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•La X etapa de la Volts
a França

La sessió del Reichstag Tribunal «l'Urencia

explica Els atracadors de
Anglaterra veu aifib bous ulls Trueba ha passat Hitler
l'acció gover- Manufactures Reuel Locarno oriental
davant de Catiardo namental pel, ludes, condemnats

iii ha una certa casta de politics de
is República que tenea un costum molt
oriós quan hom els ataca Precisament
,er mancances a Vespern de la Repúi ss. Diuen amb tots el; fums Que cus
,sa els únics republicans històrics
Les importan tissimes dcelaracions fe- formal per Franca i la Petita Entesa
i ha per tot Espanya: la resta sún re- tes anir per !eh Siriou a la Cambra.dels tingués caracter anua:acodos.
ob:icans improvisats.
No eal dir que el reingrés d'Alemartsra
vicdge de
d'aquesta geist. Tothom Cor on as precisen els fins del
Garlitos a Londres i el resultat acon- i l'entrada de Rtissia reforcaran la inoeui tingui una certa experiencia de la seguit. Simon ha f ir pa° t que Bart bou tii ii ció ginebrina que es (recluir-a en una
sida recorda periectament com anys en- va propasar al Gavera analOs de recal- trinior efiriiria de la sera &ció.
era dir-se republicà no constituia cap car la iniciativa franco-rossa dita LoL'actitud onalesa Isst influït en la dlmornanació. I no intentin els hipócarno orienfal. En aquest projecte de tafia, la que foto: Simon ha lleoit un
trises i ¡ariscas esquincar-se les cesti- Barthou i
es tracia da la unid telegrama de 3lussolini adherint-se a
jares. Qui hagués observas com aquests de Riissia, Estats Bstlttca, Pat.:lata. 'Lee- les orientacions briténiques. ,,'entre Que
.re,mblicans" aplaudien els actes mes coslovaquia Co,,, es ven, co ahir encara els diaria italians atacaren
ergatayosos del règim monàrquic: cona
la cambinació entren Polònia i Treens- el pacte oriental i l'entrada de la U. R.
exemple, justificaren amb un arts- lovdquia, aliados de Franca. Aquestes S. S. o io S. de les N.
'se titulas "El alma en los labios" alientes tindrien o trabar-se °Monté:tiAra bote espera amb ansia el que depitjor malifeta d'asma militarisme
:amera transfo rmados en rl Pacte orien cidirà Alenranya.
re era el nervi de la monarquia bocho ° pest es basa en un mulu-tal.perquè
jet una idea ben poc gal- afta en el eamp
t.
de la seguretat,i aisi es
sa del republicanisrne a Espanya; mes
pot
posar
de
costal al primer Locarno,
Londres, 13. — A la Cambra dels
erx una croada didealistes, s'hauria Cl
el que en 1927 fan obra de Briand.
Comuns, en nom de l'oposició liberal,
ir.t que es tractava d'una colla de gent
En efecte, tal cont aquest garanteix les ha pres la paraula sir Herbert Sa{se colla ciare amb Vesquena dreta con7ea S t el trae o negoci de l'oposició. Horn traidores francesa i belga, amb el nou muel. Ha començat dient que molts
pacte
Rús.çia ve a garantir les de Fren- creuen que el Govern hauria de fer
¡burla dit uns agitadors flexible: i pleridissos. I tosa la resta d'actes d'aquest o, i aquesta les cl ..41cmanya. Per sint- una declaració formal sobre la sitiació actual del desarmament i alees
.:rasblicanisme històric concorda amb la plif icor direm que entre tots aquests
ros agrupcts es crea l'obligacia de la so- problemes que hi estan relacionats.
árizia que acabem d'explicar.
lidaritat
en
cas
d'agressió
i
en
una
coLa declaració és encara mis desitjaDins de la República aquests homes
vr han significar mai cosa millor que muna arrié de defensa. Co,,, es ten, ble després de la recent declaració de
diste la monarquia. són encara els re- roban de! pla es extensissim, i
lord Londonderry a la Cambra dels
te:fan s de Sa Majestat. Tan alias com creirm que hi hagi precedents històries Lords. La aituació del desarmament
tls assoliren el poder contenga l'amnis- d'una tan jui paTtant reunió de poten- és tal que el Govern no pot esperar,
fa rebels a la República, la res- cies.
de moment, que s'arribi a un comeassació del pressupost de la clerecia. etc.
Aquesta grandiostat del projecte vol ni qualsevol, i es reu obligat a preSi cm els pot negar veritable republi- dir que la seva consecució ha !unta de parar-se d'una manera adequada per
osisme, no els ha d'escatimar esperit de superar maltés dificultats, i encara a la defensa aèria. Tal fou la declaraeseinuitat i conseqüencia•
/l'hatea dc suPerar mes. La més greu ció significativa i formidable que el
Però la veritable nedra de toc que era la de persuadir ...Inglatria a can- ministre d'Afers Estrangers, sir John
republicans
de
veres
dels
teoniixer els
vierr d'actitud i interessar-se, encara que Simon, fea en aquesta Cambra. L'ora¡S. M. és la qüestió de Catalunya. 1 en només fas moraln nent per les glicstions dor creu que els . senyors Simon, Maczsest aspecte val a dir que els radiDonald i Baldwin desitgen vivarnent
- ja és l'hora danomenar-los per
el desarmament i s'adonen de la cahe propi nom de guerra — s.ban moslamitas
que representa el iracas de la
rar a l'altura de llar fama Des de res
Conferencia del Desarmament; perú
s:sedi grotesc del recaes contra la llei
el Govern i els seus partidaris no
de Contractes de Conreu fins a la intromantenen una unitat de criteri en maxisió impertinent del senyor Samper
teria de desarmament. F.Is liberals
&is la COnli55i6 mixta dels traspassos 1
creuen que el Coreen hauria de redoZe serveis, no han deixat moment Que
blar
els esiorcos fins arribar a un
veritable
orella.
hagin
mostrar
la
te
acord.
Perú aquesta gent. acostumada a joparti
L'orador diu que comparteix les
la - entre bastidors, nr, te res de
mai a plantar-alrnos'tevix
antipaties del Govern contra tota
ara a la Ilum det dias les manifestamena d'aliances amb qualsevol pais
aats del senyor Nicolau d'Olwer plad'Europa. Cal— ha afegit —reforcar
nea-se dels entrebancs posats a la imel sistema collectiu de control i la
s.:nació de l'Estatut, confirmen que
participació activa en els assumptes
tuesta manera d'ésser dels radicals no
internacionals per mitjà de la Societat
a s'ajen canvi d'enea que eren els rede Nacions.
v.bleans de la monarguia.
Sir Johan Simon. contestant a Sir
Tothorn ha pogut veure la gran feHerbert Samuel, diu que el Govern
Nesa d'aqtresta gens quan seis ha planbritinic ha estas molt satisfet de poas cara duna manera pública j otó-1
der acollir a Londres a M. Barthou.
ria. Per tal de no comprometre's, han
El principal objecte daquestes conto,esat passar dies i dies deixant enverses fou la creació dun pacte d'astranscendentals
Inés
'aire les qüestions
sistencia mútua que abraearia ceno
de la República i de Vautopomia. Perú
paisos de l'Europa 'oriental. El pla
te seguida que fugen de la Ilum del sol
previst implicaria, de moment,
i Tse estan dins la "manigua" laurocrapacte d'assistencia nnitua entre cinc
tb. els radicals són tota una altra
elements: els Estats bältics, que
osa. Els Mnisteris inadrilenvs — ¡per
comptarien per un, i Rússia, Po16erdse de cm;? — es dediquen d'una mania, Txecoslovàquia i Alemanya. El
pacte seria anàleg al de Locarno. A
zna metesiira a sabotejar totes les dismis, el pacte tindria en cesta de marosicio.ns i providéncies que faciliten el
nera per objecte establir una con4esrandellamen t normal de l'autonomia
nexió entre Rússia i Locarno. Prencalaana. I aix6 es tina traidoria feto
dria forma de pacte de garantia per
unb la pitjor intenciO. 1 potser prenen
part de Rússia amb respecte a Frauelpoble catará per més candorós del oue
ça i per respecte a Alemanya en el
ft ele Ilei. El cremen capaç d'exaltar-se
cas que es presentes la condició n Vace la riesantorilzarid d'una Ilei votada
pitear el pacte original de Locarno.
té Parlament de Cataltima. Però no
França oferiria una garantia concerJohn Simon
Ne de treure el ge ni Peralte un ex
nent
a les fronteres de Rússia i a les
-re'ntsizaugoct.
fronteres
orientals alemanyes. Es un
MacDodel
confinen,.
a
la
qual
cosa
Futter s'equivoquen; liar mentalitat
Ce republic.ans dt l a monarquia els Pot traid sempre havia estat lióstil. Pesqué pacte de garanties regionals. Amb
això,
Anglaterra
no amplia de cap
¡salar molts disgustos. A Catallinya l'au- Barthou aeonseguis (14:Ó, ha calgur que
ssnomia no as cap invenció dels politics. Macponald s'abscittis, CII part Per mo- manera els seus compromisos. Aquest
ese ho sipiguen els qui ja fan pensar tins de salta i en part a fj de deis-ar arranjanient estipularía com a contisis en Alfons XIII.
els seus colleaues en llibertat d'acció. dictó essencial que Rússia formi part
la Societat de Nacions. Angla1 c resta evolucir; — que fa dir al de
terra acolliria calorosament l'entrada
"Berliner Tageblatt" que Famistat fran- de Rússia a la S. de N. Anglaterra
.4 la pàgina 3:
co-anglesa lt arni tan forta com l'ame no pot estimular ni recolzar moral"CATA LUItlYA ECONOMICA"
t914 — que ha fet sortir el Foreign Ofper F. DOLINDREB fice de la reserva oue mantenia fihs rient un nou arranjament entre els
Estats d'Europa que establissin qualara, si 29triguis produit abans honda dut sevol combinació contra altres.
resultats
en
la
qiiestid
del
desarmari
Hi ha una altra cosa necessaria en
El ola d'Ordenació de les flnances men t.
aquest nou arranjatnent a la qual AnunIcIpals, exposat per l'alcalde
Amb aquest pla queda esvaida la te- glaterra concedeix gran importancia.
de Barcelona
merlo, sentida per (2 gfetS, que el bloc Si aquesta noca iniciativa francorussa arribes a un pacte de garantia
muts del qual formes part Alemanya,
opina el Govern britinic que seria de
Un non invent
tot punt necessari adonar-se que la
conclusió de tal pacte i la participació d'Alemanya en un sistema de
garanties reciproques, que li donaria
una majos seguretat tant a ella com
als seus cents, proporcionaria la millor base per a la represa de negocions encarninades a la conclusió d'un
convent que per/Dcha l'aplicació racional del principi, defensas per Alemans a, de la igualtat de drets en an
regim de seguretat per a totes les
negociacions. Del punt de vista pràctic, si aquesta conibinació arriba a reaiitzar-se, Alemanya ha de formar-ne
;son. — (Segueix a la pe. 7 col. 1.)

John Simon defensa l'entrada de Rtissia
a la S. de les N.

El trospás d'Arxius

Biblioteques i Museus

—Amb el meu "destructon" es poden destruir aeroplano ¡ dirigibles..
Per 5i de CIS el secret es divulgo, he descobert la manera de destruir el
"destructon''.

"Mere'

jullol
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Després de l'anada de Barthou a Londres

°tina

de

Madrid, 13. — El scnyor Sbert ha
conferenciat acial amb el ministre i el
sots-secretari d'Instrucció Pública,
tractant del traspàs dels serveis d'Arxius, Biblioteques i Museus a la Generalitat.
La proposta de la Comissió Mixta
ha estat redactada pel senyor Sbert i
dintre de poca dies es publicara a la
(la seta.
El senyor Sbert surt cap a Barcelona aquesta Oit, puix que la reunió
de la Comissió Mixta finalitzarà a les
set de la tarda, per hacer avançat els
seas treballs en la reunió matutina.

en la

classificació

general
El francès Magne se-

«Complot» • • •
el Reichstag l'aprova
per unanimitat

ha:io expectació pel disairs
Hitler, pesqué es crcia que s'ocupara
de polirica internacional, sobretot de,epr..'s je les declaracions de Jalan Sinida.
No ha estat aDj sitié que el concelle,
s'iza acontentat de parlar de les marta
Digne, 13. — Respecte a l'etapa ¿'abur, del 30
de
i de defensar la seza
cuneé explicar el cas de Frederic Ez- obra, amb les frases de costum.
quena.
La impressiú que faTä aquest discurs
En les tres pujades d'ahir Trucha i no sera pas falaguera, i dorrani la sonEzquerra anaren entre els primers, perú sació que la seca posició no és segura.
al biscai Ii ocorregue una contrarietat. Ell mareix ha parlar de sueeessiei, cosa
que no havia fea mai.
Rraargids la prometença feta a Friadonburg de mantenir j'exercit jora de
la política, quan és pros. sabia que la
Reichswehr Is at'Ui qui mana a. Ale-

gueix al cap de la

ciassificació gen eral

manya.
Es probable que en aquestes darreres
hores ¡ti hagi colitis a Alemanyt i siguin uns altres els ¡sornes qus representin la nació en les relacions
Certes reaugmincies no e,
vincer,1 els hitlerians avui es frenen es
mala posició per tractar amb gover ts
d'alises prisas que lene.. un allie concepte de la tida humana.

;Truena
Es trobava Esquerra en terrible huila
amb Vietto, que foil precisainent el qui
volgué arrabassar al basc el triomf del
Galibier. Tots dos aliaren a la conquesta del Col del Var. Ezquerra paz¡a ya les mateixes traces de labre cha ,
aixó és, de coronar el primer la luantanya. Es podia jugar per ell amb grans
possibilitats d'encestar; .però, de subte,
'vi cauce, i roda envers una rasa. "Fede" es reposa aviat, pesó ja li trat impossible daconseguir el seu intrèpid adversari. El Col de Var era la primera
pujada. Després vingueren els
Verdós, En les tres niuntanyes es deixi sentir el desavantatge ele la caiguda dEzquerra.
Eis cspanyols continuen essent els
"reis de la muntanya", i el que és mí,
importara, s'han animat, i han cobras
confiama en ells mateixos. Creiem interessant de consignar que a l'atur dels
-routiers" per la minúscula localitat de
Ruells, la gent que slacia amuntegat
a la carretera, per tal de veme els clclistes, cridava: "Els espanyols. Ad 'sitien cls espanyols. Aquí va Ezquerra.
Aqui ve Trueba". Els nostres, en dec 'e. han assolit una enorme popularitat.
A Les Agneliers s'aposta al pas dels
corredor; la banda dun regiment le
eaeadors alpins, que, a honor dels espanyols, toca un pus-doble justament zn
el moment oue passaven al cap de tots
Vicene Trueba i Frederic Ezquerra".
COSMOS

