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El patriotisme de la Un
U. S. A.

prec del senyor Samper al Els traspassos de aireeis
President de la Generalitat El Cantil« mayor

U n a iniciativa Demana Palsetemei6 d'aplicar la llei
exemplar
.
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La representació autentica dc la
nquesa agrícola organitzada de Catalunya ha tingut una iniciativa que
ha. de contribuir podcrosament a restablii- la calma en els nostres campa i l'emuta: en les relacions entre la propietat
i el techa!! de la terra. Signar pel president de la Unió de Sindicato Agríenles de Catalunya j pels presidents dels
Con-lúes Oleicola, de Productes Horticoles primerencs, de Ramaderia, de
Fruites i Verdures i de Cereals, ha estat
eievat al President de la Generalitat un
document inspirat en un immillorable
han sentit i en el mis alt patriotisme,
encaminat a facilitar la soiució definitiy a dels conflictes pendents.
L'enumeració de les entitats que signen l'exposició demostra que hi són
representes Pis veritables interessos rurals de Cata:Misa, tant d'una banda com
de l'altra. Propietaris i arrendataria.
sense distincin, tan constar can, a catalans la sera adhesió shicera al govern
de Catalunya, i demanen que la hei elaborada pel Parlarnent Catalä, en virtut
de la competencia legislativa que la.
Constitució i l'Estatut i han reconegut,
sigui "aplicada amb esperit de generositat, defusió t d'alteoa de mires nue
els moments exigeixen". Mes avall el5
eignants de ni:warrant document diuen:
"Crelem que, ti be la Ilei aprovada pel
nestre Parlament, fent lis d'un dret que
cap catala no Ii pm negar ni tan solo
regateja r, conté articles inadaptahles a
la realitat del conreu de la nostra terra. Creem també que té ntitafl C Govern de la Generalitat per a trabar la
enlucid harrnbnisa. que seria arreglada
per gairebé la totalitat dele pagesos de
Catalunya, i és desig de tots nosaltres
que el Govern dicti normes i reglamenta
i recapti del Parlament. si calgués, la
modifica, d'armella articles cine , cense
alterar Fesperit de ',a l'el, facin pcaiFir l'aplicaeió d'uns preceptes que en
determinarle s comarques poden perjudicar mil pretenen afavorir, massa rígido, potser. alguna, par clara anees.
per tal que mol articular-se a la realitat, seise perturbar la producci6 ni
senivar la riquesa agríenla catalana".
Es tot goig i una veritable satilfacci6
per a nnsaltres entre corn els represen:tanta mis autoritzats deis interesa os en
pugna fan seas els punta de vista que
e: dissabte de l'altra setenana exposivern
amb tota franquesa daquest mateix llar
estant. La satisfacció més gran , Pecó,
ens la proporciona veure com propietaris
i conreadors, elevant-se per damunt de
les Iluites partidistes, coincideixen en
l'esperit de catalanitat que fa exemplar
la seca iniciativa. La setmana passada
de je n/ que la catalanitat hacia surtir victoriosa en la primera instancia d'aquest
plet promogut pel despit i la por electoral dun partit catada.; l'el/duna completävem la nostra idea invitant lleialment
e: Gavera a cercar les soluciono adequades, presentant, amb tata noblesa, la
eirestió al Parlament, que és ininic que
té potestat legislativa en aquesta materia.
Aquesta segona instancia és exclusivament
nnstra perquS.gracies a l'energia del noble
de Catalunya, la qüestió ha estat reintegracia al seu veritable domini. Els que s'han
de posar d'acord són catalana, j qualsevol oficiositat forastera seria una intrornissid inadmissible i revoltant. I aquest
e; el camí que assenyalen les entitats
signa nt s del document, com a representants legitim; de l'organització agrícola
catalana.
Aquesta patriótica iniciativa deixa al
descobert la maniobra anticatalana dels
que vollen aprofitar-se insensatament
l'apassionada confusió promoguda al voltant de la :leí de Contractes de Contén;
aquest document desautoritza sense apellacia els instigadors del funest recites que
ha e xposar Cn t a lun ea i la República a
tants perilla gratuita. Ara s'ha vist qué
hi hacia sota !a campanya de desprestim
:mellada per la Lliga amb l'excusa de dttensar cls interessos agricolee de Casal:una. i també ala vist si era injustificada la por de perdre uns vota que ja
havien perdut mole abans.
Dies enrera dèiem que l'operació derrotista realitzada a Madrid centra e:
Parlament i l'autonomia de Catalunya
l'error rnés greu de teta la história política
del Sr. Cambó. Si nIg.ú estä encara prou
ofuscas per a dubtar-ne. l'actitud d'aquests
p-cpietaris i renreadoro Ii treura la bena
dels ulls. Afortunadament per a Catalunya, no han prevaigut les intencions de
la Lliga ajudada pels monárquics capa j els catalana mateixos. prescindMt
del, malo patriotes. trobaran el caen de
la raó i de la conc6rdia. Les manifes t acions que el Conseller de Justicia i Drst
feia ah:r. parlant amb els periodistes, sobre l'estat de la niiestió confirmen les
bones impressions que en tenim, i estem
segurs que el Govern de Catalunya sabrá
trobar la fórmula Tse, tot enrobustint la
cera anormal. coordinará, en benefici d'una
i altres i dels alts interesaos de Catalunya, tnts els elements que juguen en la
miestió.
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Els treballs per la conobrdia erropea

Els pactes en curs de negoMartí Esto @ contesto
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Contraetes de Collares' mentre no s'avinéni
Reielistie La causat
fidelment a lea clisposieions de la Consti- senyor Guerra del Rio El diseurs de Hitler al
una deeepeio' tenerla
tudó i de l'Eatatut
FinanMadrid. 14.—El sots-secretari de la
Presidencia ha manifestar als
distes que él cap del Govern no tema
can noticia que comunicar a la premsa i que possiblement a les set de la
tarda rebria els iniormadors per a facilitar-los algunes noticies.
Se sunosa que facilitará a la premsa
una nota relacionda amb el problema
cataib
ENTRE ALTRES COSES EL
SR. SAMPER PARLA DE L'OPICI TRAMSS AL PRESIDENT DE
LA GENERALITAT
En retare aquesta nit els periodistes
el ca p del Govern. els ha manifestat
aue entre les nombrases visites que
hacia rebut al mati figuraven la de
l'ambaixador d'Espanya a Cuba, el
q ua' ii ha explicat la situació daqueila i ha. especialment la dels espanyols
allí residents, a canses/nene:a de la
erra cris; per la qual travessa el país;
la dels di p utats senyors Valdepefias
l'antes. per interessar-se tiemplé esrudii i reso:gui com més aviat millol'assuninte de la desgravada del; vins;
i la deis senyor Noceda i Gazapo, tinent coronel i comandant, sesPectivarnent. q ue formen part de la Co/11:SSió d'invitar :a Gentralitat a qué
han clanat tomate amb tota mena de
cietalls de les vicissituds de l'assumpte,
i de l'estat en que es troba.
Preguntat el senvon SamPer sobre
rassum p te Catalunya. ha contesta::
—Resp ecte a Catalunya he de comunicar-vos que ha estar dirigir un
ofici al President de la Generalitat,
mar a representant de l'Eatar a
regid autónoma. a tenor de l'article 14
de l'Estatut. confiant al seu zel la
missid d'invitar a la - Generalitat a que
s'ahstin g ui d'aplicar la Llei de in de
inn y darrer. mentre no s'acomodi ficleltnent a 123 diSDOS:CiOnS de la
i de l'Estatut.

La temporada oficial
de Teatre Catalia

Concessió definitiva de la subvenció
de la Generalitat

El senyor Jsaa Lluhf i Vallescä,
conseller de Justicia de la GeneraWat que es troba a Madrid
Un periodista ha pre g untat al President del Consell si tenia coneixe.
mera de la presencia a Madrid del
conseller de Justicia de la Generalitat.
senyor Lluld, que segons seinbla re•
nia a consultar un metge sobre una
malaltia q ue oateix.
—Si --digne el seoyor Samper—; conec l'arribada del senyor Lluln i cte.:
que, en efecte, el seu oiat-ge ha estar (le
carácter purament paeticular. Eh cura si
Mestranya molt en Ilegir anit pas,ada
eis periódica fo il la noticia que sortia
cap a Madrid el senyor Companys. Em
va estranyar perqui, d'esser corta la titicia, jo n'hauria tingut coneixement amb
certa anticipació. Tal cono jo can pensa
ta ha resul ta r : el senyor Lompany; no
sors i de Barcelona, i si el senyor
i er aixó cena dupbte es tracia d'una
confusió.
311Sobre el Problema de Catalunya
coro us he dit en diferents
C n2 i
ocasiono, segueixo tenint fe. Cree que no
hi ha cap mis solució que la que fi:arce:en els camina jurídies. Aixi convence/
al Govern de la República, a la rrgió
autimoma i a la pau pública. Cal esperar de l'equanimitat de totes les persones que han intervingut en aquesta qiicstió, que se'n donaran compre i. per tant,
repeteixo, jo em sento no optimista ni
pessimista, sind confiar; tinc
Un altre informador pregunta s¡ la
viaita dels senyors Noreila i Gazapo tenia interés politic, i el cap del Govern
contesta:
—En efecte, els nostres comissionats
per a la demarcació de limito d'Hui
m'han donat compre aznb tot detall de
les negociacions i vicissituds que han
passat, i s'ha acordat, i aixi ala fet
constar en l'acta signada. rnantenir
rstatu- q uo" fino al mes de setembre:
per l'octubre es reunirá el ple de !a
Loinissió per tal de continuar estuclant
el problema.
El senyor Samper acaba dient que diPuras es reunirá la Diputació permanent
de les Cortsi que dimarts se celebrará
Consell de Ministres a la Presidencia.

"Divendres, a les deu del vespre, al
despatx del conseller de Cultura de la
Generalitat, van reunir-se els membres
del Comité del Teatre, per tal d'estudiar l'adjudica ció definitiva de la subvenció al Teatre Catala.
Ptesidits pel senyor Ventura Gassol,
van assistir-hi els membres del Comitè
senyors: J. Pous i Pagés, Alexandre
Plana, J. Puig i Ferretee, Josep Maria
de Segarra, Domènec de Bellmunt,
J. Millas i Raurell. J. Vidal i Jover,
Claudi Castells i S. Joan Arbú, que
actuara de secretari.
Llegides les conchasions deiinitives del
plec Aluges-Nicolau, i feta la votació, la
subvenció fou adjudicada al plec que EL CONTINGUT DZ L'OFICI
signen aquests dos noms."
Per conducte autoritzat ala tingut
Segons hem sentit a dir, votaren a coneixement dels termes de l'ofici que
favor del plec Nitolau-Aluges els ac- el Govern de Madrid ha adreçat a la
usara Pons i Pagés, Puig i Ferretee, Generalitat de Catalunya. Diu aixi:
Domènec de Bellmunt, J. Millits-Rau' El dense que incumbeix al Genero
rell. J. Vidal i Joven i Pere Cavaller, de la República de vetllar per l'eficàaquest darrer per !letra, i en contra els cia de les sentencies del Tribunal de
senyors Alexandre Plana, Josep Maria Garanties Constitucionals, en contrast
de Segarra, Claudi Castells i Sebastià amb la l'el votada pel Parlament caJoan Arbó. El Conseller de Cultura vo- tala el dia 12 de juny passat, suposa
ta amb la majoria, tal com és costa,/
el risc, en la prittica, d'ocasionar
de fer en semblants casos.
Cal esperar que, ja que no bou feta greus pertorbacions d'ordre juridic
beneficiaria de la
pública la propo s ició provi sional de la àdhuc als mateixos
cenyora Nicolau i senyor Aluges, es do- dita Beis
nin a conèixer ara les conclusions defi(Segues a la Paf. 5, C°L.
nitives.

Ahir al migdia el Conseller de
ces, senyor Mami Esteve, rebé els periodistes i els fétt les següents manifestacions relacionades amb els traspassos de
serveis:
Ilegit —comenei dient— les declaracions 'eres a Madrid P e l ministre
d'Obres Públíques, senyor Guerra del
Rio, contestant les nieves, relatives a
la reserva a favor de l'Estat de l'execució de la legislació deis Ports de Barcelona i Tarragona.
El senyor Guerra del Río confirma
plenament tot el que jo vaig dir respecte
a aquesta qüestid, àdhuc la seva oferta
de deixar la reserva limitada al Port
de Barcelona.
El senyor Guerra vol fer creure que el
scu decret és consequencia de l'acord Pres
per unanimitat per la Comissió Mixta
declarant d'interés general els dos porta
esmentats. L'acord de la Comissió Mixta
esti be: les conseqüències que en treu
el ministre d'Obres Públiques, tense deiamar d'ésser constitucionals, són perj •adidais per a Catalunya, quan a la mä del
ministre estava que fossin favorables i
jumes, molt més instes que ara.
Per l'article 12 de l'Estatut, correspon
a la Generalitat la legislació i execució
de teta els parts catalans que no siguin
declaras; d'interés general, legislació i
execució. Quan un port é.5 declaras dintetes gcueral —Barcelona i 'farra:sanaI • Estat recnpera la legislació. Aquc,ta
era la conseqüència forçosa de la declarecid feta per la Comissió Mixta i no In
tenia/ res a dir. En aque sts porta queda
tambi a favcr de l'Estat, en un ordre pusatinan potestatiu, l'execució directa que
pugu i reservar-se. El ministre d'Obres
Pi/Migues ha portal fina a 1.eXtreM Vals
d ' aqUe5ta facintat; l'ha feta extensiva a
tots des perts i en la tatalitat de iuncinns i senvis. No U° vidgui atribuir a
:a COM:5ii45 Mixta , l'acord de la qual
cbligava a res mes que a 5ntmetre els
dos ports de referencia a la legislació
general.
El senyor Guerra del Río, en les seve4
declaracions, ens presenta la sera tesolució com una mena de sm-vei que fa
al Post de Tarragona, i aixet si que cal
contradir-ho resoltament. Diu que anuest
port. per la sera importancia, ultrapassa
els interesaos exclusivarnent regionals, ja
que l'aura désser, i ha d'aspirar a ésser
mes intensament port natural de gran
part de l'Aragó i de la regid valenciana.
Admetent que aixi fas. i qué? Pel sol fet
d'executar-ne la Grneralitat les obres i
serveis, deixaria d'ésser-ho? També esta
cAntastiat separatisme. el senyor GZIerea del Rio?
No vml l comenta r les apreciacions politiquea del final de les declaracions que
replico. Jo vaig dir que dels traspassess
de arrecia no dile volgut fer mai arma
política i quan les coses s'harnfet lié i
am b justicia m'ha mancat temps per a
proclamar-ho, cense pensar en qui se'n
pogués beneficiar encara que fos aducesari de la política partidista que represento.

Ha mort Dovgalevski,
ambaixador dels

Soviets a París

Docialealn
Dovgaresski e ra un del, pocs que havien sabia mantenir lies :erais de ia mesura. Era antbairador a París, pera desplegava una cesta acoja solare les &tres
representacions diplomàtiques de ¡'Suroja occidental. L'acostament trae:corte, que lentes conSeqUésicics gro/avalorar:
Ira litiga, era en gran por! obra de Dovgalevski. Mala& fria tentps, s'havia &asilada a Mentan, demanant al clima Mediterrani la restan-ocia de la seva salut.
Mentrestant, s'ha ocupat deis afees de
lambas-ruta Roseadvrg, el grial el useceirà probablentca.

S'iban eneunyat pessetes de la Repúl3liea
Madrid, 14. — El Banc d'Espanya
ha rebut el primer lliurament de mone-

des de pesseta amb l'emblema de la República. La suma lliurada ascendeix a
150.030 pessetes.
La setmana entrant es lliurar una
ntlantitat igual fins a completar un total de dos milions de pessetes, l'acunyació de les quals es fa actualrnent a e
n'unes . 25.000 pessetes diàries.
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• A3uiranya ha quedar unb t >un de nazi

mort l'arnbaixador
Parle, 14.
de Rússia, Dovgalevski.
I.es honres fúnebres tindran lloc el
vinent dimarts, i ea retran al cadáver
honora militara.
Immediatament despris de la cerimbnia, es procedirà a la incineració de les
despulles, a la qual sulaineut assistiran
els membres de la familia. Les cenares
senil traslla l adea a Moscou.

El discurs del Führer al Reichstag se-

anda eSSCtli objecte de cornearais, espe-

Europa sencera
s'apassionava"
...per un combat que ha
estat la comedia mes
gran del segle

cia/meta pal seu silenci absolut sobre poLlegiu, a la pägina 4,
lítica internacional. Es convicció general
la continuació de l'imque Hitler Itlia suprimit a (farrera hora
pressionant reportatfa el referent a relacions atnb ¿'astral ge de Léon Sée
der, restant aisi imPortancia a la setsió
del Reichstag.
Es labil de comPrendee que l'actitud
Presa pel govern anales, en Pie acord
Stein el frands, i el sabia canvi dectual
a Roma, delicti haver induit Hitler a callar, esPerant els esdeveniments ulterior:,
i sobretot Per estudiar el camí a seguir.
Certament, a Berlín deu hacer sorPrés
l'actitud Presa per Italia; pera aisd es
podia esperar, perqué era imponible que
Paja remangues al costat d'Alemanya
en una política negativa, quan amb els
pactes ideas per Barthuu i Litvinov desapareisien les ra y es mis o menys veritables dinferioritat d'Alemanya respecte
als nitres Estats.
No es podia esperar, per tase, que Palia seguís una política de mantenir encara dividida Eurota.
Alemanya es traba ara amb el dilema:
cooperaeió en igualtat de condicions, o
isolament voluntari. I e n aqM,St darme
cas no odrin culPar ningti.
Des del punt de Meto ruropeu, l'adhesié italiana al Pla de Barthou és 101 esdeereniment importara, per la voluntat de
coilobaració que demostra. Aisb es ev .
fruir de la diplomacia france--dualment
sa, que, desitjosa desistir els malenteses
en aquests darrers
culle irança i
lemps, ha treballat intensament i ha reeixit en l'espinosa qiiestró dels italians
de Tunis, convertint el "modus vivendi
rena pable cada tres ntesos en un tractat
de cinc anys , i arranfant la delimitació
de &narres entre Tripolitania i Tunísia.
,n embla que el via loe de Barthou a Roma
tindria coto a finalitat refermar aquest
aeond.
La visita a Mussolini de rantbairador
de la U. R. S. S., a Roma, pot isser
es indici que les relacions entre aquest
país i Italia seron ropreses amb majar
AV11:11;
cordialiteaue abonas.
Tet,elermu, fe mitosor que la Pacifica•Primo Camera casa
da europea i el consegüent desarmament
lista dona per fi un gran paz,
ä del príncep gentil
3
Després
del
distas
Londres, 13. —
g La infància i la jovende Sir Jan Simon, ha fet ús de la paraula el senyor Churchill, el qual ha ! tut de Primo Camera
precisas els dos aspectes favorits de la O
seva tesi: la necessitat de defensar la
DIMARTS:
Societat de les Nacions i les reserves
sobre el desarmament.
La vida penosa i miseAbano que l'Organisme de Ginebra pugui recolzar-se en una força annada, cal
rable del que havia
que strbsisteixin els armaments nacionals,
d'ésser campió del
especialment en aviled.
Després ha parlat Sir Austin Chammón
berlain, el qual ha retut homenatge al
senyor 13arthou i ha recolzat el Pacte de easamunwasonsenenrasyszatarmirst
reciprocitat.
Ha aiegit que ei Alemanya es negués
a acceptar-lo, aleshores, i sols en aquest
cas, ell formularia unes manifestacions
iguals a les del senyor Churchill.
El senyor Eden ha resumir la politica
anglesa en aquesta fórmula: una PO'
lítica d'aillament es impracticable; l'antitesi de l'aillament és el rnantenimenr
de relacions estretes amb Europa i amb
el atén.

El misteri Camera

Chamberlain

La Voltaa Franca

Ahir els corredors
descansaren a lilça
Pera avul, l 'etapa NiçaCannes
Niea, 13. — Durant el dia d'avui
eis corredor; han descasar, i han pres
forms per a la bosta etapa de demà.
Alguna corredora s'han dedicat e
recórser en autornóbil el trajecte
Niea. a Cannes que han de seguir
demá s Altres han preferit gaudir a la
platja de Niea i cía nies han optan
per tancar-se a l'hotel i descansar el
o ble.
majos nombre dhores
Les reclamacions presentades per
alguna corredora que. es creien perjudicats per existir a la inca de Nien
duplicitat de senyals, han estat deseetimades pels organitzadors de la
Volta, els quals consideren que es
tracia d un petit detecte dorganitzacid local acuse Inés transcendencia.
Els corredora es lamenten, no obstant, d'aquesta decisió, pesque en el
moment de realitzar l'aprint final no
sabien exactament on acahava Ilur
cursa, i per tant hagueren d'augmentar Ilur esforç.
El net iavorit per a l'etapa de denta
es Rene Vietto, gran trepador, i que
a més correrá sobre el seu terreny
nadita ja que es natural de Cannes.
Les famoses serralades de La furbi t ¡ Col de Braus els coneix Vietto
Perfectament.
•
• •
nnsa, t s . To t , els seguidors i
els mateixos corredors coincideixen
a apreciar que el que li faltava a
Trueba era confiança en ell mateix.
Els fets han demostrat durant les
tres darreres etapes que la "Pina"
es troba en perfecta forma i que. és
menys sensible que ningú a la fatiga.
En Ezquerra, per exemple, es conegué ahir l'esiore realitzat en dies
anteriors. En Trucha., no. Pot dir-se
que Trueba es troba ara millor que
mai, perque corre en la plana amb
més seguretat i amb mes domMi.
Está en possessió de tots els sens
mitjans física i morals, i tots els mitics convenen que és més complet
que l'any passat.
La reacció de Trueba s'experimentà amb la seta recent victòria,
alud indueix a creure que en les jornades dels Pireneus pot aconseguir
encara millors trionifs.
Discuteixen els critics la táctica
dels espanyols. En les dues darreres
etapes han trigat a arrencar; quan
ho han fet, alises corredors els havien pres ja la davantera. Trueba
mateix no hauria realitzat el salt l'altre dia si els seus companys d'equip,
principalment Mita Montero, no
llagues apressat amb tanta insistencia.
Ezquerra allega que no coneixia el
camp. 1 alee, no es una disculpa, sind
una raó. Cal coneixer bé el camp per
a desenrotllar les täctiques apropiades.
El descans d'avui ha vingut be a
tots els corredora, pesque es trobaven molt fatigats. Els espanyols, que
estan molt animats, i que constitueixen equip —deixant momentaniament els suissos —en el qual fina
ara no hi ha hagut bajaes, faran encara de les seves.
El 3 espanyols adir. en cesta manera,
la incógnita de la Volta, l'element que
obliga a ésser prudent en els auguris
en leg profecies.
Ahir Ezquerra queda rerassagat;
es destaca, pecó, el 'mis Albert Buchi, i alai hi llagué compensació pel
que fa a la classificació per equip›.
Es de desitjar que el corredor de
Winterthur segueixi corrent be per a
defensar l'equip ibero-anís, per si de
ras falles s in els seus principals puntals, que fins ara han esto els espanyuls.
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Diu el Sr. Dencius

El ~cura de Simon ha
ben acollit a França

estat

París, 14. — El discurs pronunciar
per John Simon a la Cambra deis Comuns ha causat molt bona impressió als
cerdeo política francesos, especialment
en alló que es refereix a la perfecta
reciprocitat de garanties per a les potencies signants del Pacte de l'Ese solare el qual el sensor $imon ha insistit particularment.
Les declaracions relatives a Rússia ¡
a l'entrada d'aquest »als en la Societat
de les Nacions, han tingut tambe
vació del govern de Paris, els eSiORO,
del qual en aquest 3entit són ben coneguts.
Convé insistir que els Cerde o fr ancesos estan perfectament d'acord amb
el cap de la política exterior anglesa
i que la conclusid del pacte projectat
obre perspectives més favorables per
a la represa de les negociacions encaminades a la eonclusió del Conveni
de desarmament (Seg. Pdo. 7, col. t)
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"Abans de ve dies
s'hauran acabat eis
incendis de tramvies"

Al znigclia el senyor Denas no y1
rebre a la Conselleria de Governaci'
a l'hora de coaturn els periodistes pe
trobar-se a la Generalitat.
A la galeria gótica de la Generalis
tat el conseller innen i de Governació
dirigint-se a un grup de periodistes
digné:
—Ja podes dir que ernplaeo als dd
"La Ven" i cls die que abano de viril!
dics slatirà acabat anda els incendis 1
sabotatges dc tramvies.

Llegiu, a la pagina 2, a
"Les Lletres i les Arts"
"MANUEL MILA

I FONTANALS"
per J. M. Miguel
i Vergers

-----------IDEA

A Valinela han tingut pietat dele guärdies encarregats del trille, quo
han de pastear horca i hoces • ple sol i els han obsequias amb aquest parasol, el qual, al bd no ti molt d'este tic, de indubtable que ha de fer tnia
cOmoia la dura tuca dele urbana en aquesta mesas de riaor6e una

TPLP"~".1
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El manifest de
la U. S. A.
Im

aelariment

La majoria de la premia de Maarjd. arribada dissabte a Barcelona,
en fer en-1/cm del document que la
u . S. A. lliura al President de :a
Generalitat, atribueix a la Unió de
Sindicats Agricoles de Catalunya determinat caracter politic que només
• desconeixement absolut de la seca
constitu i d i del sea historial poden
harer informar.
El Consell de la U. S. A., integrar per dos delegas; de cadascun
deis Comités de Producció, que eón
la seca anima, i elegits Iliurement
pels Sindicats Agrícoles de cada especialitat. esta al marge de rota velIcitat politica i persegueix solament
j iinicament la defensa de la produccid agrària.
Es precisament perquè ha cregut
deiensar aquesta praaducció amenacada, i sense altra segona intenció,
que la U. S. A. ha redactat el docume nt sobre la Llei de Contrates de
Conreu, i ha de fer constar que, des',ligada en absolut de tots els partits
rondes, i al marge de tot interés
¿'estament, ho ha iet únicament amb
e:s ulls fiaos en la prosperitat i en
benestar de tots els catalans.
El procés del document és mol:
anterior ala articles a qui es refereix
'a premsa de Madrid, i per tant és
orad que la iniciativa no te res a
veure amb l'actitud de cap sector

palitic.

