorden, la injusticia y la tiranía para el
pueblo.
Al mismo tiempo que los fascistas celebran sus reuniones en pleno corazón de
Madrid, los socialistas, por su parte, organizan paradas militases en las afueras,
Es posible que para la juventud de
España no exista otra fórmula que la
de lucha implacable para actuar en la
vida pública ?
Se ha educado a las generaciones nuevas en un desprecio a la Democracia.
Consignas de Roma y ele Moscú envenenan a nuestras juventudes. Y, mientras
tanto, las fórmulas magníficas que han
hecho grandes a los mis grandes pueblos
de la Humanidad estän sin ensayar en
España."

El manifest de la Lliga i els
seus amics de Madrid

a praus m'eran:talante a:
METROPOLITANA

LLIIIRERIA
4 110
C.anntla, 51. 171314374 II, a Sol. mqrart

La T. S. F.
europeus
selectes

Programes

18'55. - Hilversum, 1.886 . 7 ro.

Concert des del Kursaal de
Selieveninge.
20 , 00.
Rrueselles franoesa,
43'9 ro. Cnneert de música
francesa: Dalibes,
Godard,
Cioublier.
20'30. - Brusselles llamen«,
321'9 ni. Concert fi(' gala.
20'30. - Marsella, 4005' m. "La
patita alariae", opereta de
LiSeocq.
20'30. - Estraeburg, 3492 en.
Goncert de Viaby: música francesa.
2030. - Torre Eiff el, 1 .359 m
Vetllada elitssica: Mozart, Vivaldi, Casar Franck.
2045. - Francfort., .?51 en. "A
Ha oso P.eto", de ripinelli.
2045. - Milis, 385 . 0 no. Concert

El manifest de la Lliga serveix a EL
DEBATE Per a impugnar una venado
mis el l'inmuten l de l'Ordre Public a la
Generalitat:
" Cuando protestábamos centra el hecho de que se abandonase ei orden púsiinfänic.
blica a los Poderes regionales, nos precavíamos contra la posibilidad de un mo- 20'45. - Radio Parta, 1.6-18 Hl.
mento dificil, pero suponiendo siempre
"La filla del Re g iment", òpera
el juego limpio y normal de las fuerzas
«mica de Donizetti.
políticas dentro de la región. Calcúlesr
lo que eso significa ahora, cuando es un 2045. - Roma, ,S20 . 8 m. Concert simfönic.
grupo el que se apodera de los puestos
predominantes y organiza todas las fuer- 2100. - Londres regional, 342'l
metres. Música de cambra.
zas con un riguroso exclusivismo parli-

Divendres, 13 de julio! de 1934

Les

Lletres i'les Arts
Eneis

Man Ray o de la Fototrafia, del Realisme i de la
Veritat
Acaba de sortir un recull de "Photografies" de Man Ra y , executades del
1020 al 2934. De la seva distribució per
Europa se olla encarregat l'editor Albert Skira, les edicions del cual, Per
cert, cada dia ocu pen un 1 1 0c n125 insPortant , i fino i tot dirietn primordial
entre els seus comnanys de producció.
Aquesta reunió de "Photos" es presenta
amb totes les honoro. Ultra un curifa retrat de Man Ray, dibuixat per
Picasso, l'acompanyen textos. alguns
d'ells prou interessants, d'André Breton.
Maree! Duchamp, Paul Eluard, Man
Rar i Tristan Taa'aft.
Tot fullejam aquest Rectal no ens p0guereM estar de der algunes consideracions respecte l'opinió que s'anava formant a cada moment que passivem cont e nl Ia l a nt-lo i q ue concernia a l'evident
derrota que la pintura dita realista sofría davant d'aquestes Photos impecables
de Man Ray. No volea anar endavant
sense ter constar obertament l'alías que
ha estat fet d'aquest tan honorable co
molts aspectes mot de realista, abús que
ha menas no menys que a donar-li un
sentit del tot des pectiu, puix que per a
alguns era elogiós i bono a sap que
no hi ha pitjor rebetilada que l'elogi.
Coniessem que ens dol que el mot
realista tue entre els escolástico de l'E.
dat Mitjana significava una talment
fasta convicció en la Realitat MetafiSiea, avui hagi caigut tan avall Que vingui a significar el contrari. Quant a la
dita derrota, o si voleu fracis d'aquella
estola que ella mateixa s'anomena realista i parla de la realitat cosa si fos
quelcom que ella sola posseeix, quan la
realitat completa, perdoneu 15 paradoxa,
relativament completa, conté alié, que
ella en diu "realitat" mes allò que per
ella "no és real". Tot ¡ recordar que
no cal prendre en c on sideració gi s qui
cnnfonen coses tan distintos corn "realtat" ''veritat". Diem que són distintas peque tota realitat es cono a tal
simplement una simplificada mis o
menys incompleta adaptada a les facultato humanes, o - noillon i mes cruament dit - tota "realitat" no és res
mes que una falsificada de la "veritat
El fracàs ole les esmentades eAcoles
de pintura dita "realista" davant les
fotos del Man Ray, el dona - si
Ire entendre - arnlo tota evid;ncia, una
litografia del vigorós Daurnier, en la
atial un pintar pinta un Daititee del natural i al darrera set, un altre el copia
La llegenda diu: "El primer copia la
Natura , i el segnn copia el primer."
Asico feren, malauradament realistes,
que en lloc de situar-se davant de la
iniinida i inesgatable totalitat de la
Realitat o de la Natura, no foren capazo s d'altra cosa que d'adaptar. mis
clan: de "repetir", atas: que ells no eren
dignes de res mis sitió d'aló que altres
ja havien copsat en ella. El iudici d'ells
mis just i encertat el dama aquesta justíssima dita de Voltaire; "El primer que
va comparar una dona amb una flor va
eSSer un poeta. i el segon un imbecil."
Si ens velen/ convencer de la justesa
d'aquest aforisme volteria, ne cal sinó
donar una ullada per les abundosissimes,
tan ahtmdants ccm des pullades d'inferir,
exposicions de costura "realista" oficials
o particulars. Quin contrast MéS gran
el que. comparades arnb aquestes repeticions sense accent, donen les "Photos"

de Man Rus-, que trobem aplegades en
aquest Rendir En elles el meravellós invent de la Fotografia (exemple evident
de com la necessitat d'una fundó crea
l'òrgan per a satisfer-la) ofereix com
mai hem vist fins avui amb IlliS evidencia l'extensió de les seres possibilitats.
Possibilitats aquestes que. guise que tot
instrument o tota máquina no és mis
que una prolongació o extensió artificials don argan hunia. Aquest arrean,
en el cas de la fotngrafia, no val Das
la pena de dir quin la tant es fan
percebre aleshores que ens donen les
testes-retrats. q ue són revelacions de caracters q ue fins sorprenen, coril en les
composicions nue no sabem dir-ne si "arbitrarles" o "abstractes". en les quals
els ritmes de la Ilum desenvolupant-se
en l'espai "creen" una realitat nora, com
aleshores que aplega els objectes de la
realitat vulgar i quotidiana, en combinacions duna irracionalitat 1 d'un inorganisme amarats de silencias sadisme.
Aquestes darreres són, per a nosaltres,
les mes evidentment "reals" de totes.
puix que són les que més d'acord estan
amb l'absurd agressiu i P r Orocant el
xoc ple d'enigmes del qual capbussa en
ei no-res de la impotencia el món dels
"realistes de repetició". Com ens emociona i corprèn aleshores que per elles
vivita també en aquest món moras. evident i implacable dels "realistes de la
invenció", dels "realistes ele la revelació
anímica", corn Max Ernst Ivestansuy i
Salvador Dalí. Per exemple. algunes de
les produccions dels q uals hom Dot yerre exceHentment rearoduides en nombre dels de l'esmentat Man Ray, en el
darrer fascicle de la interessant revista
MinOtoure.
M. A. CASSANYES

La premsa americana i la
mort de Jeroni Zanné
La premsa de Buenos Aires que acaba d'arribar dedica Iang espai a informar els seus lectors de la mort del

maiaguanyat poeta Jeroni Zanné. Tots
ells es planyen del traspàs de tan
tre escriptor català, i despeé, d'una
ga informació biogräfica i bibliográfica
remarquen el sentiment que la moza de
Jeroni Zanne ha produit, no solament
en la collectivitat catalana, ans tan:be
entre els americans que hi havien estas
en contacte.
La inhumació de les restes del poeta,
que va tenir lloc a les tres de la tarda
del 14 de juny. fou una manifestació de
(1(31 molt sentida.

EL CORREU D'AVUI
* "La Cometa". - Amb la con.
versa literaria titulada "El gran escenata del llibre" que el dia 13, a les deu
del vespre, donará la senyoreta Mario
Luz Morales al Foment del Treball de
Vilanova i la Geltrú, s'inaugurarà una
exposició de 'libres especialrnent d'art
i bibliofilia, de la casa editorial Gustau Gili. En primer lernte, i d'especial
interes, figuraran les Edicions de "La
"Cometa'', veritables creadora d'ara de
tiraoa molt restringida" Suposem que
'arte tindrà l'èxit que is d'esperar.
* "Quoderns - Cal lloar
sense restricció la tasca daquesta collecció setmanal que posa a l'abast de
tothom noveles senceres. El darrer fasdele aparegut va signat per Roig
Llop.
* Es indispensable a tots els qui
vulgueu estar al corrent del nostre moviment cultural d'ésser subscriptors de
Revista de Catalunya. Els assaigs millors de les millors firmes. Adreceu-vos
a Tapineria, lo.
* "Com he de conslruir", el libre
de Pere Benavent, interessa tothorn, tant
professionals com profans, i ho demostra el fet que en dos mesos s'exhauris
la seva primera edició.
* Llibres per a les vocalices! Ara,
en temps de vacaaces, cal que tothom
faci una tria escollida de llibres. Molts
son els libres que es podrien recomanar, i entre aquests els de les "Biblioteca Univers", "Proa", -Editorial Barcino'', etc. El darrer volum de la Biblioteca Univers es "Els Vagabunds",
de afácim Gorki, obra que solament
amb el nom de l'autor es ja un aval
d'interes. Es traduit per Olva Savarin
i Llucià Canal i Dolcet.
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Estiuejants!
No fieu a l'atzar les vostres lectures. Al
camp o al balneari no tindreu a m à els llibres
que voldríeu, si no heu passat abans a proveir-vos a la nostra llibreria.
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III Setmana Cultural Valenciana

Parlament de Catalunya

L'inacabable Detenció d'un pre- Un interessant document de la U. S. A.
sumpte Iladre
Quedaren aprovats amb modificonflicte deis internacional
cacions dos anides de la Ilei que
contramestres
crea una taxa sobre els serveis
Allir a la matinada, al carrer

El document que el Stnyur Companys
cebe i del qual llama capia abs informa-

Ascensió

valeneianista

Valencia es dispcisa a celebrar la Tercera Settnana Cultural. Des de l'any
1932, en l'última decada de julial, coimadint amb les Vires tradicionals, autor i
tats intellectuals artistes, estudiosos anib
l'escalf del poblé, s'apleguen per a cuide estudiae i compreedre les valora espiritual; calencianes.
No es tracta pas, cuan ja CO pot comPrendre, (l'un esbargiment «crudas que,
tecleos en Ilurs especialitats respectives,
a finen el resultat d'investigacions, o asseguren ami) constataciuns alienes el resultat de recerques. No: es trs e ta (runa
comunió espiritual i patriótica eta qué els
homes de ciencia, els homes d'ara aire'
arena abs dalerosos de saber els fruits de
nurs estudis. de Ilurs interpretacions del
passat, del present de la terra i
valencianes,

Dia 23 de julio!. — Dia de l'Arquitectura. A les out del mati, villa a
la Llotja. A les set de la tarda, conferencia sobre "Arquitectura valencia-