Berlín, 13. — En obrir-se la sessiss
extraordinaria del Reichstag e, nota
l'absincia del vice-canceller con Papen.
El senyor Hitler ha comeneas el seu
discurs a les 2001, i ha dit especial•ent
Es veritat que, com he Ilees en us
periòdic estranger, les meses preocupacions són grans, però aistä no is particularment d'avui, sitió que m'ha ocorrepon sempre el mateix.
No Mhe inquietat mai de la meva
própia vida ni de la nieva pröpia sort.
Se Unicament que des que la confianza
de von Hindenburg em colloca en la
mera posició actual estic aclaparat per
les preocupacions que pesen sobre el przsent i sobre l'esdevenidor del nostre poble.
El eanceller esmenta després les 71
persones que han resultar mortes a COnsecniéncia dels recents eadevetaments,
entre les quals dinou eren cape de lea
tropes d'assalt, 3 1 membres orchnaris

a sis anys i deu
mesos de preso
En aquest Tribunal es crié ahir al
mati la causa que se seguia e^ntra
Joan Corts, Josep Sandoval i Erancese Gomiriz, per l'atracament comes el dia 11 de maig passat a la
fábrica Manufactures Reunides, S. A.,
Dos dels acusats foren detinguta
amb motiu de l'intent d'atracament I
que foil comes fa algunes setmanes I
a la carretera de la Vernecla, i a conseqüència del qual s'entaulì un tiroteig entre un agent de policia i un
dels atracador», resultant ferits tots
dos.
Els processats declararen davant
del Jutjat de guardia. despees d'haver estat detinguts, que eren els autors del fet, afegint que Gomiriz hi
havia intervingut. Detingut aquest,
confesa tumbé que, en efecte, hi
havia pres part.
En l'acte de la vista —tal com is
costurn—ho negaren, afegint que si
s'havien declaras autors de l'atracament fon perquè la policia va maltractar-los.
Sandoval declara que justament el
dia que va ocórrer el fet estigué a
casa de la seca promesa fina a les
dues de la matinada i que, en sortirne, se n'allá a dormir a casa de ¡a
seca germana, ja que rendema havia
d'anar a treballar a la fabrica. Digne
que l'atracament bou comes a dos
quarts de dues de la matinada,
Corts i Gomáriz, per la sera banda, declararen que, justament aquel(
dia i a l'hora que fou comes l'atracament, estaven jugant als prohib its en
un bar.
A conseqüencia d'aquestes declaracions, el defensor d'un dels processats demani a la Sala que se suspengués la causa, per tal d'obrir una
informació suplementaria.
El Tribunal va deliberar, i segons
sembla, un dels magistrats, el senyor
Pérez, es mostra partidari de practicar la informació sollicitada pel de.
fensor. Don fovino, pegant un cap
de puny darnunt la taula presidencial,
digné que ell, com a president del
Tribunal, s'oposava a la petició feta
per l'advocat defensor.
La vista continua, després. amb
les declaracions dels testimonis. Entre ells, declararen els dos "serenos"
de la fabrica. No reconegueren els
processats, degut a qui aquests portaren, aleshores, la cara tapada amb
un mocador i la gorra ensorrada fins
a les orelles.
Després dels "serenos" declararen
la promesa i la germana de Sandoval, a mes d'alguns amics seus. Les
declaracions de la promesa i de la
germana coincidiren amb les d'aquell.
Les dels amics, cola és de suposar,
coincidiren amb les de Corts i GoDesprés deis informes del fiscal i
dels defensors, el Tribunal va dictar
sentencia, conderunant els tres processats a la pena de sis anys, deu
meso» i un dia de preso major, pel
delicte de robatori a acá armada, a
mes d'un altre any de reclusió, per
a cada un d'ells, pel de tinença
cita d'arma de foc.

L'etapa Digne-Nig

Hitler

Ntga, 13. — A la Ulla de la tarda
han pres la- sortida a Niea els quaranta-quatre corredora que encara resten en linia disputant la Volta Ciclista a França. La surtida, com es de
costum, tlia donada el popular cinnic
"Biscot".
Als primess quilòmetres, després
d'hacer-se corregut en compacte es
camot, el francès Speiclier ha trencat
el foc. Intenta escapar-se i pren un
avantatge d'uns tres-cents :nenes sense que Vessamot es preocupi gaire per
tan mínima diferencia.
descens de Chateau Redon, el
belga Romain Maes soireix una caipida en prendre un viratge i va a
cauce de cap contra un pal de telegraf. Morelli i Wauters, que van a
tocar roda, també canes,, pesó es reincorporen immediatament, mentes
(me Maes queda estirat a tersa.
Inimediatame•t el cotxe del senyor
Goddet, redactor-cap i propietari dr.
"L'Auto", s'atura i auxilia el corredor
belga, que presenta una profunda ferida al front de la qual raja molta
sang. .Maes es troba, demés, cominocionat.
Amb el mateix cotxe el corredor
belga és conduit a l'hosptal de Digne, on es auxiliat pels facultatins, els
quals li aprecien una lesió al front,
aiortunadament, només superficial, i
li donen guatee punts de sutura.
En iniciar-se la costa de Legues,
Speicher é5 aconseguit; Pecó poc després intenta novament la sort, acotnpanyat aquesta regada de Lapebie
Perú quan la pujada s'accentua entren
en acció els trepador», i els dos "11ebrers" franceses són aconseguits i
passats per un grup integras per
Magne, Martano. Vietto r Trueba, Cazzulani i ‘'erwaecke.
Després de tres quilòmetres de pujada es destaca Trucha, seré, ela alquilòmetre
tres no el deixen
mes endavant la és atrapada.
Al descens, elt grUp' es "refi nombrós, i uns vint corredors passen junts
a les tc b. lo m. per Caetellane.
(S'aguda* a la pdg. 6 raí 2:`

les dites tropes i tres caps de les tropes negres.
Tretze caos de les tropes d'assalt fo•
ren rnorts en oferte resistencia qual
armen a ésser detinguts, i tres se suicidaren.
Rcferint-se després a les proposiciots
deis conspiradors, ha dit que la seva
execució hauria trobat una opon/cid in.
superable per la seca banda.
He prestat — diu — jurament al Persident Hindenburg, altissint cap de l'Exercit: la set-a persona és inviolable per
a tots nosaltres, i• li he fet la prometença
que mantindria l'Exércit com un instrument no politic.
Alludint el capita Roehm, din que. sota
el pretext de socorsos de caritat, hacia
pegut reunir milions de mares, i que fosen formades i pagades trapes terroristes integrades de criminals endurits:
te», Roelun, donant-se compte
que 00 podia comptar amb mi en la seca
empresa —continua dient el senyor Hitler—, prepara la nieva eliminad&
La resalta hacia de comengar amb
atac contra els edificis governamentals
i amb la mesa detenció. No solament
Roehm, sinó Ernst Heines i altres complicats, declararen davant de testimonis
(ue hacia de tenis no,. un combas ale:rissat de molts die,.
Ernts Ileincs romangui a Berlin per
tal d'executar aquest pla. mentre les trupes d'assalt estiren preparades a Munic. ¡ cn acuestes c ondicions —afegeix
ei Canceller— no tenia sin.") una decisin
a prendre i, per evitar un desastre, actuar con: un llamp.
Els amotinar. 'de Berlin van aconseguir obtenir de funcionaris no sol,pitosos, autontóbils blindats per a la
revolue16..
El scnyor Hitler va explicar després com ell' a Munic i el senyor
Goteing a Berlín i Prússia, van concluir l'acció del 3 0 de jany.
Despres d'esmentar els que van
ésser castigats o es van suicidar, el
senyor Hitler va elegir que un cut
nombre de • casos de violencia que
sisan colmes, no tenen rel-ació ainb la
temptativa de revo'la.
(Segueix a lo pe. 7, al pes, de la e. S/

Ha arribat el sumad de
l'assassinat de Francesc
Lairet

¿Revelacions
sensacionals?
Al Jutjat número sis sha rebut el suniari que s'instrui amb motiu de l'assaSsinat d'En Francesc Layret.
El dit sumari és molt columinós,
i com es recordará, ion °bus ¡tovament a conseqüència de les declaracions del detingut Francesc Vera.
El sumari obrara a poder del Tribunal Suprem, on ion enviat per la
Comissió de Responsabilitats del Congris.
El jutge, durant el dia d'ahir, procedí a estudiar-lo, i con) a resultat
cVaquest estudi segurament acordara
algunes diligencies ampliant les efectuades ¡mis anteriors jutges.
• .
Ahir s'assegurava al l'alau de Justicia que no seria d'estranyar que es
prenguessin resolucions que causarien
sensació per la importancia de les persones que apareixen encartades al sutnari un con desglossat pel jutge que
actualment té al seu càrrec la instrucciú.

¿Aniran comunistes i
socialistes o uno
lució comuna?
Madrid, 13, — El comité central del
partit comunista d'Espanya dirigit a la comissió executiva del partit
socialista .leclarant que estan disposats a arribar a un acord que posi
per ainlidues parts als atacs i critilues
entre les organitzacions socialistes i
comunistes, conservant cada partit la
seca independéncia per arribar a una
arel.; comuna per a assolir una netacié de reis indicacions que proponen.
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"No us apresseu
a jutjar, a maleir,
a condemnar..."
...demana Léon Sée als
seus lectors
Llegiu, a la pagina 4,
la continuaciii del reportatge que pot doilar un cop mortal a
la boxa-espectacle:

El misteri Camera

AVUI;

Consideracions
Segon acte
DOMA.:
'rimo Cantera a casa
del princep gentil
(La conelxenca del campld
amb el Princep de Gal-les)

Hollywood assetját
Una violenta ofensiva de
la moral pública contra
el cinema actual
Cota si la supressió de la proliihia
ciú llagues donat un cap de volant
al puritanisme arnerica, aquest, en
abandonar el» alcohols i la seca per.
nie/osa influencia, que feu mes
niciosa encara quan es posaren lora
de la Ilei pelo suhproductes- que Orio
ginaren,. s'han lixivias ara contra el
cinema i les seseo immoralitats. Pece)
no ja contra la vida dissipada que ale
ganes o moltes 'estrelles pogutssin
dur —recordem només els casos de
Fatty i- Clara Bow sinó contra la,
..
proLtuscpceiärit iredemptorista dels ame:
ricen» necessitaca un objecte sabio
el qual llanear-se, i los trobat eta.
films, damunt deis quals: d'altra.ban•
da, excreta ja prou influencia a través
de Forganitzacin connalieadissima do
la censura' en l'organisme posat sota.
la 'presidencia de .Will Hays,• de la.
qual parlarent l'agost de Fany passar
en aquestes mateixes columnes.
Aixi Hollywood ha arribas als
mits del pànic en trobar-se, d'una
banda, amb la renovació de la censura federal, i de l'altra, arras Votens i essa: el boicot, diriern, de les esglep, i leenst per als trims
ul.‘",nes,violent rnorrm
b esgiesies, el.
reformistes, les assoctacions i clubs
fentenins, assota el pais del cinema.
El iracas de la prohibició hacia tret
l'aliment a totes aquestes energies;
la "Reforma de Hollywood - , com en
diuen, els n'ha donat de noves.
Acuestes organitzacions, que densa.
nen una estreta regulació de la pro.
c'nematogralica, es queixen
que en un nombre creixent de filme
s'hi vea una exaltació de la relaxadcj
sexual i del alfil; que la influencia
daquests filins és tal, que tendeixeq
a estimular Vincrement dels rapte%
de la mcntalitat dels gangsters i d'uni
general menyspreu de la llei i de l'ora
dre. Les impressionables inteHigen.
cies dels joves, diuen, arriben a creta
re2gu ae tseds deu manamcnts han estaf
d
Els productors reconeixen trancas
ment que es tracta de la campanya
mes formidable que hagin hagut de
importar mai. No obstant, estan meny4
disposats a repetir l'error del trifia
de Incoes minimitzant el zel i la torea
dele seus contraris.
Pesque hi ha una cesta' semblanea
astil: la concepcid de la prohibició en
la Ilei per una censura fed eral Pre*
sentada al Congrés pel diputas pe(
Texas Wright Patinan, que trauria la
concessiO de les Ilicineies • per
filma de les' mans dels Estala indivis
duals per establir un Departameni
central de control a Washington.
(Continua o la pagina 7, col, 5,1
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ES TRANG wsE

EI discurs de

Diu Goerint...

Les inundacions al Japó

1 El conflicto del Chaco

Només hi ha una Els paraguayans
John Simon als pArdnes An- concepció
del
illen en 25 milions
anuncien
unes
Comuns
dret nazi: la que
de yens
victòries
fixi Hitler

Les

( Ve de la primera pi,.9-ina;

Fer aquesta combinació, si Ale-

,aya vol participar-hi, rebria, pel
respecta a la seguretat, aoves i
:e-cc: oses garanties. El Govern britä,c opina que cal no deixar escapar
gesta «asió, inspirada principal;eta en els . problemes de la segarea. No podem perdre l'ocasiä d'atarir l'objectiu de la Conferencia del
esarmament.
:ir John Simon afegeix que esta
jit satisfet de poder comunicar a la
yubra que a conseqüència de les rerats converses estan completament
¿acord els Governs angles i trane,s. He eetat autoritzat-ategeix--per
comunicar els nostres punts de vis, a Govern alemany, cosa que ja ha
!tat lela. No obstant, aquests sugge•
eelents tan o:en; de promeses no han
,e,ser considerats com acords deneteas perquè falta encara molt a fer
ea ns de poder donar forma real i dei etiva al - projecte. El que uns ara
mogut ésser realitzat és realment
eerançador.
iefermt-se a Bélgica, el ministre
.ad i t que la seva integritat :e..re.ter:e I
is menys vital a la seguretat 1 i n iris de la Gran Bretanya que ho fon
el passat. El Govern británic pene que l'extensió d'un sistema de se;:renats nnfitues en 1 expressio ree,;neues en la intenció, hauria de sere: per a consolidar els ion-tain ata Ce
.11au i eetareir la comien ;a a Euro5. El Govern britänic ha decidit,
dec:arar públicas-1mm que el
::te oriental de garantía rnútua, baa? en la seguretat més vigorosa i la
uniprocitat, i concedit en persecucia
iel. objectiu real de consolidar la pau
er : món creant naves bases de gamties, mereix el mes decida ajut del
Saiern del poble britänic.
:ir John Simon declara q ue S e sen:
elt satisfet de Puder d ir que ha reavui una coma:cae:6 del .s.mycf
essolini, que sera publicada avui a
Aquesta comuMcació diu que
ada, corn a signataria del Pacte de
,xaeno, es troba en la mateixa azeed que Anglaterra; mentre quedi
.arament establert el pacte oriental
garainies mútues no implica cap
:ea compromis per la seva part. hala Yeti amb sim p atia aquests acords
eire una base de reciprocitat. esoeeanent quan aquestes promicions
.eteixen noves possibilitass per a la
elucceS 1 lishitació d'armaments i con na una igualtat imp:icita de drets.
mimlstre declara-que aquesta
d'ésser acollida amb les dues
eees 1 demana a la Carnbra que
la sera ajada i la seva confianga,
exarnini imrnediatament la gilest.6
u. desarmament. Anglaterra s'esfora en obtenir un resultas practic de
a Conferencia de Ginebra. Les dificulets que nosaltres i el món Itero de
nacer no han allunyar-se del nostre
'are. Esnero que les critiques este:. 5. que tan sces poden desanimar els
,raables at-Mcs del desarmament, no
í.adran a entaroir la nostra labor.
Londres, 13.- Comentant a la Catesa deis Comuns e: discurs pronunciat
:t: Sir Julia Simon, es deia amb aire
satisfacció que la visita a Londres
iii senyor Barthou ha estat fructífera
ti extrem, i S ' eSPet a q ue Alemarlva
s'adherirá. al Pacte projectat.
El sen y or Churchill s'ha declarat
:maressionat molt favorablement per
proposicions governamentals, i n a.
tiegit que no baria assistit mai a u.1
a la Cambra dels Comuns en el
tul hi hagués hagut tan gran unan: rar sobre eis punts fonarnentals de!
eeLema plantejat.

Tagalo, 13.- Les noticies que es
reben sobre les inundacions que &han
oroduit a les Prefectures d'Ishikawa
i Toyama, diuen que han resultat 50
morts i que han desaparegut un centellar de persones.
De mes a mée, 460 cases han estas
arrossegades per les aigües i abres
diversos milers estan completament
:nulidades.
Les aigiíes van començar a retirarse al/ir. Quane a les pèrdues materials
ocasionades per la inundació es calculen co 23 milions de iens.

deneral Johnson
climitirà
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Els polonesos de
Danzic protesten
dels campaments
de treball
Varsòvia, 13. - La creació de
campamento de treball decretada pel
Senat de la Ciutat lliure de Dantzig,
ha donat origen a moltes protestes.
La minoría polonesa de Dantzig ha
dirigit una petició al comissari polonés de la Ciutat !Hure, soHicitant la
seva interver,ció perque els polonesas
no siguin sotmesr e a aquest regim.