La Unió de Vinyeters

de

Catalunya

S'efereix al President

de la 6eneralitat
El Consell de la Unid de Vinyate's de Cata:unya, en la seca darrera
feS5:6, celebrada el divendres passat,
va acordar dirig:r-se a l'Honorable
President de la Generalitat de Cata:cuya en el sentir d'oferir-li el sec
:ancurs en aquests moments greus
ie pertorbació al camp, per tal de
:ocurar aconseguir fer una obra de
au i de trobar una solució
r:ca en els conflictes pfante'ats.

LA

Cine ferits en una
violenta baralla
de familia
Pels volts de les cinc de la marinada
d'ahir, uns guärdies de iegurecat,
guardia civil i el vigilant (-,mrad Bertran Berrean anaren al carrer de Papal, a la casa assenyalada ainb el numero 3, on demanaven socors.
Mentre hi anaven veieren un individu com corria, prenent la direcció del
carrer de Papin, i cap a la de Sants.
amara en tus de camisa i tacat de sang.
Els agents el detingueren, i l'escorcollaren, trobant-li un ganivet moh gro,
rambe tacar de sang, arnb una inseripció a la part superior de la ¡ulla que
deia: Genis Velera.
Els agents es presentaren als baixos
de la casa del carrer esmentat, i veieren
un grup de persones, totes elles ferides ,
que es disposaven a sortir al careen Custodiats pels agents, passaren tots eils
al dispensari d'Hostafrancs, on els curaren les ferides que presentaren.
Consol Vilará i Pone, de trenta cinc
anys, la qual presentada uns ferida punxant al dors i raquidea, de prondstic
reservas. Rafe! Irles i Sensano, de einquanta-tres, fill de 'Catira, que es l'individu al qual la policía trobi el gata- ,
vet, presentara una ferida incisa a la I
regid interescapular esquerra, i altres
a la regid superescapular i als Ilavis,
també de pronòstic reservar. Encarnacid Carda i Bellmunt, de quaranta-set
anys, fina d'Ares de Maestre (Castelló),
una ferida incisa punxant a la regia
iliaca esquerra, i ferida incisa al braç
a la mateixa banda, de pronòstic reservar. Franzest Rodríguez Barrionueso,
cinta-quatre anys, fill de. la Unió
alúrciat. gendre de Rafe! Irle s . presentava diverses ferides al cos. de proMistic heu. Josep Toledano Acareo, de
yint-i-nou anys. d'Ayegui (Navarra),
de ferides incises a la m'a esquerra.
Tots ells resultaren ferits per hacerse insultat primerament, i barallat desares Rodriguez Barrionuevo amb el senyor López Irles. Aquest darrer digné
al seu gendre que no tenia res d'hnme,
traient-se el ganivet, intenta agredirle,. EL« llogaters de la casa s'ai barre¡aren. formant-se da « bàndols. i es produí una veritable batalla campal. du ram la que" e? hescanviaren mistuarnent
una cuantitat abundant ele garrotades.
cops de cadira i ganivetades. Irles aredi. amb si ganlvet, tots els que cc li posaren al davant.
La poliria es presenta a la rasa del
carrer de Pap:n, número 5 . nn cia Erancese Rodrignez. 1 s'incautaren d'un altre ganivet. també null grr'c.
Tots els ferits foren nosats a la dodel :rielar de guarelia.
posició de?

Per a les sales d'inA Reus
fants de l'Hospital
Inaugurada de la
Chic
Residencia Internacional de Se.
:..retes Estudiants ens Presa la Pu:acaci ó de la següent carta o be s a:
"Sr. Director de LA PUBLICITAT.

Ciutat.
Disting:t senyor:
Circumstancies diverses ens han por-

ud a coneixer el tristissim estat en que
es troben les 5a:es d'infants de l'Hospi;41 Clinic. Mancades de toa uns de peraaral i roba, poques esperances de m i Ira peden oferir als nen_s malalts
d'acollir-s'hi.
Amb el fi de remeiar aquesta simacia
arr.arguissima. ja que d'infants es tracta.
s .:a constituir en aquesta Residencia, al
'tat de les Secciens d'Esports, CultaFestes i GOV ernació. la d'Assistencia
amb n'une objectiu, de mot1.7Z!, diferir a una sala de trenta inf,.-t s de l'Haspital Clinic tat el que
5-.:gui per a Ilur emnplet guariment.
."I pressupost de sosteniment es , miere, de 25 ,1 pessetes mensuals. i per 01
cobrir-le hadern persas sollicitar
especialment de les d ones. el do-t í iu de 25 centims per mes. Un grup de
7 ,i1 enes resnldria el problema d'una
sala de ao infants: si es formes mes
dun grup e«tendriem l'obra a altres safins aten - er rota la Secció Infantil
de l'Hospital ninfa
No creiem difcil reeixir en el pro¡asir:
que es dernana is tan petit
j la importancia de l'obra es tan gran.
cae esten convençudes que na hi haurit
ragú (pie armestes linies i ens
regui la seda cordial coNaboracid. Per
a simplificar-la, nreguem a tras els lee i sobreat a les lectores, cae prori.rn interesar en aquesta activitat el
niavim nombre (farnics. companys de
tre `, all, etc., i aiscO aronseguit, que s'adreen a aquesta Senció. on els cuan do•
tota n:eita d'instrurcion s per a
gara::tia i simelicitat de l'obra,
•
la se c a magnitud.
'amida de la sera amahilitat sie
aquesta lletra, el saluda
-

La Presidenta
Se , ei4 d'As.ciathei l Infantil
dy la Pesidim,in
MARGARID.4 PALL10E

PUBLICITAT

Caixa d'Estalvis
de lo Generalitat

Reus, 14. - Aquest mati cha efectuat la inaugurad() de la Caixa d'Estalvis de la Generalitat de Catalunya,
amis assistenzia del conrissari de la
Generalitat a Tarragona, cornissari
d'ordre pûblic, senyor Pujol i Font;
l'alcalde de Reus, v Borras; senyor Macla Mallo". de Tarragona; director de la Caixa d'Estalvis de la Generalitat, senyor Arquer: jutge de primere instada de Reus i director de
II nstitut de segona ensenyança.
L'acte de la inauzuraci•'• comeneä al
saló principal de l'Ajuntament. amb
gran assistincia de pablic, entre el
qual poguerem veure tots els directors de la Banca local i mesures i
mestresses nacional; de Reus.
El senyor Arquear ha declarat cbert
i ha procedit, en primer lloc,
a la lectura d'un telegrama rebut del
conseller de Finances dr la Generalita t , senyor Martí Estere. excusant-se
per no haver pogut assistir a racte,
retingut per obligacions ineludibles.
Ha parlar després l'alcaide. expres-

Els porte de Tarragona
1 Barcelona

•n•••

A la presó de Barcelona

EI que diu l'Alcalde

de Tarragona
Tarragona, 14. - L'alcalde, senyor
Lloret, ha fet manifestacions a un
periodista lamentant-se de la decisió
de l'Estat Central de reservar-se l'execució de la Ilei pel que es reicreix
al port de Tarragona. Els %mis sen-

timents autonomistes Ii donaven lloc
a esperar que en aquest, com en altres aspectes de les relacions entre
l'Estat Central i la regid autónoma.
la conducta observada hauria estar de
franca confiança a la capacitat
Catalunya. Ha afegit que sobre aquest
punt está d'acord atril, el que va expressar el senyor Roig Bergada, en
el sentir que els ports de Barcelona
i Tarragona haurien de municipalitzar-se,

Es vol lancar la plata
de Boade;la
-Vols

dir

REFLEXIONS DE DIUMENGE
que no estarlem mi Ilor a casa?

L'Institut d'Assistència Mica Municipal

El

eonfliete dele

autobusos Torner,

Ahir es treballa normalment a tot arrea

embargada

13 Dispensaris medico-quirúrgics
auxiliats, 1.667: operacions practicades, 103; visites gratuites als 1:Yapensaris, 5.812; visites urgents a domicill, a l a: reconeixernents varis, ras; reccneixernents a persones alienades, 17: Ahir es treballa normalment, igual
certificacions i informes, 2.241; auxilis que el dia anterior, a totes les fabriqurs
a alcolioatzats, 63; vacunacions, 929: del ram textil i fabril. Els contramestres
servenis varis, 535.
del "Radium" acudiren al treball, anal
A les quatre Cases de Socors: Visitns fcren el día abans.
de Cirurgia, 7;- 4 ; visites de Medicina,
En rebre els informadors al migcna,
846.
el senyor Barrera els manifesta que
A l'Escorxador: Accidents nous, ton
celebrat una extensa conferencia amb
Al,
Veras

visites i curacions, 374.
Als Dispensaris d'Especialitats: Oftalmologia: visites practicades, 2.1198; operacions, pa. Otorincalaringologia: visites
practicades. 998: operacions, 12. Venerologia-Dermatologia i Urología: visites
practicades. 4.262; operacions, 14. Puericultura: visites practicades, 418; vaconacions , 1.113; Ginecología: visites practicades, 61 r ; operacions. 6. Tocologia:
visites practicades, 1.063; parts assistits,
115; saciinacions, 14 Estomatologia:
visites practicades, 48: operacions, 22.
Odontologia: inspeccions en les escoles
municipal!, 366; operacions, t61.
Al Laboratori d'Análisis Clanes: Análisis varis, 1.364.
A l'Hospital de l 'Esperança: Malalts
en tractarnent durant el mes: homes, roa;
dones, 1/8.
A l'Asil del Port: Reconeixements a

naus ingressats. 15i ; malalts visitats,

43; visites practicades als malalts,
A FAsil Municipal del Parc: Maialts
visitats, itb; visites practicades als ma-

lalts, 243.

La concessió deis

eontramestres

Per no haver estat pagada
una Iletra de 350.000
pessetes

el president de la Federacie, Patronal.
tensor Bonet, en el transcurs de la dual
digue que havien avançar molt els trehalls per arribar a solucionar d'una manera harfneinica i a satisfacció de les
dels acorniadalitigi
elles parts
Tambi els digné que a la fàbrica Vi ladomiu, de Gironella. treballava dcs
d'abans ¿'ahir, i afegi que era molt possible que ahir fos reprès a la del senyor Rosal.
Referent al termini de quaranta-vuit
hures que el senyor Barrera hacia ¿ema-

Per no hacer estar pagada una Iletra
de 35 00(5) pessetes
Ahir, el jutjat número guatee va
procedir a l'embargament de la toncessiö de l'Ajuntament as autobusos
Torner i al dret que al concessionari
Ii pogués cabre en el plet promogut
pel sensor Torner contra l'Ajuntament, secan de la dita concessió.
Tal diligencia fou efectuada a instàncies del senyor Vicenç LOpez, arnb
motiu d'una Iletra de canvi de trestenses cinquanta mil pessetes, la qual
Ira estat protestada per manca cle papintor.

•••

reuniren a la Conselleria
A la Clínica de Psiquiatria d'Urgen- els contraniestres de l'alta muntanya. La
cia: Visites practicades als 224 alienats, reunid va durar fins a les dues de la
2.236; operacioas, 4.
marinada. D'aquesta reunid i del que s'hi
Serveis prestats en la Direcció i en parlé, el senyor Barrera no en digué ni
la Comissaria de Beneficencia: Visites una paraula als periodistes,
de reconeixement medir per diferents
eonceptes, 54.
A l'Ambulancia Sanitaria: Ferits trasIlad ats . 1 79; malalts traslladats, 122:
mOrts traslladats al dipòsit judicial, 45.

Abans d'amar o estiuejar, compreu
en un bon «colmado» una caixota de
25 limones assortides do Sardines
Especialitats MASSO. Així tindreu el
rebost ben assortit duront tot l'ostia.

L'aniversari de la
mort de Guimerà

(T

Els excursionistes i acampadors
senten predilecció per aquella platja,
i com que es de Ilei natural l'as de
les platges per tots els ciutadans, si
fos concedida I : autorització sollicitada
aquests es trobarien en una situad(*)
danierioritat que obligaria a hacer de
renunciar a un dels més bells indrets
de Catalunya, al qual no podrien tenir accés el turisme i l'excursionisme,
per a restar tan sols en profit particular, a la qual cosa és segur que
s'oposaran tots els elements afectats
i no ho permetran, en definitiva, les
a u torita ts.

25 LLAUNES - 17,50 PTS.
DRAPEAU, MASSO i PORRON.
Populors: KAYREL 1 COSMOPOL1TE.
Especialitots : TUNYINA AMI OLI 1
ESCABETX, MUSCLOS AL NATURAL
AMB ESCABETX, CALAMARS Ame
LLUR TINTA 1 AMB OLI, PETXINES,
ANXOVES, etc.

fines:

Arui s'escaa l'aniversari de la mort
i dramaturg Angel
Guimerá. Amb aquest motiu sdn uvates
les entitats i agrupacions patribtinues
que aniran a dipnsitar flora datnunt la
tomba que serva les venerables &apu-

del glorios poeta

tren
apedregat

FILIAL-DIPOSIT PER A CATALUNYA I BALEARES
Correr Ample, 13. - Telefon 21373. - Borcelono.

Llegiu

ifflaille••n

am•••n••nn••••ma

ras-N'Abelard Trilla 1 Balagué
EL

SENYOR

ha mort a l'edat de 47 anys
demuele

d'haver rebut els A.uxille Espirituals

lavabne, mvallnles. Ilencols
a'inçant. de 6 meses a 14 aria,
te7i 6e i exterior, ese.

(E. P. D.)

seva desconsolada esposa senyora Margarida Díaz, fills Margarida, Maruja i Abelard, germans, nebodes, nutre po•
i g ermans polítics, oncle po/itic, cosins i parents tots, les raons socials "RELLOTGERIA FILL DE JAUME
TRILLA", "TRILLA - LA RIVA", "LABORATORIS R. T. B.", TEATRE OLYMPIA DE VALENCIA" i "ASSOCIACIO
D'EMPRESARIS D'ESPECTACLES DE CATALUNYA", en participar als seus amics i coneguts tan irreparable pèrdua, els
preguen que tributin al finat un pietós record i se serveixin assistir a la casa mortubria, Linda, 90, pral., mul, diumenge, a les
dotze del mati, per tal d'acompanyar el caditver a l'església parroquial de la Purissima Concepció i després a la seva darrera
estada, Cementiri Nou.
No es convida particularment
1.3

Una dona marta
pe, tren
Al pas a nivel' del carrer de la
fif untanya, un tren descedent dels Ferroc arril& del Nord atropellé una dona,
ma tant-la. De mnment no pegué es.
"cr identificada.
El jutiet de guardia es presenté äl
ilne del succés, i ordené la ixecament
del cadàver i el seu trasllat al dipóilt j udicial de l'Hospital Chille.

lítica, germanes

f•
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posar tres presos
en llibertat
A dos quarts de dues de la tarda
es va p resentar a la Preso
un individu que es va dirigir a la 1.-

nestreta de les oficines de l'esmentada
mesó i va lliurar ea un sobre tres
tuanaments de 'libertar.
En Iliurar el sobre. va die a l'oficial nue estada de guardia, cona si el
comunes de tenlos: "Aci van tres
manaments de llibertat".

L'oficial sensor Larnadrid, qu e e s taca de servei, va recollir el sobre i
nrimerament va procedir a registrar.es i va recordar immediatament que
Precisament un deis nue anaven a es.
ser alliberats montean abans hacia
jet la tulla de destinació per a ésser
maslladat a un penal.
Els tres Presos que s'intenta v a posar en Ilibertat, estaven condemnats
per delic:es d'explosius.
L'un era Miguel Llorene, eondernnat a vint-i-tres anys de ores() per la
conoced(*) d'explosius en una fibrica
del senyor Pene Pujo': labre, Joma
Pérez i Rubio, condemnat a sis any;
de mesó Det tinença d'exelotius, detin g ut quan portava una quantitat de
bombes, i el tercer. Antoni Cuevas 1
Navarro, condemnat a quatre suya,
turbé per tinenea d'exPlosius.
Immediatament el senyor Lamadrid
va donar com p re al director de la
presó, i teleiónicament a l'Audiencia.
Pera ne es va poder aconseguir
coniunicació desitjada per no treballar a les tardes.
La policia ha Nortit a donar una
batuda pels voltants i ha pogut detenir la germana de Pérez Rubio, que
sens doble esperara la sortida del
germà. Els papers i la detinguda han
estar posats a disposició de les auto-

ritats. Els documents són molt ben
fets i impresos de la mateixa manera
que els que s'envien per als manamcnts de 'libertar, així com tambi
els segell s de les relatories, que sembien auténtica o almenys molt ben
falsificas&
La germana ha declarat qu e Ii bevia dit un conegut, el nom del qual
ignora, que el germe sortiria per
hacer estat indultar, i per ajad l'esperada. La detinguda ha quedat incomunicada als calabossos del jutjat.
Els manaments són dos de la retatoria Lezcano i un de la relatoria
Serrano.
Sabem particularment que el de la
relatoria Lezcano fou reconegut per
un empleat que a la tarda estigué
al jutjat, i el declara fals a l'acte per
algunes caracteristiques de les quals
doni coneixement al jutge.

La Festa Nacional de
Franca a Barcelona

Al vespre es

¿LA PUBLICITAT
pot entrar a la presa?

Con, ja ha esdevingut, sembia, tradicional, hom vol tamhe enguany tancar la platja de la Boadella, del tenue
(le 1.1orct de Mar, i a aquest efecte
ha estas sollicitada l'oportuna autorització a la Preiectura d'Obres Idbuques de Girona.
No és la primera segada que bum
pretén tancar les platges de la nostra
costa i d'una manera especial la que
abans esnicntem. El Centre Excursioni s ta de Catalunya, pena, que vetlla
pel patritnoni púhhic de la nostra terra, no pot silenciar la seva protesta
davant qualsevol particularisme que
tendeixi a disminuir aquell patrirnoni,
ha formular la corresponent oposici
i per això. i dintre el termini legal.
ha formular la corresponent oposició
a que sigui atorgada cap aut•ritzaciä
per a tancar cap de les nostres platges i, concretament, en el cas que ens
ocupa, la de la Boadella.

nar per a solucionar el problema deis
acomiadaments, digne que no cana comp.
tar-les exactainent, i aiegi que si les dues
parts, tal com esperara, tenien una nns-a
de paciencia, es solecionaria ràpidament.
Es tila:nieta francatnent optimista. 1
acaba la seca conversa dient que no ;savia celebras cap reunió astil) els tonticamesures.

Alguns ciutaaans dels que ti ha reclosos a la Presó Model, Iccturs del nostre diari, ser,, queixen que no el reben. nes.
I nosaltres els l'envicia-t. Podria dir-nos
Les següents: "Patria Nova"; Casa!
sant les esperances que la ciutat té el director d'aquell establiment gil; i Martinenc d'E. R. de C.; Arenen Marti
posades en la Caixa ¿'Estalas que per quina inotius considera "tabú" per i tulla.; Grup Català "La Barricada" i
s'inaugura.
al$ reclosos LA PUBLICITAT
Ja.ventut Catalanista "Els Neta dels
Darrerament ha fet ús de la paraumocésers", convoquen ilues associats
senyor
cornissari
d'ordre
públic
la el
porqué, a les den del mati, compareguin
de Tarragona per fer un elogi de la
als respectius estatges, per tal d'anar a
virtut de !'Esta', i.
complir el fervorós i paurlitic desee.
slan
llegit
els
norns
A continuació
"La Noca Catalunya", de L'Haratia,
dels prefessor, ¡ professore, als guals
lambe hi serä, representada pel seu ¡uns'ha lliurat una 'libreta destinada al
d ador, doctor Murillo.
mes necessitat d'entre els seus resEn pa s sar ahir al mati un tren proceden! de Terrassa per la bifur'eació
pectius deixebles.
Despres rol «, els concurrents Liban del Clot, fou apedregat per uns desLA PUBLICITAT
dirigit a l'edifici de la Caixa d'E s - coneguts. Resulté ferit d'un cop de
talri s . i una degada inaugurada s'ha pelma a la rné cl maquinista Joan Her! erra un exnM s :t lona.
nande,.
Propagueu-la!

1'i ultra la que% ae
centitns
alguns industriáls v olguessin von .
a les despees inicial« ele minoraa" en t de la sala, seri ben rebut tot doaatin. Manquen hanvercs. retal fadors

Amb documents
falsos s'intentava

Amb motiu de la Festa Nacional de
França, 145 aniversari de la presa de la
Bastilla, es va celebrar ahir al mati. a
les onze, tma solemne receia al Consolar general de la reina RennhlicaA la dita hora eslava congregada

als salons del Consolat quasi la totalitat
de la colònia francesa de Barcelona. El
senyor Weberman, en nom de rota va
jet ús de la paraula per presentar els
seus respectes al senver M art.", chacal
gerent del Consolar General. i a la seafonjou, expressant l'adhesió de
tota la cobSnia al representant del seu
país. i pregant-li que transtneres telegraficatnent a l'excenentissirn sensor
President de la República Francesa i al
President del Consell de ministres, el
testimoniatge del respecte i inf rangible
parrioristre dels francesos residents a
Barcelona.
FI senyor Maniou ha contestar donant les grades a la colOnia per la
s ei a deferencia i adhesió, i ha expressat la satisfacció que experimentaría en
transmetre a SS. EE. el President la
República • el del Consell de ministres
la saturada, de la colònia francesa de la
seca juristliccifi.
Va exhortar els presents a mautenir
ferrita nur confiança en eis destins de
Franca. a pesar dels fets oenrreguts a la
5cilla República en els prImers meses
del corrent any, ja que Franca ha donat sempre proa-es de la seca vitalitat i
capacitas per a refer-se de tots els tontratemps.
Va elogiar les obres de la Colònia 1 es
felicita de la sera prosperitat.
Acabé evpressant l'agrarnient de tots
a l'hospitalitat catalana ¡ insistint en la
cnnfiatica que els franceos han de tenir
en Frapea.
Entre els assi s tent, van/ veure le% segiv,rts destacedes personalitats de la

Coliania

al. Gamand, presiden! del Circo!
Francas: al. alaeder: hl Calmels: M.
Panal-in; M. Vincent; hI. Baron; Id.
Dinand; al. Touron, director de les
E i ,'.-'!es Franceses; M. Brea i els Pare s de la Capella Francesa.
Despres dels discursos se servil-en
pa s tes una copa de xampany.
Filtre el, assistents es van canviat
nembrosos brindis per la Prosaeritat de
Franca.
A le tarda se celebra a la pista de
patins del alaricel Park un fe • tisal gin,.
néstic. en el cual san nrendre Part e:a
in fant « de le! Escotes Franceses de
Barcelona.
A l reme se celebré un banquet ai
Festauant La Pérgola, de Montiuic, al
<mal assistiren les autoritats fvenceses.