dora diu alai:
"Honorable President : Si en dies preteras, la Lana, de Sindicats Agracoles de
Dia 24 de juliol. — Dia de la Patria.
Catalunya s'adreça a la Gentralitat (le
A les onze (121 mata visita a l'Expositió
Catalunya en un docuinctit en el qual,
de platas, maqueces i ordenances antientre altres coses, deia: - n lue era misslo
gens i modernes referents a recs al
especifica de tot Govern l'endegar els
Pais Valencia. installada al lloc social
conflicles, cercant-los els camitas per
del Centre d'ActuaciO Vaiencianista. A
on, sense pertorbacions de la vida civil,
S'aeordit suspendre les session fine ai
les set de la tarda, conieréacia sobre
exponent de cota civilització, Ini trobaran
"Geograiia del Pais Valencia".
les solucions jurídiques adients a cada
dimeeres vinent
Dia 25 de julio). — Dia de la Conmoment, i és deure primordial' del mateix
fraternitat. A les onze del mati. recepA les sis menys deu minuts coLECTURA D'UN PROJECTE
Govern reservar-se el monopoli de la força
ció a l'Ajuntament. A les Mies. dinar de
mença la sessió, sota la presidencia
DE LLEi
i fer complir innalacablement les dispogermanor. A les set de la tarda, v.:emdel senyor Casanoves.
sicions una celta prornulgades, a tots els
El
CONSELLER
DE
JUSTICIA
ite sessió al paranimf de la UniversiEl banc y ermen, desert.
individus collectivitats que intentin sorllegeix
un
projecte
de
llei
del
sets
detat, atenent-se al seguent ordre: C4artnL'ala/acial es escassa als escons
tir-seas"; i aixe ho dernanavern l'entleina
partament
sobre
la
regulació
de
railra de la Sessiè, pel president del C. A.
a les tribunes. Es llegida i apro- toritat paterna.
daprovat l'Estatut de Catalunya, que revada l'acta de la sessió anterior.
Aquestes setmancs culturals constitael- V.. n'Antoni Bru i Rico : Par1amer(t,
colzava amb la ¡orca de la legalitat I b ande les comarques de
toritat moral indiscutida del Presidan Nen Un veritable moviment de joventut mis representants
LA TAXA SOBRE L'HOSTAAlcoi. Maestras, Ribera, GanVOTACIONS DEFINITIVES
de Catalunya. Llavors, cona ara, créacm que cerca les essències rectores ae lea 5, Xitiva.
LATGE
I
RESTAURANT
dia.
Lliria.
Marina.
Fara el discurs fiD'UNES LLEIS
els productors organitzats que res no es ves activitats en el ions multisccular de
nal un representant de La Plana. ClouEs repren la discussió daquest pro ìit votació ordinaria sea aprovatan perjudicial a la riquesa agrícola coro la raça 1 (le la Enagua, Obrera, esta- ra l'acte l'alcalde de la ciutat de Vajette, i cona que el Reglament de la
restat d'anarquia latean o mainiesta oue diants i mesares, en el confusioniane lencia. Intermedio Banda Municipal.
da- definiticament la Ilei de creació
organització del Parc Mòbil de la Cambra ho permet, es passa a diss'ensenyoreix dels camps de la nostra ideológic actual, han sentit com el basaDia a6, de juliol. — Dia de l'Agriculment ioraster ansb que slian trobat truaComissaria d'Ordre Públic 1 la llei cutir l'article vuite nocament refortara.
mata excursió a
mat.
Llegit
aquest,
es
aprovat
aviase
referent a la Carta Municipal de
Avui, arab la trista experiencia dels tolla i cedeix en posar amb ferniesa els tura. A les deu dell'Escola
Granja. A
visita a
(Aaantament d'Oas6 de Ció (Lieida). discussió. Queda la hei pendent d'atemps passats, estem mes conceneuts que peus a terra, i voten desier-se d'aquest Burjasot, iassistència
a una sessió del
12'30,
les
(Entra el conseller d'Economia i provaciú definitiva.
alai de la conveniencia que la Llei s'im- piafó artificiós, sobreposat, per a posarprivespre.
Aignes.
Al
Tribunal
de
les
agricultura.)
post, per tal que, acabant l'estat actual se campean Untura el terrer prom ,
LECTURA D'UN DICTAMEN
homes que fins ara amb un seatit mera lliçó de Curset de Llengua Valend'anarquia, s'eviti que els veritables Caciana. i conferencia sobre "Agricultu1,A TAXA SOBRE ELS SERVEIS
Un secretara Ilegeix el dictamen
teemos de la pagesia siguin deixats en terral havien aclarit la ruta per restudi.
D'HOSTALATGE
sobre els article s modiiicats que s'insegon terme, i que la lluita, absorbint les pel sentirnent, per la interpretació deis ra", i reunió de l'Asociadó de Mestres
a'alenciana.
fets
pairaR
I RESTAURANT
les
imponu nnhnmm destriat
diquen de la Llei Municipal recentactiritats de part dels productors, perjuDia a8 de juliol. — Dia ale la 'mesdiqui els interessos dels petits conreadors tacions d'una acció cultural colonitzado- tris. Visita a l'Estola Industrial. TerEs passa a la discussió del nou dic- mcnt aprovada.
i empobreixi reconomia agricola cata- ra, posant de renco el pensament autac- cera Ilieó de llengua valenciana. i conamen creant una taxa sobre els serton, ahan posat al davant d'aquesta
lana.
d'hostalatge i restaurant, Eimpost SUSPENSIO DE LES SESSIONS
ferencia sobre "Indústria valenciana".
En el catnps de Catalunya es presenta creuada nacional. Ells 5611 els animadors,
, la qual sera destinat als serveis
El PRESIDENT DE CAMBRA
Dia 29 de juliol. — Dia de clausura.
els
promotors <raques moviment intellecavui una de les millors collites que poden
Turisme de Catalunya.
manifesta i proposa a 1a Cambra que,
Al mati, arel) servei especial, trasllat a
El senyor SOLER BRU, de la Co- a fi que les Comissions puguin Iredesit j ar-se, en tots els ordres de la pro- tual valencianista que avança amb tanta In ciutat d'Alacant. A l'arribada. recenr:ssió, presenta i defensa aquest nou hallar intensarnent en la dictaminació
ducció. La defensa dels preus dels fruits, empenta, que ádhuc els politics valen- cia a l'Ajuntament. i visita als Ilees
bctarnen.
sobretot dels del petit colhiter, del més callas a la ceiba wança, remoguts Pei mis importants de la ciutat. Al vespre,
de les Ileis que .s . lian d'aprocar en
El senyor SIMÓ I BOFARULL aquest periode. se suspenguin les serhurtad dels conreadors, ha d'absorbir rac- corrent, oint les veus pregones dels subs- solemne Sessió de Clausura al lloc soconsumeix un torn en contra de la nono fans al sanean dirnecres, dia 18.
tivitat del tots nosaltres. Es ara mis ne- tractum racial, es deixen endur per elles, cial de l'Ateneu d'Alacant, atenent-se al
tnalitat , per creure que aquest
cessari que :alai l ' iniperi de la Llei. Es ztrets per la frescor natural que els era segiient pragrama : Lectura de la meAixi s'acorde, i s'aixeca la sessió a
tarnen conté els mateixos errors que dos quarts i deu minuto del vespre.
indispensable que els conflictes s'acalain d ecolleguda. Nosaltres recordens remo- mòria de la Ill Setmana Cultural Vael primitiu. Demana que sigui retirat
i fer que Iota cosa s'encarrili per les ció amb qué llegirem, en la ressenya
la Diada oficial del Llihre valencia al lenciana; discurs de clausura per en
tI dictamen.
vies que la legalitat imposi.
Teantaim Rei g i Roariaumi eloural'ac(Entra el conseller de Justfeia.)
El; (aue tenirn el deure de defensor Palau de la Generalitat Valenciana, (in- .te l'alcalde de la chatat d'Alacant. Al
El sena:or SOLER BRU li conúnicament i exclusiva els interessos deis rant la semana cultural (le l'any pasar, vespre, concert públic Per la Banda
testa que aixa, és cosa del Govern, i
productors, no soan pas as-ni sols en la la confessió espontània d'un dels ora- Municipal, i tornada a Valencia.
ro de la Comissió, que manté el seu
ncstra petició. Sabem que un a p lec n om - dora, el qual deia "que encara no hacia
• ••
criteri.
brés de propietaris arrendataria de ter- parlat mai públicament en valencia, i que
Sense discussió és aprovat
NOTES. — Les conferencies, el CurLA INFORMACIO PUBLICA SOra campa, posats d'acord, ajumaran Ilur en fer-ho avui era la millor aportació set de Llengua Valenciana i la reunió
primer.
BRE EL CARNET D'IDENTITAT
ven a la nostra per a proclamar en aquel- de cor a una beata valenciana". Aquest
El senyor SAURET defensa una
PERSONAL
de l'sfestres Valencians
tes llores histariques liur adhesió a la ceca/131e palesa clarament els prodigas de l'Associacia
tsmena a Earticle segon, la qual re celebraran al Saló de Festes de
La Comissió Permanent de GoverGeneralitat, tot fent vota perque acabi que esta fent a la terna germana aquest se
ulla que havia estat aprovada per
l'Excsian. Ajuntanient de Valencia.
nace& per tal de reunir el major nomel malestar al camp, i demanar-cos, al desvetllament conscient i cordial del va• Comissió.
br e P o ss ib le de parers rclatius al promateix ternas, lfonorable President, que lencianisme, dels quals seas una concreció
Desfet l'error, s'aproven sense
bestes
magnifica
aquestes
majors
anuals
jecte de hei cremas el carnet d'ideeia 1.lei s'apliqui amb l'esperit de genero ssió els anidas segon, tercer, quart,
titat personal. ha acordat obrir una
sitat. refusió i d'altesa de mires que os de la cultura valenciana.
asolé, sise i setè.
informació
pública
que
començarà
Una relació succinta dels temes traeLA
NOTA
DEL
"RADIUM.'
momean; exigeixen, que la costra CMEl senyor SIMÓ I BOE.1RULL aquesta data i
acabara el dia 15 d'aSOBRE LA REPRESA DEL
duela, en les hores presents, n'és ierrnan- tats a les Settnanes de 1931 i 1933 decu:=1'.-a el seu cot a rarticle cuate i al gost. perque durara
aquest termini
mentara
millor que el que nosaltres poTREBALL
ça, i que Cs la garantia més eficaç per
rum er.
adreeades per escrit, a nom del
goissim dir el to seriós d'aquestes manlal
trionti
de
les
'lastres
llibertats.
El aenyor LLORET deniana acla- siguin
donada
pel
Coinite
de
"En
l
'Oree
deis
Jutjats
11,1
.11
Deganal
Secretan te la Cornissió Permanent
ra-nenas. perque creu que l'unirle (le Governació (Palau del Parlament
Nosaltres, els (Inc mes autènticament festacions culttirals i patriótiques. El priVaga i Eederatiu a teas els associats a est al tramitada una denfinda,
t
cn,,te„rieariety‘;ceia)mealb
lora, laGep,agrit adiioacert per amnsa
,aite no concorda amb la hei del tots els suggeriments
la Federació el "Radium" per reprendre seg.ins la qua I l'empresari (l'un representem la riquesa ag ricola, que esindividual;
o
ressupost aprovat darrerament .
conecelus que tendeixin a millorar la vaga avui, 12 de juliol. com a pro- satO de Sant Sebastià ha estat tem i volens continuar al marge de les del país valencia, a can-re de Sanchez
El senyor 1n IIES crea que pot con- l'estnentat projecte.
testa per rincompliment, per part de la ohlecte d'un timo de 50.000 pes- Ilultes apassionades entre estaments agra: derar-se la taxa inclosa en el PresEl senyor Deturäs eta rehre
zas, que enterboleixen la clara visió dèls Guaraca Seguiren "l'A:lograrla i FolkloFederad() de Filats i Teixits de Catasupost. en el qual hi ha una partida
lama a l'ordre donada pel conseller de soles. Les senyes, el nont i tots interessos que ens san comunes. crekna re'', per ataxia-asilla Thotas; "Prehistó- periodistes ahir al migdia els
D;UNA INTERVENCIO
Tia
valenciana'',
per
Ballester
Tormo
i
destinada a aquest fi. Creu discutible,
consten
en
la
I
s
seus
details
que, si be la bici aprovada pci nostre
manifesta que no slavien coi:Treball, es deia que des del latea en cur0 e
. .PARLAMENTARIA
emú. la licitud craquest impost.
Parlament. fent ns d'un dret que cap Gómez Nadal; "La cerámica valencia- familia els rtunors que havien
al que ja reierència d'una manera espe- detinncia.
Fina/ment se suspen la diSCUSSie,
Ens len; facilitada al/ir, al Parla- cial a represalies, les quals ea el nit,
El denunciant Isri es Piltre que catala no Ii pot negar ni tan sols rega- na", per Juli Monis; "La fauna valen- eireulal referent a que els conarticle cuité.
ment, la segiient nota:
ment actual sim 221 companys, va Usser el no,. Alfred Eempres- tejar conté articles inadaptable; a ia ci a na i el inedieament", pe: . Anulas Los' tramaestres anirien a la vaga. ja
senyor LLORET manifesta que
cd ; "La pintura quatrecentista a More"Una nodrida comissió d'andorrans
sanitzaciO del Turisme a Catalu- residents a Barcelona ha estar al mantinguda fins a les dues trenta de la sari que foil del fainds eampio- realitat del comen de la 110stra terra, na", per Sanchez Gozalbo; Ensenyança que (mis entraren al treball com
:', una reminiscencia de la que li Parlament de Catalunya per tal de maneada. Filas aquesta hora el Comité na 1 mundial de hall de l'Olvmpia, creient lambe que te :intimas el Govern en la Itenglia prOpia", per Violas Llorenç. els dies auteriors, sense que es
:a dictadura. Entiza que ala felicitar i remerciar el diputat sem or de Vaga va estar estudiant dama ma- que va acabar cona el ros.ari de dc la tientralitat per a trobar la soltada liaba Culn d'ele a aquest enfilall de temes produissin incidents.
harina:mica. que seria acceptada per gairenera detinguda un document que es va
o- a la unificació d'aquella serCanturri, amb motiu del sea
al rehre de la Conselleria de Treball a les raurora. 3Ineci va quedar d'acord be la totalitat dels pagesus de Catalunya; interessants un "Curset de 'lengua vaAllir al watt estigue al despati
- a una coordinació entre eis Parlament catalä i al Governprec
de la 22'ou d'ahia en el qual es ida constar anib cl denunciat que explularien
és desig de toto nosaltres (me el Go- lenciana", a ciirrec de Josep M. Bayarri. de la Conselleria de Governisciö
oncipis i la Generalitat.
Generalitat referent a la politica 'a que el Govern de la Generalitat esta sant campional de ball a Sinai. Se- vern
Aquest programa docent ¡su animat d'un una Comiasió de la Caixa d'Esdicti les normes i reglaments i
S'aproven els restants articles de la
Andorra en el sentit que ja 6;-bre
disposat, d'una manera terminant, a fea- ist al iii, i que cadascun (rells di- capti del Parlament, si fos necessari, la segun de visites i actes que donaren en
a sigui lins rarticie onze. Se hora que Catalunya es disposi a
amb la qual ha estat consobre
les
50,000
pre
s
positaria
en
1111
modificació crattuells articles que, sense relleu cintada, i oiiciai, a la iniciativa dudada una operad() financera
aquest debut.
tar el 5en ajut moral a la seca ger- cumplir rordre del (lit conseller. Dadel Centre d'Actuació Valencianista, orp
entes.
deapres
d'hae
a
el
Comité'
acorda
donar
les
:-.:/tra el conseller de Cultura.)
vant
d'aixei
alterar
l'espera
de
la
Llei,
facin
mana petita Andorra.SI liase d'amos terrenys que el Pa,m-dres oportunes a tots els afiliats que er -Bu fel s'adoran qhtt 1r1 dels
l'aplicació dalas preceptos que en de- ganitzadora de la Setmana.
A base de l'entusiasme i de n'iteres 1 ronat de l'ilabitaciO posseeix
ion possible, perquè no reprenguessin la sobres hacia esta' ofinvial per terminades comarques poden perjudicar
prop dele llors on hi ha çonsvaaa.
ums :dar° eat el qual nornós hl a pretenen afavorir, massa rígida, desvetllats rally anterior, el Centre espotser. alguns, poc clars altres, per tal tructura. la Segona Seunana Cultural iruades cases baratos.
També ton comunicat a un delegat hacia retalls de diaris.
Valenciana en jornades monografiques.
El prestec ha estat fet per tal
del senyor conseller, el qual esperava
'alaice¡ i el ilentineint manaren f i ne pugui articular-se a la realitat sensc
la resposta de l'esinentat document, que plegals a Madrid. i allä el starrer pertorbar la producció ni manear la ri- Hl llague el Dia de la Pätria, de la do poder pagar els sous que des
el ConUte retiraca rordre de vaga. con- va desaparéixer. Na salud (mesa agrícola catalana. i fent tot alió ;11:e Limalla, de l'Ecommlia. del Llibre Vale n del mes de desembre fins arai
-cia,(telMsrdúica,elD ,i,redilitt els empleals del PairoImmanainent pugui, per tal que una I bei
fiant una vegada mis en el compliment res inee.
.1hir a la tarda litigué lloc
feta per a corregir abusos, i acabar amb Clausura. El tema essencial de Cada
inauguració del nou estatge de
wat esmentat.
Altir, pela volts de les quatre de la disposició, fent constar, tambè.
per
especialistes
¡
acompanfat
fe
la
denniteta
tau
tractat
La ll'aluilacP;
les hijusticies, sigui creadora del :pie
malgrat les nnstres activitats perTainhe s'estä estudiant un pla
l'Associació d'Hotels, Cates, Res- de la larda, guau uu .le
de visites, exposicions. concerts a rea ae
liat eorrespusl al .Iiiljatt niimero pretén acabar.
financer per tal de traspassar
taurants i Sinnlars de Catalunya, In Hola mina 60 passuva pel car- qué tots els costees associats es presen- (1,1S.
s
c
a
t
i
o
n
.
Cha
remarcar,
per
la
seva
intllocs
a
primera
Ilurs
respectius
Es per això que si la :lastra modesta
en•Aavat a la Rambla del Centre, rer de Rogent, encreuarnent amb tessin a
les cases baratirs que ja estan
hora del mati, era molt probable que no
collaboraoi0 , Honorable President, pot tortäncia social, la Diada del Mestre.
d local i salons que fans ara el de Provença, lii pujaren uns ios així per haver-hi comarques tnolt
en que, ultra altres activitats, bu discu- ionstruides a la Galia d'Estalvis
easer
d'utilitat.
no
ha
de
mancar-cos;
• / via ocupat el popular 'Restan- quants individus joves, que tina- Ilunyaries, i, per tant, l'ingrès al trotida una ponencia presentada al mati o be a una altra entitat, a fi
ami) tot l'entusiasme i la enes viva je
sobre "L'idioma valencia a les escobes",
- Martín".
ven vestits d'obrers. Al cap de hall que es fes durant cl cura de les 21
aportaren) la 'larga experiencia que da- les conclusions de la qual, cap Meen efecte que els tenidors d'Obliga-sistiren a lacte, ultra re- pocs monients es II/agur/re:1 unes llores de donada la contraordre no
cions del Patronat pugnan COmune els prohlernes de la terra tenim,
aprovades, comencen amb aquestes dues
:- , sentarions de toles les
per tal que la Ilei, de la qua% s'Ira in- questions de principi: "Primera. L'ense- brur, ¡a apto tales elles es trobert
pistoles amb les quals allifnitu:a- significa declarar-se en rebellia ni ahantcions sinnilars, el conseller- ren les poques persones que lit de, del treball."
en mans del petit estalvi estala.
tentat t'en- la pedra de la discOrdia (mire
A la plaula trOacia ale la bar- els catalans, sigui la base ma ferina per nyament a l'Escnla Primäria ha d'ésser
regidor senyor Macip, per l'al- viatia'ven j els rinpleals de la
1 hada de hatils, la policía ['chi:- a assentar-hi la riquesa i la prosperitat inonolingue i a base de la llengua macalde de Barcelona, aeonipanyat Companyia, i els
terna dels ¡Malas. Segona. La ilumineobligaren a batszue eis sindicalistes Joma Serra- de Catalunya ,
del senvor havia tamciO d'una altra !lengua en rensenyament
au r, i seguidarnent Ilanearen
no, Josep Batalla, datinte Garri1/ 4 el n'ID de Cerimonial de la Gepreguern,
finalment,
Honorable
primari no ha de fer-se fin; que riaaiant
l'interior •Jel cobie una ampolla
do. F'rancese Sinió i Manuel Iler- President, que cenia, Vds i el Govèrn
moralifat. senyor
estigui en possessió de la llengua mae ontenint, liquid inflamable. que
'Mudez, els qual re primers del de la Generalitat de Catalunya, la im- terna." D'aquest aplec pedagógic deixi
Fou ofert un lunch als invi- provoca l'incendi del vehicle.
rani de la fusta, i el (latee' . del portänsia cabdal de la riquesa agrictla renfortiment i expansió de 1 - Associazio
taba, PIS guata foren atesos pet
Els incendiaris, realitzat el
sestil. Els delinguls l'oren tras- de 1 3 nostra terra, tulgueu concedir-li de Mestres Valencianistes", de creara.,
president de l'Associaciú, senyor
L'Associació d b obrets, empleals
fet, mutilaren en atil auf -fa
o ti la Comissariii general paa l'atencii) que es merei ; i Miguen
Esteve Sala.
delimita la inserció d'aque els esperava a poca distan- i lentes del Sindicat (Cludústries d'Orilre Púhlic. Sellada que cele la seguretat que ami/ la força que
L atracció pública d' aquests actea 1 13
c ia del lloc del fel, einprenent Cinemalografiques han deivni acusa d'estar celebra mal 1111 canvi donaran els praductors agrieules , aga- tilereC SC.CnuLt dan any a raltre, puix que mal- (india nOta:
pats en les hores de perill al volcalt tre en 1932 s'inscriviren a la Setmana
tipida carrera, desaparegueren. sense eferle la vaga de la casa d'impressions Ball relamió a
“Senyor Director de LA PU"Orphea Film - per haver-se ardels Sindidds actualment de la s'ostra figura representativa, pe- 2.358 participants, en la del darrer any
Q111111 els boinbers arribaren al ranjat
salisfactöriament el con- elausurats. ¡ qle. segons la pu_ drea assentar les llibertats i la riquesa aquesta xifra gairehè era duplicada, ja I3LICITAT. — Peda/den-ni/S proa
lino del sucres, el luan:vid era fliele que hi havia pendent entre lieia, continuen funeiomild elan- del Ilustre palo (lamia la roca viva (le que Ini figuraven 5.384 inscrits.
tostar del s (1ll. de LA PUMAAra s'anuncia la Tercera Settuaaa
la pagesia, que res ni /llaga no notaran
gairebe destruit • per complet.
els obrers ¡ la dita casa.
del
destinametit.
Cultural Valenciana; pel l(rogratua, hum CITA'r que en donar compte
destruir.
—
Signen:
Caries
Jordä,
presi•
Tcrrassa fou descnbert un in:ja veu que será una superacid dels ante- t:onsell General del C. A. I). C.
dent
de
la
U.
S.
A.
i
del
Comité
Dlei•
: o oant dipòsit de cartutxos de dicola: l'ere Labst, arca:idean del Connte riors. A remarcar-hl un encela: les jor- (Seceiö d'Educació i Instruccid),
Es tingué. també. noticia que
dels Productes Horticoies Primerencs: nades s'inauguren a Castelló, es desale- allsit "... l'escrutini donis tom a
ex p losius eren traslladats de.
rerran Zulueta, president del Colme de guen a Valencia i es clouen a Akacant,
'a Barcelona. i que ahir a la tarda
Raniaderia; Juan Pi, president ahuh Co- amb la qual cosa hom segella la unitat guanyadorit la candidatura prea de trametre's una partida iminite de i Verdurcs, i Rainon de la terra i !llama valenciana de Mo- sentada per la Directiva, contra
-•ant.
Vidal, presbicia del Comité de Cercar." rella a Ori,
organitzat un servei per la
1:1 que havia presentat la millo• • •
11a civil i la policia a la carretera
Com a catalans, enviem la :losara ad- ria d'Opus tejó Mercan! 11...", at ir31arcelona a Terrassa, el qual dona
liesie, mes iervorooa a la prOxima "Set- mació manifestament errada, car
resultat la detenció d'un cotxe
número 5 3 .205, de la matricula
maula Cultural Valenciana", L'ascensie: el cert AS que la candidatura no
:,arcelona. a l'interior del q ual es
del noble valencia ptls camitas de la Ili,aortaca una gran quantitat de
hertat i la cultura és una aportada') a (rra presentada per la Directiva,
. ni1ta.
l'alliberainclit de entes les termes catala- sin() per un madi de socia 51a5
.1mb motiu d'aquest descobriment.
nes, és un exemple reconfortador per ala direelius) perb si o feotes inconComissaria general d'Ordre PUnobles peninsulara ansiosos d'un vitire
:e bague molta activitat durant la
propi i es un inotin de joia fraternal dicionals de robra del centre,
ferits
:a !satinada d'ahir.
per a Catalunya.
per tant, de la itlealitat i camina
a e sao, tot i la reserva amb que
Pau VILA seguits fine ara per Eentilat.
(Q. E. P. D.)
Tornara d'una excursid a EulPorten el; serveis oue a la ca ,a
• • •
errassa on fou trobada la din,aquesta candidatura es prepúrieS, l'autornübil de la !natalPROGRAMA DE LA TERCERA
- n'in hacia uns quatre-cents
Els seus pares Antoni i Maria Teresa, germà Jordi, avis Josep Lloseidava enfront d'una ultra, pro.
mala odia. 4 1651, eonduil pel sen
SETMANA CULTURAL
els quals procedien. segurasentada per resmentada minoría,
VALENCIANA
propielari senyur Riera, de Blafocal, del robatori comes ia au uant
vet (absent), Mercè Arnal i Calme Llausas, Vídua de López, oncles,
tenlos en Una estació de Barcelona.
¡ (runa terrera que es una senca, i portant per passatgers
Dia
t
(le
juliul.
Dia
d'obertura.
cosins i altres parents preguen a llurs amics i coneguts que li dediEls autora. nensant potser que ass)cinc companys setas, se lj rehen- En tren especial, trasIlat a la ciutat de goma minoria dissident de la prl.
CO no es recordaria del fet. els
Castellé de la Plana, on se celebrara mera.
quin un pietós record 1 se serveixin assistir a l'acte de l'enterrament,
P ortaren en ame/mi/bit a Terrass a .
tia un pueumittic als voltards de recepció a r Ajuntament:
v isita als Boca
c rt g uts que allà els tindrien mes ;eAquesta es la veritat, referent
que
tindrà
lloc
avui,
divendres,
a
dos
quarts
de
quatre
de
la
tarda,
Vilademat.
El
cotxe
tupa
anda
1111 i monuments de la ciutat, i aete seguit.
aurs.
Sessi0
d'Obertura
de
la
III Senuana att resultat de l b escrutini, sobre(
arbre,
i
resultaren
ferits
d'imA Barcelona foren detinguts tres
sortint
de
la
clínica
de
la
Creu
Roja,
carrer
del
Dos
de
Maig,
301,
per
Cultural Valenciana. atenent-se al sei ndividus, tots ells elements d'acció
portancia lots els seus ocupant s. gament ordres Per Secretaria es donará el (pral volean suposar que hall
anar a l'església parroquia], i d'allí al Cementiri del S. O.
d e rextremisme. Sembla que aviat he
Traslludat
a
a
Girona,
foren
(Mlectura a les adhesions rebutles: discurs soriirs la bona fe de LA PUBLZ.
seran uns cuanta mes de complicats
r i lls ale primera ilitClisiii. ¡ o', d'obertura per l'U-lustre metee i esrrin- CUPAT."
aquest fet.
No es convida particularment
mr valencianista n' Angel Pasqual i
La noticia fa trehalls encaminats a
lIla anibuläncia ritpidarnent lra S
Sigilen els socis 9.S05, 13.832,
Devesa, i doma l'acte l'alcalde de Lasde scobrir les ram'ficacions
nnnnn•••••••••n
Ballets ti Bienes.
13.18i, 708, 3.143 j tb.867j
telld. .1 la nit, tornada a Valencia.
d aq uest afer.