Els matrimonia entre
sirle i jueus
Leipzic, 13. - Els Tribunals de
Justicia han decidit que els nutrir-no:lis entre ute . ini o una aria amb
una persona de raça jueva podran esser dissolts, en virtut de demanda dels
cònjuges aris, si aquests proporcionen proves que en el moment de contraure el matrimoni ignoraren que
l'altre cónjnge er ade raça jueva.

41»..11»•nn

Conflicte greu al
port de San Francisco de Calitórnia

Una manera eficaç
d'acabar les vagues
de la fam

Berlin, 13. - L'ambaixador d'Ana:aterra ha visitas el ministre de Nepeis Estrangers, von Neurath, i ii
ea donas a coneixer els resultats de
53 converses de Londres entre els re.
pre sentants dels Governs francés i

teles.

Govern francés, satlsfet
t e las gestiona de Barthou
Paris, 1 3. - Durant la reunió celeliada pel Consell de ministres, el seneor Barthou ha fet una exposició
libre els viatges que acaba d'efectuar
Per l'Europa central, i després ha donar compte de les negociacions de
Lo ndres, en les quals sha arribat,
art: ctslarment en el n/le es refere'x
4•S pactes regionale a l'Europa ocien 1 1, a una absoluta cornunitat de punts
ie vista i a resultats que serviran per
1 ro nsolidar la pass europea.
El President de la República i el
Dounergue, en nom del Go'ea, han felicitat el senyor Barthou
Sets feliços resultats del seu viatge.

Cosa.

No hi ha sinó una sola concepció dei
dret nazi: la que fixi el Fuhrer pereonalment.
El
El que es feu del 30 de juny al 2 de
juliol lliura el poble alernany d'un perill
no
espantós
Cal impedir que qualsevol persona puPanama. 13. - El president deis gui convertir-se en un perill per al pais
Estats Units, senyor Roosevelt, ha en viniese de les reyes funcions, i tots
declarat als periodistes que el general han d'obrar caen la llei ordeni i el GoJohnson continuara al cap de la di- yero demani. - Fabra.
recció N. R....1 que. per tant, no
resignará les seves funcions.

•
. ' San Francisco. 13. -S'han declarar
en vaga 3.700 obrers del mol!.
ACIllt5t movirnent afecta d'una manera considerable al comerç de la costa del Pacific i es va intensificans,
malgrat deis esforços que realitza e!
Comité d'arbitratg e per a impedir-ho.
.
El: molls estan vi g ilats Per 2000
membres de la guàrdia nacional en
orevisió que es produeixin actes de
violencia.
Els conflictes obrero constitueixen
fl comentari del "llierlIner
actualment una seriosa amenaça en
7ageblat"
diverses sessions dels Estats Unit'. esaecialtnent ces diverses poblacions de
Berlin, 13. - El "Berliner Tage- l'Estat de Minnesota, an els habitants
eatt" publica les impressions del seu
p rovisió de queviures, davant e:
fan
xresponsal a Londres. Din que An- temor
que es produeixi la sera escas¡aterra creu reme en les demostra- sesa.
eens exteriors cramistat franco-briadra el resultat essencial de les con-4111n41.
: t7SeS de Londres.
De jet aquesta arnistat és avui més
iran que mai després que termina la
perra.
A Anglaterra no S'In estalviat res
Ir intensificar ronada antialernanya
les Ultimes setmanes, i parallelarem a aixo s'ha registrat un acosta ritt envers França.
L'Havana, 13. - El ministre de
La situació política d'Alemanya és l'Interior ha manifestat que els prelira- termina dient el citat
sos que practicaren la y aga de la
però té encara a les seres mans fam han abandonas Ilur actitud dataa garantia; Anglaterra necessita vant la prometença que seis va a
A :ernanya per assegurar la pau a alliberar.
Europa, sense ella la reconstrucció
La policia ha hagut de fer ús
ec. onómiia anglesa potser no podria bornbes lacrimògenes per a dissoldre
oatenir-se.
una manifestació.

14 comunicado oficial al
a oven alemany

Berlin, 13. - El senyor Goering, parlant davant els procuradors general; de
Prússia, reunits l Ministeri de Justicia,
ha dit que la situació general de les
darreres setmanes ha demostrat que el
Canceller, senyor Hitler, ha volgut establir 1 ha establert l'ordre absolut en el
nacionaf-socialistne, i que estä decidit a
fer-lo regnar costi el (loen.
Es un deure de justicia contribuir a la
consolidació legal de l'Estat. El dret i la
voluntat del Furher. són una mateixa

El discurs de Hitler
al Reichstag
(Ve de la primera pagina)

Jo espero amb confiança - ha seg uit dient l'orador - que ei la sort en/
separa del aten lloc, el meta successor
actuará de la mateixa manera. i que
si a la seva cegada, ha de desapareixer, y indrá un tercer heme que
mantindrä la seguretat del noble i de
la nació amb no rnenys determinac'ú.
L'allegació aue Von Papen i abres
membres del Govern tenien relaciane
amb els arnotinats, és refutada pel fet
q ue un dels peimers objectes del;
amotinats era assassinar aquests
Desp rés que el senyor GOer ¡T'IR va
m'ale /es pararles nue li ha y a dedicas
el senvor Hitler i q ue el Reichstag
hacia aorovat oer unanimitat l'acció
governamental contra els rebels, es va
aixeca.'e la sessió.

Dollfuss acusat
de sabedor del
complot de
Roehm
Berlín, 13.- Amb el tito! de "Revelazió sensacional" el periòdic "Angribf" pubEca un artic:e del senyor
Frauenfeld , en e: qual el cap nazi
auetriac afirma que el canceller Dollfuss estava al corrent del complot de
Roehrn.

Noticies

cl'a viació

Londres, r3. - Avié s'ha inicial la
important prora aercnautica per a la
Copa del Rei.
Hi han ores part 41 aeroplans.
Els aparells concursants han cobert
dues regades en circuit entre Hatfield i
Londres. amb un recorregut de 465 mines, en total.
El temps era del tot dolent. Aquesta
rircumstancia atmosférica ha perjudicat
la regularitat de la oroya.
El orMcep Jordi prenia part en la
competició pilotara el seu avió particular , i ha cobert la distancia a la velocitas mitjana de 191 milles per hora,
que és la velocitat més gran assolida
uns avui dia en la Copa del Rei. El
orincep Jordi s'ha classificat en cinqué
lloc.
El jove aviador hindú Hurabalikliariega. pilotant l'avió de la seva propieta t. ha hagut d'aterrar .forçosament, i
s'Ira estabellat contra un arbre. L'aparell ha quedas destroçat, mentre el pilot i el mecanic han sqrtje salvats de
l'accident.
•••n•n111.11nn•n•-n-.

La filia del president de Portugal,
ferida en un acci-

dent d'auto
Lisboa, 13. - Vn automòbil en ei
qual anava la senyora del president de
la República, anib una de les seres filies
i dos nets, topa, prop de Moalhada, arnb
un abre cotxe ocupas per una familia
de nacionalitat brasilenya.
La senyora de Carmona resulta lleugerament ferida al cap i la seo-a billa i
ele nets amb algunes contusions. Els ocuparas de l'altre cotxe sofriren tumbé ferides
Arnbdós vehicles resultaren amb grans
desperfectes. - Fabra.

Asunción, 13. -Al Ministeri de la
Guerra ha estat facilitat avui el segnent
comunicat ;
"Ah sector de Callada Strongest hem
derrotat dos regiments enemics. Ens
lu yen' apoderas de diverses linies de defensa i hem fet gran nombre de presoneto.
Al sector de Cañada Carmen hem rebutjat un violent contratan de les forces
enemigues, les quals han experimentats
moltes baixes." - Fabra.

L'amistat franco-romanese
L ' estada

de

T atares en a
Pa pis París, 13. - Es periòdics, ocupantse del viatge a França del senyor Tatarescu, recorden els Iligams personals i cuburals que l'uneixen a França,
i es feliciten de l'estada del dit senyor a Paris, que ve a confirmar les
recents manifestacions d'arnistat franco-rornaneses que han tingut lloc amb
rnotiu del recela viatge del senyor
Barthou a Bucarest .
"Le Temps" diu que el senyor Tatarescu, en acceptar el poder en una
situació interior dificil, ha donat una
admirable oro y a d'energia política
de coneixement dels honres i de les
coses.
La continuitat de la política ro
manesa exterior pot concluir a una
veritable entesa europea, ja que respon a les aspiracions de la nació romanesa i és una base sólida sobre
la qual sha edificat la nava Romania.
Paris, 13. - Durant la visita que
aquesta tarda ha fet el senyor Tatarescu al president de la República, el
senyor Lebrun li ha lliurat les insignies de la gran creu de la Legió
d'Honor.
Paris, 13. - El ministre de Ro•
mania en aquesta capital ha ofert un
esmorzar a honor del senyor Tatarescu, al qua; han assistit norahroses
p ersonalitats, entre elles el ministre
de Rumania a Madrid.

Les converses

navals
Pietri ha tornat a França
Londres, 13.- El ministre de Marina francés. senyor Pietri, ha somit
d'aauesta capital amb direcció a París.
Calais, 13.- Procedent de Londres,
on ha acabat les negociacions navals,
ha arribat aquesta tarda el senyor
Pietri, que poc després ha continua:
el seu viatge en direcció a París.

Mussolini dóna un
banquet a Pita
10 mero
Roma, 13 - E; president del Consell, senyor Mussolini, aterí ahir a la
nit un banquet a honor del ministre
d'Estat espanyol, senyor Leandre Pita Romero, actualment encarregat de
negociacions amb el Vatica.
Al banquet assistiren nombrases
personalitats diplomàtiques i polítiques, entre les quals figuraren els ministres senyors Bono i Young, dilerents sots-secretaris italiana, l'ambaixador d'Espanya al Quirinal, etc. etc.

VAGA GENERAL A

LODZ

Varsòvia, 13.-Els Sindicato obrers
de Lodz i altres poblacions han declarat aquest mati la vaga general.
Per la pohivi han estat detinguts
set agitadors que han estat internats
al camparnent de concentració de Bereza Eartiska.

IE LIA CATALOMIL
LLIC ILRONDA
DE SANT PERE, 3
Darreres novetats catalanes de més èxit
Josep Pla: Viatge a Catalunya. . 6'-ptes.
Enric Clarasó: Notes viscudes (segona edició)
2'50
T. Roig i Llop: Lena i el seu destí 0'60
H. Suderman: La dama grisa . 3'80 ff
R. Surinyach i Senties: L'ala sensible arran de terra
8'P. Benavent: Com he de construir
11
(segona edició)
4'-

Hollywood assetjat
Will Haya en desgracia
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(Ve de lo primera pagina)

Els magnats de Hollywood ternen
mes alai) que el dimoni l'aigua beneita. Tenen por que això signifiez
la imposició de restriccions d'una se-

veritat puritana.
El codi de moral einernatografica,
aprovat sala la N. R. A. , lau redactat pels productors per eliminar les
critiques de lora un:a que no pas per
nete j ar la casa per dintre. Incloia pro.
metences de refrenar les ()tenses a
tata susceptibilitat racial, de ridiculinear els ministres de la religió o explotar els temes de degenerescencia.
Se suggereix que el Departament
General de Control no co donaria per
satisfet arnb aquestes manifestacions
de bona voluntat i podria insistir en
Ueliminacia dels filias de gangsters i
abres criminals, augmentar la longitud dels vestits femenins, disminuir
la de les besades i sanear Mac West
en un camera.
La Llei Federal de Censura representa un atar de flanc a Hollywood.
A Faltre ilanc hi ha la campam a de
les esglésies que cerquerr . la manera
de forçar els filmo a obeir-les per la
:rnposició d'un boicot. Al cap d'aquest
moviment hi ha l'Església católica.
S'ha organitzat una "Lliga de Decencia" que carnosa amb snobs milers de membres que han acordat
absentar-se dels cinemes an eq. projectin iilms que considerin o4nsius,
i el boicot ha començat ja a les 'diócesis catòliques de Filadelfia, Boston
i Baltimore.
Gran nombre d'esglésies prolestanto slan unit entusiásticament a la
carnpanya menada pels católica, i
l'onada de moral ardor puja cada dia
més amunt.
Fa alguno anys, quan es produí una
aptació sernblant, la indústria es
Miuna. de la censura federal coHocant
\t'in Hays com a guardia de la moral rinemarogratica. Fou un lábil recurs destinat a aplacar les organitzacions religioses que dirigien la catapanya. bite Haya fou presentat com
el copaba dominical enfonsat fins a
les cenes do la indústria. Era l'encarnació de la respectabilitat. Havia estat president del partit republica, secretad de Comunicacions en el Gabinet de Coolidge i reputat P er l'olor
de pietat religiosa que feien els seus
discursos patines. Fino els demócrates més e;xelebrats ii tenien por.
Temps després, pecó, es va veure
que les fundares de blr. Hays eren
poc més que un hábil ramuilatge.
Sempre ha rebutjat el dret a ésser
anornenat el toar del cinema, i quan
algú teleiona a la seca oficina de
Nova York, una veu de secretaria,
jove, pero severa, anuncid: "Faci el
favor de telar en cm/lose que bir. Hays
no ha d'ésser presentat com un censor dels iihns'l.
La façana de Mr. Haya s'aprima.
Les esglesies no se satisfan ja de saber que bfr. 1-layo bou un vell presbiseria, i en el vaivé de la política acaba per tenir poca significació el canrec d'ex-president del partit republica
i de secretari de Comunicacions del
Govern Coolidge.
Es possible que, cara a respoata a
l'actual tempestat, els magnats del
cinema treguin una altea personalitat
intensament respectable, lauréola de
la mal no estigui tan apagada cota
la de Will Hays. Precisame p t, entre
les societats que porten la doble campanya hi ha la Manan Picture Research Council, al cap del qual hi ha
una gran senyora de la societat novaiorquina, la senyora d'August Belmora.
Aquest Consell, que ha organitzat
activament mitings en diversos indrets dels Estats Units, recerca la
manera de fer films millors educant
i enfocant l'opinió pública. Un dels
seas objectius Es convèncer Hollywood de produir mes filias per als
iniants. bits. Belmont digué recelament que més de 28.00o.000 d'infanta
van rada setmana als cinemes americano i que 11.000.000 d'aquests tenen
menys de 14 anys. 1 no obstant, per
aquest vast públic es fa ben poca
cosa. En l'opinió de blrs. Belniont,
el 25 % dels filmo que ara es fan són
"una taca damunt del carácter ameri n a. als ulls de les altres nacions".
Un dels signes dels temOs é s la
disposició de certes seccions de la indústria del cisterna a unir-se a les forces de l'oposició. Per exemple, en
l'Estat de Maryland, fortament católic, on l'Església pública una llista
negra setmanal, els empresaris dels
cinetnes prengtteren la resolució d'ajudar el boicot, declarant-se victimes
innocents del sistema del "blockbooking'', contracte en bloc deis films
per lots, sense poder rebutjar res dei
que els envien.
Alguno productors, per la seva banda, admeten que la indüstria s'ha bute
cae aquests maldecaps anunciara
filmo en els quals la sexualitat era
vulgaritzada i el crin/ glorificas.
.kdolph Zukor, de la Paramount, ha
declarat: "El mal ha estat produit per
prop d'un 13 70 dels films. ;alai, en
la història de la indústria, hi ha hagut
ací un esforç tan gran per netejar la
casa des de • dins corla el que es fa
ara".
Que paseará a Hollywood? No trigarern a saber-ho, sobretot ara que
la producció ens arriba quasi al dia.
Veurem cosa sén els films de l'any
que ve, segurament amb gbls allib
vestits de bany del 1900, l'época posada de moda- , ironia de les coses, per
Mac West!