Totes les notes pregades
han d'ésser tramesea
•atalä i abans de les not
del vespre, a la Redaceló:
Corts Catalanes, 589, 1.18
Les d'esports, a Barbari, 11

El món dels espectacles
El hanquet a honor
dels senyors Anís
Nonti

▪

Ahir al migdia, al Restaurant
tria", tingué lloc rapat dedicat al
nostre company Aveli Arts i al redactor de "El Diluvio" mayor A p
-toniPcja, desgrupl
frases que Federico Romero els deen
un
dica en un interviu publicat
diari de Madrid i que ion reproduje
en aquestes columnes.
A desgrat de la negativa del nostre company a acceptar aquest honor,
en carta que fragmentar:aliarme coneixeu tarnai els nostres lectors, cls
organitzadors Ii pregaren que elg
autoritzes per a dur a realització
lacte, del qual esperaren que
vien de sorgir iniciatives que remourico les aigües térbeles i dormides
del petit món del nostre teatre.
L'Anís no volgué frustrar aquello
plans i condescendí a qué lacte es
realltzes, ben disposat. pera, a mantenir el sen punt de vista.
Cal dir que rapat constitui un veritable exit. Mes de dues-centes persones, totes elles de remarcada sig
nificació dins els media teatrals, s'assegueren a les taules.
A llora anunciada per a comen(ar el dinar, el primer actor senyor
Joaquim Torrents, qui ostentara :a
representació de l'Associació d'Artistes Lirics i Dramàtics, Ilegi una interessant carta del senyor Anís, en
Ja qual deia que no esperessin la sera
assistència, perque tot i agraint la
finesa deis iniciadors i dels assistents
a lacte, mantenia el seu criterio manifestat ja als organitzaders, de no
considerar ag,remjants cis mota que
en un moment de despit Ii havia adrecar el senyor Romero. Afegia que
en creu que el major menyspreu que
podia fer a resmentat Romero é5 negar-li la beligeaäncla que samosari
acceptar un acte de desgreuge. El
document , de tons fervidament catalanistes, produi en alguna dels seas
paràgrafs viva sensació i iou Ilargament aplaudit, tut j rheterogeneitat
dels assistents a lacte i les afirmacieno del senyor Anís, de marcada
duresa per al; qui especulen amb el
provincianisme d'una gran massa del
nostre públic.
Mancant-hi un deis dos honorats, la
presidencia del dinar iota ocupada pel senyor Pejoan (E:garlar)), qui tenia als
seas costats les senyores Callejas i Rosari Navarro i els Sta. Torrents, Mannneu Valls, Fontbernat, en representació
del Conseller de Cultura de la Generalitat; Bardem, Ortiz, Demetri Alfonso,
representant de la companyia de Carme
Díaz; Navarro tNicolau) j Ricard Canales.
Es faria molt dificil de donar ima
llista de tota la concurrencia. Anotin,
per a donar una idea de la diversitat d'elements que la componien, els nonas de
Joaquim Montero, Víctor Mora, Pepe
Alba, Enric Beltran, Vallejo, Audaz,
Brito, Pasqual Guillen, Maties Ferret,
Mairal (pare i fin), Lluís Campaa, Royo, Rodolf Blanca, Enric Manubens, Joan
Riba, representacions del Sindicat d'artistes teatrals i Sindicat musical de Catalunya; Agrupació espanyola de mestres directors i concertadors, Societat
d'Autors de Catalunya i Grup Fernando
Vallejo, Penya Jesús Royo, Agrupació
Joan Ribera, Agrupació Cecilia Gaben,
Agrupació Martínez Valls, Agrupació
Marcos Redondo, Agrupació Caries Garriga, Unió de Tramoistes, Miguel Ortin,
representant la Companyia Xirgu- Borras, etc.
A l'hora del xarnpany parla, en primer
terne, el senyor Mestres, de la comissió
organitzadora, per oferir el dinar. A segun, Enríe Lluelles, mal pronuncia un
discurs arborat en defensa de la dignitat
deis escriptors i el dret indiscutible que
tenen a jutjar robra que s'ofereix al públic, mentre ho faena amb el respecte i la
dignitat de la critica desapassionada. Digua que, encara que íos ofenent la modestia deis senyors Pejoan i Artís, Yute
que se celebrara no era de desgreuge,
sine, d'homenatgc. S'adreea al senyor
Pasqual Guillén. membre de la Junta de
la "Sociedad General de Autores de
España", demanant-li, en nom de tots els
sectors teatrals de Catalunya, que portes
al S i d'aquella Junta la protesta de tots
per les paraules incivils del senyor Romero, tan significat dins d'aquella corpoYació.
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Despees parla el mestre Gelabert, president de l'Agrupació de Mestres Directors i Concertadors, per expressar l'adhesió a lacte de l'entitat que representara.

Joaquim Montero i el taxista comediògraf valencia Furia Beltran també s'adheriren, amb eilids parlaments, a la iniciativa dels organitzadors del banquet.
Víctor Mora, el mestre Nlaetinez Valls
i el senyor Fontbernat s'associaren
l'esperit de la festa.
Clogué lacte el senyor Pejoan, gai,
despees de donar graciea per l'honor
que sels feia. dernana al senyor Fontbercal que trarnetés al Conseller de Cultura
de la Generalitat el prec que els teatres
municipals de Catalunya siguin posats a
disposicia de les companyies d'actor.
moles deis guata es troben en la indigencia per manca de locals en treballar.
S'estengué en altes eonsidencions d'honie ent¿s en les qüestions teatrals i acaba, enmig de graos aplaudiments , alZan t la Copa Per al ressorgiment de l'are
escenic.
Una magnífica testa, en resum, de la
qual en servaran un bon record els que
lii assistiren i un de menys agradahle
cl senyor Federico Romero.
Es reiteren nonahrosos adhesions.

PAPIS

-

R evelat per LEON SEE manager que fou de l'ex-campió del món

LA PUBLICITAT, que garanteix nera aquesta regada ja hi pensa- no es Podia trobar a Europa un adl'absoluta autenticitat d'aquest tenor- re; per ò sobretot crideu ben tort: versari digne del gegant.
tatge, deixa a l'entera responsabilitat "Apa, Primo!".
Solament podrá pensar-se en un
de Lion Sie les repercussions que
El sete round fou, dones, una repe- combat revenja amb Diener, ja que,
pugui tenir el que hi revela ensems tició exacta del sise, però aquesta re- malgrat tot. l'alemany podia gloriejarque les apreciacions j conseqüències gada tot va sortir admirablement. se d'una victòria sobre Carnera
que en dedueix el seu autor.
Camera, sens dubte per a reszabalar- aquest desitjava esborrar definitivase de l'error del round precedent, se ment la lleugera taca, per injusta que
supera literalment. Va sentir el meta tos. que hi baria en el seu record.
senyal, salta, sobre el seu rival com Pecó amh el nostre primer contacte
bada fet a Londres, torna a ésser du- amb la Federació alemanya de Boza
rant un moment el matador d'Imanes, ja M'Avíen/ tingut prou. No estäreen
la fera assedegada de sang, i despees rli s posats a posar mes els pelas a Aledel cop de gong continua pegant ire- manya.
D'altra banda, ens fan d'alió més
neticament.
facil decidir Jeif Dickson a org-arntStribling e5 desploma a terna,
Gaircbi es rejera-ir exclusivanteni als
zar la revenía a Londres, on Cantera
combats czlcbrais entre Carnero i
fou indescriptible. havia batan teta els records de recapYoung-Strialing; e! primer, a Londres, Primo estigué sublimo Cada un de taci6. Ja va ésser mes difícil decidir
i el segan, a París.
nosaltres improvisa, literalment ins- Dlener, perra l'oferta d'una borsa infiLeen ,Sie coma, (p ub fas els detalls, pirat pel papen que baria de repre- nitament mes important que la que
tidhut — podriem dir-ho — amb sentar: ;Pa Stribling salta al ring per haria cobrat a Leipzic va acabar ver
rota /a franquesa, els prelitainars sus- protegir el seu fill "desniaiat", en decidir-lo i el combas bu estipulat.
7eetes d'aqueas.
perill que Cantera II pegues tenint-lo :laria de tenir lloc durant el mes
Es, potscr, aquest f ragment , el nli's a terral L'àrbitre provà d'interposarde desembre de ton, a l'Albert Hall
interessant dc lobs. Per gutV Perqui. se, Primo rengega a les cordes d'un de Londres.
dibui.ra (Drama-tut pla diabblic revés. Els metts segons i je ens preAquesta vegada Carnera va poder
del manager, i ai.rò a traes dr les con- cipitarem per aguantar Primo. L'un assaborir la seva venjanca; va marverses celebrades amb el pare ¡ alhora
agafat pe! cos; nosaltres ens tiritzar literaiment l'infortunat Diener,
manager de Young Sgibling, per tal chrem aferrar als seus punys. F irs tirant-lo unes den re gados a terra g end'assajar el frittage dels combas es- sacseiara con/ un senglar que se les ›, e p rovar de nosar-lo fora de combat,
mentats.
heu amb una canilla. Mentre es deba- ¡las al pum que en el sise round l'ar11101111111.111111111111111311111111l11111113111!!!rtilulmg Lean Sir hi remarca l'exit que ya ob- tía, el rostre convuls, representant el bitre va parar el matx.
fruir el comba, el qual los pr.'ziontent
Fou un dels pocs combats sfncers
seu paper alai, una veritat prodigiosa,
assajat cine T'eriales seauides, 1712 na hovaig tenir restupefaccia, jo que esta- q ue no acabaren amb la desqualifitel de Londres, per tal de contrastar-lo va arrapat amh les dues mara al seu caciö de Cantera.
DEMA, ESTRENA
cmbIt débaele que va constituir el que
Com era d'esperar, la magnífica
brae dret, de sentir Prime que em sala
celebra Cantera anteriorntent, a Lriplondinenca estava plena de gom
deia 3 mitja ven: "its aixi :om va a gona La Inés alta aristecricia anamb
aio-6?",
i
jo
Ii
vaig
contestar
en
el
Et combat de Londres, m.'s que un
aleas ocupava les files del ring i el
mar de boxa, los una mena de repre- mateix to: "e, formidable, conti- nrincep de Ganes. fervent de la boca.
havia encarregat. per a ell i els .seu
senta-ir; teatral. Léon Sie en foil l'aum, nueu".
Tots els espectadors estaven drets. at:Ampanyants, una dotzena de selents.
l'apuntador. Cernera el guanyi per
qual
L'emoció era indescriptible, les dones
desaitalij icarid de Striblin,
• • •
PeaA +id cop bofe, säviament. aünrnt-sc xisclaven, els honres queien de les
eadU-es cm s'havien enfilar...
a l'argument irnao7nat per I.don Sde.
nesprés de la victäria, en el nostre
Primo "calmar', no sense esforç, rece, jo ajudava Primo a treure's eis
En el de París suerei inualment que
en l'anterior, anua a El combo, Stribling. "tornat en si", obtingut el g uama i arrencar-se les heus xopes
silenci
aten la mes gran dificultat. de suor.
Ja
d'ultra
manera.
destabde3a
¿Serè, es
—Tinc una gana que m'aixeca
lo v.-mtt-3 el lector en el fragment que !'"speaker" va poder anunciar per
fi la decisie: "Cantera clesqualificat. cm digné:
,•ubliqnrm
Young
Stribling
vencedor".
Va:g sentir algú que m'estirava disEn e l fragricet que publica:1'ln oh:.
Immediatament una cridäria infer- cretament els baixos deis meus panUn film atractiu, interessant, on el Ljou inelau limes extensos consideracions d'ordre ti-enie, en les quals nal s'alxeca de tetes hundes. Els mi- talen,. Vart treure el ca p per les cm-sentimental i l'humorístic es confonen ‚tust ilion e l cci fin de fer de Curtiera lers i milers de partidaria d'Italia des. Un gentleman elegant ern fin
un entupid del trión, a base de combas tidelaven: "Es vergonyós! A lora eis signe d'ajupir-me mes.
Unges! Carnera ha guanyat. 110 CA
Frac, piastra., monocle, cigar de
de manera perfecta
ru a- als.
cul pa scva Si no ha sentit el gong". marca. Aristocracia, noblesa? DiploAltres milers d'espectaders aclamaven macia, potser.
De mes a més, la dinämica comedia
Stribling. vociferant Ilur indignacia
Es rosa de puntetes per parlar-me
Peris additic en els comhats pre- En deu llocs de la sala, el; especia- a l'orella.
parats amb la mes gran precisie, en dura es barallaren entre ell s . Mai, de
—Sol/ el manager de Carnera?
els seus mis penes detalls, pot es- memaria rre s portman, una vetllada de
—"Ves."
munyir-s'In sempre un element im- boza havia obtingut un exit aemblant.
—Sa Altesa Reial, el princep de
un
esdeveniment
inesperat,
L'endenti.
Europa sencera s'apas- Garles, em fa dir-vos que estaria conprevist o
"BU"
sinnara. Italia estaba al rein vm, L'or- tent de tenir-vos a sopar a q uest resvegades de s astras, de vegades
ore. a /rala nit, rós i el vostre "pouaixe el que va succeir; ara ho canitzador delirava de contento
amb Jackie Cooper
ves reit.
el
mime
de
repes
que
preDurant
Són dos filma Paramount
cedia el sise i. segons el cnnveni, eltina round, vaig dir a l'arena de
Primo:
—Fixeu-vos-hi bel Durant aquesta
DARRER DIA DEL
represa, sereu dominat els dos primera minuts, perä al tercer prendreu
DOBLE PROGRAMA
un gran avantatge. Jo tindré el num
cronòmetre a la ma, i deu segons
abans del final del round us cridare:
"Apa, Primo - . En aquest moment
Ilancen-ros a fons, feu tot el que pugnen, peguen tan fort com pugueu
sense parar anda els dos braços, so•
bretot no us atureu al senyal del gong.
NELEN
No 115 preocupen de res mes.
TWELYETREEI
—Entesos—respongue el gegant.
BRUCECABOT
Tot anava bé al con/enea/nene. Durant els dos primers minuts,
A.DRIENWE
Al4E.1
cona un artista conscient i superiorment habil, prengué un gran
avantatge. L'italiä rebé, durant aquest
i la comèdia de roest
lapse de temps, alguna croixets un
xic més enèrgics del que hauria volgut; perä afronta amb estoicistne !a
tempesta i, per be que una mica atoedit, quan Stribling Ii deixà prendre
Dos films admirables
ravantatge al tercer minut, es cotoporta millor que be.
que no haveu de deixar de veure
Deu segons abans d'acabar, mentre
ro donara voltes a: ring. a fi d'estar
sempre prop del rneu "poulain" i que
1n11111M11911111!11111111111111111111111111111E1M11111111111111111, es pogués sentir, raig cridar amb toles meves torees: "Apa, Primo!".
Llegiu LA PUBLICITAT tes
Peró l'ah va superar les nieves previsions. Veient que Carnera prenia
Propagueu-la!
tot de sobte un avantatge decisiu,
!!!111111111Milii111111111111111111111111i1111.1111.11111111011111111r quan havia estat visiblement en peral al començament de la represa, tots
els espectadors dels quals era l'ídol
s'aixecaren entusiasinats, udolaren per
animar-lo, feren un terrabastall tan
oice
formidable... que el meu "poulain"
El dibuix de Bering publicat a "Le Matin" al qual fa referencia Leen
no semi res!
Sie en el rep ortatge d'avui
El gong sonis, i. quan Stribling,
atent, espera‘a rebre el famas cop
Un dels mes grans dibuixants
lain". Sense cerimenia, res de protodccisiu i final, quina no bou la seva risenos, el caricaturista Bering, va colo A mis, seri a casa mera. Heus
't.
sorpresa en veure el scu adversari p ublicar a "Le Matin" un dibuix re- ací radreea. Serem pocs.
girar-li resquena i tornar-se'n tran- marcable de moviment i de vida que
La cartolina estara discretament
qu'llament al scu rece,. ;Lanera no rep resentara Carnera dominat a du- blasonada. Llegeixo: Lord B.
s havia recordat de res!
res nenes pels seus segons, i StriPrimo esta acaparat pels repórters.
L'escena que segmi, durant el mi- bling caig ut als seus peus!
En la llotja on es vesteix, se susnut de repós, fou inenarrable. A pececinen les resplendors del magnest.
nes Primo slagué assegut, jo Ii deia:
Heus
aal el campió dutxat, ben pen—Però que us ha agaiat? .Per qua Primo Camera a casa del tinat, elegant, sense un senyal. Me
no hen obrat tal cona haviem con!en-norte . un recú de rhabitaciä.
princep gentil
_Anern a inenjar —en/ digné.
riegue?
J0 Ii parlo a l'orella.
—Te, es recital ,. Perdoneu-me, seLa Idea seguia el seu cura amb un
-Afea vist aquell senyor tan elegant
nyor Set, pena se mc anat del exit més gran del que jo liarla noq ue Mita parlat en el nostre rezó descap. I, per afegidura, amb aquest es- gut inuagiuuar ,N o solament Carnera
candol infernal, no he sentir res ab- baria rebut cap cop seriös durant el unes dei combat?
—Amb el seu vidre a l'un?
solutanient...
combat, cosa que li havia Perlités de
—El rnateix. Es un lord. z1 salara
lentrestant, Stribling, tot cuidant Drogressar dama manera incomparaner
qui estern invitats a sopar?
el seu fill, en/ Ilaneava des del recé ble; no solantent el seu record, a pare
—No.
oposat una mirades inquisidores que la broma pesada de Leipzic, era verge
príncen dc Galles!
Qué
‘leien clarament: "¿Que vol dir aques- de tota desfeta, malgrat no ésser en ine'n
dies d'aixä?
ta histeria? Que potser teniu la in- realitat més q ue un novici sense ex—Mole bull Pecó anem-hi. Ent moro
unció de irr el viu? En aqucst cas p eriencia. slnä que els resultats eco- de ganal
ja veureu el que pallará al vosee nnmics, azul) la • ineva manera de reEl ¿lastre taxi 'atura davant una
"matador d'hoines". El trobareu es- soldre el problema per rabsurd, supe- porta,
deixant veurc un hall brillanttrat sobre el ring, ¡ es despertará a ra yen la imaginazia.
ment il4umtti,uat. Automältils luxosos,
Per rlonar-ne una idea només cal amb xofers vestits d'uniforme, estart
la sera HM/a..."
inaudit lea coses gute es poden dir que, mentre un pes fort corrent arrenglerats davant la reixa. Un lacai
dir amb una actitud, amb l'expres- i ben dotat, despre3 d'una dotzena de obre el caneen; ¡a está avisat. Es micombats, i suposmn que no estigai ra Primo anib curiositat. I.a impassicid d'una mirada!
Amb el mínimum de gestos, car definitivament fet malbi, desenga- bilitat p rofessional del seu rostre conyat, dlecebut. guanya generalment en- breix la sera estupefacció interior.
vine mil parells d'ulls esta ven finos tre mil i dos MI franca per combat,
D'altres lacais—quants n'In ha? —
en nosaltres, vaig fer un gest a Pa; Camera baria guanyat, en menys
s'apoderen dels nostres atines, carells.
"Perdoneu-lo, no se n'Ira recordat; q uinze dies. quasi Mg milió.
211:111tS.
Una ampla escala encatifada,
perZ, será per aquest round
PbgrUi'lEPIA L T.91VE2;.
Després rraquests (105 combats sen- alt esnaieoso menj.tdor. una gran taula
I adregant-ine a Primo, vaig afegir: sarionals,
cl ressb dels quais s'harla mole blanca, mole lusosa. adornada amb
.:2eAv,gdo,, n•/Elialktd(es
—Prou Montes, procuren de fixar- roles p
er tot el mem i partirularment
' Man e- Fu' an ,
ros-hi al final d'aquesta represa; si p er America. ja Que Stribling. repe- cristalls: a dreta i esquerra de cutis
refiere, ult nombre inquietant de forno, anem a un desastre.
tr .:rn, estr va classif i cat entre els qua
al:11es i g anivets d'argent. Una vin—No tingueu por - • respongué
Ira- Mollera I t C305 forts mundials,
t.na
,7,01-nsa:s en; esteren a Den

Resum del fragment
publieat

1

oliseum

Un hoinbreciio
valiente

Estaba escrito

Réve d'or

.LT. PI VER

L MISTERI CARNERA

Cernera, el "pensador"...
drei. Només es veuen fracs, toaletes,
joies que brillen. Nosaltres soto eis
últims.
El princep de Ganes s'avanea, cap
a nosaltres. Estatura mitjana, peina,
sup rernament elegant, afable i gens
tivat. Es un esponja: gute rep uns
tres esportius. No ene diu: "Mleu ist
esperar:" Parla perfectament el francés i ritalia. I - aa rápida presentacn,
estretes de mä am is lords, amb dura
q ue potser hartan boxat corn amateurs
a Oxford o a Carnbridge; petites mans
arisaucratiques iernenines cobertes d'anells q ue desapareixen fina als bracelets dins l'enorme grapa de Camera.
Un visible i adorable desig que no
ens sentissim cohibits.
Carnera s'asseu a taula a resque,ra
del princesa, al 'loe d'honor. car Sa
Altesa té a la dreta, naturalment, la
més.., la menys jore de !es seres invitades; aquell dia la marquesa de C.
A l'esquerra de Cansera, lady Eleanor S. , després lord L... , la duquessa
de S.... el princen G.
Jo estic a la banda oposada, entre
dos laclies ave em parlen de bexal
Criats guarnits, catea curta, sabates
de xarol. guants Manes, passen a l'esg uerra de cada comensal els gustosas
Mata que es van succeint.
Observo Primo. l'actitud del vital
es irreprotxable. Les seres enormes
matas ben manicurades manegen ganivets i forquilles amb la punta dels
dita, a l'anglesa; menja sense pressa ,
sense empassar-se massa va. els m i
quantitat dels-núsculareqit.
nuals ieaaha sortosament la qualitat.
Discuteix les peripècies del seu conabat aren el seu reial reí i , de tant el
tant. els anua ulls es g iren cap a mi
cona si em diguessin: Es aixi cont
s'ha de fer? No faig cap planxa?
Quina gana q ue tino!" Acabat el sonar. se serveix el cafe en unes ea:ses ia p oneses cona de nina. Primo ha
menjat la sera amb un cornete extraordinario
Una mica apartat. en un recé, observo anal) satisfacció l'interessant 1 paradoxal espectacle. Primo va d'in
gruta a l'altre sornrient. amb teta naturalitat; contesta tetes les preguntes.
Els hornes admiren sincerament la SI,
va eärpora sernrea s nt: les clames que
, Presenten la mis alta aristocricla
de l'Imperi. sant,.;-,,ssen per la seca
vida, la seva mentalitat, la sera iagenuitat tan simpática i franca.
El p rincep se Macosta:
—No sé— em diu —si he de felbcitar-vos mes calorasament pelo resultats que heu obtingut del vostre
iove "poulain" des del pum de vista
atletic, o des del punt de vista de les
bones maneres. S'ha comportat periectament. Perb—aiegi — es la tard;
Carnera deu estar fatigat i no vol
retenir-vos mes. A propäsit, ;.tenla
cotxe?
—No, Altesa, pecó agaiarcm un
taxi.
—De cap manera, us jara portar pel
mea xoier.
Cinc minan; mes tard. Primo i ja
en; repaparem al ions d'un magnífic
Rolla Royce. amb les portelles blasonades que provoquen el salut del; respectuoses policemen. Un lacai, pomoós i impassible, desp rés d'haver tancat la portella. s'asseu al costa; del
somier, igualment engalonat...
—I clanes. Primo, va be aixa?
—V a be,
—Veieu com la vida és bella?
—Quina diferincia tanmateix des
d'Areachont us en recordeu?
—I tant. 21 que Denseu del princep
de Ganes?
—Cont, que en penso?
cona el trobeu. quina impressin us ha fett
Primo em ni:rà i ern rcspongue amb
una g ran dolcca:
—Quina impressió? Que vales que
us digui... Amb prou feines arriba
a welter...