d hostalatge i restaurant

PELS PASSADISSOS

Francesc Lairet, uns agents de l'autoratat criclaren l'alto a un individu que els
Va inspirar sospites. En acostar-sli els
Els del "'tedio" acorden agrias, fea acció de treure's la pistola.
Els agente aleshores se li tiraren hl daajornar la vaga per 48 ho- munt, prenent-li l'arma, i el detingueren.
Digné que s'anomenava Pere Borge;
ras mes
glle era italia, i que tenia 32 anys. Li
fau trobat al damunt un document d'insA darrera hora del vesprc rebatrem
cripció, estés pel Consolat haba a Barnota quutidiana del " Radium'. ea la
amb data de 9 del corrent. No
qual S ' antlibinava la represa de ia iaga pertava passaport.
per a abir al matt. Despres d esssr traEn henil -ho notar, digné que l'In hamesa la nota esmentada abs dians — la cien robat en passar la frontera per
dual reProdwrem integra els coatra- tal d'entrar a Espanya, i que per aixia
mestres celebraren una reunio que n a duia només el P rimer doeument durar fins a les (mane de la mal:nada,
Etare la grossa quantitat d'objectes
en la qual s'acorela ajornar la vaga. bu- diversos que Ii foren trobat, ultra la
mediatament despres Whaver estat adop- pistola, que era del calibre (1 • 35, Ii foren
tat aquest acord, liaren circulades les or- ocupades 27 bales de recama, tres carares entre els contramestres perque l'a- teres, una Ilihreta amb dades de moles
tur no tingues
hotels d'F.uropa i el preu de restallo,
.‘hir, dones, azwnien gairebé tots els :liara la situació d'alguns altres hotels
a
ho
delxaren
treuall,
contranicstres tu
de Buenos Aires; fotografies del!, amb
de ter en alguns nobles, degut a no ha- barba, afaitat, i unes altres de persover rebut l'ordre a ternas. A Berga, ne s que si no són ell =tela se 11 assemObesa i a Badalona, en deixaren de Ire- bien molt.
hallar alguns.
Entre les joies que portava hi hacia
A primeres lauree d'al:ir a la tarda et les segiients: Una polsera de senyora,
senyor Barrera va rebre ebs periodis- exornada arnle brillants, de molt de vates, i els manifestà que el dia anterior lor; un anell amb tres brillants mis;
hacia gestionat prop dels contramestres tres escuts de la República Suissa; set
que no plantegessin la vaga l'endemia
monedes suisses; 76 pessetes amb setanDigne que la reunió selebrada per ta-cine cantinas. en argent i gavalla;
aquella bou molt liarga, i que poc des- un pendentif d'un gran valor artística
ares de les quatre de la matinada lb co- sin subjectador amb una igata cisellada,
municaren la proposició aprocada, que també de molt valor, ultra altres joies
ell els hada fea la qual contenia els ex- inenys importants.
trems següents:
Horn creu que es tracta d'un Iladre
Primer: No airar avui a la vaga. Se- internacional. S'estan fent indagacions
gon: Deixar lora del conilicte les ca- per tal d'aclarir-ho. Ha estat fitxat, i
ses Viladomiu, de Gironella, i Rosal, de la seca fotografia sera enviada a PaBerga, per tenir plantejat amb anterio- rís.
ritat el conflicte, i tercer: Concedir un
De moment serä posas a la dispositermini de quaranta-vuit hores per tal ció del Jutjat de guardia per indocude gestionar la solució del conilicte Inentat i per tinença illicita d'armes.
plantejat pels comiats de contramestres.
Es sabut que el dia 5 d'aquest mes era
Donada l'hora acaneada en que s'a- a Suissa, grades a una ballets de ferdoptft el dit acord — continuà dient el rocarrils 'se fi foren trobats. S'estan
senyor Barrera —, i en la impossibili- fent trehalls per saber com s'ho fèu
tat que el pubiiuues la pretina d'ahir
per poder entrar a Espanya sense pasmata, redacti una nota que ion seta pú- saport.
blica, a primera hora, per initjá de la
rodio.
El senyor Barrera digné que convocarla una reunió de representants
patrons i dels tontramestres, per tal de
(robar una fórmula que resolgués el
problema dels acomiadaments.

El cav. Mucci presenta una denúncia per
estafada

El nou estatge de

Un altre tramvia

l'Associació d'Hotelers

incendiot
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Mori ahir a l'edat de 16 anys
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Els resultats de los enhiestes de Londres r

El conflicte del Chaco

reingrés

bolivians han der- Es preveo proper el
rote eis paraguad'Alemanya a lo S. de les N.
yans i els paraguayans han derrotat els Anülaterra aprova els pactes reionals,
espeeialment el Locarno oriental
bolivians
a es possible que en aquest discurs anuncil

Sembla que el vialge de Barthau
Londres ha donat mis resultals dels que
La Paz. 12. - Al ministeri de es preveien. Earthou ha reeixit a persa
Guerra ha estat facilitat el se- dir el gavera angli's de l'oportunitat deis
pactes regionals. induint-lo a aprovariüent eomunicat:
Durant la nit passada prime- los. cosa que ha estat feta oficialment
pel Cansen de ministres britanic d'ahir,
res hores del mati hem rebutjat
amb l'aprovació de la proposicid de Job
violenta alees de les Torces paSimon.
raguaianes al sector de Ballivian.
Per be que platbnica, aquesta aprovaEl combat, violentfssim, con- cié djna a entendre que Anglaterra
tinua encara. en condicions molt teressara per les coses del Cantinela i
!m'arables per a les Torees bo- hl augmentara la uva
Es Parla duna cosa que ahir sem!Manes.
La Paz, 12. - Un comunicat blara un absurd i no 4o/antent el red'Alcmanva a la S. de les N., sitió
leen
eficial diu que en quatre dies
de l'adhesió
d'ofensiva, l'enemic no ha pro- tumbe la probabilitat regionals,
que esals pactes
treSSat, ans al contrari , les se- tesos a tots els Misas europeus vindrien
forces datan han estat des- a formar automaticament 11113 mena dr
les per la barrera defensiva de Federació Europea, cosa ase fóra un
txércit del general Peñaranda. gran pas per assegurar la pau.
Asunción. 12. - .Un comuniEs indiscutible que Hitler, per a ferral que ha estat facilitat al mi- se ben teure des/'ris del inc ha pa.lsat,
recorreria a qualscvel
tisteri de Guerra diu:
S'ha volgut que coneguis les decisions
-Continuem avançant en el
del govern °miles oboes de la sessió
de
Guachayala,
en
direcsector
,i6 a aquesta ciutat, hem re- del Reichsta g que tindra llar aquesta
podra ocupar-se en el scu
butjat, denles, un contraatac dels
discurs de la nora orientació de la PO.
bolivians.
laica internacional. Perd encara que
Un regiment de cavalleria bo- Hitler consideres, per raons doPortunijvià estat aniquilat per les tat. que aquesta las ha de parlar del
lastres Torees.
eany i d'actitud envers Ginebra, cal tenir
Hem capturat un enorme botí, aquest cauvi com airtualment verificat.
Mantes vegades hent obsenut que la
al sector de Cañada Carmen
rem trencat les línies de defen- sistematitra ció europea depenia del capteniment dc la Gran Bretanya. Els esea enemigues.
Windhoeek S. O. africà ' , 12. deveniments daquests dies ens donen la

Vuitanta gossos
han devorat el cosí
d'un raja
Simia, 12. - Per una impruncia de la víctima, s'ha regísti-ab un succés que ha causat
enorme impressió a tot el territori dependent del Rajó d'Athzerh.
Un cosí del dit Rajá., cense fer
1s del perill a qué s'exp,sava,
a sortit de la residencia durant
a nit. i immediatament ha estat
,tacat per vuitanta gossos dels
,nomenats de pastor, que havien
"tat deixats anar per vigilar els
v ,Alanls del Palau, i l'han devorat abans que poguessin fer2
. i res les persones que, atretes
pels crits que donava el desgrarial, acudien ràpidament per tal
de prestar-li auxili.

Sven Hedin, en

poder deis bandtis

Noticies de Londres i de París ohserden que amb la /1.01i/ situnció One
es creara a Europa, la Conferencia
del Desarmame nt sera represa en tals
coudicions que sera fácil d'obtenir resultats prartics i d'evitar la catastròfica
curso als °mamelas que s'havia iniciat.
Cal recordar que abans dance a Londres, Barthou baria declarat en el Censen de ministres que amb el reingrés
d'Aloman:o° a la S. de les N., i amb
la 3-c.:Y; participació en els metes de
ruido aht,, In qüestió de la garito de
drets s'encaminen . .a implícitatnent a isscr resalta, dintre el desarrnament i la
ser:vareta,.
Es probable que sobre aquests Punta
s'hagi basat l'exPosició feto a Londres
('el ministre francés, per tal d'induir
honres rom BaldWin j Simon o inicia,
una polítira °posada a aquella en eme
durant tres anys s'Ira obstinat MaeDounid.
No es Pot negar que els e:der.o:in:tes
que es descabdellaran aquests dies adquiriran att earacter d'especial imPortantia. Er d'augurar que constituiran el
Principi d'aquel! arranfament definitiu
de la pau ettroPea i el reforç de la*
S. de les Y.
Sola resta saber quina sera l'Atentanva que refrrendrit el seo ¡lec al cortrert
europeo, si la de la Reicht-sehr i Hitler,
amb ron Papen 0 tense, o una Alentar:ya democrática que purnii fer ressorpir econamicameut el país (me setze
mesas de dictadura han pozal en 11110
situaci6 catastrófica.

Pequin, 12. - Noticies arribades
Londres. 12. - Es confirma que l'aen aquesta capital asseguren que el
per An:ames explorador suec Sven Hedin provadó de principi donada
glaterra al sistema de pactes regionals
4. estar fet presoner per tma partida preconitzat per Franca no tardará a és:e bandits prop de Si Kiang.
ser comunicas oEcialment a les potencies
interessades.
Les gestions diplom.tiques s'efectuaDOS GANGSTERS MORTS ran amb temps, per tal que el senyor
Hitler
conegui el punt de vista brit'inic,
Miami (Oklahoma), 12. - Dos
del discurs que ha de pronunciar
bandolers que havien atracat un abans
denla al Reichstag.
Banc i el president del mateix
Berlin. 12. - Segons la correspondenestabliment han resultat morts cia política i diplomática, el Canceller
durant el tiroteig entre els ban- Hitler parlará en la sessió del Reichstag
dnlers ¡ la policia que baria acu- que se celebrará. divendres.
dit a detenir-los.
Als circols ben informats es diu que

d

ató! e8s aconsellen
Eerrn
emplear les cremes o pastes per a
afeitar, amb preferincia al salai totes'

les formes »abonases (vegi 's «Manual de
Cosméticas, de Saafeld, traducció del
I
D. Pey4 pìin. A.
r

Entre toteet:Jes ir emes

PASTAY
ha estat elaborada pensant en (lisien:
Je la pell. El seis 4» cut* .initaeions,t,
picors, grans. etc. La tari; t'esprit%)
d'afkatar-se, h guecian fina, fresca, suau;,
tense aquell encarcarament que 1 .1 fa'
semblai que ti ds musties d'una sola peça,'
ni aquella cremo: tan molesta, Je l'afaij
tat a l'andga.
Demesu-ho en ärosuene. • perfumerbe..11
, oit 'Su ;remetes ms

ia

el reingrés d'Alernanya a la Lliga de
Nacions, - Fabra.

O p timisme pela resultats

de les converses de Londres ::
Paris, 12. - En el missatge que ha
trames al senyor Barthou, en contestació
al que aquest li dirigí, sir John Simon
declara que les recepts converses de
Londres no deixaran de contribuir a la
bona entesa franco-anglesa i a la consolidació de la pau europea. - Fano.

AM ministres britänlos
aprOven les gestione de
John Simon
Londres, 12. - En la reunió celebrada ahir pels ministres, sir Jonh SiMon informa detalladament sobre les entrevistes que ha celebrat aquests darrers
dies amb els , representants francesos.
Després d'escoltar l'informe del ministre d'Afers Estrangers, el Consell
aprova la conformitat.que el ministre angles baria donat sobre el projecte trances de Pactes regionals. - Fabra.

John Simon parlarà a la
Cambra
Londres, 12. - Sir John Simon
tara denla a la Cal-libra dels Contusa
una declaració sobre els resultats
essencials del viatge realitzat a Londres pel senyor Barthou.

Els efectos sobre la Conferänola del desarmament
Londres, 12. - Es probable que
les converses de M. Barthou amb el
Govern británic deterntinin la sort de
la Conferencia del Desarmament. Als
salons del palau de Westminster
s'assegurava que M. Barthou deixä
entendre que si tenia èxit el projecte
d'un "Locarno oriental'', això iMIttiria indubtablement en l'actitud de
Franca davant les reivindicacions alernanyes. Sembla que M. Barthou espera que quan es reunirá la Conferencia del Desarmament, en setembre,
haura estat ja rebuda una resposta
alemanya mes favorable a la idea de
pacte.
La Subcomissió del Desarmament
del gabinet s'ha reunit aquest mati.
S'han Interromput les con-

verses navals
Londres, 12. - L'Agència Reuter
anuncia que la reunió de perits navals
anglesos i franceses acaba amb les
converses dahir a la tarda. Les converses seran renovades abans de la
Conferencia naval de 1933.
Encara que interrompudes les converses navals i preliminars de carácter general, els perits navals anglesos
i arnericans romandran en estret contacte.
Londres, 12. - El senyor Pietri ha
retardas la seva sortida de Londres
fins denla, per raons personals.
Visites diplomàtiques

EI

Hitler, malalt,
Austria. haurà de passar

t‘e
.

El

Viena, 12. - Kph..r de l'amena.
ca que va a ésser aplicada la pena de
InOTI al que tingui al seu poder explosius continuen cometent-se atemptats a la capital i a diferents l'oca del
país.
A Salzburg, a conseqüincia de l'explosió d'una bomba, han resultat quatre ferits, dos d'ells arena, havent es.
tat detinguts set nacional-socialistes.
A Voralsberg una església católica
ha sofert danys de consideració per
l'explosió d'una altra bomba.
A Kipdberg la gendarmería ha detingut un nacional socialista per haver
incendiat, per venjança, una granja
propietat d'un camperol patriota.
Viena, 12. - Durant la nit passada
s'han registrat nombroses explosions
de bombes i petards, etc., a diferents
locs d'Austria.
Les explosions han causat danys
materials de gran consideració, per6
per fortuna no s'ha de lamentar cap
víctima.
Per altra banda hom sap que la policia ha descobert a Puch i a Eruneau (Alta Austria) dipbsits de municions d'origen alemany, molt ben
proveits, i incautat també de
nombrosos opuscles de propaganda
hitleriana.

A la Unió Sud-afri-

cana és declarat
ega e Nacional-

socialisme

Les autoritats han declarat
l'Associació anorrienada "Moviment de joventuts nacional-socialistes de l'Oest Africä" i la
mateixa organització de la Unid
Af ricen a.
L'òrgan del partit ha estat
sus pes.
Suara la policia ha practicat
un escorcoll als locals de l'organització hitleriana sud-africana, i ha descobert documents que
demostren clarament que l'organitzacid tenia eariicter militar i
era perjudicial al bon ordre.

Les converses navals entre Anglate-

rra i Japó
Londres, 12. - Tan aviat com arribin a Londres els oficials navals del
JapóL començaran les converses entre
el Govern británic i l'arnbaixada nipona. Es possible que el canvi de Govern que slia operat al Japó retardi
alguna mica aquestes converses.

temps al
Japó

El mal

París, 12. - El ministre de Negocis
Estrangers, senyor Barthou, ha reToquio, 12. - A conseqüencia
but avui l'ambaixador d'Anglaterra en
aquesta capital, i l'ambaixador de de les inundacions que s'han
produït a les provincies del nordFranca a Roma.
oest del Jami se sap que han
mort se, persones, però existeixen temors que el nombre de
víctimes sigui mult més gran.
Els danys materials ocasionats
per les aigues es calculen en 15
milions de yens.
Toquia, 12. - S'ha desencadenat un violentfssim huraca, seguit de fortes pluges a tot el litoral de les províncies de !shaToquio, 12. - Es considera segur kawa i Fukui.
que .en el pressupost de l'any vinent
Les aigües han destrocat comfiguraran credits per a noves esquadretes aèries i substitci6 d'aparells i pletament el dit litoral, i han
provocat nombroses inundacions
unitats lora d'ús.
Per altra banda, el ministre de la que han causat danys d'enorme
Guerra ha satines al Consell Superior importancia.
de Guerra un programa de defensa
nacional encaminat a fer front a les
exigincies de la Conferencia naval de
1 935 i a la situació que resala per
al
al Japó de la sera retirada de la Soeietat de Nacions, i per últim l'augment de les guarnicions del Japó al
Mandxuquo.
Toquio, 12. - Davant el Tribunal corresponent s'ha vist la
causa instruida contra set minyons pertanyent a l'Associació
de "Bo y es conjurats de la mort",

El Japó augmenta

els armaments

Proce polític
Japó

Weducció duanera
japonesa

Bucarest, 12. - La Comissi6 Econòmica Romanesa ha decidit que entri en vigor immediatament i només
durant el trimestre que ve la reducció
d'un vint per cent per a la importació
de tots els articles estrangers, excepte els de procedincia británica, que
el tindran d'un quaranta per cent, a
censa de la considerable importació
de productes romanesos durant els
quatre nietos.
-

EL MINISTERI DE FINANCES DE L'ARGENTINA
Buenos Aires, 12. - La Cartera de Finances del Govern
fa provincia do Buenos Aires ha
estat oferla al dnetor Caries Ghiialdez, que en l'aclualitat

càrrec de magistrat del
tribunal uprem de Justicia.
,

-5

acusats d'haver projectat un
complot per a assassinar el president del partitseiyukai, senyor
Suzuki, j altres politics japonesas de diferente partits.
Els processats han estat condemnats a penes que varien entre un i dos anys de presó.
UN INVENT DE TESLA
Nova York, 12. - El doctor

Nicola Testa, conegut ràdio-oient
inventor, celebre, ahir el seu 68
aniversari, ¡ aprofitant tal ocasió, anuncia haver fet una llarga
serie d'assaigs, arribant al descobriment d'una raigs mortifers,
capaços de batre qualsevol avió
inutilitzar completament
cácia de la dita arma.
El doctor Testa es proposa

temps allunyat

vArte

r.
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de la política
opst"Z

Londres, tz. - El "Daily Herald"
publica una inforrnació segons la qual
als círcols diplomàtics londinencs ha
circulas insistentment el rumor que cl
ranceller, senyor Hitler, sofreix actualntent una greu malaltia dels nervis que l'obligará a ahuevar-un dels
assumpteh polítics durant un període
de tetinas molt consilerable.