LA CAMPANYA MORALISTA CONTRA EL CINEMA
Nota York, 13. - El cardenal Hoyos, arquebisbe de Nova Verb, ha dirigit un missatge a SOIS els rectors que
depenen de la seta Mrisdicció, i els ha
invitat a contribuir al moviment religiós que es registra artualtnent als Es•
rato Units, relatiu a- la implantació d'una censura severa per a tot alié, telurionat amb la ind:Istria cinematográfica.

DE QF UM DELIC101
QUE MAI NO
ACABA
D' EVAPORAR/E

E XTPACTEl• LOCIONI- COLONIEI POLVOrtf

No.es diversos de Madrid 1 proyiLies
L'Ha yana, 13. - Arab motiu de la
va g a de tramvies, s'han registrat notan'
brusco topades i agressions als esquirols.
Un cobrador d'un tramvia ha resultas mort a conseqüencia del tiroteig q ue sla produit, quan els vaq uistes intentaven incendiar el cotxe.
Malgrat d'aqueste incidents, sembla
q ue el moviment vaguístic ha bracassat.
L'Ha yas/a, 13. - Ahir van ésser cremats dos tramvies, sense que es polaués detenir els autors.
Des d'un automóbil. que va desaparèixer a gran velocilat, es van fer
dispars contra els conductors d'altres
vehicles, sense que, afortunadament,
resultessin feeits.
L'Flavana, 13. - El moviment vag uistic adquireix cada re g ada majar
importancia.
En lactualitat es calcula que estan
afectats nel dit rnoviment uns cíaquanta mil obrers.
Les autoritats han adoptat grano
p recaucions oer a evitar que es Produeixin desordres.
Paris, 13.-Durant la jornada del dia
lo de l'actual la població de París ha fet
un coas= d'aigua que ha assolit la quantitat de 861.000 metres cúbics, i ha sobrepassat el récord de consum d'aquest
liquid, establert en maig de 1933, ara
820.000 metres.
El Servei d'Aigües ha declarat que
els manantials i filtres poden proveir la
població a bastament, malgrat l'enorme
consum. - Fabra.
Paris, 13. - El Consell de Gabinet ha d'assenyalar asaii la
data per a les eleccions canto-

nals que renovaran la meitat dels
consellers generals i de districle.
En total, 3.000 llocs a cubrir,
Segons "Lintransigeant", el
ministre de l'Interior proposarä
que les eleccions se celebrin el
í i 20 de setembre per a les
dues operacions.
Londres, I 3 - L'almirall Rolbo i els capilans deis creuers

els temps anormals actuals, i ha
decidit cooperar amb el Gavera
perque les proposicions d'aquest
tinguin un resultat efien„,
París, 13. - El jutge d'instrucció que entén en els aters
Stavisky Ita rebut aquest mati
Palau de Justicia el senyor Rene
Renault, al qual ha notificat
l'acusació de tràfec d'influències
formulada contra ell.
Buenos Aires, 13. - Amb motiu de la transmissió dels -Poders
presidencials que tindrä lloc el
dia 7 d'agos t vinent a Colòmbia,
el Govern ha disposat la tramesa
d'una Comissió que reitttesenti,
l'Argentina en la dita certmbnia.
Buenos Aires, 13. - Les exportacions durant el primer semestre de 1934 han acusat un
augment de 136.477.000 pesos,
en relació a 1gual periode de
1933.
Ei valor total de les trameses
a l'estranger, Ilevat del metällic,
ascendeix a 717.1, 80.000 pesos
contra 5 80.7 03.0 00 en l'any anterior.
Berlín, 13. - Ahir a la nit van
arribar a aquesta capital 22

alumnes de l'Escota d'Enginyers
de Madrid, que efectuen un vialge d'estudis sota la direcció del
professor senyor Olivares.
Els estudiants espanyols visitaren l'Institut ibero-amerieä de
Berlín ,on forero rebuts per l'agregat de prernsa de l'Arnbaixada
d'Espanya, senyor Carreño, i pel
general aletnany Faupel director
de l'Institut.
Rio Janeiro, 13. - La vaga de
telegrafistes s'ha estés sobtadament a tot el territori brasiler.
La Direcció de Comunicacion«
anuncia que l'estad() de 1'. S. F.
oficial continua assegurant el

atenianys que es troben a Portsmouth han visitat el primer Lord
de l'Almirallat.

O ervei.

Londres, 13. - La plana major de l'Exèrcit de Salvació celebrarä el dia 28 d'agost vinent
una reunió plenäria, en la qual,
entre altres assumptes, es traetara de la elecció del successor
Gol general Higgins en la presidencia d ela dita organització.

Mèrit Militar i l'altre del Mérit

Baiona, 13. - El ministre de Negocis
Estrangers, senyor Barthou, és esperat
diumenge per presidir les festes que se
celebraran en aquesta població. En el
mateix tren vindrá rambaixador de Po'
Litio. Tumbé s'espera que assistiran a
les festes diverses personaltats capanobles i portegueses.
Washington, 13. - El secretari del
Departament de Marina ha anunciat oticialment que el dirigible gegant "Los
Angeles", que fou construit en 1922, va
a ésser retirat del servei aviat, puix que
l'esmentat dirigible no aferei x l a guau'
ties per a realitzar nous vols. - Fabra.
París, 12. - El dia 17 de Factual.
a les ruit del vespre, el president del
Consell, senyor Dountergue, adreçarà
una allocuciti al palo que será retransn'esa per ràdio.
Paris, 13. - A l'hotel on s'estatja
el sulti del Marroc han manifestat
als periodistes que el seu estat és
completament satisfactori.
Londres, 13. - Ana ha estat finita

l'arord comercial indo.japones.

Rio Janeiro, 13. - El Govern
lia creat dos nous Ordes: tan del

Nasal.
Berlín, 13. - Ha estat notasenat presiden', del Tribunal del

Poble el doctor Rein.
L'esmentat Tribunal esteres
compost de 32 membres.
París, 13. - El ministeri de
P. T. T. comunica que, a peticitt
de l'Oficina aletnanya, les trameses contra reembossume n t i els
valors a recobrar amb destinad
a Aleinanya no seran admesos
en el successiu.
Paris, O. - Aquesla tardi
s'Ita acordat el divorci del senyor
Villavella i la seva esposa.
El senyor és el cèlebr e tenor de l'Opera de París;
d'origen espanyol.
Et divorci ha pogut ésser conredil gräcies a la consulta qua
es féu a un juriscónsult capa.
nyol, que milites% que el di.
vorci está vigent a ESpanya dee
de la implantac0 de la Repít.
Mica.

Darrera hora

Lisboa, 13. - El räpicl Lisboa - Maund ha descarrilat entre les estacions
de Cantelo Vida i Marvao. Han re- DE BARCELONA
sultat alguns benito.
París, 13. - La Cornpanyia Air
France comunica que l'avia "Creu del
L'EXPEDIENT
Sud" ha sarta de Kenitra ami) direc- CONTRA UN AGENT oig
ció a Sant Lluls del Senegal.
LAMINA
Londres, 13. - En tina reunió

vial.

celebrada pel Canse!' directiu de
Ha passat pel Juljat un testila Cambra de Návegació tau moni per tal de declarar sobre
aprovada per ununimitat unta el fet pel qual s'instrueix un
resolució, tris Ins qual es declara expedient contra l'agent de po.
haver vist anib satisface:1(S que licia anomenat Lluis Diaz Carreel Govern Itstgi aceeplat el prin- ras, el qua' fa uns quants die«
cipi de subsidi temporal per tal intenth abusar d'una defingudi
d'ajudar la Marina mercant en als ealabossós de la Comlsaftrjed

LA PUBLICITAT

De:edrar:. le de je

RC ELONA
traslladat, impone noticies, !ora
d'aquesta capital.
* Ahir a la nit se n'arre els
defures, amb l'objecte de descanEl senyor Barrera, davant la sar uns quants dies, el comissari
queixa formulada per la Comis- general d'Ordre Públic, senyor
sió, que molla patrons no paga- Col'. l'ornarä dillune.
ven la pesseta, manifesta que faria complir el pedal.
La Comissió surtí satisfeta.
DELEOACIO ESPECIAL DEL
El senyor Companys no va a
GOVERN
DE LA REPUBLICA
Madrld. — Els periodistes en linar
A CATALUNYA
a la eleneralitat els manifestaren
que el premident mo lenta cap noHan estat expulsals per indeticia per comunicar-los; únicament els feu dir pel seu secretare sitjable, 1 per la frontera de
senyor Alavedra, que no era cenia Portbote els eübrills polonesos
la noticia publicada en algun pe- Lisso Kanginann i Wigdor PieMedie, per la qual sa f r in ava que koli. El primer este processat per
el president aniria un d'aquests robatori al seu pais.
A mes, han estat expulsats el
dies a Madrid per tal d'entrevistar-se arte el cap de l'Estat i el francés Llufe Vector Douroit i el
Miguel Ilenländez Ferrer, arGocern.
Ha quedat lambe desmentida gente
la noticia que ahir litigues de celebrar una reunió el Consell de
AJUNTAMENT

Pels Centres Oficials
SENERALITAT.
El die del preeident. — El se-

elyor Companys pasea el mau a
ea Generalital, primer a la Resikiencia, on 'Tire la visita del coneellee de Treball, senyor Martí
'Barrera, j una nombrosa repreenlació dendustrials d l'art
eextil per tal de parlar-e dels
eonflictes plantejate amb PIS
¡con trames free.
Mes tard, a la Presidencia,
reonferencitt amb els consellers
enyors Lluhi j Martí Estere.
amb els quals litigue un Ilarg
Itanvi d'impressione.
També estigueren a parlar ame
el president els senyors Coll i
j el comiscare de Lleida,
Is enyor Martí Cabot, i el diputat

eabassaire senyor Riera, amb
l'alcalde de Centelles, per tal la Generalitat, com Im afirmat
d'invitar el senyor Companys a illgun diari.
te inauguració d'una piscina
Delegació. — Ila estat delegat
Snunicipal.
Entre les altres visites rebudes el senyor Trabal perquè reprepel president figuren la del doo- senti el senyor Companys en
tor Murillo. ex-president del l'acte d'homenatge als diputats
Centre Catete de relevarla; al- bascos que abandonaren el Parcalde de Mollet. senyor Tura; re- lament junt amb els parlamengidor de Barcelona senyor Hi- taria catalans d'Esquerra, que es
Jale Salvador; president de l'As- portarä a efeete a Toloea demà,
eemblea Municipal, senyor Es- diu menge.
El Butlleti Oficial de la Cecofet; diputats senyors Josep
Lompanys, Sauret, Colleleforns, neralltat. — En el seu número
auler, Tomàs ¡ Piera i Romera, (fallir publica el següent
meri:
3 el senyor Josep Samblancat.
Presidencia. — Llei referent a
Estigueren també a la Generalitat, per tal de visitar-la, el Ilnift 1a representad() i defensa de la
de les escotes de Súria de Ter, Generalitat davant els Tribunals
de totes les jurisdiccions, radiacompanyats del seu alcalde.
Consellerla de Gotee/meció. — cate a Catalunya.
Lle¡ d'organització de la CoEI senyor Dencees manifeste ahir
al migdM als periodistes que ba- missaria General d'Ordre Públit
de
Catalunya.
ria rebut la risita del fabrican'.
Deeret autorilzant el conseller
senyor Creus, el qual, temps enrera, fou ohjecte d'un intent de de Justicia 1 Dret per a presentar
segrestament. El dit senyor Iliu- al Parlament de Carslunya un
rä 250 pessetes destinades a la projecte de llei reguladora de
rautoritat paterna.
policia de Barcelona.
Einances. — Cerdee designiint
El senyor Deneäs digné als
periodistes que aquesta quanti el cap de Negociat de Finares.
tat la destinarla al Cos de Se- senyor Joan Onate i Soler, perguretat de Catalunya, que es que antut d'habilitat per al pagament del personal de la Stmeló
crearà aviat.
Técnica Administrativa, d*ecurd
* Al vespre no va rebre els amb la designació feta pel meperiodistes per trobarse abseril teix personal.
del seu despatx oficial.
Economia å Agricultura.—OrSegons ens comunicà el secre- dre declarant definilivarnent catari particular, senyor Torres, ducals i acose efecte, a partir
es trobava conferenciant ainb el de la publicad() de la present
president.
ordre, lots els permisos de ta* De Sallent 1 comunicaren llada d'arbres Ileirats per la Coque despres de racceniadament missaria Delegada de Girona. en
dels obrers d'aquelles mines els quals no sigui consignadm
a 'havien presentat, per tal dés- explfritament la terminació de
er admesos, 300 obrers, elss llur vigéneie.
Ordre creant una Ponencia per
guate seran solmesos a una revisió medica, abarre de tornar-hi a la redacció d'un avantprojecte
de Reglament d'estructurad() 1
a entrar.
El senyor Dencäs creu que ordenad() dele serveis que amb
amb aquestes readmissions se el nom de Regim Minen han essolucionarla el conflicte, ja que tat traspassats a la Generalitat.
Treball i Obres Públiques. —
Ja redimida minoria que sol promoure els conflictes quedarä Ordre nomenant emb carácter
int e rf oficial del Jurat Mixt de
acomiadada.
Treball en les Indústries de l'Ali* Parlant de la vaga de con- mentació, de Barcelona,
tramestres digué que tenia bones
temporer d'aquel! Jurel seimpressions, per pare del senyor oyen Llorenç Suárez i Pintor.
Barrera.
Afegi que es confiara en que
el conflicte quedaria resolt deCOAIISSARIA GENERAL
finitivament d'un moment a ralD'ORDRE PUBLIC
ere.
d'estrangers. —La Bocea
Abir al metí fou lliurada a la
del Treball de la Generalitat de Brigada Criminal una bossa de
Catalunya (ssiant liunorat, nú- senyora que contenta joies, la
mero 5, principal) prega que se qual fou trabada dins un taxi.
eerveixm pasear per les ulicines Itm oc després es presentä a la
del dit organismo els dies fei- Brigada una senyora i el reconeners, de dulce a una, per as- gué. En baixar del taxi safrl un
sumptes que tan referencia a le moment de distraerle i se l'oCarta d'Identitat Professional, blidä.
els senyors que a continuació
* Ahir sortf en direeeie a
s'esmerilen:.
una camioneta amb
Residenls a la capital: Arsitea Caslelltersol
de proSusaini, Ernest E. G. Witly, Jo- guàrdies d'assalt per tul
sep Kruger, Carlee elnay, Juli cedir a la recollida de les armes
Steifel, Schülern Segal, Ernest, del Sornetent d'aquella poblaCerdan, Frederic E. Sachse, Ere- ció.
* A la Plaça del Pi fou deleerle. Voss, Josep Katryz, Jean
Blancheton, Miguel Magio Coleto, tingut Josep Sardà Pepin, que es
Pera Mallol Gortacana, Pere A. dedicara a la venda de noreeles
Mangle Pere Marengo liinaldi, pornogräfiques. N'hi foren troLlufa Str, Welter Supras, Ni- bades algunes damunt.
colau Revelli, Alex Rautzanberg,
* En un trainvia de les AreMartha Rara O'Connor, Fritz nes fou detingut ahir l'ex-tramWienold. Bernat Calafell, Lluís viaire Jacint lbäfiez, el qual almZiroti Maseoni, Alfons Rodri- ea de trainvia en trarnvia obliguez, Wally Richter, Josep Les- gara a cotitzar els empleats per
;Jan, Artur Mazzalai Zabini.
als acomiadats de la Companyia.
Residents fora de la capital:
En poder del detingut se
Antoni Terrall (Hospitalet), Ole trobaren vuit pessetes ¡ una
Muller (Figueres, Girona).
Dieta dels obrera de la CompaConselleria de Treball. — tina leyee
Colineal() ee l'Associaciú d'Obrers
* Sula la presidencia del seEmpaperadors de Barcelona vi- nyar Badia es reuniren ahir a la
citaren el conseller de Treball nit al despatx del cap superior
Ableicitant que ele (tetaría Felpan dels Serveis de la ComIsearla
de l'Ordre signada per ell mateix, General tots els cornissaris deis
validant el contracte de treball, diversos distrietes de Barcelona
ele comissaris capa du les Bride l'ofici d'empaperador, sigma
a la Delegació de freball el 14 gades especials.
d'octubre de 1933.
La reunió acabé a dos emules
El senyor Berrera els va die de nou. Es tracte d'acabar Porque tots els patrona que facin ganització dele serveis, tant deis
empaperar, aleí com l'obrer que districtes com a les Brigadas que
empaperi, mentre efectut el dit ti ; ha a la ComIsearia.
El primer que es portare a cap
treball ha de complir l'esmentat
contracte 1 deixar una pesseta serà la unifleache, fent-se'n tina
per jornal treballat, el pateó, I de sola, de les Brigadas Criminal
una altra pesseta l'obrer, desti- i
Aquestes Brigndes seran conada al subsidi dels obrera de
Fofici que est1guin en atur for- mandades pel senyor Tarragona.
-Se, tal cern glisposa el matelx El cap actual de la Brigada Criminal, senyor Fernitnger perk
lenj.ea:te.