l a ereixerna del qual era exagerada-

ment rá p ida i l'estómac mai satisfee
Li sernbla harte tinque sempre gana. des dels temps mes reculats on
arriba la memäria. Tenia vuit ann
<luan eselatà la guerra. i els seus re.
corris d'avant-guerra, eridentment va.
gues, només sOn precisos quan el parten a tala caseta de poble on la nii•
seria regnava, on no es menjava cara
sitió molt rarament i en un s'alçava
de taula. amb la gana ben poc sao
tisfeta.
Durant la guerra, fou la fam, 1 e!
anys que seguiren, les confirmes pr
vacions, la im p assibilitat d'acornen:
Un estómac cada dia mes exigent.
Primo pati gana guau era manobre,
(lua n era fuster, i durant els anys que
anä d'un roble a labre amb la bato
raca. Semblava que tota la sera jeventut llagues passada patint gats.
Pera, més m'estimo cedir-li un rasment la paraula:
"He nascut a Sequals, a la previacia italiana d'Udine, el 25 d'octubre
de 1906. Sequals és un roble mok
netit d'alguns centenars d'habitants
situat no Iluny de Spilimbergo i ela
habitares del qual sisan especialitzi;
des de ja moles anys en els trebalis
de mosaic.
El mea pare es deia Sante i la
nieva mare Giovanna. Com e! mett
norn indica, jo raig ésser el P
fill: tenia dos germans, Secundo i Seyerno.
El rneu pare era molt pobre. gal'
reiné nomes trobava feMa a restrangtr
i ent recordo q ue abans de la mimes,
nuasi sentare era a Alemanya. De ta-;
en tant. !a nieva mare rebia 11115
diners d'en, Derb hi baria dies ma:t.
tristos en que rolla era buida i elt
meus germans i jo corriem descalco.s
Pels camas buscant arrels mengiroles.
La mera mare pertanyia a una ele
les families més antigues del robla
i és de la sera banda que he heretat
les meres q ualitats atletiques. El sea
an, Ventura Marrio!, era. segoas
ditten. tan gran i fort com lo.
Corrien PCI poble algunes liegendes
q ue li atribulen una forea extraordinaria. El cert és que era un hone
mole dur que no es planyia mai. La
nieva mare Mha explicat que va morir d'accidento leas ací com:
Tenia un enlomar al seis jara :al
dla es va enfilar en una escala per arribar a dale de tot. Com q ue pessvi
//bah. l'escala es va trencar i caigai
d'una aleada de a:s metres. dret 52bre els seas talons. No digué una
rau:a, ana a enganxar els bou, a!
carro, cantina uns cinc quilamre;
i caigué sobtadament mor: ment-e
tava carregant el carro de (ene.
La nieva rnare tirogué q uatre genes.
nes i dos germans, aquests dos da'
cera gratas i :oras.
Els meus records d'infancia sot
inc,:t vagues. Jo era poca-traça,
matusser, d'una creixença exagerada
em feia mal sovint q uan iug-tva•
Em recordo que un dia rang
al noble proper de afedunD. Si: •
darera el carro d'una reina. EstúMáa•
ment, vaig caure a terna i una de les
notes del carro. Per sort destarrega!.
em passà per sobre la cama. Aixa ere
resta sis meses de llit , i encara ara er,
ressento alguna regada d'aquell are.
ciento Em recordo lambe que els mea
germana i jo anavem senapre desea`gos, hruts. i després d'haver jugat tet
el dia al pati ple de fems. ens Wani•
rem a dormir sense rentar-nos; 05
érem ohjecte de Cap mena d'higicra
estivem mai rnalalts.
Un altre fet cnn, ve a la mernär'a:
jo estava lu g ant en ttn camn ami) ,el
nieves cosincs. Una vaca feri ama de•
11c3 amb la pota. Em vair apropar
irr aixecar-la nuan la vaca se /1/%0,51
ta. Vag fugir correcta, mort de
Mita quedat tota la vicia un te77
i a stintiu de les hestiea anda banye n
q ue us assegura nue l'ofici que nc,
veuria am',, cor d'exercir es el de tarero.
La infancia i la joventut 1,a meva mareo avié nie n.aillos.
es matava trehallant. S'alcava a perla
de Primo Carnera
de (Iba . cult i cav a els ramo s, i es Iba'
rara, sense nlanyer-se mal, a les
Durant les Ilar g ues llores nassades uts més pesades.
al tren. en cl transcurs del, nostres
, ,
nombroses v:atges d'un Estat a raltre. al gecnnt italià Ii agradava d'explicar-me els records de la seca po.
El test d'aquest ter...reatar ha estat
lene loventut.
carril en francés per Lean Sic i Ira'
I la par p.u;a que li ven i a r'11,S so- duit per Enriqueta Manyi.
v:nt a la boca, mentre m'explicava,
Copyright bc Opera Mundi i LA PI)'
amb el sen llenguatge pintoresc, les BLICITAT.
rerniniscncies de a sera iorentut, era
(Sequiral
la par:olla "gana".
Des de la sera més tendra
fins al dia q ue ratear miel va fcr tro' 9111111)IMPPIARIPInguple
bar, la gran preceupaci6 de Primo.
ENVIEU LES NOTES
el problema quotidii i sempre insoluble era: me nj ar, satisfer una gana inEN CATALA,
saciable d'infant, després d'adolescent
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PUBLICITAT

cia, presidida pel comissari general
de la policía governativa; segona: seguretat, que la presidirá el tinent coronel senyor Muñoz Grande; tercera:
aerveis d'informació i enllaç, presidida
gel cap de la dita oficina, senyor Vitenc Santiago, i quarta: presidida per
l'alcalde de Madrid, senyor Pere Rico, i que s'ocupará dels agents municipals, "serenos" i altres elements que
puguin considerar-se auxiliars per a La qiiesti6 del blat
Emissió de
la coordinació d'aquests serveis.
segells municipals :: Topada de vehiAcabats els treballa de les ponendes :: Alees noves
eiee, es reunirá el ple el 20 d'agost, a
Lleida, 14. - Aquest vespre s'ha
robjecte de donar compliment a les reunir per primera cegada, sota la
erdres abans esmentades.
presidencia del conseller regidor de
Foment, la Junta de Contractació
Blat. Ha pres acords que fan imposVACANCES JUDICIALS
sible de realitzar tranraccions a baix
preu del de taxa.
•
Madrid, 14. - Avui ha acabat
- L'Ajuntament ha acordat l'eFany judicial, quedant designa - missiat de segells per al cobrament
'les les Sales de Vacances que d'arbitris, els quals portaran en diactuaran fins al 15 de setembre, buix la faeana de la Paheria.
- A la barriada de la Bordeta
dia de l'obertura dels Tribunals.
Les diles Sales entendran ex- han topas un carro de transports, conduit
per Mateu Albereda. i l'auto del
ltusivament en els casos d'urcomerciara d'aquesta localitat senyor
gencia, en els quals els respec- Josep Reixach. L'auto lia quedat des_
hus encartats es trobin a la trogst. No hi ha hagut desgracies
presó.
personals.
Denul, el Foment de la Sardana tarà una excursia al Montseny.
Demà
es reuniran al Circo!
EL GOVERN GENERAL
Mercantil els cursetistes de l'any
1933,
per
tal
d'informar-se del curo
DE GUINEA
de les gestiono que es realitzen en
Madrid, 14. - Sembla que s'ha pro de les seves reivindicacions.
- Grades a les gestiono de l'Alacordat el nomenament del diputat a Corts i secretari del Con- caldia, la Societat Regs i Forces
gres senyor Edmund Alfaro per l'Ebre ha decidir tancar les comportes del canal de Serós a leo sis de la
al Govern General de Guinea.
tarda, tots els dies. Així deixarà circular mes abundar d'aigua, pel riu
Segre, al seu pas per . 1a ciutat.
L'AUDIENCIA DEL PRESI- - Per tal de tractar de la redacció d'un projecte d'estatut de funcioDENT DE LA EPUBLICA naris, derná es reuniran els empleats
de la Generalitat a Lleida.
Madrid, 14. - El president
Demi, al camp de Mart, se cela República ha rebut en audién- lebrará la tira de bestiar !lanar.
cia el senyor Caries Malagarriga,
- Davant la fábrica propietat dci
Ministre d'Espanya st l'Uruguail senyor Josep Mora, daquesta ciutat,
el senyor Dídac Medina, presi- han topat dos automòbils de la madent del Suprem, i el senvor Al- trícula de Llecla, conduits per Rafred Zabala, governador del Banc mon Samper i Josep Reixach. No
d'Espanya, acompanyat del sois- ocorregueren desgracies personal; i
resultaren els dos cotxes amb forts
goveinador.
desperfectes. - C.

8'5o mati i 2'35 tarda. Arribada a
Balaguer, 1230 mati i set tarda.
- L'Alcaldia ha ordenas, en vista
de la p rogressió ascendent de la pesca- fins a l'extrem d'alarmar els venedors professionals- que cessi la
venda que venien fent dintre la pablacid.
Entre els establiments que
- Torna a ésser a Balaguer la camioneta que recull els gossos que mes criden l'atenció i que cal
Suicidl
Noi ofegat
Estrangers circulen Dr1 carrer sense les condicions remarcar pel seu estil i bon gust,
detinguts
Noticiari
no pot passar desapercebuda
q ue marca la Ilei.- C.
Farmacia Antiga del doctor CaGirona, 14.- La y eti/a de Canta'loas, Rosa Carreres i Planes, de 73
SABADELL
nals.
anys, sita suicidat, penjant-se d'una
Aquesta farmhcia, fundada una
oiga de la seca habitació.
Extraordinari festival esportiu al pila d'a nys enrera, és avui regen- Plaça Prat de la Riba,
Es creu q ue determinació tan ex- Centre d'Esports María Foye
tada per Ricard Canals, fill del i Gaietà Ve ntalló, aun. j
tremada va esser p resa pels aguts do- ocupará la tribuna de l'Aero-Club
seu fundador.
lors q ue li °rodaja una malaltia canSabadell, 14. - Diumenge tindrà !loc,
ceaosa cate des de feia dos anys veL'any 1933 aquest eslabliment
Res mes vulgar que l'establinia patina i que no li permetia dormir al camp del Centre d'Esports, un interés- fou totalment reformat de o
ment cl una futogralia: una mas
tlléS q ue mitjançant injeccions de co- sane festival iutbolfstic. tres quarts
seca
primitiva
installació.
docalna.
quina, uns seients, unes deedrade quatre de la tarda jugaran el pri- El vei de Sellera, Antoni Ga- mer equip del F. C. Europa, de Bar- nant-li un estil gälie, que con- cions, en fi, tot allò que ja e).
va rrY i Roa', de 34 anys, casat, nata- ceicna, campió de Catalunya amateur, serva en la present data. Cal re- neixem; però heus aef que un
ral de Madrid, es trobava segaat, contra el reserva del Sabadell, campió de
pass°, el mateix a la fotugrafia
acompanyat dels seus dos filia Joan reserves de primera categoria. A tres marcar l'extraordinaria grandai Antoni, de sis i quatre anys, respec- quarts de sis de la tarda, jugaran eta da de l'entrada; la seva porta que recentment s ha inaugural
al
carrer de Barcelona, núm. 7
tivament, i el darrer va caure al cana' arei
T rnricars sa.
equipo complets del Sabadell. i .le ferro forjat, d'una consideraPlolleti.
de les Man u f a c ture; del Llobregat i
del Ter.
Una comissió de la Federació Catalana ble solidesa: a l'interior tot serAquest establiment fuig de int
La pobra criatura va morir ofegada. fará lijara:meta abs campions de Cata- va el mateix estile preslalges. allí) normal, i la seva
no obstnt els esioreos que es van Innya de la valuosa copa i boniques melampares, seients, en fi, que 4 astil futurista, de gust refina!,
realitzar uer a salvar-la.
dalles als jugadora que se'n feren me- Han estar de/u/giras i posats
una obra ben acabada i que en fa que astil ens veiem obligat;
Eiedsos
reix
a dedicar-li aquestes ratlles Per
disposició de la noticia de l'Estar. daSabadell presemarà exactament el moltes capilots es planrien
questa ciutat, els súbdito ital;ans
felicitar el set/ príriutani, JOSeP
mateix equip que amb els seus esfor- Iluir-la.
angles Pau Pacini i Alfred Hura ,:as guanvä el campionat català, azonRius.
Heine. els quals s'havien introduir 3 seguint aixi que el titol sortis per priEspanya sense cap documentació.
mera segada de Barcelona.
- Al mercar slan presentat 402
E s el següent: Massip, Morral. Gicaps de hastiar bovi, i s'han cobrat ner, Gracia, Duran, Mota, Sangüesa,
en conceute d'arbitris municipal; 201 Calvet, Guat. Barce16 i Esteve.
tinas eles.
Pels reserves també s'ha aconseguit
- Honori Gelebarv, veí d'aquesta arrenglerar
regula del campionat, una
capital, va caure de l'escala del seu cegada obtingut el corresponent pecunia
HOTEL RESTAURANT DE PRIMER ORDRE
domicili, i es va produir lesions tan dels jugadors que slan traspassat a
serveu a eoberts t a sa carta Cuma francesa 1 cope.
creas que va morir abans d'ingressar altres clubs. Aquest equip es formará
nyola
itahrtacions gran confort amb a:gua correna
a un establiment de beneficencia.
aixi: Forniés, Buc, Botella, Cali/neo,
(recta 1 termal - Habitacions amb eambra de bar,.
Demetri, Pong, Crespo, Bertran, Va,
Irgues termais mott Indlcades en les afeccions
Rubies i Iglesies.
armes, reumatisme, gota t maraines de la peit. Me.
- L'Aero Club de Sabadell 1 del VaLES
ESCALDES (ANDORRA)
A vInt-l . quatre km. Ce
Acords de la Cornissió de govern llas ha invitat el senyor MarlIs l'oye
la seo d'Urge!: u a cinquanta d'Ai-les-1 /termes
municipal :: Futbol
Accident
perqua doni una coi/feriada al sea esInformac16
1
administrada:
AnOnlma
Noves diverses
(l'Una Gratent
tatge social. q ue ha estat galantment a y
Ronda de la Unlvaraltat, 4
p tada pel conferenciara. El tema es--ce
Tortosa, 14.- La Cornissió de C;oLuxas server crautocars, que permeten ten el villas
vern d'aquest Ajuntament, en la seva colla és: "Diverses modalitats del vol a
amb teta comodttal
reunió d'alair, adopta els següents tela a Alemanya".
Segurament q ue se celebrará algun cha
acordo: Sotmetre a l'aprovació defiCurtida cada die, a tres quarts de tres de la larda
de
la
setmana
entrant,
acr.')
encara
no
nitiva la liquidació del pressupost de
4+6444+444411+1144411.4~444411+944444+4444
l'any 1933: aprovar l'informe relativ ha estat pregisat. - C.
• t=7_ • :
: • : t—
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=•:•
al recites interposat pel bisbe contra
:
:
: • = : • _-. : •
•
el nressupost de rally en caes; desestimar el recurs presentat per reposicia de dos amar-ches urbans acomiaNotician
dato; p rocedir a l'arranjament del ea.
Després de la nota del Govern de la
mí de Sant Josen de la Muntanva. i
p rorrogar per 15 dies el termini per Generaiitat, publicada a la preinsa de
acabar la installació de pedres de la Barcelona el dia 13 de l'actual mes, ha
quedat finalment arranjada la qiiesti6
nova peixateria.
- Per tal de facilitar l'anada als entre la Societat Canal d'Urge!l i els
banys de Sant Caries de la Rápita, els rcgants, a base d'una ganta en metallic
Ferrocarrils Económico, S. A. han es- de 9 pessetes per jornal, fins al final de
la concessió, i la de 2 pessetes Per a la
tablert un non bond de trens.
- Denla a la tarda, en el torneig neteja de les s'eriales i distribució de les
de futlicil de "Vida Tortosina", se ce- aigiies, deixant en 'libertar els qui ho
lebraran encontres entre el Santa Bar- prefereixin, de continuar papar en
hara-Dertusa, i la U. E. Rapitenea- fruits, en la forma establerta al ConEl Perdió.
veni de Madrid.
- Aquesta tarda, en el tren sevillä,
- Els xofers i motoristes van celebrar
ha arribar a aquesta ciutat el secreta-i la festa de Salut CristOior amb ofici candel Consell d'EconorMa de la Gene- tat, a la Parräquia; benedicció de vehiralitat.
eles, excursions, aixecament de globus; i
- Mentre treballava en una finca a la nit, amb un ball molt concorregut,
de l'Aldea, Josep Curto i Fer- a la terrassa de "L'Amistat". Hi va
rer, es produí a/111) l'aixada, una fe- prendre part una banda de música mili:ida al peu dret, de pronòstic reten - tar. de Lleida.
rat, que li fou curarla pel aletee do
- L'Agrunació Cultural de "L'Amisla poblaci
ó, - C.
tat" ha establert un premi de 25 pe s setes en nierallic a la millor ressenva literaria que mis bi s'ajusti a detallar l'ex- L
cursié a Sitzes projectada per al dia 22
Les Coldnies Escolars :: El pagament del mes actual.
- Ila sortit el minera 2 del 13utlleti
Cessa el segon alcalde ::
d'utilitats
Desgracia :: Els banys :: La ,nova de la DeleéaciA de la Cambra de Colínia d'autobmnibus :: La Festa de rriere i Indústria de Mollerussa, corresSant Cristòfol :: La reorganització ponent als nietos d'abril, maig i juny.
Gmté el següent Mariani: El nostre
Altres noves
del Sometent
escrit. ner la Redacció. Proseguir, la inLa Comissio organitzadora de les diístria i el comene tocata. per B. MoCoionies Escolars convoca una retina) ments d'inquietud. per Isidre Cuberes
d'aficionar; al teatre de la sala de Casta A un arnic comerciant. per Maia Unio Republicana, i s'acorda cele' neel Sola i Pote. Pro Camhra, per C.
‚rar un festival benific a profit de
Bosch. Ei valor comercial de
les dites Colonies. Els exPerts direc- P o ne i
tors Jaume Bernaus i Josep Angern:, Mollerussa. per Manuel Solä i Pou.
Primer aniversari. Noticiari. Nota veforen designara perque d'acord con- ga
da.
teccionin el uargrama amb tot detall.
Publica. encara, diferents anuncis de lili
tan parlaren/ oportunament.
- Del 2 al 18 del corrent, a la cnmerciants local; i de fera i un plänol
Secretaria de l'Ajuntament estará a chmercial de tots el, nob les afluents a
ii
disposició dels contribuents per uti- Mollerussa.
litats municipals el repartiment de
Plaña de Catalunya, 6. —
CARDONA
l'any en curs.
Les reciamacions en forma seran
admeses lins tres die; després d'aAccident mortal :: Noves diverses
Articles confeccionats
quest termina
Dijons, a les set, a la fábrica de la
- El semor Joan Pinúa, alcalde
Especialitat en la mida. Bons preus
segon daquest Municipi, ha pasan Unia Espanyola d'Explosius, trobantamu carácter interi a regentar la Se- se engreixant la politxa tensora del
cable
de
l'estació
de
Manuela
l'obren
cretaria del terme de Tornabous. No
hetti sentit a dir res de si ha dimit': Manuel González Sän7liez va ésser
posar en marxa el cable, des de Nieia tinença d'Alcaldia.
- El diniecres al //latí ocorregué a ves, contrariament al que es té' ordela //ostra ciutat una sensible desgra- nat 1 al costura, aconseguint la politcia. Quan Josep Agelet, vel d'aques- va el dit obrer i apressant-lo contra
ta localitat, salta d'un camió carregat les viguetes de l'armadura, causant-ii
de blat, aquest l'atropellà passant-1; la mort per compressió del tórax.
GASOSES SIFONS
-Es cenen molt concorreguts els
les rodeo pel damunt de l'esquena, el
de la població, especialtnent El
X.40PS I ORXATES
p es de les quals Ii produí la mort al afores
cap de breas moments. L'enterrament. Brebol, Cal Arrupit, Mare de la Font,
Valencia, 1C3 - Telefon 78478 - BARCELONA
Les
Delicies,
i
abres.
Van
arribant
q ue s'efectua el dijous al mati, cons- les nombroses families que vénen ratitui una veritable snanifestació de
da any a p assar la temporada d'estiu
dol.
entre nosaltres.
- Finalment han quedat
-Anda tnotiu d'haver-se arraniat
les casetes de bany. Han quedar foro el conflicte dels contramestres, es trebe i els amants d'aquest esport s'bi balla normalment a totes les fabriques
Importació directa - Fustes del Nord d'Europa per a la Cona.atoaran amb molta mes comoditat
de teixits i filats d'aquesta poblaci6. !enceló. - Fines, de Nord-Ameriea i Estavänia. - Fai
els anys anteriors. No dubtem que
g, Freixe.
daci endavant l'animació prendra
din,
Avet d'Eslavänia i Romania. - Fustes del país de
l'increment dels altres anys.
verses classes
- El dia de Sant Cristòfol, tal com
Magatzems I despatx: Caläbrla, 11 - Telbfon 31026
s'havia anunciat, se celebra la ¡esta
DIpbsit: Francesc Layret, 136 i 138. - BARCELONA
dels xofers.
De Catalunya. - Bisbe. 3 ('rr a 13)
- Ateriera a la reorganització del
Joventut Socialista de Barcelona.Sornetent, tots els afiliats a aquesti Rambla de Santa Mónica, ag, segon
sella guardia p o p ular - nous i cells
(Oberta 11 públic tots els dies feiners
-s'hanvitoblg
a dipositar llar;
Hostal "LA MARINETTE" - Granja
armes a l'Alcaldia esperara les liar de set a nou de la nit. Diumenges
SAR CENTRE D'ESPORTS
mes ulteriors a que hauran de sotme- ¿'once a una del matt)
tre's p er a continuar com a someteAcció Social. - Amadeu Vives, 3
Academia de Eones Lletres. - Car
- Está obtenint un bon exit de
viatgers la nova linia d'autoóninibus .er del Bisbe Caçador.
Flaoa Mercada! - Telifon 40 - MOLLET
Agusti, que es va inau g urar a pía Academia de Medicina i Cirurgia.Banqueta per a bodas 1 batelgs
mers del mes que som. Val a dir qm. Carme, es.
Citinerari es molt interessant i les
Autos-taxi a càrrec de RANION WILINNE
Pedagogic
Experimental.-Tra
onibinacions amb l'enllaç dels tren
ser anar a Barcelona és d'una gran i.essera de Dalt, 74.
-ornoditat per a una serie de nobles logia.
que compra la noca Erija, especialDirector: N'EMILI NINOU
Academia Catalana de Belles Arts
laent p els de la Ribera del Cito. El
recorregut és el se g üent: Balaguer. de Sant Jordi - Casa Llotja (de
Agramunt, Cervera, combinats amb nou a una) Especial d'Art i Arqueo
els ferrocarril, del Nord (ballets diSocial r Industrial. rectes). I.es hores de surtida, les seMESTRE SUPERIOR
il mero 187.
g iients: De Balaguer (passatge
D'Arqueologia (afilie Pa tau dt Taquigrafia - Mecanografía - Teneduría de 'libres la Generalitat), a les 615 del mati i
teri a les 255 de la tarda. Arribades
- Dibull
les Arta Graftques del l'arc do tiorrespontlimei a - ra rices - A n FI ha - Pri mera En se
Barcelona: 10'45 mata i 730 tarda.
. Placa de la República, 15. - MOLLET
Sortides de Barcelona (Estació Nord), Montjulc en curs d'jnstallaei()).

CL

Comarques Catalanes
LLEIDA

DISPOSICIONS

DE LA "GACETA"
Madrid, 14.-Entre altres disposicions, publica avui la "Gaceta" les següents;
Cornunicacions. - Llei declarant incorporats als preceptes de
l'Estatut de classes passives els
actuals cartera urbans jubilats i
en actiu 1 els que ingressin en el
Cos.
Finances. - Ordre nomenant
director general del Banc Exterior d'Espanya el senyor Josep
Llufs Gómez Garcia.
Instrucció Pública. Ordre
desestimant la petició de l'Ajuntament d'Enviny (Lleida), sobre
creació d'escoles.

HAN TORNAT A RECOLLIR
"EL SOCIALISTA"
Madrid. 14. - Per la policia
sha procedit a la recoida de ledictó de "El Socialista" d'avui.

NOU ACADEMIC

DE MEDICINA
Madrid, 14. - Ahir a la nit fou
elegit acadèmic de Medicina el
doctor Josep Verdes Montenegro,
actual director general de Sanitat.
El doctor Verdes Montenegro
va a ocupar la vacant que acaba
de deixar el savi doctor Codina
Castellvi, recentment traspassat,
arnh la qual cosa l'Acadamia de
Medicina aten a qua en el seu si
no manqui una altra alta autoritat en l'esmerilada especialitat.

HOMENATGE AL DIREC-

TOR DE LA BANDA MU• NICIPAL DE MADRID
Madrid, 14.-En un restaurant dels
ajorca abs celebrat un banquet organitzat per la Casa dels Gata, a homenatge al director de la Banda Municipal de Madrid, senyor Ricard Vifias.
Hi han concorregut nombrosos representants de les entitats artistiques
de l'Ajuntament de Madrid.
S'han llegit moltss adhesions, entre
elles de l'alcalde, senyor Pere Rico;
director de la Banda Republicana, senyor Vega; mestre Arb6s; Banda Municipal de Jaén, Atener.: de Madrid,
Miguel Fleta i Orquestra Filharmònica.
S'han pronunciat discursos.

EL CONFLICTE DEL PA
A MADRID
Madrid, 14. - El president del Sindicat de Flequers de Madrid, senyor
Baltassar Diaz, ha fet unes declaracions sobre el conflicte del pa a Madrid.
-El conflicte-ha dit-comença des
de la primera puja dels jornals i materia prima, que disminueixen el petit
marga que deixava la fabricació. Ara
es tracta d'excitar el palie perqué
es resisteixi a aquest augment durant
major temps possible. Aquesta resistència ha costar a la indústria, en
els vuit darrers mesos, mes de vuit
milions de pessetes. En aquesta sió, un augment de cinc centims
tuaci
el quilo no podria per molt de temes
eixugar el déficit.
La incautació de les indústries pel
Govern seria ruinosa per al Tresor.
Recentment s'han lliurat al governador dues fórmules que podrien finalitzar el conflicte. Aquest les elevará
al ministre penare resogui en Consell.
En aquestes fórmules es demana l'elevada) del pa de familia a setanta
centims o conservar el preu de seixa
cèntims disminuint la peça.

BADALONA
Festival escolar :: Reunió important ::
Concert u: Excursió ciclista :: Actes
a favor del llibre
Excursió
Badalona, 14. - Demà a la tarda, al
Centre Cataianista Badalona, l'Escota
Catalana celebrara un interessant festival escolar de fi de curs.
-Dies passats, al despatx de l'alcalde
es reuniren els representaras dels obrera
i patrons mercantils, per tal de pwar
en vigor a la nostra ciutat el laude del
Conoeller del Treball, senyor Martí Barrera. Sembla que en principi quedaren
d'acord, faltant nomas l'aprovacia de les
respectives organitzacions, les quals celebraran amb aquesta finalitat una reunid general.
-Dijous vinent, a dos quarts de set de
la tarda, se celebrará un concert en el
qual prendran part els següents artistes:
Elena Garcia, triple; Joan Rossi, bariton, i Rogeli Moran. El dirigirá el conegut mestre senyor Andreu.
-Per a denla diurnenge, l'Esport Ciclista Bétulo ha organitzat una excursia
a Tossa, amb un recorregut de i 4o qui16metres. En aquesta cursa es puntuará per
al Campionat d'excursions.
L'hora de sentida será a dos quarts
de guatee del mata
-Per a la propera Festa Major l'Associaci6 de la Premsa, en collaboració
amb la Biblioteca Femenina, prepara un
interessant festival de difusia, del !libre.
-L'Agrupació Excursionista de VOrfea Badaloni realitzará demi una excursió collectiva a Sardanyola. - C.