Posad•s •ntr• la

ro a d•
l'arma ri , les postines d'aquest

sobó pur i finissim perfumen
totes les coses que les envolten,
concentren lo saya flaira i en
usar.les

Descontent per lee informediana estrangeres
Berlín, 12. - El "Berliner Boersen Zeitung" publica un article sobre
els periòdics a les informacions falses
tendencioses dels quals es referia el
senyors Goebbels en el seu recent
discurs, i protesta contra la pregunta
d'aquesta premsa de per qui no publica Alemanya la 'dista dels monto
Recorda que quan la repressió de la
rebellia irlandesa succeiren coses tan
inaudites que haurien de fer callar determinats periòdics anglesos.
Hitler «me un Interviu
París, I2.-El "New York Herald"
publica en la sera edició de París un
interviu celebras amb el canceller
Hitler, que és el primer que aquest
concedeix després dels esdeveniments
del dia 30 de juny.
El senyor Hitler ha dit, entre altres coses: Durant els darrers dies
tinguérem coneixement que s'havien
proluit algunes desercions al si de les
nostres files.
Homes en els quals havia posat hita la mera confiança, traicionat i s'han atrevit a conspirar per a
ensorrar el Govern.
No podio escollir ni elegir: haría
d'obrar amb la máxima energia i rapidesa contra ells, puix que oree que
era el rneu deure mis estricte.
Rebalse.. ferroviàries
Berlín, 12. - Per tal de fomentar el
tràfic de viatgers, la Direcció dels
F. F. C. C. Alemanys ha decidit augmentar la rebaixa actual del 25 per loa
del preu dels bitilets al 6o per roa per
als estrangers i els alemanys residents
a l'estranger .
Aquesta rebaixa valdrá per a toses les
línies dels ferrocarril, del Reich des del
dia lo de juliol fins el 31 d'octubre, si
be serâ obligatòria una estada mínima de
set dies a Alemanya. - Fabra.

t

eno

'et

de Pravia
perfuma la llar.

ESn

El "trousseau" d'un
cap de govern

japonès
Toquio, 12. - L'austera simplicitat samurai ha quedat demostrada amb motiu de la instal-lacio del non cap del Govern,
alrnirall Okakdka, a la seva residencia oficial.
Els objectes traslladats al Palau presidencial hans consistit
en tres caixins grans, un mosquiten, tres kimonos de cotó, un
rentamans i dos paquete d'objectes diversos.

L'estació de
T. S. F. Marconi

Roma, 12. - El senyor Mussolini ha decidit construir una
estad() rädioemissora a Bolbnia,
que tindrà una potencia de 50
kilowats.
Serà l'estació mós potent
tälia, llevat de la de Roma, i
portará el nom de efarconi, al
El "Tribunal del poblc" 03
qual han estat encarregats els
reunirá el dla 14 ::
treballs de construcció j munBerlín, 12. - A proposta del nunca- latge. • t
Ire de Justicia del Reich, el Canceller
Hitler desigrará avui el president de l'anomenat "Tribunal del poble". Aquest
Tribunal es reunirá solemnement el dia
14 de juliol i durant la reunió inaugural
el ministre de Justicia del Reich pronunciará un discurs. - Fabra.
Berrn, 12. - El Canceller, senyor
Hitler, ha designat els membres que tauran de formar part del "Tribunal del
poble", que entendrà en els delictes de
traició i d'alta traició, en lloc de fer-ho,
com fins ara, el Tribunal Suprem de
Leipzic. - Fabra.

Canal burocretIo
Berlín. 12. - El ministre d'Economia
del Reich ha destitun del seu carrec
de "Guía de neconomia" el director del
Department d'Economia, g eneral Kess.
leg. Ha estas designas per a reemplacar-lo provisionalmem. el vire-gaita de
l'Economia, comte de Goltz.
Comunistes condemnats :
Leipzig, 12. - 90 comtmistes de Silésia han estat condemnat per complot
contra la seguretat de l'Estat, a penes
que oscillen entre sis mesos de presó
i tres anys i mig de treballs forcats.
Aquest complot tingué lloc l'any 1933
Manifestad...* antlhitierianw a Londres ::
Londres, II. - Aquesta tarda s'ha
efectuar una manifestació davant l'Ambaixada d'Alemanya.
Nombroses persones s'han passejat
forea temps davant i portaren
pancartes amb inscripcions diverses, entre elles les segnients:
,"El feixisme is l'assassinat i la guerra", "Els veritables deutes de Hitler
són 2.597 persones assassinades, i 160
mil presoners".
No s'ha registrat cap incident d'importància.
Londres, 12 . • Nombroses persenalitats de tots els partits polítics han signe un document dirigit al Canciller
Hitler, en el qual els signants solliciten
que siguin alliberats tots els pacifistes
alernanys que es troben actualment detinguts als diferent gamas de concentració.

S'estudia la cobs-

trucció d'illes
flotants

Washington, 12. • S'anuncia que
actualment es procedeix a l'estudi de
la eenstrucció d'algunes illes flotants.
Les primeres illes d'aquesta mena
seran collorades entre les illes Bern-udes i les Azores.
Arnb aquestes construccions comenpresentar el sets invent davant ca lOt un extens programa de treels mernbres de la Conferencia balls, que seres financats per l'Admidel Desarmainent a Ginebra.
mistraci6 d'Obres Públiques.

timen raes durado.

Els nacionalistes
tlamencs, agredits
Ambers, 12.- Nombrosos grups
d'individus Dertanyents al partit naci o
-nalistfmec,qudrginals
domicili social vestits d'uniforme, es
va ntrobar anit amb un grup de socialistes i comunistes.
Aviat es va generalitzar una batalla
entre els dos bàndols i quatre nacíanalistes van resultar ferits de gravetat.
Posteriorment a lquesta topada,
nnmbrosos mutis d'obrers es van presentar davant el local on esta establert el domicili social dels inciertaistes flamencs, i el van apedregar.
Tots els vidres van quedar fets a
trossos i l'edifici ha sofert ahnnis desperfetes.

Darrera hora
DE BARCELONA
UN TRAMVIAIRE AGREDIT
Ahí', a dos quarts d'onze del vespre, iou curat al Dispensari de Sant
Andreu Angel Alexandre González,
de 36 anys, calat, amb domicili a la
barriada d'E-stalella, número 27, bainos, d'una ferida a la regió parietal
espatlla, de pronóstic reservat, que
Ii Toren causades per tres descone.
gula que li sortiren de trascantó, prop
de casa seva, armats de garrots, i el$
quals li clavaren una pallissa. Des.
prés Ii prengueren vint pessetes que
portava. L'agredís és un obrer tram.
ataire.
Digné que sospitava que havia
tat agredit perque s'havia negar a
cotitzar les diverses vegades que iota
requerit perquè ho Íes.
PETIT

INCENDI EN UNA

FABRICA
Ahir, a dos quarts ¿'once del vea.
pre, es produí un incendi a la fábrica
de teixits, propietat de Felix Ferrer
Costa, instaHada al Passatge Saladri.
gues, de la barriada de Sant Martí, el
qual, afortunadament, o fou impon.
tant.
El foc es produí a conseqiiincia
d'un curt-circuit i va durar poca eatona. Els obrers mateixos l'apagaren.
Al cap de poca estona d'haper-se
iniciat hi acudí la secció de bombera
de la Central, comandada pel seu cap
senyor Jordana. En arribar-hi, el fC/C
ja. estava gairebé apagat del tot

1.230
DE MADRID

Greu accident terroviari ocorregut
a I rapid de Lisboa
a Madrid

Valencia de Alcántara, 12. - Poc despres de tes tres de la tarda, s'han
gut noticies d'un greu accident pcorreaut
al ripid de Lisboa - Madrid, prop de
l'estació portuguesa de Marrana.
Al quilòmetre 6 de Marvaes, per can
vis de velocitat, s'ha trence un coixinet,
i la máquina s'ha separat del comboi. Ela
cotxes han ¿anal dues o tres voltes ea
el buit. Han resultat ferits entra GusCampana, italià. i la sera rnullers
la importa- tau
Manuel González i Josep Sonsa, porta.
guesos. Han estas traslladats a Lisboa,
ció del vi als E. U. així com diversos ferits Beis.
Poc després els viatgers han conti•
Washington, 12. - Les importa- nuat llur viatge cap a Madrid.
cions de vins als Estats Units el iuny
pugen un total d e1.561.8'h litres,
contra 2.259.603 litres durant el mes La reforma agraria
anterior. Segons les estadistiques de
Dances, les importacions de vins del
La Línea, is. Al Registre de . a Projuny són les mis baixes que s'han re- pietat s'han presentas cinc actes dingistrat de l'abolirle', de la llei seca cautació de les finques de l'ex-duc de
enea. Cornprovacions iguals que les Medinaceli a Almeraina, que :miden
del vi s'han observat en les entrades 4.000 hectärees. Han passat a poder de
de licors.
l'Institut de Reforma Agraria ,
Madrid, 12. - En la darrera reunid
de l'Institut de Reforma Agraria s'a•
A FRANCA NO Hl HAURA cerda incloure en l'inventari de la Reforma una finca de l'ex-marques de
MANIOBRES MILITARS
Hoyos, i diverses del serena. Vitorica.

Minva

París, 1 2. - Al nlinisteri de
Guerra han manifestat que amb
Timas d'economia, no se celebraran aquest any les grans maniobres.
Les Divisions prosseguiran als
seus campaments la instrucció
de detall i de conjunt.

NOTA DEL MINISTERI
D'AGRICULTURA
Al ministeri d'Agricultura han fa.
edite una nota dient que un peribdia

del matí sollicitara que els bolis desti•
nats a la Reforma Agraria es callo.
quessin de forma que, sense perjudiel
pel Tresor, no tinguessin possibilitaa
per part de l'Institut de Reforma Agraria.
tee •••••• • •
Avançant-se a la raonable suggestid
HURACA A L'ILLINOIS • del diari matutí, l'Institut de Reforma
Agraria
ha acordat que els fons del dit
Institut segueixin en el compte de Tus
Jacksonville (Illinois), 12. - soreria. Amb aix6 l'Institut atasoreia
Dainunt aquesta regió s'ha des- el Tresor, i en res no es perjudka.

encadenat un violent huracit, que
ha deixat sentir ele seus efectes
especialment sobre els barris dcl
centre d'aquesta ciutat.
Han resultat ferides de gravetat unes 20 persones.
Quant a les pérdues materiale
originades pet cic16 es calcula
que han d'ultrapaetiar del mig
m1116 de Mara.

LA CARTERA D'ESTA
Madrid, 12.- S'insisteix que
ressarà la interinitat de la cartera
d'Esiat, malgrat d'haver-se dit que
l'ocunaria el senyor Rocha, sembla
que aquest desitja continuar Marin;
'Ei senyor Pite Romero migoiTi d
oyere com a ministre sense cartera.

LA PUBL1C1TAT

1. ' e.. L

RiC EE ILON A
Pels Centres Oficials
SENERALITA

da la polioia practicä un escorcoll al domicili del senyor Josep
Vives, preeident del Carde Tradicionalista del districte I.
La diligeneta no dunä cap rei si be el senyor Vives
fou de mamen1 detingut, por
desprée se'l posà en llibertat.
• Ahir la policia va rebre
ordre de recollir els exemplars
de l'edició d'ahir del dime madrileny "Luz", que fou denuneiat.

Coneellerla de Governaol6. —
;Ahir a la tarda, el eonseller de
Governació ea rebre la visita del
isenyor Preeident de la GeneraJitat, al qua) acempanyaven el
eonseller de Cultura, senyor Gaspol, el secretan i particular .del
President, eenyor Alavedra. La
'visita del senyor Companys tole
Je pura cortesía.
Ooneelterla d'Economla I Aprftcuttues. — La intervencie del seMe er conßeller d'Economia 1
Agricultura en )assumpte dele
AJUNTAMENT
trepe del Canal d'Urgen, que tingué ¡loe per la petició dala poL'impon sobre solare.—S'adjales regants, no tenia altra fi- verteia que el conseller
Malitat que la de donar una fórDepeses j PlltrI1110111 Muni/nula que resolgués el conflicte cipal concedí el termini d'un mes
pendent entre els regente i la que acabare el dia 18 del current,
ßocietat Canal d'Urgell quant perque eje p ropietaria de eolars,
el cänon a pagar.
edificals o no, que tenint la collNo obstant la bona voluntat (fide d'imposables per farbitri
del senyor conseller per a pro- esmentat, no estiguin compresos
posar una fórmula que ell ere- en el liad/15 cOrresponent puguin
gue justa i equitativa i que ha presentar la petició d'indulta
euerescut l'assentiment general omplint ele impresos que es fael paía, la Societat Canal d'Ur- cilitaran gratuitament al Negogen acudí al ministre d'Obreß cita de Solare, en el ben entes
Públiques de la República, i que els que preeeutin la inclusió
equest dicte una reeolucici con- en el termini indicat no els seran
trària en part a la proposta del aplicades les sancions establer~setter alludit.
Davant d'aquest estat de co- tes en l'article 21 de l'Ordenança
ees, tenint en compte el resul- fiscal número 51.
Plecs de proposic16. — Al Netat de la darrera Assemblea d'Alealdes de la zona de l'Urgell i gociat Municipal de Pressuposles conclusions aprovades, no te- tos, primer pia de la Casa de la
sent la proposta del conseller Ciutat, s'adnietran fins al die 19
ld'Economia 1 Agricultura caree- del mes que som, a les 13 horca.
ter erecutiu, la Generalitat Ola plecs de proposició per a l'ad,
adrefiat al director del Sindical quiteici0 d'una màquina d'eecriude Regente del Canal d'Urgell re, marca Underwood, model 6pregant-li que es posi in/media- 14, amb la corresponent taula.
lament en contacte amb les parte
Les ofertes llamean d'ésser
litigants d'a quest problema i ob- presentades dintre carpeta closa,
tingui la soluci6 d'acord amb la la qua l portarà damunt la sigconducid que mereequé l'apro- natura ¡ l'adreça de finteressat.
veche unänime de l'Assemblea.
Contra els que Hencen escom!ararles al oarrer.—Ha estat fixat
pele carrers el següelit han:
COMISSARIA GENERAL
-Motius de sanitat i d'higiene,
D'ORDRE PUBLIC
així com lambe d'urbanisme i
—
comodlat dele habitante de la
En una batuda efectuada ahir poblarle, exigeixen l'adopció de
per la policia a l'Hospitalet fe- totes les mesures que evitin el
ren detinguts vuit bergante, al- Ileneament d'escombraries al
guns deis guate sen autora de carrer o en altres lloes on resdiversos robatoriß efectuate en ten dipositades. A aquest objecte,
aquella població a Sant Feliu les Ordenances municipals de
de Llobregat.
. • Ahir sortiren cap a Sallent
uns agente de policía amh l'objecte de prestar-hi servei mentre duri la vaga de minaires.
• Ana fou detingut un extramviaire. que ce dedicava a CAUSES VISTES ASIR
cotitzar per ale obrers acomiaPer diversos rnotius se suspenguedate de la Companyia.

t

nos,

l'any 1923 i el Reglainent de
Sanitat Municipal de Barcelona
del 3 de inaig de 1930, disposen
que les escombraries elguin dipositades en recipiente tancats
i lliurades ale ala funcionaria
del eervei encarregats de recollirles, i prohibeixen d'una metiera
terminan( llençar-les a la via
penca ni en cap altre lloc de
la ciutat, coni solare sense edificar, jag de rieres 1 torrenteres
dels voltants.
Si en tota epoca és neeessari
prevenir els inconveniente que
representa l'acumulad() descombrarías, ho es mes encara en
temps de calor, en el qual, ultra
intensificar-se les molesties que
causen a la població, constitueixen un perill sanitari pel
fet de contribuir a la cela de
rates, aninutls que propagan altres infeccions gratis com la
pesto, la räbia, l'espIroquelosi
iterohernorrägica 1 la triquinosi.
Però, ultra afavorir la procreache de ratee, les escombraries
eón un mitja molt favorable a
les mosquee, propagadores de
rontagis greus com la tuberculosi, la lehre tifoide, la disenteria, les diarrees dala infante,
l'oftalmía purulenta, el tracoma
i altres.
Per tant, l'Alcaldia, d'acord
amb els ardides 285 de les Orle/lances Municipals de l'any 1923
i els 35, 37 ¡ 101 de l'esmentat
Reglament de Sanitat, recorda
als ciutadans de Barcelona, per
a coneixernent de tole ells i coto
a advertiment de les sancions a
que seran subjectes els infract e rs de les dispesicione esmentades, la prohibició terminent de
llençar escombraries a la via
pública i en solare, ni dipositarles al Jaç de rieres i terrenteree,
amb l'advertiment que els contraventora sis ean eastigata amb
una multa de 100 pessetes
primera vegada i de 1.000 pessetes ele reincidente, els guate,
de mes a mes, seran denunciats
al Jutjat.
Els inpeetore dependents de
l'Institut Municipal d'Higiene,
amb la cooperad() deis agente
de l'autoritat municipal que
calguin, tindran cura del comP netent del que queda disposat.
Barcelona, 10 de julio! de
1934. — L'alcalde, Carlee Pi i
Sunyer."