Una visita al Departament de
Circula/DIO. — Ahir al migdia els

repórters municipals, invente pel
conseller regidor senyor Remedes, visitaren Fallid de la Casa
de la Premsa a Montjuic, un estä
installat el Departement de
Circulació.
El senyor Bernades els acompanyä a les diverses dependències, al seu despatx amb el famús aparell tan retret per "La
Ven", mil janeant el qual el Consetter pot parlar amb traes les
dependències sense que ni un sol

funcionanj hagi de sortir del set/
respectiu despatx, aparen que si
relegues instal-lat a les oficines
de la Casa de la Ciutat suprimirla d'un cup la circulació i estacionament de funcionaria pels
passadissoe.
Visitaren després el Tribunal
de Multes, instralat a l'antiga
sala d'actes; la sala de juntera
etcétera, etc.
El senyor Bernades mosträ als
visitants diversos elements per a
la regularle del tränsit com, per
exernple, uns plats dc vidre groc,
gruixut j irrompible, per a substituir els claus dels passos de
vianants, i els explicä coto erial
serien suprimidas les teles me-
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Servei Meteorològic
de Catalunya
PITUADIO 11111111IA1. A1IA0111PtIDEA
otasigoeut A LIS 7 NOEL. DEL DIA
18 DE JULIO*. DE 1114
De de lee Idea 111rItinlquee fin.
ale Plreneue partisteis el mal lempo,
amb *el novel" vente del nord I
I pluses testados de aaaaa ter tempas.
tu6s «pul a una serie de minlmums
baromètrics situada al contInent des
1Paeststla fine • Plumea central
nord d'Arrice.
Les altea
lene contInuen eltarases u 'Atläntic, cap • les Aparee, •mb 5•1111611C111 • epropar-es •
Europa, inteneilleant-ae aleshoree •le
venta del nord, par la qual a011a
temperatures poden esperlmenter un
Ileuper desama.
UTA/ DEL TIIAPII
A CATALUNYA. A LES PUM
A les comarques de T aaaaaa na 1

bala atare fa bon teme., amb col

Itere 1 venta del nord-oest: en cansi.
• tetes les comarques pirenengues

fine • lee costee de Girona, domina
cel nuvolós, I ¡'han regt
lugee
Importante.
A la resta de Catalunsa domina
temes generalment be I oel mig nuvolee.
LOS temperstures mlnimes
han fletan de a graos • I.Estang•nto
1 9 a Nuria.
La méxima d'ahlr fou de 29 grata
Ida, • Seres 1 ß Ten• tanta
tada.
mes ebeer••elone del ternos a
"tercerona, a lee set tan a la cap.
calera te la primera paeltil.)

tälliques de la Plaça de Catalunya, com ja Miela dona l ordre de
trenne el refugi petit que hi ha
gairebé davant de la Maison Doree, causant de noinbrosos aceidents contra el que darrerament s'hi estabelle un ¡naturista de Circulació.
També explicä com avfid quedara mutilada l'emissora de rädio, miljaneant la qual podran
esser donadas ordres rapidissimes als inolorietes de Circulad()
i de la Policía Urbana.
Expoeleló d'un expedlent. —
Per tal que els inleressals migue' formular les reclamacions
que creguin oportunes, durara el
termini de vint dies häbils estar:1
exposat a l'Oficina d'Inforimieiú,
situada ale baleo..., de la Casa de
la Ciutat, l'expeetient rehitiu
projecte d'obertura del carrer de
Fortuny fins a la Rambla.

Tribunals i Jutjats
CAUSES VISTES AHIR
Per diversos notas es van suspendre les vistes que estaven anunciades
a les Seccions Primera, Tercera i
Quarta.
* A la Secció Segona es va veme
una causa per ús de ncnn suposat contra Ramon • Riba. Després de les provee. el fiscal va retirar l'acusació.

TRIBUNAL D'URGENCIA
Es va reune una causa contra Josep
Xena Torrente, rnestre d'una escola
nacionalista de l'Hospitalet, en la qual
hi !savia installat el Sindical Unte
La sentencia va ésser absolutòria.

VARIA
Ha estat declarar clos el suman
instruir contra el xofer Manuel Rodriguez i Comillas, per haver agreda
un guardia al carrer d'Escudellers.
* Al riu Llobregat, al lloc costegut per casa Fati, aparegue el cadáver d'un home en estat de descotaposició. Es creu que es tracta d'algun
banyista que ion arrossegat pel Cenrent. El cadever, per ordre del jutge,
iou traslladat al Dipòsit judicial.
* A l'Hospital del Sagrat Cor
morí ahir Joaquim Gelabert, de quaranta-set anys, el qual va ingressar-hi
ami) greus ferides el dia 27 de mere,
a conseqüència d'un accident de treball mentre treballava per compte
d'una companyia d'electricitat.

ASSENYALAMENTS
PER A AVUI
A can de les Seccions de l'Audiencia no hi havia assenyalaments.

ANUNCIS JUDICIALS
EDICTO
En virtud de lo dispuesto por el señor Juez de primera instancia del Juzgado número diez de esta capital, ea
providencia de esta fecha, dictada en
el procedimiento judicial sumario que
establece la Ley Hipotecaria, promovido
por Don Miguel CampnxIón Armengol,
contra Don Sebastián Ricart Alsina,
por el presente se anuncia por segunda
vez, término de veinte días y con la
rebaja del veinte y cinco pur ciento, la
venta en pública subasta de la finca siguiente:
Cita porción de terreno de figura un
cuadrilátero de superficie trescientos
cincuenta y dos metros setenta y cinco
decímetros o sean nueve mil trescientos
treinta y siete palmos cincuenta cal/fin/1s sita en el ex-pueblo Sarria hoy
agregado a esta ciudel, y en uns gr. ti
porción de terreno comprendida entre
el torrente Canals por la parte del Oes•
y el llamado tip s 'aleo* por la dei
'te, que es parte de la (jan' densminada "Nena Casas" correspondiente a
la manrana formada por las calles de
Romani, hoy de Angel Guimeri, Baja

de Gironella , hoy de José Agulló, y del
Comercio, hoy Lalatrava, tiene sachadas
en las tres cita:las calles, en cuya porción existe ednicads una casa de tres
cuerpos con Gallean:ación interior entre
si, /orinando Ulla sola finca, con frente
a la citada calle de Calatrava, senalada de númern U115/, chaflán a la de JUsé Agulló, señalarla con los números
caturze y diez y seis; el primer cuerpo se compone de bajos y das pisos altos, y el segundo de bajos y el tercero
de bajos y un piso, y linda por el Norte que se considera su frente principal,
en una línea de doscientos veinte y cinco palmos cincuenta cernimos con dicha calle Baja de Gironella, tan, de Jose Agulló, por la derecha, saliendo, Este, en una linea de veinte y tres palmos,
con la calle de Comercio, hoy Calatrava ; por la espalda, Sur, en una linea de
doscientos veinte y seis palmos cincuenta céntimos con los sucesores de Balasch, hoy San José Eisas; y por la
izquierda Oeste, en una linea de sesenta palmos con la calle de Romani, hoy
Angel Camera.
Valorada en la escritura base del procedimiento en sesenta mil pesetas.
El remate tendrá lugar en la Sala
audiencia de este Juzgado, sito en el
Palacio de Justicia, Salim de Fermín
Galán, el día veinte y ocho de agosto
próximo a las doce, advirtiendose:
Primero: Que los autos y la certificación del Registro a que se refiere la
Regla 4.` del artículo 13i de la Ley
I Iipotecaria estarán de manifiesto en la
Secretaria; que se entenderá que talo
licitador acepta como bastante la titulación y que las cargas o gravámenes
anteriores y los preferentes, si los hubiere, al crédito del actor, continuarán
subsistentes, entendiéndose que el remataste los acepta y queda subrogado en
la responsabilidad de los mininos, sin
destinarse a su extinción el precio del
remate.
Seguido: Que servirá de tipo para la
subasta el pactado en la escritura de
constitución de hipoteca, con la rebaja
del veinte y cinco por ciento, y no sc
admitirá postura inferior.
Tercero: Que para tomar parte en la
subasta deberán los licitadores consignar previamente en la mesa del Juzgado o en el Establecimiento destinado al
efecto, el diez por ciento del tipo que
sirve para la eubasta, sin cuyo requisito no serán admitidos.
Cuarto: Que todos los gastos de subasta y demás inherentes a la misma,
así canto el pago de derechos a la Hacienda. eerán de cargo del remataste.
Barcelona trece de julio de mil novecientos treinta y cuatro.

AL

ta la figura de un rectángulo de doce
metros de latitud por treinta y un metros de longitud o sea de superficie trescientos setenta y dos metros cuadrados,
equivalentes a nueve mil ochocientos
cuarenta y seis palmos y miele décitnoe
de palmo también cuadrados, con el edificio compuesto de bajos de una sola
nave con cubierta de "Uralita", en el
que se halla instalada la maquinaria
para la industria de metalistería cona
triado en parte de dicho terreno, situada la finca que se describe en la barriada de Satt Martin de Proveneals de esta Ciudad, con frente a la calle de Valencia; lindante en junto al Norte frente con dicha calle de V alencia; Por la
izquierda entrando, Este, con terreno de
Don Ramón María Fernández; por la
derecha, Oeste, con terreno de Don Manuel Baduell y por el fondo Sur con
terreno de Doña María Fernández LlinOs. Inscrita en el Registro de la Propiedad del Norte de esta capital al tomo 1280 del archivo, libro 446 de la
seccinn segunda o de San Martín de
Provensals, folio 239 vuelto, finca número 12t48, inscripción segunda.
Tasada la anterior finca en la cantidad de VEINTE MIL PESETAS.
La celebración del remate tendrá lugar en la Sala audiencia de este Juzgado, sito en el Palacio (le Justicia, SaInn de Fermín Galán, el día veinte cle
agosto próximo, a las doce horas, bajo
les cnndiciones siguientes:
Primera. — No se admitirá postura
(me sea inferior al tipo de tasación.
Segunda. — Para tomar parte en la
subasta deberán los licitadores consignar en la Caja General de Depósitos de
esta Provincia, una cantidad igual por
lo menos al diez por ciento efectivo del
valor de los bienes, sin cuyo requisito
no seránadmitidos.
Tercera. — Los gastos de subasta y
pago de derechos a la Hacienda vendrán
a cargo del remataste.
Los autos de certificación del registrn se hallan de manifiesto en Secretaria, lo que se hace público a im n de que
puedan ser examinados por los que deseen tostar parte en la subasta, entendiéndose que todo licitador acepta como
bastante la titulación y que las cargas
v gravámenes anteriores y las preferentes, si las hubiere al crédito del actor continuarán subsistentes. entendiéndose que el remataste las acepta y queda subroeado en la responsabilidad de
los mismos, sin destinarse a su extinei, i n el precio del remate.
Bareelnna, once de julio de mil novecientos treinta y cuatro.
El S,cretario
Por n. Tose M. Guardinla
ADOLFO BURJALES

C8.DULA DE NOTIFLCACION Y

DE EMPLAZAMIENTO
Et/ los autos de juicio declarativo de
menor cuantia que luego se dirán, pendientes ante el Jactado de primera instancia número cuatro de los de esta
ciudad y Secretaria del que suscribe, se
ha dictado la siguiente
"PROVIDENtst.1. Juez Sr. Eyrá
Vareta. - Barcelona, duce de julio de
mil novecientos treinta y cuatro. — Por
presentado el anterior escrito con la
escritura de poder y demás documentos que se acompañan, los cuales se
insertaran en la forma que se solicita:
A lo principal, se tiene por comparecido y parte al procurador don Francisco de P. Cunillera en la representación que acredita de doña Valentina
Alonso Rutila; entiéndanse con el mismo las sucesivas notificaciones; se admite con arreglo a derecho la demanda que se formula, que se sustanciará
por los trámites establecidos para el
juicio declarativo de menor cuantia; y
de la misma se confiere traslado, con
emplazamiento, a los presuntos o ignorados herederos de doña María Alonso Builla, a fin de que dentro del término improrrogable de nueve días comparezcan en el juicio, cuyo emplazamiento se lleve a cabo por medio de
sin edicto que se fije en el eitio público
y de costumbre de esta ciudad o inserte en el Btalleti Oficial de la Generalitat y en uno de los diarios de avisos y noticias de la localidad; y al otrnsi. por hecha para su tiempo la peti
cien que contiene. — Lo mandó y firma el Sr. D. Francisco Eyre Varela(
Juez de primera instancia número cuatrn de les de esta capital: doy fe. —
Francisco Erré Varela. — Ante mi. —
Poi Molina."
Quedan en la Secretaria del que suscribe. a la disposición de los demandados, las repite simples de la demanda y
(tormentos.
Y para que sirca de notificaci ón y emnlazamientn en forma a los presuntos o
ignnrado c herederos de doila María
Alonso lanilla. 5e expide la presente en
Barcelona a doce de julio de teil novecientos treinta y cuatro.
El Secretario
Firma ilegible

Butlleti Pedagógio
CUC C NYAMENT PRIP A P,

A l'Escala Municipal Ignasi I glesias, de Sant Andreu. — Als ma g
-nitcsboquedl'Eacbrara una seeSió intima d'art. Nois
Notes de rEscola de tot: els grano
rivalitzaren a oferir als ulls dels seus
zonipanys escenes de fina enlodé. . Re:ordern, entre altres, la "Ronda de les
Ivies" i la "Ronda del faldelli", un
Seerrfario
MARIANO PUJADAS "minuet" de Mozart, una representad() mimica de la rondalla "Ton i cuideta" i Mla eecenificaci n de la cançO
EDICTO
popular "La Caterineta".
En .irtud de lo dispuesto por el seSor Juez de primera Instancia ilinero
ELS ESTUDIANTS
de Ins de esta capital en providencia
Cura d'ingris a la Universitat per
de fecha siete de les corrientes dictada
en los autos de juicis ejecutivo seguido correspondencia. — Per tal d'orienpor el procedimiento judicial sumario tar l'estudi de les assignatures
(le la Le y Hipotecaria promovido por gris a la Laniversitat als alumnes que
Doßa Montserrat Caharró Sainsn con- re troben fora de Barcelona, la Unió
tra 12ihas y Esperanzi, por el presen- restudiants ha organitzat ini cure per
te ne anuncia la venta en pública su- :orrespondencia Totes lee consultes
basta por primera vez y término de ;obre aquest aseumpte universitari les
facilitará gratuitament l'Oficina d'Inveinte días de la siguiente finca:
Toda aquella finca urbana constitui- iormació Escolar de la Unió d'Estuda por una ¡rumien de terreno que afee- diants (Rivadeneyra, 4, segun pis).