MATARO
Encara el timo de les misses :: Les
Cobardes Escotara Futbol :: Diverses
Mataró, 1 4 . - Merare es dirigia a la
vinya un leí d'aquesta ciutat, a la Riera
de Sant Simó, Ii sortiren al pas dos indtvidas, els quals, pel procediment de les
niisses, li robaren 75 pessetes que portava.
- Aquesta tarda, en el correo de dos
quarts de tres, ha sortit cap a Hostalrich
el segon torn de les Colònies escolars.
Han acompanyat els infanta el diputat
a Corts senyor Jaume Comes, els regidors senyors Puig, Romagosa 1 Brau,
secretari de les Cohanies, senyor Novell,
i el macen de l'Ajuntament senyor Garangou.
-Denla a la tarda el primer equip de
lliuro es traslladará a Sant Boi per a
Jugar un partit amb el titular d'aquella
població.
El reserva de I'lluro jugará al seu
terreny contra el Montgat.
-Dels dies 15 al 21 de l'actual hom
podrá inscriure's a la Secretaria de l'Ajuntament per a poder obtenir els bons
d'assistència social que es repartiran amb
motiu de la festa majar,

TARRAGONA
Visita de l'Orfeó Canta de Pätria.
Nova carretera :: Detenció
Nciticiari
Tarragona, 14. - Per al dia 22 del
corrent está anunciada la visita de
l'Orfeó Calas de Pàtria, de Girona,
el qual, amb tot i que nornés ve a
visitar la part artística i monumental
de Tarragona, donará dos concerts:
un de salució a l'Ajuntament, i un
altre a l'estatge de l'Orfeó Tarragona
A la Comissaria de la Generalitat signas l'escriptura de la
contracta de construcció de la carretera d'Alcover a Vilallonga.
- Avui ens han visitat les Escotes Nacionals de Vallaclara, compostes de no escolars.
- Amb motín de la festa del 14
de juliol, han onejat avui les banderes als consolats de França i nacions
amigues, aixi con' a diverses cases
comercials franceses.
La policia ha detingut a l'inocencia Andreu, acusada de robatori
de robes al Hollywood Dancing.
Practicat un escorcoll al seu domicili, Ii foren trobades la major part
de les peces robades, Es quals foren
lliurades a la Cotnissaria de Vigilancia.
Moviment del port: Vaixell;
entrats: "Nernrod". de Sevilla; "Carpio, de Barcelona; "Segovia - . de
Sant Feliu de Guixols. Sortits: "Nernrod" i "Carpio", cap a Valencia:
"Marqués de Echavarri", cap a Gi-

SALLENT
Es reprèn el treball a Potasscs
L'Escota Municipal de Música :: Conferencies :: Dinamita :: Natació
Divendres es contenga a treballar de
non a Eotaases lberiques per part de
la Companyia constructora Max Jacobson. Ha posat una nota dient que
ja té el personal complet. A la companyia de Potasses lberiques també
es comencen avui els treballa per a
reprendre aviat la tasca.
L'ordre es garantit amb una vigilancia constant.
-El dia 1,5 comencen les inscripcions per al primer curs de l'Escola
Municipal de Música, a cárrec del director nornenat per colleras senyor
Guillen/ Vinyes, compositor local.
- La Cooperativa a Gernianor" celebrâ el pasat diurnenge la festa internacional de les Cooperatives amb
dues conferencies a carrec dels notables oradors senyora Joana Colom i
senyor Josep (oil i Creixell, que fi:tren rnolt aplaudas.
- Al vei poble de Navarcles foren
trobats cela quaranta quilos ae dinatuiita. lj ns agents vingueren a la vila
per tal de ter gestions sobre aquest
afer.
-El nostre equip de natacii, va detila a Terrassa en encontre de catnpionat.
- La inspecciä feta pel senyor enginyer d'Obres Públiques en el servei daignes a la Colaina de Potasses
bedeles ha qualificat de conforme
l'eamentat servei.

SANT CARLES
DE LA RAPITA
L'estada d'una esquadreta ¿'hidras
La festa major
El passat dimecres, dia ti, a dos
quarts d'onze del mati, arribaren nou
hidroavions de l'aviacia militar, a les
ordres del comandant Franco. Procedien de Santofia (Santander) i feren
el viatge seguint el curs de l'Ehre
des de Logroño. Alar al /nata dijous,
arribaren dos hidras Inés, els quals
Itagueren de posar-se al riu Ebre a
causa de la torta tempesta que trobaren a l'interior.
A la tarda tots els oficials aviadors
foren obsequiats amb un dinar al xalet Llansola, al qual assistircn les
autoritats locals.
Divendres, a les ro. s'aixecaren els
onze hidroavions, formant tres esquadretes, per a cobrir l'etapa AlfacsRoses.
A la una arribà l'hidroavió Dornier 24, que mancava, el qual continuava encara a Santoña, don no podía surtir pel ntal temps. Pal 'hora
descriure aquestes ratlles continua
encara al port i sortirá dissabte, al matí, una cegada proveit d'essencia, cap
a Roses.
-A l'Ajuntament s'ha obert concurro per a l'adquisició d'un auto-tanc
per al regatge i servei d'incendis. Es
crea que per abano del dia 25 del proper ja funcionará aquesta adquisició.
-Regna molta animació per a la
celebració de les properes festes majors, que tindran !loe des del 25 al 30
del corrent. Sam molts els forastero
que amb aquest motiu aflueixen a la
riostra ciutat.
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perqué sols té gust
d'aigua I no pesa a
l'estómac per molta
que s'en begul.
Els millors Metges

de Barcelona en
beuen 1 la recomanen amb

Demaneu-la per tot arreu. Se
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Eis treballs per L'obertura del Tri-

14 DE JUL101

la concòrdia bunal del Poble La festa nacional francesa
Berlin, 14. - El Tribunal del Poe uropea
ble ha quedat constituit en una reunió
París, 14. - La tradicional revista del
J'e de la p, sala ra Ngina)

La decepció pal discurs de
Hitler

celebrada aquest mati a l'edifici de
l'antiga Dieta de Prússia.
A la sessió d'obertura del non Tribunal, el ministre de Justicia, senyor
Guertner, ha pronunciat un discurs en
el qual ha manifestat que el Tribunal
del roble entendrà i jutjarà tots
aquells crims que constitueixin delicte dalta traició envers el país.
Com fins ara, l'encarregat de presentar les denúncies serà el íiscal superior del Reich.
Aquello que pretenen que el Tribunal del Roble és un tribunal revolucionari que no observará les lleis del
Drct, no coneixen les prescripcions
per al procediment davant daquest
Tribunal, o desconeixen el sentiment
del Dret que té el noble alernany.
Els membres del Tribunal de Poble són jutges independents que nortes tenen l'obligació de respectar la
Ilei, i que són responsable davant de
Déu i de la seta consciencia.
Després del discurs del ministre, els
ncus me/ubres del Tribunal del Poble
han prestar jurament.

Paris. 14. - Es evident que la
premsa francesa esperava que el discors de Hitler seria una altra cosa.
'rota els diaria registren el silenci
canceller en materia de politica
internacional i l'interpreten com un
sinlptOnla de les dificultats d'Alesnanya a conseqüencia de les converses
dz Londres i de la nona actitud d'Itätia. "El Matin" escriu que es tracta
d'un gran discurs, peala d'un discurs
truncat, del qual loa sup gmit tot el
referent a politica exterior. Probableinent aquesta oupreasió fou realitzada
a darrera hora, a conseqüencia de
gestions angleses a Berlín i
:actitud del senyor Mussolini.
"Exceisior" cine que s'esperava alguna Cosa mes d'aquest discurs. Afegeix que Cl canceller tracta de guanyar temps. que en aquests moments
es el més intere s sant per a ell.
El "Echo de Paris" chi que Hitler es troba en gran s dificultats, sobretot després del canvi d'actitud
d'Itälia.
El "Figaro" opina que el caneePer prengué ahir el partit de callar.
Creiem na equivocar-nos dient que
aquest llarg discurs, no sols no haurà
San Francisco, 14. - La Comissió
aconseguit el seu object:u, sinó que
haurà decepcionat Alemanya i tot de conilictes obrera instituida pe! President, senyor Roosevelt, realitza de
Europa.
non grano esforços, per tal de persuadir els patrons que acceptin l'arbitratge
Comercialment, prospera
en el conflicte dels doekers, amb l'obl'artesa entre Franca
jecte d'evitar que arribi a plantejar-se
:1
Alemanya
la vaga general.
En acabar-se una Ilarga reunió ceParis, 14. - Al Ministeri de Negocis Estran g ers ha estas facilitar un lebrada per la dita Comissiä, s'anuncia
que
els esforços reantzats, per tal de
comunicat en el qual es diu que les
negociacions comercials franco-alema- resoldre el conflicte, no han tingut renyes, que s'efectuen a Berlín des de sultat.
Cinc mil treballadors més han sefa tres setmanes, han evolucionat en
sentit favorable, havent-se arribat a cundat aouest migdia el moviment de
un acord de principi, que permeträ vega, que abasta ja 34.000 obrers.
Déniä s'espera que tumbé es declarareglamentar els interessos dels dos
paltos i solucionar a satisfacció d'amb- ran en vaga 16.000 cuiners.
dues parts les Miestions essencials que
A conseqüència de la sitnaciä creada
són objecte de les negociacions. es- per les vagues, avui no han pogut reapecialment el relatiu al servei deis ern- litzar-se les operacions de transport i
lliurament dcls productes agrícoles per
prestits Dawes i Young.
al mercas.
Filadelfia, 14. - La policía ha disEl; Pactes que són objecte
persas avui un grup de manifestants que
de negociacions
shavia estacionat davant el Consulat
Berlín, 14. - L'ambaixador d'An- d'Aletnanya, i ha detingut tres homes i
glaterra en aquesta capital ha fet Iliu- tres dones.
saníent al ministre de Negocis EsLa pulida ha hagut de vencer una
trangers, von Neurath, de tres pro- g ran resistencia per tal d'aconseguir porjectes de pacte que darrerament fo- tar els detinguts a rAluntament, al pati
:en objecte de negociacions entre les del qual els detinguts també han fet
potencies europees.
eran resistencia.
Es tracta de Fanomenat Pacte de
Un centenar de manifestants han traeLocarno oriental, un altre que afecta
tat de posar-los en llihertat. i en vista
o Rússia i Franca, i un altre pacte
d'aixes ha intervingut la palicia multacarácter collectiu que ha de ser- da, que ha aconseguit dissoldre'ls defi7 per a establir una connexió entre
nitivament.
. Pactes de Locarno occidental
oriental, i el Pacte de la Mediterrán:a i el Pacte de la Societat de Nacions.
E l text del projecte de pacte de la
Idediterränia no ha estat notificat
= ara al Govern del Reich, proba-=•ar:ent perquè no afecta d'una maPoema, 1 - El lider del Con-a directa a Alemanya.
grés. Papel, que és al mateix
nom del seu Govern,
d'Anglaterra ha deciarat que la temps el primer tinent del lider
Gran Bretanya re.oniana la concha- Gandhi, que es trobava empresió d'un Pacte de Locarno oriental.
tonal, ha estat posat en llibertat
Se sap , de mes a mis. que análasense condicions de cap mena.
elles gestions a la realitzada en aqueo:a capital per l'ambaixador d'Anglaterra, han estar efectuades nels reoresentants britànics a Varsòvia i L'ESPANYOL, OBLIGATORoma.
A Roma l'ambaixador angtés ha es- R1 A L'ESCOLA DE COtat conferenciant detingudament areb
MERÇ DE POZNAN
el senvor Mussolini i amb el sutssecretari d'Estat. senyor Suvitch, i
sha tractat d'aconse guir la neutratitat
Varsbvia, 1 4.-A proposta del
benévola d'Itália davant el Pacte. director de l'Escota de Comerç
mentre Cnie a Varsòvia, l'ambaixador de Poznan, sensor Waschko,
britànic anta entrevistat arel., el mi- acaba d'ésser introduit, decíanistre de Negocis Estrangers, ver a
dissi par les objeccions de Polami3 rant-lo obligatori, l'idioma es
nyel en el pla d'estudis de l'Escontra el Pacte projectat.
Londres, 14.- Ami) referencia a cota Superior de Comerç de la
una informació paolicada per certs dita poblari(e.
periódica anglesos a q uest mati. Lis
Aquesta iniciativa redundarii
círcols oficials es concreta. cae Fase- indubtablement en benefici del
baixador d'Anglaterra a Berlín s'ha desenvolupament de les relalimitat durant la sena entrevista amb cions comercials hispano - poloVon Neurath a Iliurar al Guvern de!
Reich una nota en la qual s'exposa neses.
l'aprovació britànica al proiecte
• ••••
ces de Pacte oriental i es diu ene
Anglaterra desitjaria veme aitherlr-se
e: Reich a a q uest Pacte.
LA PASSA MORALISTA

FIs ontlictes
obrers als E. U.

Un company
Gandhi, en Ilibertat

Potemkin visita Mussolini
Roma, 14. - L'ambaixador de la
U. R. S. S., senyor Potemkin ha visitat
el cap del Ra yere. senyor Mussolini.
Segons sembla, la conversa ha versat
sobre el projecte de Pacte oriental de
/eran ale.
L'entrada de Rússla a la
8. de les N.
Ginebra. 14. - Segons l'Agència telegráfica suissa. les converses entre !es
Cancelleries sobre l'admissió de la U. R.
S. S. a la Societat de les Narices, es
troten molt avançades.
L'entrada del dit país a l'Organisme
internacional de Ginebra timará lloc molt
probablement en la sessió q ue l' Assem
començarà el din ro de setembre. -Ideo
Als tercies autoritzats es declara, no
nbstant, sitie no se san la data exacta el
la Qual Rússia presentara oficialment
seta demanda d'adreissió.

La Conferüncla Naval Les transferències
-Hi ha acord de punts de
vista entre Anglaterra i
França

14 de juliol sha celebras aquest mat: a
l'explanada dels Invàlids, amb l'assistencia del President de la República, senyor Lehrun. del Govern, del Suhä del
Marroc i del cap del Govern romanas,
seayor Tatarescu. Una gran gentada ha
presenciat la desfilada militar.
La festa nacional del 14 de julio' s'lla
celebras a la tarda a París, amb nombroses festes, sobretot als barris popolars.
Slian organitzat nombrosos batas.
Sisan disparat aquesta nit diversos casteils de focs artificials, i sisan cionat,
encara, representacions gratuites als teatres subvencionats. Aquesta nit ha desfilat una retreta
militar nels principals carrera de Paris,
pels qual s l'animació ha estat granaissima.
No sha registrat cap incident d'imaortáncia.
Cont cada any, els representants diplomática de Franca a l'estranger han
reunit la colònia francesa i han pronuncias davant d'ella les tradicionals
aliocucions.
Tots els ambaixoctors i ministres
&han felicitat de la unió deis franceses, que simbolitza el ministeri que
presideix el senyor Doumergue.
A Berlín, el senyor Francois Ponces ha declaras que correspon a Franca donar exemple de noble !Eure.
.A Roma, el senyor De Chambrun
ha evocar l'organització racional de
la pau, que sirnbolitza als ulls de tot
el män la bandera de Franca.
A Varsòvia, el senyor Laroche ha
expressat la convicció que les negociacions econärniques constítueixen
una (unció del sentiment general i de
confiança en l'estabilitat de la pau:
ha recordat després amb satisfacció
el recent viatge del senyor Barthou a
Varsovia, que bu el punt de partida
d'altres en que s'han posas de t'ene..'
les amistats que gaudeix França.
Els ministres de Franea a Belgrad
i Bucarest han recordat tumbé les
magnifiques recepcions tributades per
les nacions amigues al representant
de França, censor Barthou.
El representant francés a Viena ha
dit que França, fide; a la solidaritat
internacional, continuará prestant a
Austria el sen concurs per a l'obra
de ressorgiment empresa.
Buenos Aires, 14. - La colänia
francesa resident en aquesta capital
ha celebras avis; amb diversos acres
raniversari de la presa de la Bastilla.

Qu n7e gendarmes
empaiten un toro
Tolosa, - Quan l'espanyol
Chopera transportava sis !M'OS
de la ramaderia de Calvo, destinats a una "corrida" que tindrà
!loe a Bordetls dia 15, un
dels toros s'ha escapa( a Lesperon (Latidas) i han fugit a través del camp.
El fet ha causa( gran emoció
n la regid. i han sorlit 15 gendarmes en persecució de l'animal.

Tilden, suspès
Nova York, l I. - L'Associació
americana de professionals
Tenis ha decidit suspendre el
jugador Tilden, per irregularitalo en retre comptes financeres
d'ingressos en alguns deis partits jugáis.

COMPLOT COMUNISTA
A BULGARIA

Sofia, 14. - La policía de Plovdia
ha descobert una organització comunista clandestina, en la qual apareixen complicades algunes desenes de
soldats de les torees de guarnició a
la capital.
Amb aquest motiu la policia detingué ahir mes de setanta individus aiiliats al partit comunista. Entre els detinguts figuren els principals membres
ALS ES ATS UNITS
de l'organització comunista i els mes
coneguts liders del partit.
Dernés la policia practica nombroHollIliwood, 1 - El sensor
tVill Hays, que representa els sos escorcolls als domicilis dels coinés potents interessos de la ill- munistes residenta a provincies. A
conseqüencia diquests escore° II s
rlústria cinematogràfica, ha des'espera que es practicaran notes decidit armilar tots els contractes te nc ion s.
relatius a aquellos
contra les quals estigui justificada la censura eclesiàstica.
ALEMANYA PROTESTA
Aquesta croada contra les pellíenles itrunorals costara a la DE LA VIOLACIO DE L'ESindústria del film mes de deu
TATUT DE MEMEL
milions de dòlars,
Berlín, 14. - El Govern del Reich
ova York, 1 - El grup d'esglésies protestants, que compren ha encarregat als seus ambaixarlors
prop dels Governs firmants de l'Es22 milions d'afiliats, ha decido tatut
de Mentel que cridin l'atenció
adherir-se a la ramprinsa em- dels respectius Governs sobre la nota
Católica,
presa per la Lliga
violació del dit Estatut mitjançant la
contra a immoralitat d'algunes modificaci ia del paràgraf so de la Ilei
pellic u 1( s.
lituana sobre la protecció de l'Estat

RENS
RAMBLA DE LES FLOR 5 -30

París, 14. - El diari "Republique"
publica un interviu amb el ministre
de Marina, en el qual el senyor Pie'
in especifica les seres converses anib
els ministres anglesos. Ha dit que
aquestes converses no hast d'ésser
considerades con' a preliminars de la
Conferencia Naval. sind com a simples canvis crimpressions. El ministre afirmà que en variar les hines generals de la política francesa, podria
assegurar-se que aquestes converses
havien consolidas certs punts de vista
franco-británica.
Els contactes que he tingut a Londres - ha dit el senyor Pietri - permeten d'ésser optimista.
Parlant de la cintas on se celebrará la Conferencia, el ministre ha
declaras que Itàlia i el Jama proposen
que se celebri a Patio, perb que Franca creu que millar seria que la Conferencia es reunís a Londres, ciutat
molt indicada per a aquesta mena de
reunions internacionals. Podria lambe reunir-se en una ciutat perfectament netxtral. En aquest ras el millor
seria anar a Ginebra, tant mes quan
sempre hect considcrat la Conferencia Naval cona un preludi del desarmamen t naval. L'obra que ha de portar a cap entra de pla en el quadre
de Ginebra.
Toquio, 14. - Als cercles ben informats d'aquesta capital s'assegura
que els Governs de la Gran Brctaaya, Estats Units i Jama han acordat
ajorear les converses naval; fins al
vinent mes d'octubre.
Per a aquesta data es trobarà ja
a Londres el representara naval japonés, que ha de prendre part en
les dites converses.

amb els Estats
• Units

Banquet

Després de les enueessious /eles per
:V e nzan va a Anytnierra i a Suissn
quant als emprilstits Dattes
era natural que els Estots Units &unanersin el tuateix trocee, que Berlín
tot Vinteri.s mi conerdir. La visita del
gozernador del Une 'luís grnn dels E s
-tafL'uilspo.tnagrelqusdi,
indicar la tossibilika d'una interaticid
poni-americana, per tal d'aludas econdtnicarunit Ilfla elletnnuva que (lord unís
paranties de pan que les que ha douni
"si el l'Osar.

Berlín, 14. - Ha arribas a aquesta
capital el governaAor del Federal Reserve Bank de Nona York, senyor liarrison.
Horn creu que el sen viatge te un objecie puramestt informatiu.
Berlín, 14. - L'Agencia D. N. B.
comunica una nota ca la qual s'anuncia
que Alemanya estä disposada a negociar sobre la Miestió de les .transferincies amb els Estats Units. i concedir a
aquest país igualtat del tracte aplicat
a les altres nacions.

'er a un nen so, kg galo«

uilquilin són un vertader
,anquet. Tenen una suavitat, un gust d'ou fresc
i un punt de torrat que
desperten la gana. Monja,
exquisit. Gran aliment
que nodreix i fa creixer.

CIIIQUILÍNj
RAQUE! Di 200 GRAPAS., UNA MUTA

MARIA ARDA°,
Lo Sor de Ms palea«.

te>

BARRERA HORA
ÛE BARCELONA

NATACIO
AHIR A LA NIT A LA PISCINA
DE MONTJU1C

5. Dolors Granicher, C. N. Barcelona, 1 m. 38 s. 4-lo.
o. Angels Fernández, C. N. Barcelona, t m. 45 s.
7. Rosa Artal, C. N. Barcelona, i m.
46 s.
Quarta prova, 4 00 metres braa de pit
Campionat):
1. Rarnon Salado, C N. Terrassa, 6
m. 35 s. 8-to.
2. J. Navarro, C. N. Barcelona, 6 et.
43 s. 6-to.
3. J. Blanes, F. A. E E. T., 6 m. 5 0

l'Hospitalet. L'explosió causa destroces
en la linea de conducid eléctrica, sense
que, afortunadament, hi hagués desgracies perscnals.
- També féti explosió, entre deu
i onze de la vetlla, una tercera bomba
al carrer de Buenos Aires, 26, torre,
propietat dels senyors Rosal Catarineu
Germana.
L'artefacte feu explosió al menjador
de la torre, el qual artefacte hi (0:1
llançat des d'una finestra. Produi importants desperfectes a tota la casa. principalment a l'habitació on esclatà. Resultä amb feride s . d'alguna consideració
la cuinera de la casa, anomenada Lluisa Benedi, de 50 anys. de les quals fou
auxiliada al dispensari del carrer de Sepúlv-eda.
AGRESSIO A UN MOSSO DE
L'ESQUADRA