Tribunals Jutjats

DELEGACIO ESPECIAL DEL
GOVERN DE LA PEPUBLICA

parat contra aquella, girà l'arma contra seu, i es cau.eä algunes leerles, a
conseqüència de les quals coligué hospitalitzat uns tres mesos.
ren totes les vistes que estaven anunA Conseqüència de les manifestaciades per ahir a les quatre seccions done tetes pei processat en la seva
de l'Audiencia.

declaraci
ó. el Tribunal acordà que la
vista continués a porta saneada. Tot
i aixó, saben/ que despees dels inforTRIBUNAL D'URGENCIA
mes del fiscal i de la defensa, el TriA CATALUNYA
bunal considera els fets coro un de— —
licte
d'homicidi, apreciant-hi diverses
En aquest Tribunal es fallaren tres
Ha estat detingut per la poliatenuants, i imposant al processat la
cia de l'Estat Abelard Solls Her- causes. La primera, per tinença
d'urna, contra Alonso Martinez pena de quatre mesas darrest.
nändez, natural de Costa Rica, cita
Martínez, Fou absolt per manca de

per haver crebantat l'ordre d'expulsió que contra ell es dicte
fa alguns mesos. Fou poeat a
disposició del Jutjat.
- • La Comissaria d'Estat
Enviat un ofici a la Comissaria
General d'Ordre Públic. acompanyant un expedient en el qual
posa al ecu coneixement que ha
estat descoberta una banda de
timadora internacionals.
La dita banda posseeix una
gran quantitat de cartee i documenta per a efectuar els timos
de "missee", "càrrecs", etc.
En el dit ofici es recomana la
eeva captura, ja que, ultra els
estafadora estrangers, n'exisleixen alguna de nacionalitat espanyola.
• La policia ha detingut el
súbdit alemany Paul Dbilner.
• Durant la darrera matina-

provee
La segona, contra tres contrames-

VARIA

tres del "Ridium", anomenats Hartomeu Ponç, Pere Arenes i WencesLeo
Garriga, acusats d'haver amenaçat i
coaccionas els obrers perque abandonessin el treball, declarant-se, per tant,
en vaga.
Foren detinguts, també, per estar
acusase d'haver intervingut en l'assassinat de l'obrer d'una fabrica de
Granollers. Desfet l'error, foren posats en Ilibertat.
El Tribunal, accedint a la petició
de la defensa, considera el fet com
un mancament, i els condemnä a cinc
dies darrest.
La tercera causa fou per liondeidi
frustras i contra Joan guardia de seguretat, el qual, el dia 25 de
març, en una casa suspecte de la
Rambla de Santa Merece, va disparar alguns trets contra la seva examiga Rosa Montlleó, causant-li lesione, les quals trigaren a guarir-se
uns quinze dies.
El processat, després d'haver dls.

El senyor Antoni Belloy ens prega
que ien constar que im és cert que
hagi estat detingut i que se 1 hagi
ocupat una máquina d'escriure pronietas de l'Orphea Films, sitió que
Unicament estigué al Jutjat per a declarar ami, motiu d'aquest afer, sense
que tingues res a vente amb el roba.
tori de la máquina comentada.

i

Vidu de Na Júlia Novelli
mor/ el día 14 de juliol de 1933
clasprás d'haver rebuf els Senfs Sagramenfs i la Benedicció Aposfölica
(A. C. S.)
:Tetes lea mieses que se celebraran dame, dissabte, de dos quarts de set a
Jis dotze a l'altar del Sant Crist de Lepant de la S. E. Catedral j de sis a dotze
a l'altar Mejor de l'esglesla parroquia( de la Purissima Concepció d'aquesta ciutat,
Aom també lea que es remaran a la Parroquial a l'Escota Pia de Santa Maria
de Mole, seran aplicadas en sufragl de l'ànima del finat.
No hl halar& oferten l
Barcelona, 13 de juliol de 1934.
_

Servei Meteoroleie
de Catalunya
ATE012PERICA
D'EUROPA A Lis 7 MORES OIL DIA
12 DE JULIOL DE 1534

1112111111:10 111111111141,
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A grao pan dais peleo* *soldes.
tale
*I tiempo,
savont-oa ragletrat templete* al nord
"Caponee 1 el m'edil Re Poned.
lila centres de pertortmelt lote
Sinn, I «tan situase • Irlanda, • AleManga I eA nalol d'Af aloa.
Lao altas Artesiana o'han Pluovat
tac • l'Atlentlo, I liar centro do
mazna. este Iltuat a loe tulte Ave-

UTA? DEL 211111q
A CATALIAIVIL A LEA 111AT
Domina por tat al palo el Mello
de Omita vaMable, ame cal nuvoldo
temperado,» altos, havent-ao re.
clotrat tesnopeette Imitados I algunas
plagas Astil«.
L'arribada debe venta do l 'isst quo
la nIt paseada s'estoblIren entre el
Conterlo I la bledlterrienla, ha produlit un veritabla "Fecho", • olgul,
un notable augment do la tempera.
tura I diemloueld de la humitat.
Temperatura mbxlma: 37 bretes, •
Sorda I • Tremp; minimal 10 Anuo,
al Reo Estansionte.
(Lee enservamone Set hm> a
Barcelona. a lea eel. van a la C$9
Catire la la primera D'Aloa.)

La Vida Corporativa
La Secció de Barcelona-Cinta' guns dels Tate importante prodel CoHegi Oficial de Metges de jectes propers a realitzar.

Catalunya ha ¡Metal, unes 'gestione prop del consage de
Tedian, per tal de resoldre ele
inconvertients que per a molla
metges representada l'apta:ad°
de les tlisposicions del Jurat.
de transporte terrestres, sobre
el desearle deis xefers particutare. I a fi que la Secció pugui
tenir les dades conveniente, prega als metges que tinguin xofer
a Hur servei que, com mes aviat
millor, se serveixin trainetre per
escrit a les oficines del Colicgi
(Casal del Melge) una nota emeprensiva del número i narca ífel
cotxe que posseeixen, noto
cognoms deis xofers i tema que
els tinguin a llur servel.

1

C
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* Ha estat qualificada la causa que
pel procediment d'urgencia se segueix
contra Gindid Bofill, per un article publicat a "La Nació Catalana" del 3o

de juig, considerat toril a injuriós per
a les autoritats. La pena soHicitada és
la de quatre mesas i un dia de presó.

S'estan ultimant els tràmits
per a la constitució a Espanya
de l'Associació de Propietaris
Patente 1 Marques, entitat nova
al nostre país, i que, igual que
les sayos similars de l'estranger,
tindrit cura de l'assessorament
ale associats, de perseguir legalment els contraventors de la legialació vigen de Propietat Industrial, de solucionar amb arbitratges ele conflictes que sorgreixin entre els associals, de
donar a aquests una informad()
constant de la jurisprudència
de col-laborar a inb els Pretere
Públies, en vistes a necessäries
inodificacions en les Ileis.
El Comite organitzador prega
ale Comerciante que tinguin mareses de fàbrica o noms comerdale registrats, que trainetin la
seva adhesió al domicili provisional, Rambla de Catalunya, 15,
principal (Federació Mercantil
Catalana), parque se'ls pugui
facilitar detalle de la nova associació j se'le pugui convocar a
la reunió de constitució d'aquesta.

la Classe Obrera, d'Igualada; Esco.
les del Dr. Robert, de leospitalet•
Escota Nacional, de Maials;
Nacional de Noies, del Prat de Lisbregat; Escota Nacional, de Puig.
cerda; Escota Montserrat, de Rubí;
Academia Miralles, de Sabadell; Escola Social, de Terrassa.
Condol. — En la darrera reunió del
Consell Lirectiu diquesta Associació
s'acordà fer constar el sentiment de la
Protectora per la mort de l'il-lustre
patrici Nareis Pla i Daniel, el que
hacia estat un dels seas socis rnés
entusiastes.

FETS [REMOS

Al carrer de Wad-Ras, encreuarnent ami) el Passeig del
*líeme un tramvia de la líala
41 atropellà el nen de set anys
Alfons Ibarra Pérez, i lj cause
ferides contusos al cap.
La Junta directiva de la EsdeFou auxiliat al Dispensare del
ració d'Expedidora de 'rabee i
Poble Nou.
Timbre d'Espanya (Seccld Bar— En una febrica de submicelona i comarques) está realitnistraments autoelectrics, del
zant una nova i active cempalaya
carrer de la la L'acuna, 118, peen defensa dels dependents de la
netraren Iladres, espanyant les
Renda de Tabacs. Lira allres
ponles del reixat i la d'entrada
gestione ha celebrat ctiversee via
la fàbrica, i s'endugueren
elles Centres oficials Censeacumulador. Sernbla que el rellenes de la Generalitat, i abur fou
bator¡ havia d'haver estat mes
rebuda pel consellez de Goverimportant, ja que prop de la pornació, doctor Deneäse que, coin
ta exterior s'observaren els seen altres e i r eurnstenciee, ele
:'yate d'haver maniobrat un eava prometre el seu desinteressat
Demä, diesnbte, a les deu
eficaç ajut.
la vetlla, tindrà lloc al Centre inió, en el qua( els 'ladres, a juAquesta Federació rep mollee de Dependents del Comen: ¡ de dMi de la metida, pensaven carofertes de supon de diferente la Indústria la reunió de la junta re gar el que robessin. Algun
degué alarmar-los i desiesentors socials, pones i econe- general de la Secció d'Organitfilie e.
zació i Treball que per precepte tiren del seu propòsit.
reglamentar' hacia de celebrar— Al Parc de Pedralbes cala
La Carnbra Mercantil fa avi- se dins el passat mes de juny, ene d'un arbre el mosso d'Esnent als seus associats que deque no fou possible fer-ho per quadra Leopold Marimon, que
nse, dissabte, de les deu del mati haver-la sueltes l'aut oritat go- sofri lesions de consideració, i
vernativa,
amb motel ele les eir- passä al Clinic despees de la eu,
e les quatre de la tarda. al sen
estatge social, Placa
Francesc rumsländes pcdfliques que Ca- ra d'urgència,
Maciä, número 12. se celebrara talunya ha passat.
— Al Clínic ha mort la nena
la votad() als efectes da les aleoLes convocatòries cursades de 7 anys Emitía. Font, que dies
cious de jurats patrous del Tri- anteriorment són válleles per a pas.sals fou portada de Calesera
bunal Industrial.
assistir a aquesta assernbtea, te- de l'Ehre per ha-ver-se empasnint dret, per tant, a vetee a sal un imperdible.
Dilluns vinent, a les set de la l'hora de l'elecció de càrrecs
— A l'encreuament del Pastarda, Cenferentia Club celebra- aquella emes el número dele
re reunió general d'a$e,ociats
guate no ultrapassi del 29.347, seig de Gràcia i el carrer del
reetalge social, Hotel Rita. En taj com consta en les convocate- Censen de Cent un auto paraquesta reunió general, regla- Mes esnientedes. Tenen dret a ticular atropelle el transeünt Almenteria. es donan compte als assistir a aquesta junta ge- fons Berra Baldó, de 24 anys,
que viu
carrer de les Corta.
socis de la marea falaguera
neral tole els socia tintine del Catalanes,al636,
quart, el qual rel'entitat ¡ s'exposaran tarnb4 al- C. A. D. C.
sultó ami) diverses lesione i contusions de les quals fou assistit al Dispensari del carrer de
Sepúlveda.
— Al Dispensari de les Cases Consistorials fou assistida
ahir a la matinada Engräcia EsUNIVERSITÄT AUTONOMA ASSOCIACIO PROTECTORA tapar, que viu en una casa de
DE L'ENSENYANÇA
lenorinj del carrer de Carasa, 2,
El creuer transatläntic. — Es preper presentar diverses lesions al
CATALANA
que
hagin
de
ga als expedicionaris
rostre, que li lores ocasionades
formar part del creuer transatlentic,
Onze Concurs Nacional d'elieteria per un subjecte anomenat Joan
patrecinat per la Universitat Autrino.
Ros. Després de curada pass& a
ma de Barcelona, i que encara no ha- de Catalunya, — Fer tal cont els
gin portat a les ofician del Patronat membres del Juras d'aquest Concurs. la Delegaeió del districte a presentar
l'oportuna denúncia.
les diles fotografies per al passatge a causa d'obligacions personals Majorcollectiu, que ho facin dins un ter. nables, han hagut de retardar els tre—
Ahir
al mate minuts abans
mini de quaranta-vuit hores. Si no ho balls de control que es porten a ter- de les nou, es declare un incendi
fan aixi, quedaran exclosos de la me en les Escotes inscrites, estat
llista per a donar el lloc a altres sol- acordat destinar ei mes que som per en un pati interier efe la botiga
de drogues del senyor Pere Fera efectuar les visites que manquen.
licitante
Es prega a les Escotes que encara rer. situada al núm. 11 de la
Viatge d'estudi. — Comissionat per no han rebut la referida visita del Ja. Plaers del Sol, de la barriada de
la Generalítat de Catalunya, ha sor- rat, que no donin per closes llurs tas. Grecia.
te cap a Centre-Europa el professor ques ins una vegada els sigui efecCorn sigui que ah dit pati hi
ajudant de la Facultat de Medicina tuat l'examen corresponent.
doctor F. Jimeno Vidal, amb l'objecte
Les Escales que prenen part en havia fitstes i itn hiche de benzide visitar i estudiar instaHacions trau- aquest Concurs són les següents: na, les flamee es propagaren re,
matológiques en aquests paisos.
Casal Escolar de Gracia, Escoles Ca- pidament. Avisats els bombers
talanes del Districte III. Institut Fe- la Central, es presentaren ràpimisal, Escola Catalana "Mossen Cin- dament al lloc del succés, i aconto", Escola Montessori del carrer seguiren localitzar ei foc. Les
ELS MESTRES
d'Ataulf, Escoles de la Casa de Ca- perdues, encara que de moment
ritat. Collegi de la Barcelona, Escola
d'un
Collegi
del
Poble Nou, de Barcelona; Escota no es pogueren precisar, semla
constitucie
Per a
de Pretessors de Llengua Catalana.— Nacional, d'Avia; Escota Montessori. bla que són d'alguna consideraEl dilluns passat es reuniren al local de Canet de Mar; Escala de Nois de ció. No slagué de lamentar cap
de l'Associació Protectora de l'En- la Colònia Gnell; Ateneu Igualadi de desgrecia personal,
EL

so-

l'Oil

A

SSENYALAMENTS
PER A

AVUI

AUDIENCIA TERRITORIAL
Sales primera i segona. — No tenen
assenyalaments.

AUDIENCIA PROVINCIAL
Secció primera. — No té assenyalaments.
Sala segona. — Divorci: Pere Garriga i Roig contra Margarida Gómez
Alegria.
Secció tercera. — Continuació de
l'anterior jurat per robatori contra
Josep Hernández.
Secció quena. — No té assenyala-

ments.

ANUNCIS JUDICIALS
EDICTO
Por el presente que se expide en cumplimiento de lo dispuesto en providencia del día de hoy, dictada por el señor Juez de Primera Instancia del Juzgado número cinco de esta ciudad, en
méritos de los autos de divorcio promovidos por doña María Domenech Giner contra don Manuel Pons Mulas,
de ignorado paradero, que se siguen ante dicho Juzgado y Secretaría del infrascrito, se cita por primera vez a disk, demandado don Manuel Pons Muñoz, a fin de que el dia veintiuno del
actual a las diez y media, comparezca
a absolver bajo juramento indecisorio
las posiciones que se le formulen y sean
declaradas pertinentes, apercibido de que
si no lo verifica paranä el perjuicio a
que en derecho haya lugar.
Bascelona, diez de julio de mil novecientos treinta y cuatro.
El Secretario Judicial
TOMAS RIERA Y SANS
F.I. INFRASCRITO SECRETARIO
Certifico: Que los autos a que se refiere el anterior edicto se tramitan en
forera de pobre.
Barcelona , fecha la anterior.
TOMAS RIERA Y SANS

EI

ARTISTA DE CANT

I
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* Per tal d'atendre la seva salut,
EDICTO
ha presentat la dimissió del càrrec
En virtud de lo dispuesto por el señor
loficial habilitat de la secretaria del
Jutjat de primera instancia número Juez de primera instancia del Juzgado
número diez de esta capital en el exquinze.
pediente de declaración de herederos
* Al Jutjat de guardia es presen- abintestado de Dofia Dolores Arnau
taren dues noves denúncies contra els Bosch, por el presente se anuncia la
comerciants de Sabadell que estan de- muerte sin testar de dicha seflora y que
tinguts per estafes de generes. Els de- sus sobrinos Don Antonio, Don Ramón
nuncionts s'anomenen Josep Riba í Cata- y Doña Teresa Arnau y Salas y sus
Esteva Nfaltol i Renard. La quanti- primos Don Félix Bosch Ferrer y Dotat que els ha estat estafada puja unes ña Maria Margarut Bosch reclaman su
mil cinerames pessetes.
herencia, y se hace un segundo llamamiento a los que se crean co;: igual o
mejor derecho para que comparezcan
ante este Juzgado a reclamarlo, dentro
del término de veinte dias.
Barcelona, doce de julio de mil novecientos treinta y cuatro.

H En Francesc Vigas Dordal

CO,

Secretario

MARIANO PUJADAS

L'ACTUACIO SOCIAL
ELS OBRERS

1,‘

Butlleti Peclatiiüie

senyança Catalana un bon nombre de
professors de catalit del cens format
per la Generalitat' de Catalunya, per
tal de procedir a, la constitució d'un

Collegi que aplegui tots els Proles-

sors posseídors del títol oficial i tingui cura de tot allò que estigui relacionat amb l'ensenyanient i perfeccionament de la nostra llengua.
Fou nomenat un Consell Directiu

provisional constituit pels senyors

.Artur Martorell, Josep
Climent i senyoretes Maria Pasqual
i Esperança Figueres, amb l'encirree
de gestionar de la superioritat aquelles coses pertinente a la constitució
definitiva del Collegi.
Per aclamació fou acordat de no-

menar president honorari de la novena entitat el senyor Pompeu Fabra.
Mentre el Coilegi no estigui consterne es reben adhesions a rAsaociació susdita (A rc s, 1).

El

ha posat a la venda un
devessall de

SEDERIES
a preus de gran ocasió

ELS ESTUDIANTS
Anibada d'estudiant s universitaria

Avui, divendres, a les set
cinquanta tres, arribaran per l'estació
de França (M. S. A.) un grup das.
tudiants txecs, que vénen directament
de Praga. La Consissió de Relacione
Exteriors de la Federació Nacional
d'Estudiante de Catalana, seguint la
seva tradició, enviará una delegació
a l'estació a rebre els viatgers i els
acompanyarit durant la aeva estada a
la uostra ciutat.
txeCt. —

agrupació Frofeesional de Pi.
Modistos. — Aquesta entitat ce-

lebrarà el diumenge que ve, a
les onze en punt del mate i
l'estatge social de l'Ateneu Enciclopèdic Popular (Carne, 30,
principal), una ,;unta general extraordinäria per tractar del seAvis ala estudiante de la Facultat
gilent ordre del dia: I, donar de Dret. — La Comissió organitzacompte de la incluid de l'enti- dora del viatge d'estudis fa avinent a
llurs companys que desitgin
tat ami) carácter exclusiu al Cene lunar la inscripció al viatge deforma.
final
eterteral obrer; II, donar comp- de carrera a Seises i Erari ça. ene
te dele ende admesos: III, re- passin pel local de la F. N. E. C.,
dissabte, de deu a onze del
norneld d'alguna eärrees de la demä,
migdia, per tal de coneixer Ics conJunta directiva, I IV, local social.. diciona i detalla.