DIA

•

La Vida Corporativa
Avui. a dos quarts de sis ele la pendents del Comer( i de la red'
tarda, començaran les tasques le tría, i testa dret a vot p er a carne
l'Assemblea ordinaria de delegats del electius tots els socis comp resos fin
Sindicat de Metges de Catalunya i de el número 29.347,
les seves institucione, del present any,
a la Sala d'actes del Casal del Metge,
El Canse!! Federal de la Eederaris
Via Laietana, 31, Barcelona. Densa,
diumenge, se celebraran les Juntes de Joven Cristians de Catalunya
g enerals ordinäries de la Calxa sle gué en la seca darrera reunió Vacan
Previsió de Crédit, nue tindre Ileic a de visitar les nostres autoritats per
les deu del mati. la de la Cooperativa p rotestar d z la cam panya sisternätit
de Consum. a dos quarts d'onze; la eme se segueix c Pera els sens
Junta general extraordinäria de la tres. clausurant-ne :›tlguns i Molesta
arnb escorcolls— i, u cal dir que strip
mateixa Cooperativa, a les onze,
l'ordinària de la Mutual Médica, a dos cap resultat —a d'altres. i P osan t cate
q uarts de dotze del metí, també (lel tacles a la concessió de permisos es,
a la celebració d'actes públics. fes
diumenge.
tots ells injustificats que se sucres,
L'Associacid de Socoreos Mutus xen amb progressiva freqüència,
"La Abeja" celebrará Aseemblea ge- cioalment a l'ex-provincia de Tarrs
neral extraordinaria dema, diumengr. gona. Realitzada la visita, el eres,.
a dos nuarts de deu del mal! de pri- dent de la Generalitat ha donat seiz;
retats Que serien esmenats els cató
mera convoeatária i a les deu de
zona, a l'estatge social del Cercie Que /i han es:at exposats concre.
Barceloní d'Obrers de Sant Josep. ment i que, en general. s'evitaria
carrer de Mercadees. 32, pral.
seta rersetició. EToresident de la fi.
deraciii de Joves Cristians de Catals,
Avui, dissabte, a les deu de la vetlla, nya ha fet constar una regada me
se celebrará al Centre Autonomista ami) motiu d'actué-4ra visita, rabsoks
de De p endents del Comerç i de la apoliticisme de l'entitat que presides
Indústria la Junta general de la Sec la cual. en compliment dels seus iir
cita d'Organització i Treball. Tenen essencials depostolat en el cama
el dret d'assistir-hi tots els socis l'Acció Catedica. roman sempre ton:
active del Centre Autonomieta de De- ment allunyada de0es lluites de parte

tu

LES SARDANES Cursas i C _feränGies
Alele dissabte, a la nit, linche
Iba a la Rambla del Pral. (Grecia), tiavant del Bar Flor, usan
bailada de sardanes a d'arree de
la Cobla Popular, i organitzada
pel Grup Sardanista del C. C.
de G.
— El Fotnent Sarda tifst fe
SI art ha organitzat per a

avui, dissabte, a les deu de la
nit, una audició de sardanes que
lindrit Iluc al carrer de Valencia,
entre els de Xifri i Independenola (Clot), a rärree de la cobla
La Principal Barcelonina.
— L'Avene Sardanista del
Peble Non ha organitzat per a
dissable , a les den de la
cellla, tina hallada de sardanes
a eärree de la cobla La Principal
de Barcelona, al carrer le WadRas, 208 (P. N.), i P e r a denla,
diumenge, a dos quarts de sis
de la tarda, una adra hallada, a
carrec de la cobla La Principal
Barcelonina, a la Plaça de la
Cascada del Pare.
— Demä, diumenge, a dos
quarts de sis de la tarda, tindre
N« una elidid() de sardanee, a
eärrec de la robla La Principal
(le Barcelona, davant del local de
la Penen El Triangle. Passeig
Sant Joan, xanifrä al carrer
la Indústria.

L'activitat política

PERA 4V UI

——

Associació Instr, etiva d'Obrers ¡
Empleats de l'Ajur ament (Enid, 7,
A les 18, cerniere, . de rarquiteca
senyor Ea/arcones, Jrna: "La Citan
de Remas".
Ateneu Nacionas.sta Repobladà
la Bonanova. — A les 22, conierer
cia per Joan Juhe. Tema: “Impre
sions de deu dies a Rússia".

NOTES DE SOCIETAT
Ha sortit capee- l'estranger e
(mnegut jalen JaHnt Roca.

NOTICIES SOLTES
Organitzat per la Colònia Francesa se celebraran avui, larda i
nit. al elaricel Park magnifics
festivals en commemoració del
14 de jinjol, amb assistència de
les autoritats consolara j lesmentada Colònia.
A la tarda, a la pista de patinar tindrà Roe un partit de
hasquet-ball per un seleceinnat
equip. j festes d'infants de gimnästiea, ritmica ¡ caneems. pels
alucines que assisteixen a les
escotes franceses, m'ab la colJai:He rede de la Banda Benanova,
i al vespre. després del sopar que
de costura celebra la dita Colbnia al Restaurant d'aquest Pare.

serä disparat un magnffie castell
de focs artificials.
Funcionaran tarda i vespre tePARTIT NACIONALISTA
tes les atraccions installadee a
CATALA
aquest Pare , i el Funieular de
Per protestar de les detencions
Montjuie prestará servei fina a
Qué han estat objecte els patriotes les tres de la matinada.

Josep Ayrna i Cansil Bofill, el Partir
Nacionalista Català ha organitzat Per
a diumenge. dia 15, a les onze del
mati, una manifestciä nacionalista
davant de la Presó Model.
Per a donar mes caire de protesta
contra la funesta justicia espanyola,
es prega a toses les entitats nacionalistes i simpatitzants q ue hi assisteixin
amb llurs banderes.

La Delegació d'Hisenda ha
assenyalat per a avul els se-

güents pagaments
Administració de Loteries mímeme 12, 30.000 pessetes; Bosch
i Cempanyia, 376'4'2; Soviets:
Llibreria. Diaris i Revistes,
118050; Josep Giren 12.5eeet;
Josep M. Castellei, 24.675; ,lee
Oeulofeu, 1.000; .1 sip Domen«.
Al ColIegi Oficial de Met- 3.000; Ramon Me-quee, note,:
Leopold Laguna, 988'78: Artet
ges de Catalunya
Pihernat, 7.30381' enton¡ Peu'ey,
ret, 37544; Pläci
CONSTITUCIÓ DE LA SECCIO Manuel R. Codolä
183'38;
INTERCOMARCAL DE
Inri Salvador, 44.465'76, 1 JoaBARCELONA-CIRCUMSCRIPCIO tanint Sagnier, 1.93408.
Al Casal del Metete se celebra raste
de constitucio de la Secciii Intercemarcal de Barcelona-Circumscripciä
del CoMegi Oficial de Mereces de Catalunya, la qual Secció agrupa tots
els metges de rextingicia provincia de
Barcelona, a excepció teta deis de la
capital, que constitueix Secciä
Presidi la reunió, per abstemia per
causes iamiiiars del doctor Lluis
hindi i Casabosch, presalent electe
de la Suele, el doctor So la, el qual
es felicita de la constitució de la
Secció per creme que aquesta, anib
personalitat pròpia, pcalrà treballar
anib inés eficacia pela interessos deis
metges forans. Per aisló s'aeordá adreear una eninunicaciO al senyor Conseller de Sanitat, agraint-li que en
restructuraciii del Colle g i O fic ial de
Metges s'hagues reconegut als metges
lonas de les comarques barcelonines
la dita personalitat corporativa.
Després es pasma a constituir la
Junta de la Secció, en la forma següent:
President, doctor Lluís Madi-non
i Casabosch, de alatarä; secretari,
doctor Delfi Sannuartín i Ifontfort,
de Terrassa; vice-president. doctor
Ricard Sola i Espriu, d'Arenys sle
atar: vice-secretari, doctor Atiesa( Canal i Comes, de Granollers: tresorer,
doctor Josep M.' Serra 1 Tous,
Tora; entuptadnr, doctor Rafel Padrol i atila, de Sitges; vocals: doctore
Manuel Echevarrla, de Torrelles de
Veda, i Juan Soler i Cornet, de Manresa.
S'acorda finalment que la sea de
la Secciti. al Casal del Metge,
de Barcelona, i celebrar les sessions
ordinäries cada segon dijous no featius.

FETS

DIVERSOS

Ahir al mati, quan Ramona Ena
Pez. de quaranta-cinc anys. tornaia
de com p rar i se n ianava al sea clotn i
-cil,enpasr d'Eeciceda trobi el seit '11m-ir, del qual vio
separada ja ta bastant temps. Es produi entre ella i el seu marit nna discussid violenta. i el seu marit. gue
s'anomena Josep Barril Pou, va t'oil
Ramona al braç esquerre. Fou as.
eistida al Dispeneari de Sant alard
Després de curada, passi al sen
miciti, carrer de l'Agricultura. mime
ro quatre.
— Quan Angel Jiménez Jiménes,
de trenta-cinc anys, que habita al can
ren de Bismarck, número 14, baixes.
es trobava, stur al mati. dedicat a ir
venda ambulant, se li acostà un agrnt
de la policia urbana i Ii demaná r'
permi,. Jiménez, en compres denso
nyar-lhi. s'insolenta ame, ragent i intenta agredir-lo. Aqucst es vele pro
cisat a conduir-ln a la Delegació
Gracia, on queda detingut.
— Aprofitant una absència del ori
propietari. els 'ladres entraren a: do
micili de Joan Gumi Alfonso, situat
al narren de Calahria. númerc 89.
Isis. i s'a p oderaren de joies per valof
d'unes 4.8055 pessetes: dues monedes
d'or valorades en smo pessetes ' .57!
pessetes en bitllets, del Banc d'Es
penya; rs pessetes en plata i atoo
nbjectes, per valor d'unes 3oo pese'
ten. El perenlicat ha presentat la col'
responent denürcia,

.0iSiable. 1 1 de jullul de 193 4

LA PUBLICITAT

Eh Esperts Eis Espeetaeles
t l et is mo
El festival de demà

ganitzin. La puntuació internacional
es de 13, 8, 5, 3, 2 i 1, segorts siguin
els arribotg, primer, segon , turcer, fins
al sete, e,ue tindrà la mitaima pontuaciä.

A fi eme el püblic pugei. distingir
Per a demà, a les quatre de la
sarda, la Federaciä Catalana d'Atle- els inteu¡rants de cada chile participant,
s'ida establert un dist , aitiu en els
• igne anuncia un gran festival de pre
per als Campionats generals-elció casqtnts. els Colufs deis quals sera!,
els suMents:
e' l'Es p a nya d'Atletisme ¡ entrenament
Mutaren, casquet negro.
requip que representará Catalunya
LaTalunva, casques verrnell.
• un festival contra Portu gal a LisTarragona. casquet marro.
boa. ele dies 21 i 22 del corrent.
P.J.rceloncta, casques bu clac.
Aquest festival Medra lloc a l'E.sC, Barcelona, casques blanc,
tdi Municipal de Montjuic, i la insAtietic, casquet groc.
4rIpciá restará tascada avui, dissabte,
A. E. E. T., casque verd.
Terrassa, casquet Wats mart,
les nou del vespre, al local de la
Federad& carrer de Floridablanca,
Pesqué els nostres aficionats pustuin establir comparac'orts, doneru a
tümero tot, pr cipal, primera.
En aquest fe 'sal solament poden continuaciii la IlIsta deis campions de
ezrtiapar-hi els-Aletes classineets en l'any 1933:
4 00 Metres estil Iliure. idas Maten,
les Ideals dels Campionats Generals
en 5 in, 5O s.
Catalunya i Comarcals. i als llocs C. N. Atletic.
zoo metres dors, ,NarzIs Marti,
ter ,. Tarragona. me encara no s'han
ni.
Baredona. en
C.
N.
t1. irat els Campionats, els
pie, Mariu.
nutres braea
200
rany passat.
Zviller, C. N. Barcelona. en 3 ne. 1s s.
rellevaraints.
equip del
4 X 200
Equip que va a Lisboa
C. N. Barcelona, en 11 ni. 4.3 s.
3 X lote rellevarntnts estils. equip
La Federaciä Ca:alana d'Atlet.:.ssne ha seleccionat el següent equip -per del Barcelona, en 4 V. 3 S. 6-10. Matosco metres estil Mere. Joan
sacar a Lisboa c:s dies 21 i 22 del tela.
8 s. 1-10.
C. N. Atlétic,
torrent. Aquest
equip ho és en pein- braça
Josep Na400
metres
e:; , .. i no ser à detinitiu fins diumenge varro, C. N. Barcelona, Lv ny 53 3-to..
e la ME després de les nro .:es que
10 0 rnetres estil lliure, Angel Saee celebraran demà a la tarda a l'Es- bata, del C. N. Barcelona, en 1 In. 4 s.
Montjuic.
tadi Municipal de
5 x so rellevaments estil
700 metres: Arévalo Arad; 200 equip del Barcelona.. 2 DE 43 5. 3-10,
retres: Arévalo i Aracil: 4 00 metres:
El Colleei Catail, d i .krbitres lea -norolomer, Tugues o Roca: So& metres : menat el Jurat se-turne:
Jutge arbitre, 3 asep Maria Soler;
%feries o llomfort; 1.500 metros:
?iferrer i Angel;. 5.000 metms: Mur starter, VictorIä Pal; j utges. Josen
1 Angel: rto en veres tanqup s: Con- Muntaner i Casimir Aurnaceles; cronometradors, Francesc Zarageel, Jauogal i Roca; 4 ter 100 rnefres:
RoKa: 4 Per me Soriano. Andreu Borrero, Arraid, Aracil, T :aré
ano metres: R a, Tugm.,,, Colomer mand Domingo, Jaume Perdigó i
ia: Canrades i Con- Agustí Zaragoza_
Montfort; al
Els peras que regiran per a les diles
sena:: llargàri. Altafulla., Cornpany: jornades seran poselars, pe-e-qué totRicard i Tugu , disc: icard i Gar- brot pugui preseniciar-les: curada ge
triple salt: Con gal i Gompany; pes: neral, z iso pessetes; socia. t pesseta:
t:a TtErón.
seient, 2 pessetes; llotges, /5 pessetes.
Per a demá. l'Estadi. es romera
teto els atletes iseliccionats i principalment Card , del C. E. de Ter-

FRONTÓ

r3s,a,

Natael6
-----

AQUESTA NIT, A LA PISCINA

NO fir.TATS

DISS 1 ,1 TE
Tarea, u iiu 4,
GALLART II - CAMPOS
AVUI,

ten/ te

CHIQUITO B:LBIli - VILLARO
sin. a L 'a 10'15:
IZAGU:IRR e - PEREA
votara
SOLOZABAL - Cf.EQUITO GALLARTA

DE MONTJUIC, SE CELEBRARA
:A PRIMERA JORNADA DELS
:AMPIONAT: DE CATALUNYA,
CATEGOR. ts DE SENIORS
Organitzada per la Federació Cata.
lana de Natació, se celebrara aquesta
nIt, a le deu, a la ;niebla. municipal
Montjtnc, la primera jornada deis
Campionats de Catalunya de la Ca.
tegoria de Seniors.
El programa per a aquesta jornada
Avui, (lis:sutil e. Tarda, a les 4.171
Ea estat confeccionat
200 metrm braca de pit (Juniors).
°Lía° - LACA
400 sierres cstil Iliure horneo
(Campionat).
seo merres estil lliure dones (SeURIDI
A:02ITIO

Frontó FJ incipal Palace

lecció).
Mo metres braça de pit Imanes

(Cmplonas).
200 metres braca de pit dones (Se-

IU

IRIGDYel III

ULACIA I

Teatres

ICompanyla de eernedlee valenolenee del
1101111111E ?CATRE, de Velando
Primer actor I director: PEPE ALBA

¡LUIS CALVO
Tarda, 4'30, gran nuolnee nulaques
des de 3 pessetes.:
tito »

rEATRE COMIC

PAU HERTOGS

MES FRESC Di BARCELONA
Cia. le revistes 4s1 Nomen. la Madrid

amb Banyuls. Vila. Llanos. Ruiz
inris. Boyo. 11493J8. etc. Debut del
finds cardan%

hentenend jere

aneb la scva genial ere/tetó

LAS CHICAS DEL RING

LA DOLOROSA
Ni:. a les Irl'IS, escolitt programe:
LOS DE ARARON, pel tenor Miras.
LA. DOLOROSA, pel tenor Simon.
LOS CLAVELES, pel tener 3layral.
iscmt. talle, c.:1 lell inte.strei LOS
PE ARADOR, LA DUQUESA DEL TADARIN 1 LA DCtOROSA. NO: LAS
GOLONDRINOS i LA DOLOROSA
trespats a comptedorra

GRANS CURSES DE LLEBRERS
AMB APOSTES MUTUES

rEATRE ROMEA
Talefen lee31
-Barden,
Compenso ,. si
flulara de platea a O pies. lle/IcloSa terrassa. Ei l catre mes n'ese I barat. A tes
530: MAYO Y ABRIL. un altre nou
clamor...as (te Quintero i Guillen i (1 anuesta
companyia. L'Obra que vetir5 lot Barcelona. A les 10 • 1:.: MAYO Y ABRIL i gran
revettla Belmonte. a la culto ha Mal niviral lo. Itelitiont e, antb la cooperaeiú
(le 9ionte Reyes, ballari, Mereja Morera,
CallÇullieti>lii 1 Antonia H rrrrr o, canconsacenuranyats al pittiO ler Federico Angelito I Pepita Sellés--. 1 el "cantaor"
de rlamene Manuel Constantina, ite01111T,
iiyat pel guitarrista El Rojo. Denla, e les
a le, 101 5. MAYO Y ABRIL.