SAPES, DEL C. N. TERRASSA,
I CAIROL 1 BEULL, DEL CLUB
NATACIO BARCELONA, SON
ELS NOUS CAMPIONS DE CATALUNYA EN LA MAXIMA
5. 2-10,
CATEGORIA
4. 1. Pérez, Barceloneta A. C., 7 m.
t O s. 4-10.
PER EQUIPS I PER PUNTUA- Cinquena prova, 200 metres braça, feCIO GENERAL, EL C. N. BAR- mení (interclub):
CELONA VA TRIOMFAR AMB
1. Enriqueta Soriano, C. N. BarceFACILITAT
lona, 3 in. 23 s. 6-to.
2. Pilar Gastearena, C. N. BarceloMalgrat el mal temps que va ter
a les darreres horca de la tarda, la na, 4 m. 1 5.
A la comissaria general d'Ordre
3. Concepció Albert, C. F. i d'Esprimera jornada dels Campionats de
Públic s'ha rebut un avis donant
Catalunya (seniors) es va celebrar norts, 4 ni. 17 5.
toa metres dors (cam- comete que a Santa Colorea tres desamb sota normalitat. Ei públic, nata- Sisena prova,
coneguts han agredit un mosso d'espionat):
ralment, ion escàs, però en el caire
C. N. Barcelona, q uadra i li han causal fer i.des de con1.
Ricard
Brull,
csportiu hom pegue apreciar una persideració. No s'han practicat detenni. 20 5.
fecta organització i marques bastan: 1 z.
LI. Granada, Barceloneta A. C., ciens.
regulars i sobretot el mes important. 1 in. 23 8/10.
que fou el fet d'albirar les possibilitats
Z. N. Mach, C. N. Barcelona, t Mi- 1E MADRID
i de nous valors fino ara desconeguts.
nar 24 5.
Deis tres nous campions n'hi ha
4. F. Bernal, C. N. Atlètic, 1 mi- DECLARACIONS DEL MIun que ja coneixem prou be: és En nut 22 s. 6/10.
Ricard Brull. Aquest campionat sig5. J. Brussau, C. N. Catalunya, NISTRE DE GOVERNACIO
la recepta que guarir a nifica un titol mes a la seva brillant in. 31 s. 8/to.
A LA MATINADA
Setena prova:
el vostre sofriment de carrera de camPid.
Exhibició de salts de palanca i
L'altre és nou: és En Caries Cai1' estómac i instestins
Madrid, 15 (1'45 matinada).- El
rel, també del C. N. Barcelona, el rrampoli per Muntaner, del Mediter- ministre de la Governació ha maní.malgrat sigui de molts
qual, as-1lb la seva Inagnifica cursa en ránia, i Palacin, del Catalunya.
¡estas aquest mati als periodistas que
anys 1 hagin fracassat
els 400 metres, diu prou clarament els Vuitena /arena:
400 metres relleus 4 per Iota estil el governador de Biblao Ii cona:ni:aaltres tractaments.
grans progressos que ha vingut reay a que dos individua han intentat
litzant d'un quant temps enea. Va lliure, femeni, probable equip repte- atracar un estarle essent Peraeguits,
sentatiu de Catalunya en els Campioguanyar
nedadors
ja
consagrats
i
est
ELIXIR ESTOMACAL forma que no deixa cap !loe a dubtes. nats d'Espanya. Af ary Vernet, Rosa i fent dispara p er a detenir-los el guärNadal, Ivonne Legrage, Carme Soria- dia de seguretat Bernard Galán. Ha
Des dels primers metres agaiä el cap no, 5 na 57 s.
aconse g uit detenir els atracadora el
i amb tota segurctat i plena conf (anNovena prova. Roo metres rellena- g uardia ciclista Francesc Banilla. Els
ca en en rnateix guanyä per tres se- ments 4 x 200 (Campionatl :
detin g uts són joven de 18 a 19 anys.
DE
aorta el seu seguidor Olmos.
El ministre ha afe git Que la Gasell
1. Equio del C. N. Barcelona A, forRamon Sanes, del C. N. Terrassa, mal per Sabata, Cairel, Brull, Carulla. d'avui publica una ordre relativa als
Cines estran g ers. Es tendeix a eviva esser el més bon bracista catalä, ti in. 6 5.
ectacle caudeixi de prien lluita amb Blanes i Navarro, va
2. Equip del C. N. Barcelona B. for- tar que l'esp
1 realitzar els printers cent fueres, peró mat per Lecha, Cabrejas II, Cabrejas I. vilegia i que se sotmetin a les dis p osicions que regulen els altres conecta.I després, pansadament, va anar gua- Zwiller. t 1 m. 40 5, 3-10.
nyant terreny i arribä al final comple3. Equip del Barceloneta A. C.. des.
a la Comissió que estudia
tament destacat.
formas per Granada, Guirdia, Escudero. la Passaran
reforma del Reglament d'espectaEn la cursa de rellevaments 4X2 00 , Olmos. tt tat . 50 5. 2-10.
presideix
el sots-secretari.'
que
el C. N. Barcelona va presentar dos
4. Equip del C. N. Catalunya, for- cles i
equipo i tots dos guanyaren de bon ma per Buissan, Reveas. 'Miguel, Do- les dades i antecedents que calen soELS CREDITS MILITÄRS tros, sobretot el que podriem dir-ne
tun aquesta qüestió, per a nosar-nos
mingo. 12 ni. 20 s. 5-to.
g ualtat de condicions amb els altres
l'A, forn/at per Sabata, Cairoy, Brull
SUECS
5 Equis) del C N. Atlétic, formal inaiaos en el que es refereix a la proi Cartilla, el qual queda corn a nou per Ribera, Uli6, Bernal, Maten, 12 m.
tecció deis artistes nacionals.
campió.
30 s.
Em preocup o de la confecció del
Estocolm, 14. - La prernsa diu
Dels que no quedaren campions
* **
nou re g lament de orotecció a Fati
que el general Nygran, cap de l'Estat s'ha de remarcar la bosta cursa de
Per finalitzar la jornada se celehri teatral esnanyol. oreocupaci ó que commajor general, ha adreçat a les auto- L1, Granada, del Barceloneta, en els sns partit de water-polo entre dues selecnarteix amb mi el Consell de Miritats competents un informe dema- too metres dors, el qual disputa ea clon,
nistres.
nant la concessió de crèdits suple- gran forma el titol de campiö a Brull;
com
a
nota
del
que
ion
la
cursa,
dimentaria per a l'exercia en vista de
la situació actual de la política es- rem que Granada fou el primer de A diversos llocs de la ciuvirar en els 5 0 metres.
trangera.
En les altres peores femenines foca tat, ahir feren explosió tres
de campionat, les gerrnanes Carme i bombes, i resultaren ferides
Enriqueta Soriano, del C. N. BarceLA VAGA DE TELEGRA- lona, estigueren a l'alçària de semtres persones
pre; venceren netament en els ton
FISTES AL BRASIL
Ahir, a les deu del vespre,. va exmetres estil lliure i 200 metres de plotar una bomba en una (lustra de
Saragossa, 14. - Ei servei de trambraça de pit, respeetivarnent: cal re- la fábrica de teixits de seda propietat viaires s'ha efectuat amb absoluta norRío de Janeiro, 14. - la vaga general marcar tambd la bona cursa de Mari de Salvador Casacoberta, situada a malitat, fins a les ta de la nit.
de telegrafistes pertanyents a la Compa- Ventea del C. N. Atlétic, en classi- l'Avinguda del Pare Claret. La detoEls dementa de la U . G. 1'. han manyia nacional de Telègrafs, que fou de- ficar-se en segon lloc en els loa me- nació produïda per l'artefacte va esser nifestat que mantenen integrament la
clarada ahir, ha continuas avui amb la tres estils lliure.
formidable, sernbrant l'alarma per sena actitud. Sembla que la tutela:a soEn la nostra propera ressenya
gairebé absoluta unanimitat del personal.
luciä que s'ha donar al plet dels tramarmen lloc i pels voltants.
Totes les centrals de Telegrafs catan dimarts podrem ésser molt més exA conseqüència de rexplosiä resul- viaires es donarà al dels conductora d'autensos.
guardades militarment, j hom assegura
tä amb una ferida contusa de pronos- toämnibus. En algunes tices boicetejaEl: resultats foren ami:
que el President, senyär Vargas, ha reprosa, 200 metres braca de tic reservas a la regid temporal i al des, els empresaris han jrnpedit que sorfusat ärlhuc d'examinar les peticions dele Primera
pit esquerre un individu anornenat tissin avii¡ els elements inzlesitjables per
pit (juniors).
vaguistes, mentre aqucsts no moderin
Pompeu Idal, el qual no pogué decla- a la majoria deis treballadors . En cano,
s.
LI.
afuiloz,
C.
E.
Mediterrani,
3
actitud. - Fabra.
rar. Fou traslladat a l'Hospital, des- han circulat diversos autobuses conduits
111. 19 a. 4-10.
prés desser assistit al dispensari del pels propietaris i custodiats per les iona. HeroolAelmer, C. N. I3arcelona, districte. També llagué d'ésser-ho Cl ces d'assalt.
3 fi. 21 3. 2-10 ,
noi de tretze anvs anomenat Josep
El governador civil ha dit aquesta
EL GENERAL JOHNSON
segona prova, 4 00 =tres estil lliure Vidal i Santarre,
u" el qual sofria ex- =tinada que han nrestat servei lo au(Can/Monas):
citació nerviosa de carácter greu, pro- toatenibus mes de la linia de l'Eixam.
HAVIA PARLAT COM A
1. C. Cairel, C. N. Barcelona, 5 m. duida per l'espant que li causà l'ex- pla. La tasca realitzada pel Jurat mixt
45 s. 3-10.
PARTICULAR
plosió de la bomba.
de Transrsorts sembla que donará bod
2. V. Olmos, Barceloneta A. C., 5
L'artefacte, en explotar, va obrir resultat. Els autobusistes acomiatlats per
m 48 s.
un
toral
a
la
panel
de
la
fábrica,
al
una de les empreses han fea aquesta
Washington , 14. - Al Departament
3. J. Cabrejas, C. N. Barcelona, 6 costat mateix de la finestra on fou acte de presencia a la Comissaria. Hall
d'Estat ha estat facilitat un comunicad, ni. 1 5 , 1-10.
collocada,
i
que
densa
al
passatge
Ma' manifestat desigs de llamar !es armea
de carácter oficial, cn el qual, amb rea
4. A. Escudero, Barcelonesa A. C.,
que usen ansia la necessäria autorització.
cid a la gestió realitzara últimament per o /ti. 9 s. 5-1o.
Es diu si el ferit is l'autor de la .aquests casos atrae estudiats pel Jurat
l'encarregat d'Afers d'Alemanya sobre
5. J. Garulla, C. N. Barcelona, 6 in. coHocació de l'artefacte,
tuba, i el governador civil ha intereiun discurs pronunciat pel general John- 9 s. 0-ro.
-Una altra bomba féu explosió en sat liC l'esinentada empresa que digo(
son, president de la N. R. A., es diu
6. A. Ricomä, C, N. Tarragona, 6 in. uns pals de conducció eléctrica davant quines nona té per a m'escindir del tre
que aquest senyor parla a titol indivi- 15 s.
la fábrica dels senyors Trinxer, de hall dels obrera.
dual i no en nom del Clevern. - Fallara.
7. C. Bonacasa, C. N. Barcelona, 6
al 35 s.
Tercera prova, roo metres, femeni (inContra
mals d'estömac,
terclub):
LA COPA DAVIS
estrenyiment
1. Carme Soriano, C. N, Barcelossa,
Praga, 14. - En la segona jornada de 1 m. 20 s.
la (nah de la Copa Davis, zona europea,
2. Mari Vernet, C. N. Atlètic, i ni.
Crawford i Quist, australians, han ven- 27 s. 6-10.
cut atenzel i iecht, txecoslovacs, per
3. !voltee Lepage, C. N. Barcelona,
1 In. 31 s.
6-4, 6-3 i 6-4.
Austràlia te, dones, dues vietóries, per
4. Rosa Nadal, C. N. Barcelona,
una Txecoslováquia. - Fabra.
m. 34 e.

Heus ací...

SAIZ

CARLOS

Segueix el conflicte
dels transports urbans a Saragossa

els

fetge, intestins,
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Diumenge, 15 de julica de 1934

A"L

IARC LO .N
(l'Higiene de les comarques de
Girona.
Servel Meteorolete
Bases per a la reglamentad()
de Catalunya
del trebalf al camp, de lee enmarques de Leeide, aprovadett pel
La
qual
cosa
es
fa
pública
per
.111E1ERALITAT
Jurat Mixt de Treball rural de
letTUACIO 1141111DIAL AT111011111R1CA
a general coneixement.
D'EUROPA A LEE 7 NORIA DEL DIA
Barcelona, 12 de julio' de 1934.
• Prealdancia.—El senyor Com14 DE JULIOL De 1834
an y s va rebre abur al malí, al El delegat de Treball, Dr. Poti i
Perelsteix el mal temps • gran
seta despatx de la Presidencia, Godori.
part do l'oecident d'Europa d'out •
COMISSARIA GENERAL
el senyor Sbert, que maree cap
haver-ee •etablert vente del nord, el*
Un orle' del cap del Oovern
D'ORDRE PUBLIC
Qual., en conteet• amb lee temo*.
g Madrid, i el senyor Tauler.
°entra'. — El president de la
—
rotures altos que Cl ha • le NoelMes tard el visitaren ele con- Ge»rralitat ha rebut un sie¡si del
A aquesta Comissaria es va
torrente donen !lee a la formecie de
eellers senyors Martí Estere, Co- cap del “overn de la República,
titilado i
de* d'Anplaterra
rebre
un
comunicat
de
la
Delefine ala Pirineos I a gran part de
morera e Dences, amb els cuate en relaCiö amb la Llei de Coasacie Especial del Caireles de Is
Catalunya.
celebra una detinguda conferen- !railes de Ciiareu.
República a Catalunya, assabenAl sud -oeat de la Per:Insola Ibécia.
De l'oled adreçat al president
rica, • ltella al nord d'Arrice, re
El 'delta lambe el comanador de la Generablat, con) a repre- tant que havia estat comes un
Son
trompa, arnb ce/ seré, vente fluide la Lliga Naval Italiana. senyor sentant de l'Estat a Catalunya, i atracament a Jerife, i que ele
ase temperada'« altea.
autors
d'aquest
harten
fugit
cap
Artur de Luciana, el q ual coprodult, en termes; de gran cor'
munieä que dad a poca dies recela j corteeia, en donare a Barcelona.
TTTTT DEI. naire
* De Madrid es rebe l'ordre
arribaria a Barcelona un vaixell comide el senyor Companys al
A CATALUNVA. A LII VUIrT
en el qual viatgen 320 flirt:0es Coneell de Govern deme, dillune, de recollir "El Socialieta", per
in
al tema a le rnolt vaitaliana que venen a visitar Bar- per no poder-ho fer abans per la haver estat denuircial.
riable a tot Catalunya, u domina cel
celona i els edificis oficials.
circumstància de trobar-se abnovele. 1 venta moderats Ore lector
* La pelleja s'incaute tilde
El eenyor Companys ha rebut sent el titular del Departement
nord.
en telefonerna del senyor San- de Justicia j Dret, senyor Mullí dunes guantes joies de le; que
In I
24 ho p ee s'han ret'oren robades a un dentista el
.aló, cap de la minoria d'Esquerra
gldrat forts rolad* 1 ternpeates ala
Nallesets.
dia 2 d'aquest mes.
Pirtneue, fina a les Einllaries 1 a GIL.
al Parlament espanyol, la qual
Mentre el senyor presiden( no
Lambe ha
rona, nennt le. n'eximes oree:oda• reunirä a Barcelona el dimarta donl compte al Consell de le- l'autor del estat detingut, ultra
robatori, l'individu
clon. da 73 l Itrio per metre quadrat
%India día 17. per tal de tractar mental, ofici, es creu obligat a que va comprar-les
• Albee, 71 • Giren. 1 25 • Adrall.
i algun alt"
ße la situació política actual i abstenir-se, per la seca banda,
(Lee ob TTTTT eione del tunne
dele assumptes que s'hauran de de facilitar-ne el text a la pretil- complicat.
La pulida segueix t'era treballs
Barcelona, a lee set. van a la Capdiscutir a la Diputació
sa—a la qual suposa, pene serä
galera
la primera DAelue.)
per a recuperar - les toles.
nent de les Corte espanyoles.
facilitat pel Govern de la Repite
WIMI.•n••••n•nnn•••
* La policía va practicar un
Sanitat, — Atila a les set de blica--ni afegir una sola parauescorcoll en una casa del carrer DELEGACIO ESPECIAL DEL
la tarda, tingué Roe als soterranits la a apesta nota informativa.
de la Placa de Catalunya la inauVisltes.—E1 senyor president del Duc de la Vietbria, domicili
d'un individu del Sometent, el GOVERN DE LA REPUBL/CA
guracid de l'Exposicilf d'elernents de la Generalitat de Catalunya
contra els insertes, organitzada rebre alfil', entre altre, les se- qual, en sser-l¡ exigit el MuneA CATALUNYA
ment, de les armes, allega que
pel Departament de Sanitat.
güents visites:
les
baria
perdut.
Censo! de Txecoslovàquia, seDe Portugal s'ha rebut una
Economia. — La Caixa de CrèL'escorcoll done com a resul- erimunicticiO en la qual
es dedit Agrícola 1 Cooperatiu: Sota nyor elunteys, aeornpanyant
tat
la
treballa
d'una
pistola
i
un
la presidencia del senyor Joan grup d'estudiante de la Universi- revòlver, armes que, segons ser»- mana que siguin trainesas
Cornorera, conseller d'Economia tal de Praga; diputa t. senyor lila, no eón les que cercaren els aquel' pais tote els antecedente
que es posseeixin referents al
i Agricultura del Govern de la Batteetini; senyor Situó i Piara; agente de laut untat.
eubjeete detingut a Barcelona
Generalitat, el dijous passat va Comissió d'alcaldes de la comar* La policia verificà ahir un aniimenat Pavone el qua t est:t
reunir-se el Comité directiu de ca de Valls, arompanyets del dila Caixa de Crèdit Agrícola i putat senyor Galés; tinent d'al- mintiereis escorcoll per les da- censiderat cenit un estatador inCooperatiu, e acorde que aquesta clde de l'Ajuntantent de Santa regueres dels e-oliente de la Pre- 1 deficiente,.
Quan fui detingut, desprée
saó per veure si la mina deseocomenci a funcionar el die pri- Perpetua, senyer Font.
mer d'agost vinent.
Coneollerla de Justicia I Dret. berra a l'interior d'aquesta tenia Thaver estat expuleat, &mane
que
no l'expulsessin novainent
Tal corn prescrlu la Llei, El conseller de Justicia u Dret del comunicad() amb l'exterior. Es
aquesta institució operara ex- Gavera de la Generalitat, senyor pogué comprovar que la mina no per França o per Portugal.
Segons sembla esta reclamat
clusivament amb els aire:Wats. Llultí ¡ Vallesce. despees de lle- arribava fura de la presó.
per les autoritats d'aquest, darrer
Agricolee, les Caixes fluente, les gir la premsa de Madrid de dis*
riere que jugaren al
Cooperatives, les Mutualitats, ele sable al vespre, que publica un cerner del Ree Cendal van Ir ' 'bar país corn un dels cape principals
d'una banda que es dedicara al
Pòsits i altres entitats similars suposat interviu, té interés a ter lun revOlver abandona u ,
trefec de de lies ¡ al d • eslupeque tinguin aprovats els Esta- constar que ell no ha conceda esta!, el qual lliuraren a lapessim
pell- feents, la qua! funcionava a Portuts pel Consell Superior de la cap interviu cap periodista, eja.
tugel.
Cooperadió i hagin subscrit quo_ per la qual causa les declaracions que li són atribuides no
eee de participad() de la Caixa.
Lee quotes de participació, eón certes. com tampoc ho és la
són de 500 pessetes nominals, a noticia del viatge del senyor
desembossar en cinc anualitats, Companys a la capital de la Re5 cal posseir-ne tres per a tenir pública.
dret a veu i vot a les juntes de
El Butlleti Oficial de la Gez• CAUSES VISTES AHIR taminant solare les armes i altres
eines trobades a casa d'Alexandre
participante. La possessió de neralltat. — En el seu ntimero
quotes dóna així mateix dret a d'alije publica en el seu
Per diversos motius se suspengue- Anglada Martínez. El dictamen din
operar arnb la Cabra.
entre altres, les següents dispo- ren les visres de les causes que es- que es tractava d'armes i abres eines
homicides en bon estat i totes elles
taren anunciades.
Les oficines han estat instal- sicions:
per a produir greus danys.
Presidencia. — Decret dispolades. provisionalment, al carrer
represen* L'adtninisirador de I'llospital
que
en
endavant
sant
del Bisbe, número 4, baixos, on
VARIA
( • :irde ha donar comide al Jutjat de
hom pot adreçar-se per iota tara la Generalitat en el Comite
la mort en aquel! Hospital de Mimena d'informacions. Les hores permanent de la Junta de SeguAlfi l- al mati es reuní la Junta de
de despatx seran de les nou del retat de Catalunya el courseller Govern de l'Audiencia "territorial, i guel Papases l'radell, a conseqüencia
de les lesions sotertes a Castellelciels
mate a la una de la tarda i de de Governart0.
entre altres acords de tramit va pren.
Ordre publicant els escalafons dre el de confirmar els nomenarniints el dia 7 del mes passat.
guatee a sis de la tarda, tots els
dies feiners, llevat dele dissabtes d'antiguilat del personal tempo- de /a totalitat, gairebé, dels procura* :Snit fou posar a disposició del
que no. hi ballets oficines a la rer, edministratiu i subaltern, dors niunicipals.
Jutjat el xofer Alexandre lnista, >loadecrit a lee Comissaries de Gitarda.
* Han estat presentarles mis de' te,- de l'auto número 55 10 7, que f°"
el robar per dos desconeguts i azul,
l: rata, 1.lida i Tarragona. en
Coneellerla de Governaole. — compliment del decret de 19 de Iler de Justicia i Dret una denúncia el qual fou realitzat l'atracament a
contra un jutge de primera instancia
El conseller de Governació, en desembre de 19e'd.
l'estanc
de Barcelona pel suposat debele de .Amb de la Ronda de Sant Antoni.
rebre abre a la nit els periodistes
el xofer i l'auto es llana al
Governariö. — Deeret neme. prevaricació.
els manifest ä que per la Conee- nant cap de la Comandància de
L'ha presentada un advecat de Ma- J'ajen el caix6 del taulell dc l'estanc,
llena de Treball Ii havia estat Girona del Tercer Teta:, de la drid i Barcelona anontenat Pau Sanç a l'interior del qua l enrara quedara
cursada una denúncia contra un Guàrdia Civil el tinent coronel Cabo, arran d'un plet promogut so- un segell dels de l'Exposició de cinc
pateó del ram de la construccie, (Vaquen institut senyor Joan bre la suspensió de pagaments d'una centims.
II xofer derlarä en la forma coel qual havia signat un contracte Aliaga ¡ Crespi.
societat de construccions.
neguda. i el jutge l'alliberà.
amb els obrera, segons el qual
Finances. — Decret nornenani
* Han estat presentades unes de* Pel fiscal del Tribunal d'Urdurant unes guantes eelmanee, recaptador de la Generablet a la liar/des al Jutjat contra el comermentre no cobres uns credits zuna de Valls el senyor Francesc ciant de Sabadell autor de tantes es- gencia ha estat qualificada la causa
pendents, els abonada la ineitat Llagostera j Daltnau.
tafes. Ahir tan sois en foren presea. seguida pel delicte de resistencia i
desobediencia contra Jean Gómez
de la setmana, i abans del dia
Ordre areeplant la dimisslia nades tres mis.
Marin, Joan Losilla Micirs Gonçal
els serien abonats els endarre- que del ciirrec de recaptador de
* Els perits estigueren abir dic- Casanoves Farrero i Jaume Lleonard
rits. En lloc de corephr el leude, la Generalitat a la zona de Valls
atine dia 14, no sois no paga ha presentat el senyor Francesc
ee44444.4444.444.44444+•••••44444+~.~.~•••4444
, els jornals endarrerif s , sinó que Ras ¡ Ferrer.
no peaje ni els de la setmana
Orijre convocant un concurs
icorrent.
Per a la provisió del Arree de
Els obrare denunciaren el fet recaptador de la Generalitat del
la Conselleria de Treball, i el Vendrell.
eenyor Dences envia a cercar el
Economia 1 Agricultura.—Ordit patria car en cas de no donar dre autoritzalit el vice - president
explicacions conveniente i con- (iirector de l'Ilietitut colilla faNincents, e:obrarà rem cal.
llir forçós, perque, d'acord ainb
les normes fixades pel mateix
Delo lla €11 6 do Treball de Catalunya.—Sla publicat el següent evganiente j en nom del Cemisedicte: Informació pública: Crea- seriat de la Casa Obrera, faci el
que interessa de veritat al públic ds la dels
ció de la Secció "Comete a l'En- que calgui per a dur a tense la
(
. 0nstruccie de la casa -bloc en
magatzems
grbs de l'alimentació". Com sigui que ha estat sollicitat per eis terrenys de l'Avinguda de
de
Sant
Andreu.
i
Bages,
Torras
elements professionals hilerasSanitat j Asistencia
sets que sigui creada una Secciú
de Comerç a Ea:nitres de l'Ali- Ordre declarant vigent el Reglamentació dina el Jurat Mixt de nieta interior del Collegi (nidal
Catalunya.
Començ a l'Engres de Barcelona, de Veterinaria
Treball ¡ Obres Publiques. —
a l'objecte d'informar degudament a la Superieritat, s'obre Ordre aprovant, amb les estileuna informad() pública, a la qual nes que s'esmerilen, les bases de
padreo concórrer els demente treball del ram d'ebenistes ¡ fuisde Sedes i Cotons en tots metratges s'han
entere/tuste, sobre els següents teis, de Reus, adoptades per
aquell Jurat Mixt el 16 de nopunta:
marcat a preus extremadament reduïts
Primer. — ¿Es denvenient la vembre de 1933.
de
Governaril).—
Departament
'cread() de la Serió Cemere
a l'Engrbs de l'Alimentació dins Cemisearia General d'Ordre PerResolució aseendint diverJurat Mixt de Corriere a l'Engrbs de Barcelona?
sos sergents ¡ caporuls del Cus
Segons. — ¿De quants vocals de Seguretat de Catalunya.
Departement de l'humees, —
bauria d'ésser int e grada l'ese
5nentada Secció, i quina jurisdic- Seccie de Recaptaciii: Anunci
d'un concurs per a la provisió
Ida) hauria d'ameignar-se-lie
Torcer. — Altree dedeo d'nte- del canee ele recaptador de Ja
Generalitat a la zona del Ven.Ires per a un millor informe.
&el!.
Ele escrita seran presentals
Depa rt nutrid In Treball i Obres
acinesia Delegad() (14'. Treball
Seden,
75
Catalunya, Vua Laietana, núme- PUbliques. — Edicte de la DeleFantaaieta de 8, 7
ro 16, pral., lletra 1, dios ele garle de Trola'''.
Bases de Troball de la Betel()
quinas dies de la sa y a publienció
Ptas. m.
ara a
lal Butlletf Oficial de la Genera- de Perruqueries 1 Barberies, erro
vedes pel Jurel. Mili dele Servcie
anal de Catalunya.

Pels Centres Oficials
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Tribunals 1 jutjats

LA UNICA OFERTA DE
TROSSOS

El Barato

10.0000 trossos
Demä començarà
gran ocasió per a comprar
sederies de darrera novetat
a baix preu
Creapona I 3

18 peasetes,

Rodriguez. Pertanyen a la banda de
El Empastre". Sela demana, pel deliste de desobediencia, un mes i un
dia de presó i tres - centes pessetes de
multa. i pel de resistencia, un altre

La Vida Corporativa

El dimartt que ve, a les nou del
La setinana entrant es seurà la cau- vespre, tindra lloc tassemblea de
constitució
de la Secció de Ciencies
sa. Els processats segueixen a la
de l'Ateneu Popular de Gräcia. Respresó.
ten convocats els socis que hi estiguin
* Al Jutjat de guardia s'ha rebut inscrits j els que, essent socia de
un testimoni de tant de culpa sobre l'Ateneu, vulguin també formar part
les manifestacions que ferro els pro- d'aquesta noca Secció.
cessats i condemnats pel l'atracament
a les Indústries Reunides, Joan
Denla, dillun5, de les non a les onCorts, )(ices, Sandoval i Francesc Go- ze del mate tindrá lloc al local so'nariz, que slarien declarat autors cial de l'Associació Professional de
pels maltractes que els doma la poli- Mestres Sastres 'la Confiança"
cía. S'Ita ordenat l'obertura del cor- (Sant Honorat, 1, principal) relució
responent sinnari.
de jurats patrons del Tribunal In* Per la milicia ha estat posat a dustrial, per a la qua l queden condisposició del Jutjat Joan jordà Mar- vocats tots els seus socia.
garit, el qual esta reclamas pel Jutjat
Una Comissió de la Junta Direcnúmero tretze per un delicte d'atemptiva de l'Associacjó de Propietaris
tat.
de Santa Eulälia de Vilapiscina clec* Davant el jinjat número ri g ie- tils una visita al conseller-delegat del
se declararen alguns agents de l'au- districte IX, doctor Cordomi, per a
toritat que feren cl servci quan
felicitar-lo i donar-li les grades per
detenció del doctor Albinyana a la hacer atén les demandes referents a
"Peist Nos y Ego". Es ratificaren higiene i urbanització d'alguns caren an que digueren en la primera rers de la barriada anteriorment tetes
declaració.
per l'esmentada Cornissió, i Ii demana
ultra altres peticione, VarASSENYALAMENTS novament,
ranjament del carrer de Rialp, que
PER A DEMA
es troba en un estas lamentable. La
Comissió sorti altament satisfeta
Sala de Vacances. — Un oral Per la visita.
resistencia contra Josep Viscozo.
Demà, dilluns, tindran lloc al local
social de les Unions que integren la
Cambra Nacional d'Indústries Quimiques (Diputació, 3 06) les elecclons
per a la renovarle de la representació
patronal al Tribunal Industrial de
Barcelona. La tanta de votació ea
constituirä a les deu del mati, i a tres
quarts de duce tindrà lloc l'escrutini.
!mes i un dia d'arrest.