Barato

I

CRESPONS estampats i SEDES FANTASIA de 67 i 68
pies. a 3975 pies. metre

1 SEDERIA ESTAMPADA
g ra n varietat de dibuixos
a 29 35 pessetes metre

IAprofiteul'cas,nyri

Ä
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ELS

BARCELONA AL DIA
L'activitat política La Mar i l'Aire Ciclisme
SEMAFOR DE MONTJUIC

aram.blea general extraorsainäria del
Casino de Sants
prega ala sacis que assisteixin
r :5 reunió extraordinaria que se ceagua a restatge social (Santa 114),
i. divendres. dia 13, a les deu de
nit. Figura en l'ordre del dia la
tura i aprovaci6 de l'acta anterior
*ció den nous directius que han
cobrir les vacants existents.
Visita conectiva al Parlament
El Casino de Sants ha organitzat
as visita collectiva al Parlament
aer al diumenge, dia 15, a dos
rala d'onze del mata Els visitants
reuniran davant mateix de l'edifici
di Parlament. Abatas. paria ral ins¿atea. Hi ha temas Fan avui.
ESQUERRA REPUBLICANA
DE CATALUNYA
Joventut d'Esquerra Catalana
,..sssellá, 289), convoca per a avui,
deu del vespre, tots els socia
e un assumpte de incas (Pintaras.
'f:asaistir a la reuniú és indispensaa la presentada, del carne, amb el
-ata del mes corrent o raaterior.
PARTIT REPUBLICA
DEMOCRÀTIC FEDERAL
Per tal de commemcg ar la data de
h promulgada, del Programa de:
2ast:t Republicá Demoaratic Federal,
ll'epopeia de la Revolució Francesa,
I Consell azacana del Partir Repubaca Democrátic Federal, ha orgaatar un miting d'afirmada federa_
sta per a dente. dissabte, a les den
a:vestal: e, al Centre "El Pacte', del
erer de la Diputace5, núm. Si. en el
tal adrecaran la paraula la senyoIrene Gelada, i els ciutadans A:1-n: Gallo, J. Duran i Bellera, doctor
iarti Feced, alartiriá Ventura, doctor
eoni Sabrás. Eliseu Sala, Abel Ve i Francesc Corbella, que preai l'acre.

:iursos i Conferències
L'ASSOCIACIO DE PERITS
I TÈCNICS INDUSTRIALS
DE CATALUNYA
-Clausura de curs
Actlesta Associació clausura ei caes
ab la conferència sobre "Les deasdes parcials i racumulacIO d'aras crobservació", a carrec del se,yrs Josep M. Giol i Feliu, proiasa a l'Escola Industrial de Tercasa. El conferenciant exposá les taa
a maternatiques per al càlcul den
ens, des del pan*. de vista de la
sea aplicacio a la práctica indust:a:,
ejuint la norma que ha inspirat
=set sobre qüestions matemätiques
aacionades amb la Mdústria, explicar per l'esmentat proles sor.
Donaren més interés a la sessió alpes exemples práctica presentats pel
:ecyor Gioi, que cridaren poderosa:leer l'atenció deas assistents.
Clogué l'acta el president de l'Asreciació, senyor Munner. el qual dona
tel clausurat el present curs elogian:
els consocia que 'nan professat
conferències ¡ fent menció espera', del senyar Manuel Reguant, pels
atas treballs sobre l'estud) de la cetitnica: del senyor Riba, que dará
am conierancia sobre l'alimentado
arriana sota el punt de vista qui • eis senyors Albert Mosella i An'
aa Escofet, que desenvoluparen. resacas-amena els temes "Generació i
utaralesa dels raiga Roentgen", i
'L'automatització de les estacions de
astribucia d'energia elèctrica".
El professor Giol i el senyor
foren molt aplaudits i felicitats
;er raxit que ha assolit el curs que
es clausurara".
A

e
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LA VOLTA A FRANÇA

el "Carmelita", amb càrrega general, cap a Palma; el "Malvarrosa", amb cärrega general, ELS ESPANYOLS SEGUEIXEN
cap a Valencia; la balandra "Pe- MILLORANT LLURS POSICIONS
pito", amb cärrega general, cap
a Vinaròs.
L'ETAPA GAP-DIGNE, FOU
GUANYADA PEL FRANCÉS
MOVIMENT D'AVIONS
VIETTO

Observaolona meteorolegiques:
A sol ixent vera al N. L. Dura,
cerdo aemicobert; al migdia
E. S. E. Iresc, cel amb cúmulonimbus i horitzons boirosos, i a
sol ponent S. S. E, amb la mateixa foro, mar marejada del
AHIR
S. E. j el cerda queda ainb
Aertdrom de l'Alr Franca. —
eirbt..
8313
Buró me 1 re, 7 31. — Ter mó me- Proüedent de Tolosa, a les
iirribá l'avió amb correu, mercaIre, 2 6.2.
darles i 2 passatgers.
Moviment de vaixells a posta
Procedent de Marsella, a les
de sol. — Demoren a l'E. un 050 arriba l'avió amb corren,
berganti goleta que ve en popa, a inereaderies i 2 passatgers.
dos pailebots que van de bolina.
Procedent de Casablanea, a les
Pel S. dos pailebots a motor que 1215 arriba l'avió arab corren,
van vers la inateixa direaciaa i mercaderies j 4 passatgers.
tina goleta que pasea a ponen!,
A les 1237 surtí l'avió cap a
i al S. U. uit pailebot que ve Tolosa amb corren, mercaderies
de la vi.dta de l'ora, dos pailabots i 3 passalgers.
a motor que vénen al pon,
A les 1255 s ori( l'avió cap a
quatre que van vera la n'alma Marsella anda corren, inercadedirecció, dos bergantins goleta ries i 1 passatger.
i una balandra que van en popa;
A les 846 surtí l'avió cap a
de vela Batirla tres falutxes vera Casablanca amb corren, marcadiversas direccians.
desales a 4 passalgers.
Aeròdrom de l'Aeronautica Naval. — Procedcnt d'Estutgard,
110VIMENT DEI POST
anib escales a Ginebra i Marsella, a les 1805 arriba l'avió
Vaixells entrats. — De Buenos "ROHRBACH D:AHOL" amh carAires, Montevideo i Santos, ami, rete rnereaderies i
passatgers.
105 passatgers per a aquest pul t
Procedent de Madrid, a les
i 488 de tränsit, el transatlantic 1240 arriba raai6 "EDENES. II
corren Italia "Augustus", de la Eta-PPA a amb corren, mercadeS. A. E. II. A, It.; de Roses amb ries i 9 passatgers.
cärrega general, el vaixell espasA les 7'10 surtí l'avió "ROHRale la .aenvora BACH D-1727" cap a Eslutgard,
tivol
Vtdua de C. MarlOrell; de iam- :oil escales a Marsella i Gineboaga i escales, ainb earregu ge- bra, amb corren, mercaderies i
neral j de tränatt, el vaixell ale1 passatgers.
inany "Bertram Itiekiner", de la
A les 930 surtí l'avió "FOKCompanyia General de Tabaca lalalt 10 EC-AMA" cap a Madrid
Filipine; de Port-Gentil, ami" arnb corren, mercaderies i 7 pascarrega general 1 de trànsit i satgers.
ainb 5 passatgers de transit, el
Base Aeronaval. — Procedent
vaixell 1rances "31uiston",
de Roma i Mas sella, a les 13.30
l'Agencia .Vlaritima Delgado; de arrihta l'hidroavió Ralle "1-REDI"
Palma, amb corren, mercaderiee amb corren, mercaderies i 7
i 137 passatgers, el nioto,' cor- satt cera,
ren "Ciudad de Palma"; de Ya
leuda, amb cuecen, mercaderies
273 passalgers, el motor corren
"Ciudad de 'Valencia"; de Ceuta tiOTICIES SOLTES
¡ escales, smb passatge i càrrega
general, el vaixell "Atlantes",
Per acord del Consell d'Admitots tres de la Cia. Transmedi- nistraeió de la Galia d'Estalvis
errállia; d'Alg,ecires ¡ escales, i Mont de Pietat de Barcelona,
amb 80 passatgers i carrega ge- i• lurant el periode de 1 5 de juliol
neral, el vaixell "María R.", del a 30 de setembre vinent, es resenyor Fill de liman A. lia1110.9; duire el despatx de la tarda de
de Trieste i escales, amb dirrega quatre a sis, tant a l'Oficina Ceng eneral i de tränsit ¡ amb 8 mis- tral com a les Sucursals. Les
salgers per a aquest port. i 5 de hores del rasan seran les que actränsit, el motor italiä "Rossini". tualment regeixen.
del senyor E. Carandini; d'Amsterdam i escales, amb 3 passatLa Delegació d'Hisenda ha
cera j cärrega general, el vaixell assenyalat per a avui els seholandés "Mars", dele senyors cuents pagaments;
Talavera i de Hamburg i
Caixa de Previsió i Socors,
escales, amb cärrega general i 1.725 pessetes; Joan Si, Cervera.
de trànsit. el vaixell alemany 8785; Josep l'autor, 150; Vete"Catania", dele senyors Baquera, ria Mas, 500; Joan Parellada,
Kusche i Martín.
1.000; Mariä Pujades, 1.31420;
Vela—De Propiano, amh cari- Josep Tapie, 74; Alzina i Graells,
be,, el berganti goleta italià "Vi- 3865749; Josep Real, 352; Viga": de Palma , amb eferr a ga ge- cene Hernández, 25.37771, i
Aquili Rieusset, 15.52 03 8.
neral, el pailebot "Estela".

A LA CASA DE MATERNITAT
-Dues conferencies intereseants
Lema finalitza a la Casa de Materatar el cursar d'estudis
;Obstetricia práctica i Puericultura
eb una conferència pel doctor Sant
keard sobre "afalalties deis ossos i
c eformitats en la infancia". A conesuació, j aprofitant l'avinentesa de
seva visita a Barcelona, la doctora
Jung, cap de di:lira a la Facultar
l' Earasburg (professor Rohmer), disfe rrara sobre el tema L'hennothersate reafant a , com a final de
l'e sinentat curses. S'invita tot l'estamear 'nadic al dit acta.

PER A AVUI
Academia de Medicina.— A les ia,
re s3i ,i científica pública, en la qual es
trae taran ele temes següents Doctars
i Gibert Queraltai "El vera
de cobra per via intradérmica a . Docter A. Pi ¡ Sunyer: "La malaltia glucaganira ".
Ateneu Encicicpadic Popular. —
P) les 5930, ronterancia per Antoni
V ilalta. conseller municipal, dins la
a ampanya en pro dels cinquanta mil
i niants cense estola. Tema: "Sobada
ens aamica del problema"..
Feleraci6 Patronal de Perruquers
Perruqueres per a Senyores, de Catalunya. — A les 22. af. Billières,
aPacadar oficial al Sudaamèrica de
la casa "Oreal", dissertarà sobre
'Ev oluciones del arte perruquerila.
Atene u Nacionalista d'Esquerra
(Pauses, 1 54 ). — A les 22, corderas,e'l Per Maltea Rubió i Tuduri. Tema:
" D avant el moment politic artual".
Casal d'Esquerra Republicana del
Carne d'En CrrasSot. — A les 22, Joan
Fr onjosa dissertara sobre "La Runa
emancipadora del proletariat".

Al Dic. — El pesquer espanyol

Santa Cristina".
Vaixells sortits. — Dislärmia
navegada dels vaixells que han
sortil: fora d'horitzó es troben
els espanvols el "Inocencio Figaredo", en llast, cap a Huelva,
dc la Marítima Successora de
P. Garcias Sagni; el motor
"Ebro", amb càrrega general i
de tränsit, cap a Casablanca i
e5cale.s, de la Comercial Combalis Sagrera; el "Cabo Huertas",
amb cárrega general i de transa,
cap a Bilbao ¡ escales, del senyor
lili de 11Örnill Bosch; el "Sagtinamb passatge i càrrega general, cap a Cartagena; el "Rio
Miño", arnb rärrega general, Cap
a Vigo i escales; els carrete el
"Ciudad de Palma", amas passatge i càrrega general, cap a Patina, 1 el -Ciudad de Valencia",
• juJauaä näaiana t al-aissed qu'e
cap a Valencia, tris quatre de la
Cia. Transmedil ränia; l'alemany "Genua", amb càrrega general i de tränsit, cap a Génova
Napols, dels senyor Baguen,
Kusche Martín; el motor angles
-Palacio", amb cärrega general
i de tränsit, cap a Génova, deis
senvors Mac Andre'a's i Cia.; el
torren italiä "Augustus", amb
488 passatgers de transit, cap a
Ganova, de la S. A. E. SI. A. R.;
I • italia "Rossini", arab cárregii
gaitera] i de tränesit i amb 5
passatgers de tränsit, cap a Valencia j Génova, del senyor E.
Carandini.
Vela. — Els pailebots el "Jsetina Subirats", anda càrrega
general, cap a València; al "San
Antonio", amb càrrega general,
cap a Ciutadella; el "Carmen Pi (M", amb càrrega general, cap a
VIttö; el "Dos Hermanos", amb
clirrega general, cap a Eivissa;

Majestic Hotel
I RESTAURANT
Coberts a 1050 ptes. I a la carta
Plats regionals. Excelünt cuina
1 Servei perfecta - Salons per a
Banquets, Bodas I Feotes
Preus moderats
Orquestra
L'excursió marítima Marcelona-Forrnentor, organitzada pel
nostre collega "El Dia Grafico",
per al diumenge vinent, arnb el
transatlàntic -Ciudad de Cacliz",
ha obtingut un èxit complet, puix
que a aguaste; horas han estat
ja deepateals tots els passatges
de coberta i de cabina de restoentat vaixell.
Ciam se sap, aquesta excursió
imincideix amb la surtida de les
embarcacions que prenen part en
el crener de la Mediterrània. Ele
excursionistas, que hauran presencial la sortida de les embarracione, en salpar el "Ciudad de
Cädiz" del nostre port, les trabaran a la tornada de Formentor.

Enginyer industrial
amb enereles. el prenela Imptirtant
rom tel caumi. Snu
empresi

(50 pessetes. Adreçar-sc a l'aplunit 555.
gareelena

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

Parosed.wepercateins

(Ve de la primera pagina)

Cap variadó en la classificació general. Magna segueix lluint el "jersei
g roc" a sis minuts i vint segons de
l'italià Marrano. el seu seguidor immediar. El trancas "va vivint" d'aq uest avantatge que és dificil de dir
si podra conservar fins a l'arribada a
taaris. Per ara marxa bi.
S p eicher, el guanyador de la Volta
de l'any passat. després del "cop de
maaa" de la segona etapa torna a
emergir entre els millors classificats
a la general. Remarquen, igualment
'Inc en aquesta classificació la ''pussa"
estalona Cailardo.
Digne, 12. —..1 dos quarts de nou
del mate a Gap sala donat la sortida als corredora. Els primers quilomarres han estat coberts a tren Tupa
Ritt, j a que cap dels asos volia prendre la iniciativa, degut a les dificultara que s'apropaven, pera en els Primen repetjons el tren s'ha accelerat
i Speicher, Lapebie, Leve) i Ezquerra
han provocar una forra estirada i cl
grup s'ha anat fraccionant.
D'aquesta forma, els corredora han
iniciar la p rimera costa del dia que és
la del coll De Vars, que porta els
corredors a 2.115 metres d'altitud.
Quan ja havien pujat uns quanta
quilametres, es P o se n en accia els
padors .EI francés Vierto, que anava
al cata junt amb el líder de la classificació Magna, ha deixat a aqueas per
a canviar el pinyó i ha anat
p rensan un lleuger avantatge. Darrera
d'ell venien Ezquerra, Vervaecke, seguita de llacs, alolinar. Martano,
Trueba, Cahardo, Gestri i altrcs.
Al cim d'aquesta muntanya que puntejava per al gran premi es p e c ial, el
pas ha estar el següent: Primer,
Vierto; Ezquerra a un minut 25 segons; Trueba, a dos minan 9 segarla;
Vervaecke. a 3 minuts 20 segons;
Martana, Magna, aforelli. Cañardo,
Gestro. a 4 minurs 20 segons;
a 4 minuts 30 segons.
En el descens cap a Barcelonette,
el francés Vierto ha alias augmentant
el seu avantance, nientre darrera d'ell
es formava un grup integrar per nou
l'ornes, as a dir, Moliner, Trueba,
Ezquerra, Cafiardo, Speicher, N'ervaecke, Morena alartano, Magna.
A q uests seguien a 6 ni. 33 s. del francés, mentre els altres corredor; estaven molt retardan, alomar° es trabara a 20 minuts del primer.
L'esçalarla a la callada d'Alias. de
2.250 m. d'alçada, el qual tumbé pisatau per al gran pretni de la muntanya,
l'ha efectuar Vietto sol.
Les p osicions han varias molt poc
i el p as ver la callada ha estat el seguent: primer. Vietto; segon, Trueba,
a 6 in. 12 s.; tercer. al olinar, a 7 in.;
g uara Ezquerra, a 7 na 20 S.; cinqua,
Vervaecke. a 8 m. 25 s.; sisé. Martan,o
i
g.neat oreIli..
a 9 m Geo
3 strsi.e iroCna saardo, alaes,

ESPORTS1
en contra del corredor Antoni Destrieux.
Com Que. per una altra banda, el
Comité Nacional ha arribat a l'evidencia que el continuar Hipan els esmentats corredor i manager. pel contracte denunciat, seria una base de
continuas reclamacions donada la disp aritat de criteri d'ambdós, ha acordat considerar des d'aquest data nul
el contracte de referencia, imposant
les següents sancions:
Primer.— El corredor Antoni Destrieux ve obligat a fer lliurament al
Carnita Nacional de la Unió ValoraPidica Espanyola, que a la seva vegada el Rimará al mana g er JoséP
Saura. de la quantitat a qua puja el
20 per roo dels premis i primas gua
-nyatselgücur:
Jaca-Barcelona.
Volta a Catalunya.
Volta a Castelló.
Cursa al a'eladrom de Reus.
Segon.— De mis a mis, el correder
Destrieux aimará al Comitè Nacional
de la Unió Velocipèclica Espanyola.
en concepte clandemnitzacló per al
manager Josep Saura, ii, quantitat de
pessetes 250, en la forma i condicions
que oportunament s'establiran.
Tercer.— Com que de la iniormacia
practicada s'ha vingut en coneixement
que el manager »seo Saura, encara
q ue en assumptes q ue no afecten di
-rectamnlo ig,ha
nrocedit amb la correccia deguda, se
ii imposa una penalització de loa pessesea.
Nota del Comitè de la U. V. de Catalunya.—S'assabenta els corredors
Que tenen llicencia de la U. "V. E. que
rúnica cursa autoritzada per al proper
diumenge, dia 13 del mes ques som,
es l'organitzada per la Unió Ciclista
Sabadell, per a corredors principiants,
titulada premi Monten.