EntraJa: ti

A pesseta

vas

TEATRE BARCELONA
Companyla de comedla CARMEN DIAZ
Nvut, dissabte, larda, a un (pool
ite sis: nit.
Isl quart (1011Ze.
ite In comedia de Hui, ue
Vargas

reslirals d I enara flamenoa, en els quals
el celebre Mentserrat Dresentara els divos
NIÑO DE MARCHENA
NIÑA DE LOS PEINES - CANALEJAS
PEPE PINTO
Maravilla rl.ri iticjoralua 1 , Luz Divina (La
elaceirena). PeJerezatia., MilagrItea
pita caballero ,Le Irlaberal. Flores. NIto
Menta, Antonio Delgado, i el me s tre de
la gorrera, Don Ramón de Montoya.
atasques a tres pessetes; general, t pta.

Camiseria
Els nostres aperadora sen ele mas grane
1 més ben assortits de Barcelona, ¡ hl veureu
ZO maniquins vestlts amb distinta modela
que reflecteixen la veritable moda

cinemes

CUm

Tonlm más d'un mill6 de pessetes d'avistar:ales que volem liquidar a qualsevol preu
amb el ti de proporcionar telna als 'lose«
trebal 'adora

'l'arda, ä les 4'11. 1 nit, a les 10:
DIBUIXOS, ESTABA ESCRITO, per
Slwat t Ets.vai, 1 IGNOMINIA, per
Fleten Tevelvetrees
Ie
,-......

1

ALS PREUS SEGÜENTS:
ptes.
Vestits des de
ff
Vestits llana des de ...
Vestits estam des de ... 50'4'95
Pantalons des de
Pantalons patán des de 7'95
Pantalons llana des de ... 1195
1'95
Calçotets des de ...
4'95
Camises des de ...
4'95
Pijames des de ...
0'50
Mitjons des de ...
Samarretes cotó des de 0'95
Samarretes seda des de 1'50

081

COMPANEHITA
maes ...n'enero
inonülcg mus.
I
REQUIEDROS
Denla, diumerrge. e..eeet de la eorro
panyia. Tarda i tut: COPEPANERITA
DEL ALMA I REQUIEBROS.
cl Ovul ESPECTACLE 1E34, n..1 qual
maquielusta
11 I•.• nn III
[Orina 1.
AMALIA DE !SAURA

Temporada de represes. Tarda. a tes 5. I
!III.
lós den,
EL TENIENTE DEL AMOR
ERASE UNA VEZ UN VALS

PUBLI CINEMA
PRINCIPAL PALACE

Actualltata mundIal4
Sto.
Viatlee

Deaurnentalt

Seeele «Miaus

euta•a

PALAU DI L'ESPECTACLI
Com p anyi• de reviat•• chi

MARGARITA CARBAJAL
Av 51, di s sabir, larda. a /es 5, I MI,
a les 1015:

SECCIO DE SASTRERIA A MIDA

Las mujeres del Zodiaco
Elf1F.GAR!TA CARBAJAL
tierna, La' da. a Ir, 450, i no

-farda a le- rdo y iet. a les ri • rs. Reglan.
L.,10iiri 1:V.111

Gran assortimcnt de generes per a maltee d'estll anglas, a GO, 75 I 95 pessetes els mis
euperlors

1 cbailes leeeles (u

a les tela: LAS MUJERES DEI. ZODIACO.
El asesino diabólico
la turnó de la tarda conierNara anlb
l' c litreln e s NUBEC1LLAS CE VERANO, alLi I L d o na paiil e : i a. La , len Angli s: h rn
a dia test
e ' -cera

Cuidado con las campesinas

SECCIO DE CAMISERIA A MIDA

',Pina. drumen g d. matinal, a les to-a
Irtilunä. Gral. ints pró g ramai 'darla tegerM en VUELAN MIS CANC I ONES Jarr
Erepure eu TODO POR EL AMOR

Grans exIstencles en zeflrs, percales I sedes a preus baratisslms, des de 10 pessetes

rEATRI POLIORAMA SPLENDID CINEMA

En casos d'urgència tenim una secció ultra-rápida que confecciona els
encàrrecs en 4 hores.

a

Saneen le Cent, 117 • Toleren 140111S
Local dotat da temperatura agradable
pregranla:

Entre els diferents regalo, obsequiara per cada 50 céntints arnb un segell crestalvt
popular de la Caixa de Petisions per a la Vellesa i d'Estalvis. Aquista segells els tenirn
també a la venda exclusivament per als nostres clients.

La gran proineei.• Parate“unt
- EL HEROE CE RINDE
per 51 .15 lirsty s I Za,/ Pult!
IiIni

Tarzän de los Monos

lairr
pdr Johnuy Weräsmuller
o'sullivan
EL MAGO rdibulärur ännors
L3 r.lorsal SrlpetprOldreld ron
en espanyol

.4444444+14......4+044141.604
••n••••

"CANEMA ESPLAI

Huérfanos en Budapest
r e r L ',:ola Trama. I (i. , ne Hoe onóed

SALONS CINAES

CAPITOL: 7. tarda i 10 ni!, "I'n 1,5,-o
Cauthr, 1 "Catalina
eratio".
tic elISLIS FUrbaultS, J r. - ACTUALIDADES:
.rda
1.
91110 MI, 1.11131,Iiire l i1 >iitill," I "Torero a la fuerza", Eddre
cantor. P ATHE PALACE, Continua lar.
"Extrana .1Yen1iii.1" "calamidad con
su e rte", "La moscart itel otro'', en CO.
panyol, I Cómica.
EXCELSIOR: 4 larde
i 9 . 15, tut, "Erelorna aseriorra", "Galano.
dad rota suerte", -La 114/1b,al'a del oteo"
en emanen!. I Notietarl, MIRIIU 4 l719/1
i 9 . 3,1 110, -El hombre que volviA" túrii•
-EI Ilani.rie colon. ", en
remen/ ta-da
filiridall". Reue
eSpaliy01, I "El asno
Eetmrbre.. ORAN TEATRE COMTAL:
rinne 345 tarda. "FirataS
LI asno (le Buridän". Lerevbry. I
"Cl dlemante Orino," en empanen'. . MONUMENTAL: e:ontlan; :1'45 tarda,
augusba". ".änny se Meterte",
"II, muleros y un don Juan". en espam.G1. ROYAL: Continua 545 tarda: "NoEls corredors que prenen part en che
de atiguitra". "El Implacable dell,aaouesta prova aval descansaran a d o n" . I "1.10à norl e rds y un dint
III espanyol. - BOHEMIA: Continua 3 • AS
Id ya.
1,11 III, - La Urra o a", - almas aneonitadds'.
Densi reprendran la cursa. i colsti- CII rspanY01, I "Eny un vagabundo". . PErm l ' etäria Niça-CanheS, ami, un re- ORÓ: conolnua 3'45 tarda, "La riera
n'u". "Shuss eu e ontredus". en mintiere',
corregut total de 126 quilometres.
- soy un vagabundo". • DIANA: rAntfnun a • Sa tarda. "Thla a7arhaa ti 1 ...ye . 1 11
y 011W% en esn, an y ol. i .atallna 1131rcimi
IDEAL: 8 . 55 ntt. 'Cl ItrIeula 3:1". "Parle. ' 1 bibuläns, irocumeidat 1 Cannlea.
ALIANÇA: 015 ritt, "Tenor de t'uniera",
I "1 ti trisl mento original".
SALO COMd
Centre Excursionista de GTÄCL1.-- TAL: s'u. ro l, "El hampa dorad a", "ehermanita". en espanynl. I -La ley 'Oc
Denle, a les den del mati. celebrara Talión".
RECRIU y 845 nit, "Eal nombre
1
Eiquie.,
de la ley". "Una cPenle Iddal"
...semblea general extraordinaria.

I

REVISTA PARAMOUNT. EN EL HOSPITAL, per t.. 1,i1 I :1,1: e! I Al, er Har- !
ily. PAPA PIERNAS LARGAS, pe r j
ZA.
YI Lj
Barrymore
e

CINE RAMBLAS

I

Rembia 141 entra. Re • Tel!. 10075
aarll, COMICA, NATURAL, REVISTA
LA MASCARA DE FU-MANCHU, pe;
tecits ivarioír

FRA DIAVOLO

P e r Sion Laur ó l. Oliver lidie I
11 , K,LZ, en einanYol
isesslo continua/

ISISI.MINSISMMI.M4•11•111.••••••••nnn•n•••

Futhol

tia Guinardó

Im111~1n

TARDA

Dissable, a la ult. primer rna,tx a 3o 14 l'ardes, entre els llebrers tic primera rategoria "Ku- tu", "Buj 31>abs, i "Ilitylentere - . DiuMenge, a la tarda, segun [liste
a 475 iardes. 1.000 pessseles de pretn¡ al gualtyador ¡ 1.500 pesseles al llebrer fine
.
guanyi lee &les curses.
Diumenge, cursa de aso ie4rUes. la primera que se celebrara a Barcelona sobre
aquesla distancia.

Llegiu cada dijous

MIRADOR

Programes d'aval
TEATRES
Ilareelone. - ruda r vil, "Empanaras
del alma" i -Ftequebroe''.
Como, - Tarda t mi: "Las chicas del
Espanyel. - Tarda: "I .a ramilla". - El aneto tp , la reind" o morena d e "L'a le /Peta”;
Parollnä de rasa Tira".
Nou. - Tarda, primer I terror artes de
- 51aeltia", "Glorias del pueblo" I -Les
lomea ne l'Estalut";
naquel es tragom, "Glorias del pueblo" 1 -Lea notes
de l'Estalut".
Novetats. - Tarda: "Lao solonormas"
-La dolorosa"; oh: "Los de Aragón",
"I a c1010rOaa' • 1 "Los claveles".
Olympla. - Tarda i inil opera flamenca.
PoItorama. - Tarda i Ittt: "Mar re1".
Princlpal Palee*. - Tarda 1 rdt: "Las un..
1 1 , e, del Zorlbteo"
"Mayo y abril".
Romea. - Tarda I

CINEMES

Avui no hi ha etapa

D13SABTE, A LA NIT, I DIUMENGE, A LA
Cm, ses de llebrers amb travesses

1

sastreria

Avui. nn. a les 1010. I denla. grandiosos

C CKILI S

Nee4444+044444406.944<0.44+444,4e3+11+9+1944*(44.14+414,444446444444+144444+1144+114144+0414

Canächronn

de

Es despatxa als centres de localltats

am...•nn•nn•

L'equip brasiles vencedor a PertuN
gal. - Lisboa, l a. - L'equip nacional
Tramvies: Bolea 7 I 15. - ~mi extraordinarl d'autobusos
'radier de futbol ha vençut per guades de la Plaga de Catelunva a 0'40 ptes. vlatge
tee gols a dos una selecció portuguesa
4444444444444440444441 6444444 544440.44444K 444 >44444444. dcls clubs Benfica i Be/esse•

i

Gran Basar

Amparo :sala. Isabellta tterL,nutei, N1,11111,
Lepe. Easaratilia, t tul ci bellissint

JI1111 de senyoretes. Denla. diumenge. tar•
da, a les 4. E s tupend programa: prime,
acte Ile taL PUEBLO:, ;AL PUEBLO:, 1
LAS CHICAS DEL RING.

Cielisme

Camp del "Sol de Baix"- Antics terrenys d'entrenament del F. C. Barcelona
Tras es sera de Les Cort s
t
avw, A UN QUART, D'oras DE LA NIT

I

per

Laura Pinillos Alady

OLYMP1A

AVUI A L'IRIS
Barrera.
Tercera cursa. liehrerv cinquena calieu . vos ara el programa de comtegoria •,'1,0et iardes): .Mora 11, Apa- bats q ue es descabdellarà aquest vesche, Se:iorito, Aranjuez, Pelota, Mo- me en la reunin q ue Olympia RIng
rito.
donara a l'Iris Park.
Quarti cursa, llebrers de quarta
4 represes: Gracia-Ros.
categoria (tanque s ): Doifina, Ronde.
6 idetn: Vila-De Negri.
ha, Bandera II, Barbas 11,
b ideen: Kid Nate-Puig,
Cinquina cursa, llebrers de (Marta
lo ídem: Meseres-Aguile5o,
rategora (5o0 lardes): Blue Star, Zalo ídem: l'estay-Pe:la.
rina. 13 uhenno II, Maja, Hoever, SeDIMECRES A L'OLYMPIA
reno.
Sisena cursa, llebrers de tercera caLa base d(1 programa de dimecres
tegoria (valles): Apa Noi, Gola, Govinent ai Circ Ol y m p ia. s crä el emelondina 1, Sardinero.
bol 10 re p re s es entre Clero Morrión
Setenta cursa, Ilebrer S de q uarta ea - i el avalencia
IsIdre
tegoria r5oo larde e ): Viento, Pcsalha,
Riberlea, Favorita, The Quer ti.
Húngara.