L'activitat política

La Junta de Cerera de la Secció

Casino de Sants
FA, /a darrera Assemblea general
extraordinaria celebrada fiaren elegits
el3 senyors Marion Reixac, per a pres i dent. i els senyers Josep Borona',
Francesc Andreu i Joaquim Prades.
Per a cobrir les vacants existents al
Consell directa
ESQUERRA REPUBLICANA
DE CATALUNYA
El Censen p ermanent del Canal
d'Esquerra "Estat CatalO", del carrer
de les Corts Catalanes, 167, en la sera
darrera reunió. celebrada el passat
dia 1 t, va acordar fer pública la següent nota, en la q ual es reflexcn
els acords Presos.
Primer.— Adreçar una nota de salutació als elements de! Partir Nacie•
Catala, com a prosa d'adliesió
als seas militants, ene en l'actualitat
es troben empresonats.
Segoa.— Anar a la presó, per tal
de ter una vleita als dits senyors
empresonats.
Tercer.— Enviar una carta a l'ho-

norable senver Conseiler de Justicia
i Dret del Govern de Catalunya, pro-

Mútua Infantil del C. A. D. C. T.
recorda a tots els socis del Centre
Autonomista de Dependents del Comerç i de la Indestria que cont a representants dcli seus familiars sosia
no deixin d'assistir a la junta general
ordinaria que tindrà lloc denla, dia 16,
a les deu de la nit, CO la qual. ultra
l'elecció total de la nora Junta de
Govern, hauran de tractar-se allre5
afers d'interés per al millar desenvo'upament i prosperitat de la Secce.:
Mutua Infantil.
En la reunió general últimament
celebrada per la Mútua d'Empleats al
Cornerç i la Indústria de Barcelona
es va veure amb satisfacció el constant progrés de l'entitat tant en fordre econòmic com en el d'augment
d'associats, i despees de la renovació
reglamentaria de cartees, va quedar
constituida la Junta Directiva en la
forma que segueix: President, Salvador Ferrerons Graupera; vice-presidem, Jaume Albiol Guinard; caixer,
losen Macip Gabernet; sots-caixer,
Julia Planes Ferrer; secretari, Joan
Sanç Roca; vice-secretari, Joan Pardell a na Reig; comptador, Ricard Pares Mora: vice-comptador, Josep For.
ter Vinyals, i vocals: Miguel Ferrers
Casanoves, Ramon Viladot Manresa.
Anna Llobet Roig i Gabriel Gall
Montfort.
Per tal d'efectuar l'elecció de vocals per a formar part del Tribunal
Industrial. el Cerc:e de Gremis de

Sants celebrara reunió de jur.ta general extraordinaria al seu estatge social denla, dilluns, a clon quarts
den i a les deu de la nits de primera
segona ronvocatória, respectivament.

Bu ti ieti Pedaüòüie
UNIVERSITAT AUTONOMA

triebe dese; ciarais: Delegació del Partit Nacionalista R. d'Esquerra, Cooperativa Flor de Maig, Ateneu Demos
Crida a un alumno. — Per la Se- crätic Regionalista.
cretaria de la Facultar de Dret s'avisa
Els fins que es persegueixen sima
l'alumne Xavier Andreu Puigdelmar la installació
d'escoles a la barriada,
la conveniencia que es P er s o ni a la Que n'esta a bastarnent mancada,
i dedita oficina per tal d'assabentar-lo sitjan t
la collaboració de tots els ciud'un assumpte que Ii interessa.
tadans, rebrä totes les suggestions
'Mota de batatiller. — Pel Recto- que ii siguin fetes a) Casino "L'Aliança", a la secretaria del qual s'ha fixat
rat han estar expedits els segtients:
De l'Institut Balines, de Barcelona: la residencia.
Josep alirPoz Ciutat, Carme Queralt
Acte d'inauguració ajornat — La
Teixidor, Mufa Puig Giner, .Manuel Secció
Permanent d'Educació i InsSoler Navarro. De l'Institut Salines trucció del C. A. D.
C. /. comunica
ron, de Barcelona: Antoni Salva Bon- als alumnes
de les Escotes Mercantil,
Ira», Andreu Gonzalez Calderon, Catalanes que
per circumstäncies alieGuadalupe Montagut Prat. De l'Ine- nes a la sera voluntat es ven
oblititut de Girona: Joan Julia Abella, gada a ajornar per al dia 26 del corAntoni Campins Roda. Del de Pal- rent l'acre de repartiment de premis
ma de Mallorca: Andreu Real Ra- i inauguració de l'exposició de tres
llan. Mateu Garriga Febrer. Del de balls escolars del curs 1933-34, que
Eigueres: Joan Riera Nogner. Del de estaca fixada per al dia 16 del con.
Reos: Candeläria Hernández Sabat. ren.
_loseta M. Garriga Trilla. Del de Tarragona: Jessie Rosselló alerrit. Del
d'Igualada: Antoni Padrón Carbonell, ASSOCIACIO PROTECTORA
Josep Dalmases Palomes. Llorenç
Ferrer Bausili, Ramon Cusco Riba.
DE L'ENSENYANÇA

testant dels dits ernpresonaments.
Quarta.— Visitar a l'honorable seneon l'resident de la Genera:itat
Catalunya. ser tal de cloaar-li cumple
deis dits acords.
s., o Denla, dillun3, a les deu de
la vetlla. a l'estatge de i' Arenen Pi
Mantel!. de la Parceloncra (carrer
ile Sant
no), tindrà Ilec un
. ELS ESTUDIANTS
initing de protesta P er les darrere
disposicions del Govern Central ani'a
referencia als ports de Catalunya.
Per als eliminats en les proves
prendran part els senyors Hilari Salvador. Amadeu Colldeforns i Josea gris. — Es prega als estudiants
minats en les preves d'ingrés a la
t)tuas.
Universitat i que desitgin tornar a
PARTIT RADICAL DEMÓCRATA realitzar les esmentades proves pel
DE CATALUNYA
setembre, que passin per la ponerla
El Cura:te Executin daquest part:t de la tinivcr3itat a signar una instancia per a sollicitar-los abans del
ha cursas el següent telegrama:
"Exento. Sr. Presidente del Conse- dia 21 del corrent mes.
jo de Ministros.— Madrid: El Cos
Homenatge a un proiessor. — El
mire Ejecutivo del Partido Rad:cal
Demócrata de Cataluña protesta con dia 29 del corrent, a les onze del mati
i al restaurant Patria , se celebrara
el máximo res p eto a V. E. por los
Ultimos nombramientos de altos car- un vermut dlomenatge al proiessor
gos de la República a p ersonas que d'electricita t senyor Antoni Curnella,
no hicieron per ella otra co5a que organitzat pels alumnes i ex-alumnes
pertenecer a Unión Patriotica y Gru- de l'Escola del Treball. En a quest ac
po Alfonso. Resulta de una inmora-resäliuatnyoCre
lidad manifiesta que mucliss de los artistic pergarni al-1M les firmes de
nombra do s tienen dos y hasta tres tots sens admiradors. Per a signar
cargos. El presidente segundo, F. Mar- el pergann, es prega als alunines que
tí Suau.— El secretario segundo, passin per les entines de la FederaGaspar Estables Malo."
d& Preu del tiquet per al vermut,
"ACCIO RADICAL CATALANA" tres pessetes.
DE PARIS
E, ..,rega a ;vis pels crac han eitel
ENSENYAMENTS
aiiliats a l'esmentada entitat, q ue pa'<in de deu a desee de la vetlla pel
ESPECIALS
liar carrer de Fiveller, 3o
(almas Fernando), tots els dilluns
divendres.
Escota Mitjana d'Agricultura. —
LLIGA ITALIANA DELS DRETS 1:Escola Mitjana d'Agricultura de la
Generalitat de Cataluns a la avinent
DE L'HOME
a totes les persones interessades a inLa "Lliga Italiana del; Drets
gressar a la carrera que es cursa en
Seccií, de Barcelona, en la aquesta
Esi. ola que la primera consera assemblea general ordinària del
upa 12 de julio!, t`Yrgi nora Junta di- vocatória d'examen d'ingrés re celerectiva, que quedä constituida de la brara el dia 7 d'agost propvinent; la
segrient manera: president, Felice segona convocatòria s'electuaria a priManso: vice-president, li¡oravante mers d'octubre vinent.
Els qui desitgin acollir-se als beMarcolint secretad, Bruno Sereni:
nefici g de la primera convocatória
comprador, Mario Carletti.
poden presentar les sollicituds d'esadingre g del 3o de juliel al
EXPOSICIONS D'ART mens
nl'agost. de les deu a les dotze del
mati, a la Secretaria de l'Escota SuLA PINACOTECA perior d'.Agricultitra (Urgen, 1871, en
lo O« 0 1.1acla a«
[apellidó permanent de pintura catalana es iacilituan teta mena de detalla
Marco • Granate - m'UN.«
ais intertssats.

CATALANA

Sortida d'una colònia escolar. — El
dimarts vinent. dia rs, a tren quarts
de den del mari, g orrita de l'estació de
plaça de Catalunya anda destinació
a la Garriga la primera colenia escolar de la Protectora, formada per vinti-tres noies.
La direcció ha e s tat encomanada a
la professora senyoreta Clara 3tolip3,
acompanyada de la senyoreta prolessora Amotina Vidal.
Continua oberta la subscripció. —

Per a les flores colònies esco:ars que
organitza la Protectora a favor dels
seus netas escolar; continua oberta la
ubscripció. Els darrers donatius relatas han estas cedits per les següents
persones o entitats: Artur Bulbena,
Glòria Bulliena, F. B. A., Emili B annes, Associacie Obrera de Concerts,
E. Combalia, Jaume Estere, Joaquim
Cases i Carbó, Josep M. Pi i Sunyer, Enric Perez ¡ Capdevi:a, .Antoni Pinyes, Francesc Batlle, X. X.
Codina, Centre Autonomista
de Dependents del C. i de la 1., Lluis
Reixac, Eloi Ponles i Cases, Partir
NacionaHsta tutelé, icenç Ferrer,
Maties dos Santos, Joan Ponç i Carianya, Joan ¡ Josep Botes-, Monjo i
Paquita Sanahuja de Sensat, senyora X. , Josefina López, FriSarnaBorrell, Maria López, X., X. i Josep Puig i Emir.
Per a subscripcions a les adreces
se3;iients: Associacie Protectora de
l'Ensenyança Catalana (Ares, 1, principal - , a la llihrerig Bastinos (Pelare, 52), a la llibreria Catalimia
(Renda de Sant Pere, 31, a la Ilibreria Verdaguer (Rambla del Mig, 5 1 i
al despatx del tresorer de la
de Colemies, senyor Josep Botey
( Re ue, 44).

Final d'un curs de catalä. — Ha
estar un :non', de satisiacció per a
l'Associació Protectora de l'Ensenyança Catalana el resultar dels coaMena oficials de catalä que convocats
per la Generalitat de Ca t alunva van
BUSQUETS
Ir/l jr lloc els dies 1, 3 i 4
P 5 1131113 Dl CIAdA. II
VARIA
de l'actual
Illeloloa 1 ~tes riel
mes de juliol, car tots els alumnes
DIbulacre apunte del medre Pau Cual.
p recedents deis cursos de l'Associacie
por
RAMON 11.1.111All
Comissió Permanent Pro-Encoles Protectora que p rofessa el senyor
Inauguraclé aval
del Poblo Na,., — Entre toses les en- Manuel G. Alba, nenne una sola extitats de la barriada ( politique e, c u lta cepció, han estat aprovats, la majoLL.IBREIIII
¡la conattait una-rils.ehajo,tc) ria anal, les qualificacions de vu:t,
AtItberata, dibulsoe, 'querello
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LA PUBLICITAT

BARCELONA AL
L'Actuaci6 Social
ELS JURATS MIXTOS
Les festes deis xofers. - Fi
1 Mixt de Transports Terrestres de Barcelona fa avinent
xofers al servei d'autoniótails
articulars i als propietaria d'a(atesta que no tinguin xofer que.
i ota regada filie no s possible,
éins del termini fixat, lliurar lotes les targes. la dels obrers inakat ha del dia de la setmana
ve
han d'efectuar la festa set„
plana!, ha acordat prorrogar
l'expressat termini fina a nora
erdre. fent present, pera, que les
esmentades targes es Mitren a
pestalge del Jur al. Mixt de TransFans (Via Laie lana. 16, primer.
p. E. Fa, de dos quarts de cinc
das quarts de vuit de la tarda.
que tant els xofers com els
propietaria d'automòbil particular que no tinguin conductor assalariat, han d'anar proveits
jaes fotografies.

Grafiques fan avinent a tots els
obrers grafies el dret que la Llei
els concedeix de gaudir de set
dies consecutius de \alcances retribuirles. Seis fa avinent, al mateix turma, que han de pasear
per la secretaria del Front Unir',
Rambla de Santa Mónica, 29 bis,
primer, sempre que els seus patrons no els concedeixin rtis d'aquest dret. Tetaba notifica que
el recurs presentat sobre l'abonament de les festes legals no
ha estat resolt per la Conselleria de Treball do la (ìeneralitat.
malgrat les reiterades, gestions
realit za des.
El Sindical Regional de Llum
I Força de Catalunya (Secció de
Barcelona . fa avinent que s'lla
traslladat a la Rambla del Mig.
núm. 14, primer. segon, teléton
16882, on es rebrà els afiliats per
atendrels en les seres consultes,
i els delegats per a la cotitzacida
Sindicat de Treballadors de la
Industria Fabril I Textil de Barceicna tSecció del Ram de l'Algua). - Fa avinent a tols els
obrers parats del ram i a bota als
qui pugui interessar l'afer, quo,
ultima( el Reglament de la Borsa
del Treball i propera la sera publicad() al Butlleti Oficial de la
Generalitat de Catalunya, al duinicili d'aquest Sindicat, carrer
de la Unió, 7, entresol, tots els
dios, de deu a dotze del matt i
de quatre a sis de la tarda, a

Les vacances dels perruquers.
EL ducal lixt de Perruquers per
a a enyores fa públic, per a coneixernent de tole els interessats.
me el termini per a gaudir
vacances estivals els depencnts va començar ja el 21 del
:assat mes de juny i acabara el
.dia 21 d'octubre. I que, denles,
danant compliment a l'acord de
referencia, és obligada comuniexr al mateix Jurat els dies destinats, per a la deguda comprovaió; l'omissió de tal deure serà
demostrada del sen incompli- partir de denla. (tintina, es donaLant. infrarriO per la qual secan ran toles les infonnacions que
se sollicitin, a l'objerte de faciEncionats.
litar la inscripció a l'esdnentada
Borsa del Treball.
ELS PATRONS
Sindicat Obrer Indústries de la
Fusta. - Fa avinent a tots els
Els adroguers. - El Cercle dependents i mossos moblistes
éCitraniarins, Queviures i Simi- que esta en vigencia el periode
airs posa a coneixement dels seus legal de \alcances, que hi ha
i
cris que denla, dilluns, dia patrona- que pretenen sorprendre
5, a les tres de la tarda, celela bona fe dels companys conee7ara junta general extraordinaset dies en lloc de quinze,
a per elegir els rocals patrona dint
rom correspon, d'acord amb les
cel Tribunal Industrial.
bases de treball de la Secció. Per
tant. preguem als companys que
vul gu in assabentar-se d'aquesta
ELS OBRERS
maniobra, que passin pel local
D'interès per als gräfics. - social, Unió, 7, entresal, on seis
L e s entitats obreres que formen facilitaran tots els informes que
e: Front 'Cnic Regional de les Arts necessitin.
CARPETA GRAN,

1'50

PETITA, 090
A TOT ESPANYA

DIA

toni Molins, 354'06; Josep Orriols, 55.26114; Llorenç Pedrals,
8448; Rafel Prats, 14485; Andreu Pujol, 39255; Antoni Anguila, 498; Josep Costa, 8.45287;
Joan Fabregat, 86250; Emili 31.
NOTICIES
Goitet, 32.000; Francesc Molino,
49, 1 Administració de Loteries
El dia 2 d'agost vinent, a les número 19, 100.000.
nou del matt, seran venuts en
pública subliasta. al Mont de
Pietat de la Mace de Den de l'Esperança, organismo de la Caixa
de Pensions per a la Vellesa i
d'Estalvis, els empenyoraments
d'objectes 1 robes vençuts abans
del dia 1 de maig de 1934.

SOLTES

mofele InOtilment d'aguaste" mala!.
Alee, precies al
154 descebelment deis

5;

leves manifestacious: uretritis, ereinetitle.
(anual., ciatItle, gota ml/Le, ele., de Prime,
1 vulvitis, vag(nal', flietel t i e, tiect e ltl ei ole
Sitie, asarme, finta" etc., de la dona, per
erentnuei I rebele que 'Igual, es guareixen avia: I raducannent ami) ele Ca.
meta del electo" Solera. Ele rallan' es g uareizen per elle sola. cense Inireclone,
p i rentan, oU aplicarlos, de sondea I bugle!, etc., tan perinde eernpre 1 quo
necessiten la preGer.cla tel nasge I olLgú no s'assasects da ia costra Malailla.
Venda: 6 . 60 p elease. capea.

Impureses la san g- 8 "1 " (ayar'°''')• '

" "

tc ernse,
.•
colee. (liago.a de Inc
calle.),tfa p uesten'
eeorofu'caes, eriternee, acné. usúceria, etc., manclues que .e ten per causa humera,
o 1:J' eecio,3 it 5 sine. per es:Jaques i rebela q ue mau l a, es allarelien
avlat ardo les PIndolee denuratleee del Dr. Solaré, que eón la medicarlö nepurativa, :deal 1 perfecta. porque vano!) regenerant la e..Lg, la renoven, augmenten zotes les energlea de Por g anisme I fomenten la 36101, recoleta en
por tipa lotes les útreres, Ilauec, grans, forúnculs, supon:cid Ge lea
mucoses, cauguda del rabel], Inflamacions en general, etc., quedara la Den
nema i reo:in:Prado.
cabeil Pri'lent I espes, I no deaa en l'organisme senyals del causal. Venda: 6930 sestee.« flaac0.
anca de vigor sexual) pollucions,
' ptoutrerrac, ia 1•emsereterrea
rn
nInoc
Uperduea '
Cansament mental, strOue ee ~merla, mantecas, vertigene debilitas muscuiar, radig• meepecau, tremolen., pa.potedions, trastorna molerlos.» de le dona
Unes es mandestarion3 de la N/Im p uten ,a o ese u lament nervl» , Per cro
-mes
1 l'el), le (VA eigUln, es enarenen erial 1 out/fra . /loen l taren els PapaCanana sotenoicle del De. Ameré. Mes que un medican -len e e -: an allnient
men e s: d Cer v ell, crecluila I tot el sisteme nervio», lodtcate eeperiairnent
513 COCO ara de : a te,,ntut per tota mena descensos (vella acose Soya,
zer recuperar intektramPrd toles les funcione I conserves fine a l'extreine
•
cense violentar Ear g anIsme, el vi gor sena' p ropi de PedaL Venda:
680 ponme. fiases.
v.eis

Debilitat nerviosa

VENDA A LES

• eua,

PRINCIPALS FARNIACIES
AINERICA

D'ESPANTA, PORTUGAL

Tots ea paciente de les vies armarles o OebIlltat ner • loln, adre•
n!.: . in 1 trametent O no ple321 ,` IPS
en segella per al franqueig. 8
, flcInee Laboratorl Saetero, carrer Ter, 16, ~don 110761 , cebras
gratia un !Obre explIcallo >Obre Pornzen, desenrnIllauleot, tesela.

aura 1 ZliarlM e ri r d'aquentero malaltlee.

"Ortopedia Moderna"

Ni de B.

Carcassona

TALLER I DESPATX

ESCUDELLERS BLANCS, 8 -- Telèfon 10916
BRAGUERS REGULADORS
per a la retenció absolu t a de la trencadura
Faixes de totes menes - Faixa cotilla abdominal
Faixes per a guarir estómacs i ronyons caiguts
Models moderns
COTILLES ORTOPEDIQUES

per a guarir o cerregir les desviacions
de l'esquena
Més de50anys de pràctica simia m:llor garantia
Casa fundada ea :es

MODELS ESTIVALS

Olyeetes seledes
pera presentes

L'entrada a la %ala de si/hitastes es per la Plaça de Jungueres,
número 2, entresol.

Abrics i vestits

U/YelleS
CriSidnerie$

gimas
queden

El Comité Directin Central J,•1
nous -:- LA REFORMADORA
Trafalgar, 9, 1." - Tel. 15809 1-3. euell Pro Infancia posa a coneixement (le tots els cartellistes
En les rifes celebrades per la concursante d'ilquesta II CampaGermandat (le Sant Cristòfor nya, que havent-se la m'id ahir,
(Xofers de Barcelona), per a dia 14, l'exposició dels candis
l'adjudicació de presenta als presentals. poden, loto aquells
assistents a la Benedicció Watt- que no han estat premiats, pastomabils de l'Avinguda del 14 d'A- sar a reeollir-los des de deroh,
bril 1 al ball celebrat a la nit
dilluns, din 16, de les onze

AlGUA!
En el natal que i ntereni i e releed.
COA convinqui 1064 recdment, cómoda i
econormce, installant une

BOMBA YERTA
Comas rounolets des de 218 pesen«

VenA. per les (asee MI
euedtades del ram.

Palau de Belles Arta, artes que
celebra aquesta Germandat cada
any a benefici de la sera Caixa
d'Invitlidesa Vellesa, sortiren
premiats els segiients números:
Benedicció: 2455, 2536, 1024,
381, 2246, 2039, 1466, 833, 101.
1112, 2481, 193, 2393, 1060, 2051
1987, 2206, 486, 357.
Ball: 621, 1129, 560, 904, 857,
687, 1220, 1500, 1428, 853, 785.
72, 390, 937, 1256, 342, 203.

La Delegad() d'Hisenda ha
assenyalat per a avui els següents pagarnents:
Administrad() de Loteries número 16, 1.250 pessetes; ídem
núm. 19, 300.000; fdem núm. 43,
3.610; Remunta de l'Hospitalet,
25.54273; Octavi Choinet, pessetes 4.30911; Celesti

Pm ele

RdiumeM Id g r. SON{
Vies urinäries cDienntiorrineapla 101,2•Urg

A MODA

FIIMPUTIU

"El Seguro Medico", Passeig de
Gracia, 117. Telefon 74493

DEBILITAT NERVIOSA
VIES URINÀRIES

12874; Joan March, 3.084'43;
Joaquiin Martín, 46.80081; An-

mati a la una Ile la tarda, a les
(dientes del "Segell", Montaleere, 5 (Casa de Cantal ), fins al
dia 16 d'agost vinent; finit aquest
termini, els candis no retirats
s'entendria que resten propietat
del

Comité.

La Seccióale Barcelona-Ctutat
del Collegi Oficial de Metges de
Catalunya comunica a tots els
metges que tinguin cotxe, que,
per tal d'evitar-se les molestiea
consegüerils de la nora legislad() del Treball, poden passar per
les oficines del Collegi tots els
dies l'entera?, de les deu del !naif
a la una de la tarda i de les qua Ire de la tarda a les vuit del
vespre. fine al divendres de la
setmaria entrapt, dia 20, on podran efectuar els tramita que
calguin per a obtenir la documentad() legal corresponent.

Els Fets Diversos
Al Dispensari del Teulat fou assistida ahir al mati Teresa Morgues
Fear, de vint-i-cinc anys, que habita
al carrer de Pujades, 252, segon pis,
la qual presentava una ferida a la
canta dreta, de pronòstic reservat,
produida en ésser mossegada per un
ROO al rnercat del Pobte Nou. Després
de curada passá al seu domicili.
- A Salvador Feliu .Masema
fou sostreta l'americana amb la cartera, on guardava diners i la seva documentació.
- Uns ¡ladres robaren a Francesc
Barranceta Verd, de l'americana, diners, documents i dos carnets d'ideatitat, i de l'armilla, un rellotge
valor i una cadena.
- A primeres llores d'altir a la
matinada iou assistit al Dispensari de
la Barceioneta Blai Munera .Mirof o,
de tretze anys, que caigué des d'una
finestra del envine pis de la casa número dos del Passeig Nacional, on
habita amb els seus pares, al cartea
Es produi ferides i fractures de pronóstic greu. Després d'auxiliats de
primera intenció fou tras liada t a
l'Hospital Clinic, on a la tarda va
morir.
- A l'Hospital del Sagrat Cor ha
mort Joaquim Gelabert, de quarantaset anys, que sofri un accident del
treball el dia 27 de mare passat.
-- A la Ronda de Sant Antoni
xamirà a Urgell fou atropellat per un
vehicle Josep Elesti Moya, de cinquanta-quatre anys. el qual sofri
verses ferides en diferents P arts del
cos,
segons sembla, la fractura de
la base del crani, de pronòstic greu.
Enit auxiliat al Dispensari de la I_ ni7ersitat i després conduit a la Clinica
"L'Alianea.“.
Ha estat comunicat al Jutjat
'me a l'Hospital Clinic ha mort
'nome que ahir fou recollit malalt
carrer del Cid. Entre les robes se li
han trobat documents estesos a nom

de Jeroni Pérez Camacho.
- Al domicili de Francesc Fuentes Hernandez, Parlament, 26, primer, entraren lladres i s'apoderaren
de diverses peces de roba per valor
de dues-centes cinquanta pessetes.
- A Jaume Condort Sanahuja, que
habita al carrer d'Urgell, 138, primer,
foren sostretes de la sera habitació
diverses robes i joies valorades en
anes vuit-centes pessetes. El perjuditat ignora quan i qui pot haver comes
el robatori.