D'interis per a tots els automoblbatel. S011iCitant que sigui protrogat

el termini per al pagament de la patent nacional. — La Federació Industrial d'Autotransports de Catalunya,
jutjant insuficient el termini voluntari concedit per al pagament de la
patent nacional de circulacia, ha
adreçat ala excellentissims senyors
ministre de Finances i president del
Consell de ministres el telegrama que
a continuació transcrivim:
"Federació Industrial d'Autotransporn de Catalunya, representant mis
de sis mil camions, es permet d'observar-li que per al pagament de la
patent nacional de l'actual semestre
el termini conceda és únicament de
dotze dies habas. — Degut a r enorme crisi interna que a Catalunya pateix la indústria de l'autotranspon, us preguem que acordeu
prorrogar el termini voluntari del cobrament de la patent fins al darrer
dia del mes que sena puix que el
contrari representa la impossibilitat
de pagarnent de gairehé la totalitat
deis transportista s . — Es la primera regada que aquesta Associació
sollicita prórroga, i ho motiva Fangoixosa situació de la indústria per
ella representada. Us saluden, Esta
per, president; rbeda, secretare"

.Nataeld
DEMA A LA NIT SE CELEBRARA A LA PISCINA DE MONTJUIC LA PRIMERA JORNADA
DELS CAMPIONATS DE CATALUNYA (SENIORS)
HOM HI VEU INSCRITS ELS
MILLORS NEDADORS
CATALANS
Dema a la nit la piscina municipal de
aloutjuic reutura seleccio deis millors nedadors cataians per a celebrarla els camptonats de Latatunya de la categoria de seniors,
lans ara eis campionats catalans s'haaten celebrar sernpre amb un relatiu interes; iii havia un club que ha acapara y a tot, i els altres s'acantentaven amb
el que podien.
As si, pena la cosa ha canviat; guanyara també el C. N. Barcelona, pera
arnb molta mas imita que en els darrers anys, parqué tots eis nedadors catalans salan preparar molt mes. Actualment no es tracta de demostrar el nostre positiu valer davant d'altres regions
que sembla que vallaran enfosquir la
nostra superioritat.
Demá a la nit els nedadors catalans
lluitaran cada un pel nom del club i
parqué la marca digui prou bé la seva
forma actual davant els Campionats
d'Espanya.
}ion/ hi veu els millors nedadors de
cada especialitat, és a dir, tot el que
nosaltres poden, oposar darnos el ressorgiment de les altres regions.
Es a dir, guanyi el qui guanyi, Catalunya ha de procurar demostrar que
encara els seus deixebles no poden inquietar-la. La Federació Catalana ens
ha enviat la !lista deis nadadora participants en cada una de les proves del
Campionat. Heus-la ad:
loo Inet rcs estil
Angel Suban, del C. N. Barcelona;
Cabrejas II, del C. N. Barcelona; Sabater, del C. N. Martorell; Guardia, del
Barcelonesa A. C.; Domingo, del C. N.
Catalunya; Carulla, del C. N. Barcelona; Miguel, del C. N. Catalunya.
400 meres estil Mere:
Olmos, del Barcelonesa A. C.; Ricomi, del Nàutic de Tarragona; Bonacas
sa, del C. N. Barcelona; Cartilla, del
la N. Barcelona; Canoa del C. N.
Barcelona; Escudero, del Barceloneta
A. C.; Cabrejas, del Barcelona.
Litio metres esta
Lecha, del C. N. Barcelona; Escudero, del Barceloneta C.; Ricoma, del
Nautic de Tarragona; Bonacasa, del
c, N. Barcelona; Olmos, del Barceloneta A. C.; Cairol, del C. N. Barcelona; Cabrejas I, del C. N. Barcelona.
200 tunees broca de pit:
Zviller, del aa N. Barcelona; Navarro, del C. N. Barcelona; C. Navarro,
del C. N. Atletic; C. Fernández, del
Bareeloneta A. C.; Blanes, de la F. A.
E. E. T.; Sierra, del C. N. Atlatic
400 metres braca de pit:
Sapis, Terrassa; Zviller, Barcelona;
Navarro, Barcelona; Pérez, Barcelonesa; Blanes F. A. E. E. T.
soo aterres dors
Val, C. N. Catalunya; Martí, C. N.
Barcelona; Sampere, ida Buisan, Barcelonesa A. C.; Granada, Barcelonett
A. C.; Granada, id.; Bernal, C. N.
M'asir ; Brilla C. N. Barcelona ,

Després d'aquesta muntanya, el
frasees tenia una bonificació total de
25 s.
El jove Vierto ha seguir la seva
rnarxa triornfal també al Pla. mentre
Trueba i Molinar, que s'havien juntas,
marxaven a la captura del fugitiu i el
gran compacte dels altres no posava
molt d'interés en interceptar la marxa
victoriosa del francas, afalgrat una
magnifica est:rada dels satis seguidora,
Vierto ha aconseguit mantenir fan a
la meta, ouasi dos minuta i mig sobre af °linar i Trinan i 6 minuts i
mig sobre els altres.
La classificació de l'etapa ha estas
la següent:
Vierto, que cobreix els 227 guaica
metres en S h. 8 m. 44 s.
alolinar, 8 h, r t in. 7 s.
Trueba. el mateix temas.
S p eicher, O h. 15 ni. 1 2. S.
Morelli, Marrano, Cazzulani, Cañardo, Vervaecke, Magna, Ezquerra, tots
el niateix temps.
Erne, 8 h. 22 ni. 42 S.
BUChi, el mateix temps.
Leed, Geyer i Gestri. el muteix
terma.
Renaud, 8 h. 24 m. 25 s.
S. Maes, Salazard, Stettler i PastomIl i.
Després d'aquesta etapa, que ha sig.
nificat un nou triomf Per al ciclisme
espanyal. la classificació general és la
següent:
1. Mazne, 63 h. 2 3 111. 09 s.
2. Maman°. 63 h. 29 m. 20 s.
3. Morena 63 h. 53 in. 34 s.
4. Vervaecke. 63 h. 54 na 39 a.
5. Vietto, 64 h. 00 m.09 s.
6. Speicher, 64 h. en ro. 55
7, Molinar, 64 h. oo ni. 59 e.
8. Cañardo, 64 Ir. 02 na. 37 S•
9. Trueba, 64 h. 04 m. 42 S.
lo. Gayer, 64 h. 07 in. 2 4 s.
Eteanya, en la classificació per na
dons, pWa a ocupar el tercer lloc.
Rellevaments 5 per 5n estil Mitre: •
Avui tindrá lloc la desena etapa
Equips del Barcelona, Atlatie, CataDigne-Nia (156 guilbmetres), i denla •
dissabte, els corredora reposaran en lanya i Barcelonesa.
Relletaments 4 per 200, e:oil /liare:
aeuesta darrera poblada,.
Equips de l'Atlètic, Barcelona A,
Un comunicar de la U. V.— Reunit Barcelona 8, Barcelnneta i Catalunya.
el Comité Nacional ale la Unió Velo RelIctem ents 3 per too, estils:
cipèclica Espanyola amb carácter de
Barcelona A, Barcelona B, BarceloTribunal Arbitral per a fallar el litig neta, Catalunya i Atlatic.
existent entre el corredor Antoni DesCada un d'aquests noma és una gatrieux i el manager Josep Saura, Per rantía del valen' de la natació catalana.
denúncia del primer. del contracte es- En elle confiera per a fer quedar digtablert entre ambdas, han estat exami- nament el nom de Catalunya.
nadas Sotas les declaracirns que alai
El Collegi Catan d'Arbitres ha n0formulat per a establir la infortnació menat el Jurat següent:
oberta amb mires ß la comprovació
Jutge arbitre. Jasep Maria Soler;
de les manifestacions efectuades
starter, Victoria Pal; jutges: Josep
vant el Comitè Nacional Pels esmen Muntaner i Casimir Aumacelles; croentate cerrador i manager.
metradors: Francesc Zaragnza, Jaime'
De l'examen de la dita informació Soriano, Andreu gorrea°. Arrnand Does veu en conseotiencia que no ha exis- mingo, Jaurne Perrliga i Agusti Zaragotit per part del corredor Antoni Destrieux motius suficients per a recerre ea.
Els preus que regiran per a les dual;
en contra del sea manager i P e r coase g fient per a la denúncia del con iormides seran !maulera, percate tothern
pugui presenciar-las; entrada general,
tracte.
En virtut d'alee el Comite Nado 1'50 pessetes: socia, z pesseta; acierte
pessetes; Ilotges, 15 peasetes.
litig
la
U.
V.
E.
falla
aquest
de
nal

3 ni.

Futbol

AUTOMOBILISME

Festival d'homenatge als
jugadors del Badalona E. C.
Per als dissabte i diumenge vinents
el Badalona ha organitzat una acres
en homenatge als seus jugadora, per
hay a r conquerit el titol de Campions
del Torneig de Promoció.
Els actas secan els Següents:
sable, al Centre Catalanista, selecta
fundó teatral; diumenge, al migdia,
vermut d'honor: a la tarda, partit
contra una formidable selecció de primera categoria; al vespre, sopar al
Restaurant Miramar, finalitzant amb
un lluït hall davant el local social.
El senyor Coma representan el
Barcelona a Donestia. — En l'assemblea de la Federació Espanyola, que
se celebrará a Domestia dilluns que
ve, l'actual president del Barcelona.
senyor Joan Coma, representará el
Club.
E Celta vol fer un gran eqUip. —
Per a aconseguir-ho sala dirigit als
jugadors Chacho, Diz, Lene i EHcegui demanant-los condicion.s. A part
de les esmentades gestions en fa d'altres prop dels clubs dels jugadora
referir!,

FRONTÓ NOVETATS
B

o

Acorda de la Federad() Catalana
de boxa. — En la raunió celebrada
pel Consell Directiu de la Federacia
Latalana de Bocea darrerament es van
prendre, entre altres acords, els següents, que per la seca importancia
i interès detallem:
Primer. Donar per anullat el con
tracte signat entre l'organitzador senyor Busquer i el boxador La Roe,
per faltar-hi alguns requisits, i al
mateix temps no admetre tarnpoc la
reciamació formulada per l'esmentat
boxador en relació a lcsmentat contracta
Segon. Desqualificar el manager
senyor Piera per sis mesas, amb motiu de l'actitud observada per resmentat senyor en la verllada corresponent al passat campionat de Catalunya amateur celebrada el dia 30
de juay. Aixi mateix es cornalina resmentat senyor Piera perqua legalitzi
la seca situació cona a curador d'aquesta regional.
Tercer. Autoritzar la Comissió Esportiva de la F. C. de B. perquè gestioni i faci el pressupost dal desplaçament de l'equip campió de Catalunya a la competició peninsular que
aviat ha de celebrar-se a Madrid.
Quart. Designar els senyors Clols.
Cortijos, Casanova i Torres perqua
obrin una informació per a escatar
els fets denunciats per la Federació
Llevantina per suposades irregularitata comeses per afiliats en aquesta
regional.
Demä a l'Iris. — El dissabte vinent
se celebrará una vetllada de prolessionals a l'Iris a base dels combats
Fenoy-Pefa II, Mestres-Aguileao i
Puig-Kid Nato.

Motorisme
EXCURSIO AL TIROL DEL MOTO CLUB DE CATALUNYA
(Del 5 al 15 d'agost de 1934)
Per les peticiona d'inscripcions i
informes que sobre aquesta excursia
es rabea al Moto Club de Catalunya
es pot preveure amb el máximum de
garanties que ha de veure's concorreguda en extrem aquesta excursió
colectiva, el principal objecte de la
qual és la visita deis magnilics indrets
del Tirol italiá i austríac, considerats
com el més bell d'Europa.
Segons oportunament s'anuneiä, degut a les gestions que han de portarse a cap per a la perfecta organitzacid de tot el que es refereix a aquesta excursia, el dia 15 de l'actual quedare tancat el termini d'admissió
d'inséripcions, i en aqueat sentit el
Moto Club de Catalunya prega molt
enearidament a ton els qui han formalitzat la sena inseripcia provisional o hart sallieitat detalla per sacietir-hi que s'apressin a pasear per la
secretaria no mis tard de la data
indicada, amb l'objecte de Iliurar la
quantitat finada, la qual puja 395 pessetas per persona, requisit indispensable perquè la inscripció passi a ésser definitiva.

AVUI, DIVANDISE8
tarda, a la 4:
PASTOR - LEJONA
antes
ilRRU II - QUINTANA III
alt a lea 10411 :
ZARRACI A - UNZAN'
matra
ARAQUISTAIN - PASAY

Frontó Principal Palac•
Arni, divendres. Tarda, a les 415

INENDIZABAL

ARNEDILLO

contra
AREITIO II - ANTON
Nit, 10'15

CELAYA

CAMUS II
COLIUM

ASTIGARRAGA - UGALDE

E aeoraioniam•
Exposició de fotografies del Club
Muntanyenc Barcelonés. — La Secció
de Fotografia del Club Muntanyenc
Barcelonès ens anuncia que el dia
del corrent mes va quedar inaugurada al saló d'exposicions dels magatzems Jorba la interessant exposició de fotografies que anualment
organitza la dita Secció i que enguany
té més importancia pel nombre considerable de fotografies presentadas.
Un cop efectuada la clausura d'aquesta exposicia, la data de la qual
s'avisarà oportunament, s'exhibirà novament a la sala d'exposicions del
Club.

ARXIUS I BIBLIOTEQUES
De Catalunya. — Biaba, Car e 221
Joventut Socialista de Barcelona.—
Rambla de Santa Mònica, 29. usen
(Oberta al pilblic tots els dies fehaera,
de set a nou de la nit. Diumenge
d'onze a una del mal)
Acci6 Social. — Anuden Vives, 3
Academia de Bones Lletres. — Caz
rey del Biaba Caçador.
Acadèmia de Medicina I Cirtuaia.—,
Carilla, 4S.
Pedagògic Experimental.—r&
ressera de Dalt, 74.
logia.
Acadèmia Catalana de Bellas Arta
de Sant JordL — Cata Llotja (de
nou e una). Especial d'Art 1 Arqueo.
Urgell.
Social 1 Industrial.
número 187.
D'Arqueologia (antto Palau 'de
les Arts Gràfiques del Paro da
Montjuio en curs d'installacie)).

1 te foil Inuniii
trik

Aolw-4441
perquó sols té gust
d'aigua 1 no pesa a
l'eatdmac per molta
que s'en begul.
Ele minora Metges
de Barcelona en
beuen 1 la recomanen amb thlt.
Demaneu-la per tot arreu. 116
INIPV1511( en

garrafas de fi litros
al preu de 2'20 ptas. la garrafa

Acarrees ea Diabeit °enero/
Paria. 174 - TeL 77410

Barcelona

Pitit

LA PUILICITAT

ESPECTACLES
Ti

atres

Illempanyla lirio. LLUIII CALVO

Ttria, 41 0 . fililaqurs ar: des peo.
ocies. Reposteis) de la ',reclusa obra

El asombro de Damasco
per Enfrenta Galindo 1 Anloni Pa/actos. Actes primer 1 creer de F Opera

MARINA
pel gran quilo/ Muelan., Miras,
Harto" Sierra. Nil, a les lo. Billaqtle s des de 3 pessoles, NO FALTA
NAIPE I la preciosa Chor,

DIDSi

Descota a

TEATRE NOU

LES NOIES DE L'ESTATUÍ

BL TAIMIN OLYMPIA
dissabte. 1
s

per les armas tiples Banyula, Galindo,
cl divo Mayra', Palacios. Llanos, 1 ;rala. ele. Peina, larcla, eSpeelai: LAS
GOLONDRINAS, pel divo tarilon Pau
Hertoge, i LA DOLOROSA, P e ! Olio
tenor Vicent. Simon. No, programo
magne: LOS DE ARAGON, tenor Miras. LA DOLOROSA, tenor Simon.
LOS CLAVELES, tenor Mayra'

compladorta

'TEATRE ROMEA

Telefoto 1911•1
ternpanyie Herrero-Lerdera
Butaques platea a pies. Deliciosa Irr.
passt El leatre mes frese 1 barat. A les
OS o, a petteiii de nr,mbrosisstro public,
LA MARQUESONA. 116 represcrtlactons a
acetre pie. A les 1015, la comedia de
ouintern et Guillen MAYO Y ABRIL, e s treloada olor a la int amb exil indescriptible.
Peina, tercia: MAYO Y ABRIL: nit: Avivo
Y ABRIL 1 oran revetna Belmonte, amb
les alraccions Vicente Reyes, hallan: Maruja Morera, Cainnnetuti: Antonia Herrero, coneons iscompanyarta al piano per
Federico Angosto i Pepita Selles,. 1 el
rantador de flamear . 9'Mo de Constantina", aeompanyal prl gullarrIsla t 'Ei
Rojo". Elli ereixent d'acuestes tests. de
reretlia. Diumenge. a les 530 i a lis
1015: MAYO Y ABRIL.

TEATRE BARCELONA
Conipanyla de comedia CARMEN DIAZ
Aval, (avene/res, tarda, a un quart
SU', 1 MI. a un Quart frunZe: e‘n
extraordinart de l'obra de L/uis de
Vargas

COMPINE11111 DEL ALMI
D P mä. dIssahte. tarda 1 e l ?: COMPAÑERITA DEL ALMA i REQUIEBROS.
Diumenge, comiat de la companyia.
Dunarts vinerd: debo ilf la tOlini
Cable orquestra DEMON0 JAll, ando
el seu ESPECTACLE 1934

Denla.

(titulamo . grandiosos

festivals d'empero flamenca, en els quals
el celebre Montserrat presentara els seguents divos
NIÑO DE MARCHENA
NIÑA DE LOS PEINES - CANALEJAS

Aval. dio emires, nit, a les
la revista de l'ato-

;

CO LIS CU

LAS MUJERES
DEL ZODIACO
MARGARITA CARBAJAL
Doma, Mi:sable, tarda, a les 5, / no a
leo 1015: LAS MUJERES DEL ZODIACO.
Aval: LAS INVIOLABLES, estrena.
Es despaixa als 00111 ros de localitals

EL MES FRESC DE BARCELONA
Cl.. te revistes del Romea, de Madrid

Esplandid Jardl
divendres, larda, a les 5'15. Bula41 .4.4 a 1 Pta.: general, 0'60 pies. A petició
Gel platine, reposic16 de la diverlidlssima
revista
•

LA PIPA DE ORO
per Laura Plnillos, 'A laclY 1 Le ne . Nit, a
a les 10'15: A tome% a rime:, arub la

graciosissupa re41,ta

LAS CHICAS DEL RING
Por

Laura Pinillos Alady
Aneare) Sara. Isabel Il r oiättelez. Mauri,
Lepe, Carraravtlla, et c . Peina, tarda i no:
LAS CHICAS DEL RING. Dittrmitire, toda,
primer ai le de 1AL PUEBLO:, ;AL PUS-

51.011 LAS CHICAS DEL RING, NO: LAS
CHICAS DEL RING. La b r imana entrant,
Es

so imai:a dels
despatxa als centres de Mea/1111s

DIAVOLO

I De-

Principal. — "Romanza húngara" 3 "El
abuelo de la Criiiiiira".
Rambles. — "De illtIma hora" 1 "Fra

Dlavolo".

Diversos
MARICEL - PARK

Boyal. — "Noche de an g ustia". "El 1mo/u:ab/e acusador", "Dos mujeres y un
don Juan", en espanyol.
Select Cinema. — "Adiós a Iris armas",
en eSpan3'01, I -La novia universitaria".
Smart Cinema. — "Locuras de Shang-hal"

PORT

TEATRES

PUBLI CINEMA
Aituelitata

inundaras
Documental.
Eta.
ensile riontletza
Rutas. UNA

Veto«

Principal Polaca — MI: "Las mujeres
del Zodíaco-.
Romea. — Tarda: "La marqUesona";
"Mayo yr abril".

CINEMES
Actualitat.,—“Diabl o s celestiales" 1 "Toro:, a la fuerza".
Amèrica, — "El hombre malo", "Odios a
las armas", "Paddy, lo mejor a falta
de un chico".
Arene.. — "Chofer con faldas", en espanyol; "RepOrter detectIve", en espa0501, / "Audaz y galante".
AvInguda. — " 0, trompazo limpio". "Roo.
ituras de Infierno", a mes, a la tarda:

Tarda. a les

430; nit,

a les

915: Revista.

El asesino diabólico
per la dona pantera I Chaille boceles.
Triomf de Lacte Anghsch en

Cuidado con las campesinas
Diumenge, matinal, a les 1030

Local

dotat de temperatura agradabl•
estuernel programa:

Al rl.

per

Xlax Bromo) 1 Pasa Pilla
L'inoblidable film

Tarzän de los Monos

per 'Momo .