CANODROM-PARK

PASSE5 DE GRACIA, 18

dissable, larda. a les 5'15, 1 nJI, 4
les 10 15: A Mitre!. a Mitre:. amb la Preciosa reviste

VICENÇ SIMON

e"»
I..
o

14444.44.41444+11.64141144.0444444 epe444~4444444444.4444

Casa BAMBA

Ratolins de casa rica

OOLOKORINAS

creaeld del dITO bartion

COU'r4
LAS MUJERES DEL ZODIACO, Wat: LAS
;no metres dors bornes (CumploINVIOLABLES, y sirena
URUCEAVA MENDIZA SAL
Es dropatza tilo centres ae localitats
rae 1.
Salas de palanca i trampoii.
en.
)< lo0 rellevaments dones (SelecciO).
CURSES; DE LLEBRERS
4 X 200 rellevaments homes
Companyla XIRGU-BORRAS
piernas).
ud. a les 111'15.
Avui, tarda, a les
Partit de watcr-poio.
CAPODROM PARK
gran
rer'isi
c ió de MA 3 I CEL,
Con/ es pot apreciar, el programa
inipan y ta. Tarrä. Denla, coima/ di' 11
BAIX
DE
DEL
SOL
CAMP
da, a
5'15: MAR I CEL. 101, a les
és forca interessant. En el transcurs
MAFIA
ROSA.
d'aquest veurern actuar els carnpIons
Prograrsa per a avui, a un quart
rany passat Angel Sabata i Ri- d'onze de in nit:
caed Brull, etc., que junt als netas
Primera sarro, per a llebrers de
incorporats, corn Carulla, Bonacasa, cinquena categorta 15 0(v lar d e s) : Sol-o,
Olmos, Blanes, etc.. camines de Jet- Se?.ora I, Pilla, Moza, Turca, Tom.
Iliors 1933. donaran 110C a curses
Segona cursa, igual a l'anterior:
ma g nifiques per tal de millorar i e s - DOcli. Lani, Flet:(a, Euch, Li3a

digna competencia i assolir les
re" ers marques possibles, tenias en
compte que de Ilur actuacM depen la
formacié, de recluto de Cataltinya en
listes als vinents Carnpionats d•Es.
;suya.
A pass les proveo de Campinnat.
lean estat incloses curses ole jen;or,
i femenines que per la vàlua de llurs
components arrnrinneixen el acierte
programa d'aquesta primera jornada
dels Campinnats de Catalsnya.
Per primera ' 'vegada hom adoptará
el sistema de kiintitaci6 internacional.
1.a. F. 1.
ho a , senyala en el;
setos reglame .
I Catalunya ho poearà avui
práctica i que regirá
per semprei
o en totes les rompeEcions que
.1 el seu control s'or-

ES LA

Avui, dissable, larda, a les cinc. Butaques
a una posseta: LA FAMILIA, EL NOVIO
DE LA REINA 1 estrena de LeVeelleiTa.
bill, I cada nIt; rexit monumental

TEATRE NOVETATS

LAS

LI M11011 CISI Pill 1 YEITill &ME 1118 POCS

GRAN TEATRE ESPANYOL

.1••••••••••n••111•IIMIP

115•fflovn y l•

444444444444444.4.4444444440444.H44444444444444.044,

AERI DEL PORT
lalwr

rn l'.1cri

ri1111 1111 501 en arlo,

Oben tilos a la ni:untada
mwnImmnIna

MARICEL -- PARK
lamerona rada dla, larda i ml. Eatra•lä
al pare, 5u cenlIne. Funicular I entrada,
i lila pesseta As II. dIssablo. larda 1 litt.
grandiosos reenvals Or ga ti llr- a le P e r Ice
Es-roles Franceses, en riiiiiinenlerarld del
/1 de julio!. 1 iini q Vääsläionelr de lea
auturitats cousulärs de Barcelona

VIES CRIN ARIES
atalantes secreten
•
Dereelet OPIOS LO
19 01.1CL1NICA PAARE ala0A14
Rambla de Canaletes, 11, 1.er

CASINO SANT SEBASTIA
Diumenge, nit, Verbena del Carme
SOPAR A L'AMERICANA
CANODROM D1.1L GUINARDO
GRAN REVETLLA DEL CINEMA

PARC I

Disiente, da 14, a doo timarte dono. de la vell/a
Ball - Sardanas - Cinema • l'ales Muro . Atracclona - ExhIbic16 4 Misa Cinema 11E14

CURSES DE LLEBRERS AMB TRAVESSES
GRAN FESTIVAL ARTISTIC A LA PISCINA IL-LUMINADA INAUOURACIO
DE LES FONTS LLUMINOSES
Concure fernent de ves111. de Pan - Ibticurs il'asplräntä a :alistes elnerhalo
1931 - Presentació de l'Intllattot
Froelarneein de äl.sä
ro Si u h
nousicala WAUZZ 1 de la Neilet te Internacional ESPERANQA RIVERA • asätä.
de
pitnell par( i • ri la
ten, la de Mis els 1irtlElli$
.a
terpluont im minare l'estrena Cono-uta nattoteros el puntuar "All a rlys ' 'd",
La reg la sera filmar/a
Enulda
1
bree) Ilirle d'entrarla al canödnatu.
canuto-lama a la piscina. a pleä
Esnierat Senel ute tlilr 1 re•tallia//1.
!atipla' de entnunleaciót Aulinunibits lord. sti rel especial, des del carta de
uelavo. preu, teau pies. - Trataos a d'Huila 1 aulOnatIbut de la Plata de Lealepi,
u'i2u pcsseles.

toda hellre", -Felipe en el polo" I -Duro ne pelar".
MaJmnie. - "El asesino diabólico". "Lo
que suenan las mujeres". -Mentira
ruar/ira". "El ¡mete retampuro" 1 'Cl
riru • pagó el pato".
mbei be, __
vida peineta de Entq•
"110C49111010", "Ea brigada
dtl e
"$Infonta en los bosques"
aletropol. - -El tenienlis seductor" 1 *El
nwricio de la amuona".
O las armas*, en es•
Mundial. panyot. 1 "II PAL rharrnant-.
Monumental.-"Nobc de an g ustia". "arene se dPlerle". 'roe muierea Y un clori
Juan-, te espanvol.
▪
- -El hoult re que vOlVie" 11inteameta tarda). "Cl Alemania Mere". en
esianyol, 1 "El asno de !turbia/1".
Neri*. - "Medien ImproYMIr10", "El gal.
to mortat" 1 "Larrigata el afortunado'.
;nrecarbent tarda1.
-5.obrenatural" I "moral y
Parlo. amor".
patna peiebe._-"Extrafla aventura". "Co.
laintdan ven suerte" i "La mäscara del
otro", rii reparo-al.
Podre, - -La flan del Mor". "klttlall
oncOntradeS".

1141419101. 1

"ä0Y

Idea/alindo".
Pop o Cinema. - Reportat g es mactuantai.
Actualltats.-"Piablos celestiales" 1 "To• Prinalpal. - "Romanza húngara . ' 1 "11
atetelo de la ertatura".
levo a la ttu•rza".
Alianea. - - Tener de camera" 1 "Un tes. Ramales. - "De última enea" I "ha
lamento original".
bravote".
Amerlca. - "El hombre Mató". "5 0 105 a Recreu. - - En nombra U la le;.- 1 - Una
Lis armas'', "Paddy, lo mejor a falta
olionts
chICO".
Ro y a!. "»,.he de anemia". "E) unArenes. - - Chofer con faldee". en eses.
¡imeable acusider". Y DOs MUJerea y tin
tó 01; "Reporter deteetive", en espa•
411I1 Juan - , en espanyul.
1,5 01. I -511,1.0 y galante".
SalO Carmen. -- -El temes dorada", "He.
Avinguda. - "A tronuiazo "IlonIr, hermanita". en es putvol. 1 "La ley
duraa de Infierno", a mes. a la tarda,
i1.1 Ta11,1n".
-El rey de los fósforos".
Select Cinema. - "Adiós a las armas",
Barcelona. - "El aguds t ei
en (ispan5 01, I "La novia univerallana''.
"susina llene un secreto" 1 "Nolodle Smart Cinema. - -Lorimas de 511ang•bain
de errabal".
du espanyol. 1 -00111 sobra uno".
Beharnia. - "la borrara". "Almas en. Splendid Cinema. - "F.I herc)e se rindo",
r e ntrailai", en espanyol. I "SoY an su'
"Tarzan de los Monos" 1 "Huérfanos
gabundo".
cli Budapesm. A la nit, a mes) "81.
Sein. - "nenianza húngara" i "El at ea•
mone es ast".
lo de la criatura".
Talla. - "El gran blutf", "La hatlesda
"11.n 14-ilari". - MI chica Y
eroadWay.
misteriosa" 1 "raria-310niecario".
Trloinf. - "La vida privada de Enriy o" I "Eacandato en sudauest".
Capitel, - "1.41 1000 de verano" 1 "Cata.
que VIII", "nocainhoie". "I a brigada
11na de Rutila".
111051I" 1 "Sintonla en los bosques".
Cellseum. - -Ignomlnla" 1 'Estaba es' Trlanon. - "Noche tras noche", en ev.
rrito".
-Porque te quiero" I "Loa conZomedia. - "Manolesco", "El neófito- .
quistadores".
'oye, pape".
Uroulnaona. - "Cuando hace ralla un
comtal. - -Piraras de Shang-hal",
amigo" 1 "Carne".
aill0 de Hundan" I "El diamante orto,- Volea. - "He entrado un fotógrafo". "Te
O 51 olaS. - -Ena mujer como ninguna",
quite ayer": a mes, a la tarad, "Usted
"A batacazo 1100110" I - El Pre cio de
sera all
la Mote:ida".
11110. - "mullendo impero!" 1 "Yo ea
Diana, - "Vida asarosa", "Yo, tú y ella",
sido estela".
espan3.m.
011194MI. - "t.a flor de Frasee", "Las
NIUSIC-HALLS
forioas do) baile", "Falsa acusación"
"La ferian/uta oletea".
- Ya/delata I Mercedes leateme'. - "En el hospital", "Papa pler. Pompeya.
ret.
uutin
y
la
:arma",
eli
s
s lar g as" I - Ila
Apolo. - Varielani 1 Me:Tules FM,
eipanyol.
Cabaret Pea/Ibais Reses 1 uta,
Entente. - "La princesa manclul". "El
atarme".
nito iinproeleadn" 1 "Doha Yrandsi Danalna upa,
Varletats.
q1111/1".
.
111,11111
Iseelelor. "Ealrelle 4 ,1,1111194". "l'Ab itarnbul. - Orquestra feapeleda 1 Elft•
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BALNEARI CARDÓ

Caldes de Malavella

TARRAGONA

(PROVINCIA DE GIRONA)

Temporada oficial: 24 Juny al 24
de setembre

Balneari SOLER

L'estació climàtica mes formosa.
Aigües les mes nitrogenades )
arsenicals d'Espanya. Fortament
reconstituents

AIGÜES TERMALS

Ming. Bronquitis. Laringitis. Neurosis. Anämies.
Eatatki d'esgotament. Pell. Malalties dels infants.
Diabetis. Intestina
Clima molt sec. Establiment voltat de boscos. Nova
installació de banys, club:es, inhalacions i polvoritzacion e. Tractament hidroterapic al maten establiment
du l'aigua de la deu cle Sant Roo (arsenical)
XALETS MOBLATS
Sams15, Petxina, O, pral. (R. Flora). T. 18235
Inform
Farn Mole Garrete - Mallorca, 247 - Telèfon 70741

bicarbonatades, alcalines, litigues,
clorurades, tabdiqUes.
Molt radioactives
Molt pures

INDICACIONS:
Estómac, fetge, ronyous; intestins
( colitis ) • albúmina, artritisme,
gota
diabetis.

Ascensor i noves i esplèndides galeries de bany

Turistes i Estiuejants

AIGUES BALNEARI
OBERT TOT L'ANY
Pintoresc panorama davant la Serra del Cadi
A una hora de Puigcerdà. Alçària, 1.060 tu.

Passee l'estiu a l'HO7EL RESTAURANT

SANILLES

SANT SEBASTIA, de Palafrugell

AA

CLIMA SA I SEC
Cuina exoel-lent. Boscoos. Caça 1 Pesca. _Telèfon 2
Guareixen: Estómac. reuma, genito-urinäries
.. Telèfon 2. — Inf.: SARRET - BOQUERIA, 2

Un

El Iloo mis pintoresc de la Costa Brava
Completar pent reformat - Espländkles habitacions
Bona carretera

Hotel -Balneari de 1: ordre
a preus moderats

Mogrufoc pone. lennis,

gotees, Sola crespedades, Centre

Unes aigües prodigioses per Ilurs

Oran Hotel Central

propietats curatives

REUMATICS!

nerviosos, insornal,reurastemo,ralevo
esclorom, raperfensio, apopléxia, flevIta,
Moka Ities

BALNEARI DE VILAJUIGA

Guarireu prenent els banys del Balneari

afrento, anglnes de pa, arhilisras, gota, reumaMal., Fractures, listoles, tnolotnes de la dono, etc.

Propietari: PERE BOFILL

141enme 1 peange4ctes

IÍL

OBERT TOT L'ANY
ORAN CONFORT * BANYS, DUTXES, Me

p.. <••••n•

Termes Victòria

• T.4444 14 n4•41441 44•4441

No sorbo de Ccdolunyo

No aneo o l'estrungef

TEMPORADA oit 15 MIIIG 37

TELEFON NUM. 1

AUTO A L'ESTACIO

CALELLA DE PALAFRUGELL

TELEFON 7

deoea,son a 25Iuns de lo Costo boyo), Voll tanto al peu
del Montseny I Galteres. Curo de repón. L'o< Ideal d'estwel

OCTUBRE At

OBERT TOT L'ANY

VILAJUIGA GIRONA (ESPANYA)

FERROCARRILS DE M. 5.

Santuari de 1111EHIII-lerp
a 1.200 metres sobre el nlvell de la mar

Luxes Restaurant - Habitacions amb tot el confort

Immensos pinars - Bella vista Incomparable - Aigües
fresques molt potable:,

(S o rtide. dc Barrelnna (cstació de Fron ça) a les 5 h. 31

DIES FEINERS .

PREUS MODICS

TON!

Hogar

8* •ervehen coberts

• AUTOS DE L'HOTEL A TOTS ELS

AIGUES DE SANT HILARI SACALM

7 II. 44.)

Hotel

13'05

Martin

de juliol fins al 15 de setembre
Obert de
Auto diari de Barcelona-Sant Hilari durant la
ts?xnporacla oficial
Informes: Bog leria, 13, primer - Telèf. 17953

Per a informes, a les estacione i al Servei Comercial

Barcelona

Telèfon 20.650

TRENS ESTACIO DE BALENYA —

CALDETES

TELEFON 17

Els que viatgin en grup podran adquirir bitllets directes des de qualsevol
procedencia de 11/41. S. A., als preus especials de la tarifa de grups i amb una
reducció important en el trajecte de carretera.

tul-Al:1,1ms Per
a

CUINA SEL13CTA * CONFORT MODERN
OBERT TOT L'ANY,

Sortida de Barcelona (estació de Fran ça) a le! 7 II. 4,)

—o—

1

DAVANT LA PLATJA

DIES FESTIUS . •11'75 pessetes

RISTOL
Pisos

PROVIDENCIA

Servei diari combinat amb auto-car pur l'estad() de Sant Celoni, amb bitllets d'anada i tornada directes des de Barcelona, als següents preus:

LLOC PREFERIT PELS ESTIUEJANTS

'atraerla Tecla Sleei
Telefnn To',A. 3. Tri,
Dorarla 1.er de MAIC
a 15 d'OCTUBRE
Grana reformes
JARO! PER A INFANT

Ho t1 Restaurant

A.

Excursionistes
a Santa Fe del Montseny

TELEFON núm. 6

HOTEL

Telèfon 28

Caldes de Montbui

I

AIGÜES DE RIBES
Den Fontaga, la millor aigua de taula per la
seva escassa mineralització. Es ven en garrafono de vuit litres. Es porta a domicili

Dipòsit: ROSSELLÓ, 187
Telèfon 76106

e

Balneari de Ribes
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Obert del 25 de juny al 30 de setembre
El més important del Pireneu, a tot confort;
• habitacions amb beny i water. Festes i concursos esportius. Clima ideal. Estació clima-

HOTEL MONTAGUT

Eis 6 motius
principals
que converteixen

tol ógica de los millors d'Espanya
1n•

A

en 'loe predilecte per a solorn d'estiu:
1 La seva situacití privilegiada a la COSTA BRAVA.

4 Les seves comunicacions fàcils i ritpides amb Barcelona.

2 La seva platja magnifica, de poc fondal i aigiies netissimes.

5 La seva urbanització modifica.

3 La seva esplèndida vegetació.

6 El seu característic HOSTAL DE LA GAVIN 4., tot confort i distinció

Aixtho proclama tothom qui ho eoneix. Aixi ho proelamarä tothom qui decideixi visitar-lo
MMIMMIMIIINIIIMMIIMM
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