Weissinuller 1 3Iaureen
O'Sullivan
colossal superproducció Foz

La

Eiceisior. — "Extrana aventura", "Calamidad ron suerte" 1 "La mascara del
uno", en espanyol.
Fantaelo. — "El teniente dot amor" 1
"Frise una vez un vals".
Fregoll. — "Noehe tras noche", en esparto cl, "Porque te quiero" 1 "Dip/o-

en espanyol

Huérfanos en Budapest
per

Loreta Young

1 Gene

-El rey de los fósforos".

Barcelona, — "El teuila y el halcón",
"Susana llene un secreto" 1 "Melodia
de arrabal".
Bohemia. — "La hurraca", "Almas en.
cuntradas", en espanyol, I "Soy un vagabundo".
•
— "Romanza húngara" I "E/ abuelo de la criatura".
Broadway. — "Mata-llari", "all chica y
No" I "Eselindalo en Budapest".
Capital. — -Un loco de verano" 1 "Catalina de Busia".
cedieeum. — -Ignominia" 1 "Estaba es.
:010'',
Comedia. — "Manolesco", "El neófito^
-Oye, pap5".
Comisa. — "Piratas de Shan g -hal", "El
asuo de Buridan" 1 "El diantante OrlOve"
Delicies. — -El gran domador", "De cara al cielo" I . 110ttel de estudiantes"
Diorama. — "La flor de Haway", "Las
épocas del balle", "Falsa acusación" 1
"La farandula trägica".
Eaplal. — "En e/ hospital", "Papä pler.
las largas" I "Itasputin y la zarina", en
espany01.
E nt.i
q n..1,a prineesa manchó", "El
hijo improvisado' 1 "Dona Frartels-

,i

EL MAGO Olibuixos sonors)

Itaymond

SALONS CINAES
TEATRE COMIC

FRA

per Sin Laurel, Oliver Hardy
als King, en espanyol
(Sessió CUT/MIMO

Programes d'avui

La gran pretil/crió Paramount
EL HEROE SE RINDE

1015,

amor".

Pathe Pelace.—"Extrada aventura", "Ca ,
larnidad con stierte" 1 "La mascara del
otro". ell espanyol.
Podre. — "La fiera del mar", "Almas
enenntradas", en espanyol, 1 "Soy un
vagabundo".
Pubil Cinema. —Reportalgee d'actualttat

Boris Karloff

AERI

deseen de Beet, 117 - Til g e es E11411

MARGARITA CARBAJAL

CINE RAMBLAS
Rambla del glasees. PM Telf. 18117111
Avul , COMICA, NATURAL, REVISTA
LA MASCARA DE FU-MANCHU, per

Cieemes

SPLENDID CINEMA
PALAU DE L'ESPECTACLE
Companyia de molletes do

marido de la amazona".
las armas", en espanyol, I . 11 est charmant".
Monumentai.—"Nohe de an g ustia", "Art.
ny se divierte", "Dos mujeres y un don
luan", en espanyol.
Mirla. — "El homere que volvió" Olnleament tarda). "DI diamante OrinIV", en
espanyol, I "El asno de Burlden".
Ebria. — "Medico ImprOVISail0", "El anlto mortal" I .. I.arrigtin el afortunado"
(UnIcament tarda).
Parle. — "Sobrenatural" I "Moral y
Mundial. — "Adiós a

en espanvol, 1 "AquI sobra uno".
PEPE PINTO
Splendid Cinema. — "El heme se rinde".
(I a Mejorana), Luz Divina (La Funciona cada dla, tarda 1 Mi. Entrada al
"Tarzan de los monos" I "Huérfanos
erezana'. Milagritoe (La Mararena), Pe- pare, 50 eaniims.
en Budapest". A la nit, a mes: "Slpita Caballero (La trianerat, Floree. NInti pesseta. Denla, Funicular I entrada, una
mona es O1".
grandiós
festival,
larda
I
Murrio. Antonio Delgado. i el mesto, de Itir, per les Escotes Franceses, ama mono Talla. — "El gran bluff". "La hacienda
la guitarra Don Ramón de Montoya.
misteriosa" I "Paris-Nfontecarlo".
de juliol, 1 amb assisiencla do les
Butaques a tics pcsseles. general, 1 pla. del 11autOritats
Trlomf. — "La vida peleada de Enriconsulars franceses
que VIII", "Rorambrue", "La brigada
móvil" I "Sinfoida en los bosques".
Trlanon. — "Noche tras noche", en espanyol, "Porque te gotero" I "Los conDe dio o de nit us meravellaran els nanoquiStadores".
eones de Barcelona que es contemplen
Urquinsona. — « Cuando hace falla un
des del
amigo" I "Carne".
Volge. — "Ha entrad° un fotó g rafo", "Te
DEL
quise a y er": a mes, a la larda, "Usted
s era mi mujer".
Xlle. — "Audiencia Imperlal" I "Yo be
sido copla".
Tarda, a les 415, I Mi, a les 10:
' DIBUIXOS, ESTABA ESCRITO, per
MITSIC-HALLS
I Stwart Erwin, 1 IGNOMINIA, per
Pompeya. — Varletata 1 Mercedes Alva•
rec.
Ilelen Twelvorees
Apolo. — VtrielatS I 18mm/es FIN,
n••••••••
Cabaret Franyale. — Ball M112Set I "Les
IMarlus".
Barcelona. — Tarda i
"Compallerlia Dancing
Edén. — Varletats.
del atina".
faceeleter. -Samie. — Tarda: "La pipa de oro"; nit: Stambul.
— Orquestra Napoleón 1 ElsIe
"Las chicas del ring".
Bayron,
Eapanyol. — Tardar "Les allanes del barrho- 1 "El novio de la reina"; nIt: "lia•
bolilla de rasa rica".
DIVERSOS
Nou. — Tarda: "Los claveles", "La dolurosa" I "„Los de Aragón"; MI: "Ra- Cama Ubre. — ATOI I Cada die,
The don •
quel
es
frágil",
"Las
g lorias del pueTemporada de represes. Tarda, a les 5,
blo" / "Les notes de l'Estalla".
Casino
nnOSant Sabastli. — Tes I sortida
ni?, a les den:
Novetale. — Tarda: "EI asombro de Dateatres.
Crazy
Boys
I
Habana
Gang,
EL TENIENTE DEL AMOR
tIllsru" I primer I tercer artes de l'O- Hotel Rita. — Kvin u
calla ala. Ine aan•
1 ERASE UNA VEZ UN VALS
pera "Marina"; nit: "La duquesa del
sant
Tabarin".
Malson Dor6e.
()Muestra excentrica
Panorama. — Tarda: "Marta liosa": 011:
The
Ha
p
pl
Jazz.
"El recree do tall".
Triana. — Tiple cate flamene diragit

Ratolins de casa rica
PRINCIPAL PALACE

Metropol. — "El teniente seductor" 1 "El

Maravilla

GRAN TEATRE ESPANYOL
Companyla de comedles ralenclanes del
MOSTEE TEATRE, de Valencia
Primer actor I director: PEPE ALBA
divendres. tarda, a les 5. /Maques
a una pesseta: LES XIQUES DEL BARRIO,
1 EL NOVIO DE LA REINA. Nit, I rala
nit, l'exit !Borneas

privada de Enrique VIII", "Rorambole", "La lartgadt
"Sinfonla en los bosques"

ESPLAI

Companyla EIRGU-BORRAll
CINEMA
Asoi. tarda, O lec N15, p op ular' MARIA 1 REVISTA AAAAAA UNT. EN EI. HOSROSA. Nit, a los 1015: EL FERRER BE
PITAL, per Slan Laurel 1 Oliver llarTALL. Demä. Mida I ntt, formidable cepo
ily PAPA PI
LARGAS, per
stelts de MAR 1 CEL. Diumenge, darrer
Bisel Gaanor, RASPUTIN Y LA ZAde MAR 1 CEL.
RINA, per /Tonel, John I Ethel
Barramore

Gran companyla Cric.
Tarda, a les 4 • 30. Bulaques a 1 pto.; ge
000 pies.: LOS DE ARAGION, LA-neral.
DOLOROSA, LOS CLAVELES. Nil. a les 10.
ique s a ti pie s : RAQUEL ES FRAGIL,
GLORIAS DEL FUEBLO, per G0,06,

"La pura verdad".

Leletane. — ..EI befo ante el espejo", "A
tolla hellee", « Felipe en el polo" I "Duro de pelar".
Malostle. — "EI asesino diabólico", "Lo
que sueflah las mujeres", "Alfombra
maltea", "El Jinete relampagO" I "El

que pagó el pato".
Marine. — "La vida

TEATRE POLIORAMA

TEATRE NOVETATS

— "Lea dos huerfanitas". "El tigre
del mar negro" I

lumias".

Coya. — "La mujer X", "Su última noche" I "Boliche".
— ...amante Improvisado' I "El
CAPITOL: 5 tarda I 10 ni!, "Cn loro de Intim.
desfile del amor",

Erldle Canlor, 1 "catalina le
Douglas Fairbanks, Jr. - ACTUA1P:i0 nli. "Diablos
c e lestiales" I "Torero a la fuerza", Pelillo
Cantor. - PATHE PALACE: Continua 4 tarasentora",
da, "Extraña
"Calamidad con
Stlerte", "La mascara del otro", en es.
panyol, I Cómica. - EXCELSIOR: 4 tarda
1 930 bit, "Extrafla aventura", "Calanndad ron suerte", "La n'aseara del otro"
en e s panyol, 1 Nolletari,
MIFIIA: 4 larda
1 930 nit, "El hombre que volvió" witicament tarda). "El diamante Orlow", CO
espanyol, 1 "El asno de Burlden", Rene
Lefevlare. - GRAN TEATRE COMTAL: Con•
unta. 3'45 larda, "I Matas de Shang-hat"
.EI asno de Burldan'', llené Lefevbre, 1
-El diamante Orlow", en espanyol. . MONUMENTAL: Continua 345 larda, "No.
clac de an g ustia", ''Anny se dtvlerte",
"Dos mujeres y un den Juan", en espaROYAL: Contfnua 315 tarda; "No.
che de attgostia", "El implarable armador" I "Dos muleros y un don Juan",
en espanyol. - BOHEMIA: Continua 3'45
tarda, "La urraea", "Almas encontradas",
en espanyol, 1 "Soy un vagabundo". - PEORA: Continua 345 larda: "La Itero dril
mar", "Almas encontradas", en esPlinT01,
1 "Soy un vagabundo"
verano",

FINA

1

No

publicar les notes
es.
que no
en
un
o signatura
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Moviment borsari Mercat de Liotja
MERCAT LLICRE
Pels pocs valors que figuren en restat que reproduim mes aval>, hom pot
comprendre la disposició que presenta
el mercat d'especulació en la darrera
jornada.
Dels diversos sectors només es destaca el que comprèn les acciono ferroviäries, i tot i amb això, l'activitat que
desplega ahir no fou gaire apreciable.
Els canvis, però, no es veieren afeblir,
i en particular a Borsa, després d'una
lleugera davallada que soiriren en els
cornençaments de la sessió, emprengueren una represa que els situa a nivells
superiors als fixats en la reunió de dirnecres al Boro>, hom nota quelcom de
pesantor, i a darrera hora es registren
algunes baixes d'escassa importancia.
Tanca fixada pe! Mercat Lliure de
Valors en la reunió de Borsa:
Valori

Dia 12 Tanca Alca o
anterior

boira

Nords

52'30

52'05

+025

Alacants
M. Rif

44.50

4.20

+630

Explosius

54'50
54. 50— —
116'50 11685
—035

Ford

152'—

Chades
Hulleros

337'— 335' —+2.00
52'-52 75
—0'75

147'—

+5'00

La sessió d'ahir en aquest
mercal, amb regular concurrencia, realitza un escäs nombre
d'operacions.
Moresc: Nomes per aquest
genere hom p olis j'iteres per
aconseguir alguna contractació,
i per tant, es feu peles el desig
dels compradors, que, a pesar
d'haver-se publica> les disposicions que calen, per a obtenirne, hom hi constatä certa manca de costum, per a no dir ignorància, i això no cal dir que foil
pel delegat del conseller d'Agricultura una major atenció per
atendre tots els consultants j per
guiar-los perque avui, divendres,
puguin obtenir el que els pertoca, segons la disposició dictada. No cal dir que a fi d'atendre tots, caldrà ernprar molla
paciencia 1 sense que hom säpiga l'hora que acabar à el lliurament dels vals, i amb aquests
aconseguir l'albarh del venedor
que li correspongui i retirar el
g'e nere. Els que estem tan hie-

La tanca anterior d'Hulleres és del
dia 6 d'aquest mes, j del dia jo la deis
Ford.

BORSA AL COMPTAT
Els rotlles de comptat es limiten mantenir la tónica de dies precedents, tant
en el negoci desenvolupat, que és poc
considerable, com pel que fa als canvis,
els quals, en general, no acusen variació apreciable.

El rotIle dels Deutes de l'Estat no
registra cap particularitat digna de remarcar, Allib regular activitat en la contractaciO, la major part d'emissions opeper nades repeteixen canvis precedents, i les
Pepe Hurtado.
poques variacions registrades oscillen
entorn d'un vuite crenter.
Les Obligacions Tresoreria General/.
tat, que no slavien operat des del dia
9, o sigui abans del venciment del darrer cupó, es fixen a bula canvi en perdre nomes un enter, 99'75. Hom nota
Els que aneu a París
molt bolla disposició per a aquesta emisP40 OBLIDEU
siú de la Generalitat, en particular per
part del petit estalvi, i no hi ha dubte
que trobareu
que es troba ben garantit en destinar
els seus cabals en aquesta mena de valoro.
Els Ajuntaments, com en dies precea teta els quioscos dels
dents, prossegueixen //lec actius, i sense
Grane Boulevards, de la
registrar fluctuacions remarcables en
els canvis.
Place de la Republlque a
Del grup de Diputacions es contracten
II Iladelalne
les 4 i mig per ion (0.000. 0 00), que re1 A la Place de la Bastilla
peteixen a 81; les 6 per ion, 88 (+0'75),
1 Provincials, que davallen a 8825
A la Plaot, de Saint-SlIchel
(-0'50)(costat •etropoliti)
Del sector de cedules non/es fan negoci les Crèdit Local, les quals es liAl Boulevard SaInt-1111Ohel
miten cotitzar a nivells anteriors.
El mercat carriler es veu poc afavoAl Boulevard Sebastopol
rit pel diner, i en aquesta jornada el
quioscos
1 a tots els grans
volum d'operacions realitzat registra un
nivel l molt migrat. Aixel fa que, tot i no
de Oarts
existir cap motiu que pugui influir sobre els canvis, aquests donen tnostres
11111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111m
de lleugera feixugor, 5 s'observen algunes pirdues entorn d'un quart d'enter, i
de mes importancia: Nords primera sépodem
ne, 53. 50 Alacants serie C.
vinguin
pregades
5650 (-1'50), i sénie II, 71'50 (—loo),
El grup d'indústries diverses i accrites
català i amb
ctions, no pairo efectius, queden a ni;imbre
coneguda vells poc modificats.

LA PUBLICITV

Divendres, 13 de julio! de 1934

gats als costiuns 1 normes d
questa casa ',laja, sabem el pa
que s'lli dóna, i per alzó non,
desitgem al senyor Simó que e
surti ben airós d'aquesta feixu
tasca.
Ordl I clvada: Es portaren
tenue algunes vendes d'ordi d
Penedès a 31 pessetes este!
Barcelona. Tambe es concert
alguna cosa en ordi j civad
d'Extremadura, a 23'50 pessett
indistintament, posat en vag
origen.

Reunió dels obligacionist
del P. de l'Habitació
S'invita els obligacionistes del p.
tronat de l'Habitació de Barcelona
una reunió per procedir a un ca

d'impressions i de manera e,ne6
per tractar del cobrament de
Pons, la qual tindrà lloc el diumer,
vinent (dia 13 ) , a les once en p
del seti matt, al local de la Unió Gt
mial, carrer de Fiveller, 3 0 , pral.
Per a tenir entrada en aquesta
unió sera, indispensable exhibir p..
E:Asa d'obligacionista del Patronat
cédula personal.—La Cornissió d'Ob'
gacionistes.

EL .

SIILFOPILOL
Retnel‘-cientificil
contra la calvicie

mfflemeimen
s
tots els calbs ho són per la sebo?.
rea, aquesta hipersecreci6 del cap,
que es manifesta amb l'aparlció de la
caspa. La seborrea is el començament de la
ca/vicie. Combatre aquella ks evitar aquesta.
No es coneix altre específic contra la se: borrea que el sofre. 1 no es coneix mes que
un medicament que permeti utilitzar aquesta
propietats del sofre: el SLILFOPILOL, ara
de non otert al pUblic.
4,1 El SLILFOPIL01. no és, dona, un pro-.
ducte impiric, casolà, o de perfumeria, preparat sense reponsabilitat científica. Pelcontrari,
este fet per facultatius catalans 1 basat en fórmules del gran dermatòleg Dr. Sabouraud.
Es remel que li acortsellerä el seu metge, si el consulta. Amb el SLILFOPILOL evitara la caiguda del cabell en qualsevol raer'
ment en que es trobi el seu proces de calvicle.
Amb el SULFOPILOL tindre, demés, sempre
perfectament el rabel] riet 1 sec, evitant que
la caspa li malmeti la cabellera
fad lleig 1
brut darntmt el coll de la seva roba exterior.
,.
MESÉ

gi

catres (especules, al pie de 7'58 oí.

LIDADES: 5 tarda
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XOCOLATES

PARC I CA.NODROM DEL GUINARDO
GRAN REVETLLA DEL CINEMA

Ball -

Dissabte, dia 14, a dos ou•rts d'onz 5 de la vetila
Sardines - Cinema a l'aire more - Atracclon. - Exhibicife de Mies Cinema 1904

CURSES DE LLEBRERS AMB TRAVESSES

GRAN PTSTIVAL ARTISTIC A LA PISCINA IL-LUMINADA - INAUGURACIO
DE LES FORTS LLUMINO8E8

roneuis n'aspirants a arlistes einematoC011eUrS remen l de ve9Aiis de balo'
grancs Froelamaeld de Mii,s Cinema 19:11 - Presentaelh Ir l'Imitador d'Instrumenta mualeals WAUZZ I de la vedette Internaelonal ESPERANQA RIVERA - Asslstenela de iota p la artIstes ase peonen puf en la flImacld do tt Vira la vida", interterprelant un numero la.ti ella Lonehlta Ballesteros 1 el popular "Alady".

La resta sera filmada
PM tulle d'entrada al ranbdrom, ¡des. Entrada 1 consumació a la piscina, 4 Mes.
Esmera{ servei de bar 1 restaurant, a preus módica.
Mutis de immuniraciói AuMmuilins Roen, servel especial, des del carrer de
p rlayo, oren, 0'30 ptes. ,., Tremoles d'Horla 1 autörunibus de la Plaga de Lesseps,

O'So pessetes.
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Ill.
ExIght ele cafés del Brasil. Ihlin ela más fina 1 aromittics II
11

CASES BRASIL

a
o
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PELAYO BRACAFE CARIOCA •.
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tots els

gustos i totes les fortunes
CASA FUNDADA L'ANY 1797
Oficines 1 Dipósit Central:
Manresa, 4 i 6 -- BARCELONA -- Telèfon 13961
Per a
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