La T. S. F.
Programes europeos
selectes
DIUMENGE, 15 JULIOL
18'16. - Brussellea flamenca,
322 ni. Música italiana.
2000.-Radio Paris, 1.648 na
Música lleugera.
2000. - Leipxlc, 382 ni. Orquestra simfònica.
20'00.-Francfort, 251 na. "El
gula", opereta de Ziehrer.
20'00.-Berlin, 357 in. Concert
d'orques Ira.
20'00.-Munlc, 405 ni. "Macbella", de Shakespeare, música de
liusterer.
20'06.-Viena, 507 m. "Viena
resta Viena", potpourri radiotatúe (le Itiedinger.
8.11.111n•,.1.1ffl•
"

l,o seso radie
•s ignocent. la

culpa es de les
válvulas.
Si vol sentir

ben citar i
hect:111i val.
yutes
ARCTURUS

1 VIGUES DE FERRO
NOVES

- tot.

I
VIDAL
número 1 - Telefon 14905

AUTO ELECTRICITAT, S. A
Diputaci
ó. 234, Barcelona
Madrid - Valencia - La Coruña
Palma de Mallorca

'Paute" groga. La fahhila
pla al baix en amples godets. La
"l'este" és en crespó groc palla amb
butxaques a cada costat.
Senzill vestit en -cloupron" blanc.
El cos s'anima amb el contrast d'una
banda del mateix genere en verd,
amb bot e -s de nacre sobre el costat
i simulat,, un bolero al baix, A la
faldilla la mateixa banda encercla
cintura, i es prolonga al costat fins
a haix.
Cinyell en daina blanca arnb siveIla de liante.
A la dreta, honic vestir en "flanelle" verd pátlid. Davant creuat.
Una exarpe "bayad¿!re" verd i beige
entorna el coll i passa sota una
"patte". La faldilla forma al davant
una peça en punxa cap anular, abotonada amb botons de metall que
deixa lloc a dues butxaques. Al baix
de la faldilla, un gran volant prisat.
A la part inferior del gravat, des-

tierra a dreta: Vestit en seda flonja,
verd poma. Canesú diagonal, que es
prolonga uns a la cintura constituint
mig cos, en escocés verd, groc banc
i negre. Sobre el canesa unes "pattes" en el genere llis del vestit. La
faldilla s'eixampla atnb uns plecs que
s'obren sota una peca que travessa
en diagonal el dalt de la faldilla. Com.
aleta l'abillament un gran eixarpe.
capa escocés.
Vestit en seda blanca amb el cos
ornat amb gran Ilag-corbata i petites

realeadora dels encisos femenins amb
el marc brillant de les robes estiuenques, tenues i vaporoses.
Heus ad, a l'esquerra del gravat,
un bell conjunt estival. El formen un
vestit de crespó de Xina blau mar
arnb pics blancs. Un petit volant simula un faldó i es repeteix airosament al baix de la faldilla ampla i
mánigues en shantung y ermen. Fut.voleiadissa i al cos forma un petit
dala atub amples godets al baix
comeneament de mänigues. Completa l'abillament una "vesta" curta en
plec al dors i davant que es prolonga
crespó mat blanc, també vorejada
també per tot el cos. S'abotona ala
costats amb grans botons de nacre.
baix per un petit volant. Màni1ues
raglan tres quarts. Al coll, un gran
A la dreta, un model en piqué de
Ilae.
seda blanca amb canesn-pelerina de
Al costat, un rnodel en piqué de
piqué blau mar. Davant abotonat
seda blanc. El cos es malea amb un
amb botons del mateix color. Es un
plastró de piqué veralca en punxa al
gentil vestit d'esports exclusivament,
davant i al dors. Petites mànigues en
V. D,
forma i Saldó curt obert. La faldilla,
uns
eixamresta, presenta al baix
plaments sostinguts sota una "patte"
SUSPESA
LA REGLA ,
abotonada.
TORNARA RAP1DAMENT,
Segueix un vestidet en seda quadriculada en groc palla i blau. El cos
acuse perill amb PERLES "FEMI"
simula una armilla amb quatre bo- Veritable meravella
moderna detectes segurs sense perjudicar la
de
nacre.
Un biaix blau entorna
tons
el coll i sosté el davant antb una SU lud Rebulget1 imitacions. Venda a farmaries i centres d'esperifics

La vida moderna exigeix
Senyora:
Visiten la Fira-Exposició d'insecticides i desinfectants Cit e s e celebra
actualrnent als baixos de la Placa de
Catalunya i pareu atenció en retand de
L. A, P. I.
i solliciteu una demostració del
Desinfectant extra-concentrat
perfumat L. A. P. 1.
i de
HORMIL L. A. P.
ESCARABATICIDA L. A. P. I.
RATICIDA L. A. P. I.
XINXICIDA L. A, P. I.
t de bote el: producte< que elabora

Venc barates
OARCIA

Gaia munió de helles realitzacions,
el, restas estivals són el maxim exponent de la moda fantasiosa, fecunda, plena de suggeriments, com rnai

Laboratoris Agro-Psquaris
Industrials, S. A.
Carrer Dr. Mara
(Via Laietana)
BARCELONA

rebutjar l'antiquat

111111

.ADOFTEli PEft A
IiMPLIII Ele
VOSTRES MATA
[Ascos L • II I 1.1ENIC, EEDN(1elle. I PASUBS•
Ttfl'int.E

CRIN NATURAL

P'

II anlatja la llana en elastt.
1

es de atacada Indo,-

aentla al" eg taLItnients del mal.
Manuramara Espanvitla
L. P01111. Olerla, le
Barcelona
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La Volta a Franca

Mentre els ciclistes reposen a Niça
La desena etapa de la Volta a Eral,
ta. (guanyada com se sap per Le
Greves a l'sprint, i sense que ocorreguessin variacions d'importancia en la
classificació general) no ha minvat els
comentario que horn dedica a la roes a p ortada a serme en l'etapa anterior
pel formidable francés Vietto, un mio y ó de 20 anys que ha esdevingut a
l'hora actual l'home mis popular de
França.
Vietto, que ja havia guanyat l'etapa
anterior, dita del Galibier, acompli en
la deserta etapa una tasca formidable
coronant netament destacar els colls
de Varo i d'Anos i arribant a Digne.
terme de l'etapa. amb un escreix de
minuts resPectabiiissim sobre el seu
seguidor immediat.
El francés s'ha mostrat, segons reconcite tothom, com excenent escalador, ensems 13tle Un bon corredor
de baixades i de pla. Es a dir un
ciclista complet o. millor encara, un
corredor tipus "Tour de France".
No cal dir corn la aremos francesa
dóna relleu a la periormanea duques:
ciclista el qual sembla ara llanca: 1
disposat a que hom segueixi parlant
d'ell. Alzi. el velem a la desena etapa
classificar-se amb el mateix temps del
vencedor, demostrant que els esforeos
iornits anteriorment no Vhavien pas
iegotat. Vietto ocupa ara el sisé lloc
de la classificació general.
Per altra banda, la premsa francesa
segueix interessant-se oel que ella
anornena el duel Magtre-Martano. Antonin Magne, "Tonin", que ocupa actualment el primer lloc de la classificació general sense haver guanyat ni
una etapa, es home en el qual els
francesos tenen plena confianza. Havent ja guanyat una vegada la Volta
marxant actualment amb una gran
regularitat, no trobariem estrany que
arribes a París acuse haver-se hagut
de treure el "jersei groc" de líder
de la cursa i adjudicant-se, per tant,
el titol de vencedor de la Volta de
1934. Magne, al qual els 5MS coequiauipiers Louviot, Lapebie, Vierto,
Speicher. Louviot i Le Grives, seriebien haver abandonas una mica a la
seva sort. és segur que trabara en
ells l'ajut Que calgui Quan p ernil en el
g en lloc de primer de la classificació
general, si é5 que no hi ha un altre
francés que demostri éssee mis mereixedor que no DES ell d'ocupar el
lloc que ara ocupa.
Martano. és el segon de la classificació general a sis minuto de Mazne.
Durant tres etapes l' I talia no ha fet
enes que espiar d francés per escapar-se al mis neu contratemos. No
cal dir que Mazne ha estas a la re-

p

i

ciproca. Mariano, segons Girardengo,

pot considerar-se satisfet que Magne,
en les dues darreres etapes, Sto hagi
aconseg it distanciar-lo, car a l'etapa
del Galibler va tenir una caiguda que
Ii deixa una cama en mal estar. Girardegno. que es p era que Ilartano desares del repòs de Xica es trobara
com letament restablert. reconeix que
els alces corredors italiano per ell seleccionats no es trohen pas en condiciono de donar a Vtinic ciclista caos.;
de decantar la victiaria a favor
tälia, l i ana ncessari, excepció feta de
Gestri i Cazulani, els quals. no obst an t , no considera tras en possessiä
d'aquella regularitat Que cal per tal
que en un moment donat donin de
si tot el q ue calgui. Els isolats italiano Morelli i M'olivar ocupen lloes
molt honorables en la classificació general: Morelli és el tercer i Itfolinar
el setè: pern, són dos bornes de sezon p la que hom considera dificil qua
es mar/Unza:in fins a l'arribada a Paris al lloc actual. Morelli. es el Primer
deis individuals. encara que estalonat,
a un minut de distancia, pel belga
Vervaecke. el (mal. si és que les categories en cid lerne volen die alguna
cosa, és d'esperar que no trinará palee a batre'l sempre i quan un contratemos, d'aquells tan freqüents en una
oro y a com l'actual, no li ho

g

p

De rumio belga solament en resten
les desti erres. Rebry, Schepers, Hardiust i Dictas. guatee ciclistes reconeguts com "asos" han abandonas la
cursa el q ue ha produit molt de diszust a Bélgica. La Fetieració d'aquest
p aís, acose perjudici d'examinar mes
cndavant la conducta de cadascun dels
esmentats, els ha p rohibir de moment
de prendre pass a cap cursa mentre
duri el "Tour de France''. Per comhle de desgracies els belgues s'han
vist privats a la desena eta p a del
brau equipier Maes, per cul p a de la
caiguda de la ual ja donar= com p
-renlaostdicór.De
moment, dones. l'equip belga. q ue lis
lassat a acunar el <Jarree lloc en la
classificació per nacions, resta recluir
als tres hornee següents: De Caluwe.
Gijssels i Bonduel. Cap d'a uests hornos ocu p a lloc destacat a la classificació general, de tnanera que l'honor
ciclista de Bélgica resta confiat a
l'indeoendent Vervaecke. ja esmentat.
que va actualment al uart I oe de la
classificació.
Els alemanes tampoc han fet parlar
Ichs durant la Volta d'enguany. Heros
tenia una certa esperanca que eta
súbdits de Hitler donarien la batalla
als francesos, la ual cosa hauria

g
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q

q

q
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animat extraordinàriament la cursa,
Den!) res d'això no ha suceett ni ét
arobable que succeeixi. Els ciclistes
alemanys, ja es va veure rally pussat, no tener' temperament per a una
oro y a com el "Tour-.
Einalment ens resta parlar de Vedan) hispano-surs, en el qua l solament
ha arribar a destacar-se ibis ara el
tercet espanyol. (Jabardo, Truena
Ezquerra. Aquests ciclistcs especial
litem Trucha i Ezquerra han jet durant la sermana una tasca reinarcable
baidament la premsa francesa sembh
decidida a no ocupar-se massa d'eils
Es en els con; on han brillar mes el,
representants espanyols: Ezquerra fou
no solament el primer que va arribar
al cine del Galibier. sitió el ciclista que
ics que s'Ira estatuit la oro y a de I.,
Volta a Franca ha tes l'ascensió del
con amb el temps mínimum. Es :in
récord que "L'Auto" consigna i
qua: cap més diari francés s'Ira ocap at. Trueba ha brillat igualment eis
el, colls: segon. darrera. Vierto
d hilos i de Varo: i ha donat proves
d'hacer retrobat la forma de Vany
Passat, cal- litern vist. a la darrera
etapa coberta, acarrear Caflardo
.aquest que no és com els seus Scornpanys un especialista in
la muntanya. s'ha mantingut en :ro
bon lloc en la classificació genera:.
el que no és poc desprçs de les tr•
darreres etapes difícils i que no s'a:Buen a les seres qualitats.
Els diaria francesos tampoc alludeinen a la classificació per al gran
vremi de la tnuntanya al primer lloc
de la qual figura, com saben els lector , Ezquerra i al segon Trueba.
A dir eritat, Per brillant que hagi
estat l'actuació de Trueba i Ezquerra.
en aquestes darreres etapes, no han
as demostrat aptituds per a guanyar
:a cursa ni aquelles qualitats de ciclista complet tan apreciades pelo
amants d'aquest esport; han estat dos
especialistes de la muntanva, i prou.
Constatem de totes maneres que Trucha dóna la impressió d'haver millorat com a corredor de ola.
Avui els ciclistes reprendran llurs
muntures per a lonzena eta p a. iC
-Canes.126quilòmtrEnaep
curta, nerò dificil. en la qual, els suervivents d'aquesta magna rova hauran (l'escalar els colls de La Turble
i de Braus, els uals P
len P er al
Gran premi de muntanya.
S.

s

tucleciker
La unció més fina de
l'automòbil modern
Sorprenentment nous
diferents dels altres
cotxes, dotats de les notables característiques
que han proporcionat a

STUDEBAKER
la fama d'ésser el primer automòbil del
món que gairebé
es condueix per
ell mateix.
Preus des de
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18.150
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A LLORET DE MAR
( 1 RONA'
CLIN1CA MENTAL "TORRE CAMPDERA"

ser a malalte nerviosos inenis 1 iosi

,c

cansan.. Tri p tnn 10 . I Iee rlirecInr•
nent: DOCTOR M. •ERNAT CARPIERES
Per a Inrormes, adreceil•cos a In mareta.
ClInIca o a P nRCELONS. eta disamis..
de Cintra a set de la tarda, e ia D110
de eetsmenett nem 3. i c e.
1n1P)

/¡

TRANSPORTISTES
Recordeu-vos d'aquestes lletres

MA

N

són el nom del millor camió a olis pesats

"DIESEL"
i la solució del transport
ES ECONOMIC

I100.000 quilòmetres de garantia
de 3 a 20 tones

"DIESEL"

Girona, 108 — Telèfon 70185

BARCELONA

L'assemblen de
dihns
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NO ALTERA TONATGE

Demostracions i taller especiallat amb

25

que l'apassionament encegui minan.
Tota altra cosa seria en desmèrit deis
mateixos que la plantegessin, i es podria causar al E. C. Barcelona un
perjudici innecessari.

Pectadors opinaren que en acabar les
El vencedor de Maree: Thil, cl
deu re p reses els dos boxadors estaven cuba Eid Tunera), rapareixerà a Paris
emuatats.
el dia 25, a l'estadi Roland Garros, i
I,a decisió acordant la victória a sera oposat al francès Candel.
lltrguetriti damunt fou, per conA la matelsca reunió Augicr i Hatra, trobada j usta. Al segon round mery posaran en joc els seus titols
I per dir-ho ami, una expressi'» Iluat va anar a terca per vuit segons davant Holzer i Baudry.
d'actualitat, desitgem al nou Consell i en el tercer, encara que sen e ariar
RESULTATS
t orea exit a tro bar una "fórmula" que al tapis,
passar molt mals ntoA Londres, el vetera Geoege Ccok
Dilluns es el dia lisas pel senyor perneen i la represa dels Cali§ esportius rne:tt',, Mes tard linar aconsezui reierel redreçament econämic.
Sunyol per a donar contase a l'assemse una mica i adhuc adjudicar-se la ha batut p er abandonament al tercer
Puntuació d'al g una represa. però al assalt l'alemany Sehoenrath.
lilsa de socis del 1'. C. Barcelona del
A Wandworth SAnglaterra), Tor: capdavall dels deu rounds la puntuació
resultas de les seves gestiono encaassenvalà Huguenin com a clar ven- my Hyarns, va ¿'ser batut per de,minarles a formar un nou Consell DiualiiicaciO, en cine assalta, per u '»
cedor.
rectiu del gra n club.
desconegut com és Beca Cantor.
Abans d'acuests dos combats el reLes gestions han arribar a bon fi, YOUNG PÉREZ VENCE PLADDespees del resultat obtingut ara
i asan —salvant. naturahnent, la san- NER, PERO LA DECISIO FOU ere 0ft:e 1Valker vence l'italia Coln- per Schoenrath és p robable q ue alga.
nello p er inferioritat manifesta a la
cié_ de l'assemblea—ja hi ha nou Conanu:lat el combas entre l'alemany
PROTESTADA
segona re p resa. El nave domina de Isidoro Gastrinaza, a celebrar el d:r
sell. El preatigi del senyor Sunyul
HUGUENIN BAT HUAT
ale a ole des del p rimer motnent.
aconseguit en poca dies el que sein'
d at3o5t a Hamburg.
Irlava tan dificil: turbar unes persoDavant d'una concurrencia nom - JEFE DICKSON HA SORTIT
nes abnegades que volguessin cucar- brasa. se celebrft a l'estadi Roland
CAP A NOVA YORK
regar-se de la direcció del (Club i que, Carros, de París, una reunió
El p romotor narisenc leff Dickson
de passada, oferissin personalment Piiistica en els matx principal> de
Les provea de l'A. M. B.— La prouna 0010es/era econbmica suficient per la q uat eren enfroinats Young Pérez sorti abans-d'ahir cap a Nora York. y
a trimestral d'admissió de categories
a plantar cara a una possible manca a Emin Pladner i Huguenin a linar, Aquest viatge res on al desig
per
arma curta de guerra a cinquanra
de credit que Vesrat greu, encara centre excellents nesns VII frunce - Dickson de contractar aguns hoxame:res es va efectuar a Montjuic antli
que gens desesperar, de la caixa del s os. Lea decisions deis dos combato :l o es amer:cans per tal diexhibir-los el següent resultar:
f »ren favorables, per punts, als boxa- In tem p orada vinent a Paris. Heu-vos
Club feia témer.
Categoria de mestres matcheurs:
dors es »»»er» tat' en p rimer !loc.
aci tia oustiiistes ah mis ahang de
ja abans del siatge
Dones
No distan!, mona d'espectadora opi- surtir Dielsson ha posat rull: Primo J. Rotllan, 474 p.; E. Mestanza, asc:
Madrid cl sein or Sunaisl va (he que
1'75qt/fria, 454.
J.
naren
Que Young Perez-Pladner han- Cernera. Rosetuldocina Mickey Waltenia completada la Insta del nou
Categoría experta: R. Bernadic
ria d'haver estat fallas mate nul. Al
Consell. Avui. pesques hores abans de Call/elLament dei combar i fina al fi- ker. Bien Jebv, Torre Canzoneri, Midt W least a tren. 11.1:5ori pen, 4 25 n., i A. .analada, 421.
lassemblea, intentar em donar romp- nal del ciaqué round. Perez va deLa tirada fou controlada Pel senYe:
en deis qui compondran la j ”ta na- n: inar ainb una certa intensitat. Pero estar de tornada el ròxim dia 7 d'a- .1. alado.
va, i no ho farem d'una manera completa pel inutismt en que sisan saneas els intercssats.
444444+44444444+4
1144+11441+G44÷e4~~;-.4 4444444.44444444.444444444,
De l'antic Consell Directiu nornés
resta el senyor Noneil; deis airees.
Mugís I.a presidencia, que pertoca
són
al senyor Sunyol, sembla que aquest
l'ha renunciada per niotiu., de feina
i salut, cosa que ha fet que restes
al lloc
ice-presirlent, que pases
a la direcciA del Consell
conegut
industrial senyor Esteve Sala.
El senyor Sunyol ha gestionar — segorro sembla amb eixit — que l'ex-sectetari general del Club, senyor Fi anemia, accepti ¿Caer secretari de!
Consell Directiu. cosa que T'entierra
una continuitat de labor que la renovació quasi total fcia posar en peeil t.
restants l loes animan el, senyorIslardenr, Guardiola, doctor Cera, Ba.
doctor Soler i la senyora Puig-CarLA CRISI DEL FUTBOL CLUB
BARCELONA

p

ES DE LLARGA DURADA

MODELS

Venuts 1 atesos per ROMAGOSA 1 Cia. — Valéneia, 295
reunió sigui per a proposar de mig combat per avall el domiai TUNERO BOXPRA A PARIS EL
eatbol aquesta
un Consell Directiu ha de permetre oassa al seu antagonista i molts eresDIA

ge
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Cereny.
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Perfeccion a r n ents mecànics que
el compendi de
vint anys de treball i carros K er i es d ' a g rad a b l e modernitat, us otereix

motor flotant, frens hidräulics, rodes davanteres
independents i carrosseries, tot d'acer, cinc i set
places. d'un confort i seguretat insuperables.

Anib nintin de l'estat de compres
prcsentat pel Consell Directiu que
cesara Iran estat diversos els senyors
que han criticas d'actuació déla qui
recentment han cessat. Però Es de
lamentar que les critiques les facin
a-rh inusitada violencia i fora de l'as.
semblea, en els comptes van esser
aprovats AixO Ira creat ambiont
una mica embolsas que seria de desitiar e rre no influfs -n la bona tasaran
de l'assemblea de demi. Ni el fet que 114+144~..4-(

Cabriolets Fiol quatre places, sobre xassis
Diodge sis i vuit cilindres

Baltasar

Fiol

04444+$44444

Av.

14 abril, 413

uffi enge,

15 de julio) de 1934

ELS ESPORTS
jotorisnie
Avui es correrà
Automobilista
d'Alemanya

Gran Premi

"MERCEDES-BENZ"
'1(0 PRESENTARA ras QUE
DOS COTXES
A val, diumenge, al circuit Nurburs
es disputará el Gran Premi
.amobilista d'Alemanya a fórmula
' nacional de vint-i-cinc voltes al
es inscripcions s'anuncien ä base
e.5 "mosqueters" de recluto ScuEcrrari amh Alia Romeo":
varaj Moll: tres de 1-Auto
amb Villiez von Stuck, Montea princep Leiningen; encara
-Mercedes Benz - havia inscrit
e cotxes, noins dos prendran
tida, car degut a l'accident
Brantchist en els seus entrena:s , mes greu del que va temblar
',erneut. puls que te tres costelles
:ades i no podrá. per tant, arreo-se a la sortida , Fahre corredor
equip. Henne, slia posat
-al cosa iarã que teures FagioCaracciola defensin la dita marca,
-al es d'esperar que es reivindidel que li ha passat al circuit
llarne. .
" i ntbe hi vendrá part Nuvolari,
amb "Ma‘eratti", sMO amb
per certs compromisos
• s amb aquesta marca per corGran Premi de Nacions.
• "Maaeratti" correran HamilZehender: cont a probables. Sa'Maag.
no. Stener,
Pietach, Ruesch i Hartmann
-Alfa Romeo".
^e Vimille. Benoist i Dreyfus no
a? si es decidiran o no a prendre
. 7 tida. encara que llur inscripciO
eta com a equip oficial del "Bu-

RSES DE LLEBRERS
CANODROM PARK
Carnp del Sol de Baix
grama per a a•-,nesta tarda, a tse
-:era curas. - Llebrers de cine eategoria (5050 iardes): Anea.
Senyora IT. Pilla, ramera i Se. I.
.- ena cursa (50o iardes ) . - Liede cinquena categoria; Sala.
a. Xile. Llana, Floridor, Dick
etrera cursa (igual a l'anterior).ef et. Apatxe, Fletxa, Dócil. MoLiliani.
rnrta cursa.-Llebrers de quarrategoria (50o lardes): Mora II.
,.C:uez, L'esta V. Tsarina, Majo,
u. King i Serene.
,-..../ena cursa (igual a l'ante- Blue Star, Flower.
Zoraida, Barbes Il i Honsena cursa. - Llebrers de quar.
ategoria (5oo iardes): rae
• Delfina. Ribereta, Rondefia.
'Lita i Sardinero.
:siena cursa. - Llebrers de tcrte:ategoria f5sao lardes): Gola. Gobbs
Tu. Pitillo, Waterloo, Gi2 Gag.

atació
,UESTA TARDA, A LA PIS.
SA, DE MONTJUIC, SE CECE'ARA LA SEGONA JORNADA
'13 CAMPIONATS DE CATALUNYA (SENIORS)
-as preparem a presenciar la sea jornada, que pel que veiem en
pngrama, promet d'ésser mes in.r. t:unt que :a d'aliir a la nit.
...-resurten en ei programa d'atarda les dues proves reprelratives de la velocitat i de la reLea c ia a l'aigua. Els cent metres
:lime signifiquen el máximum
lzrç en el més reduit ternos, i els
e matees és una demostració de
nrrç acompassat i de durada,

Malgrat la diferencia d'una i ultra,
igualen en el fet que són les duce
provea que requereixen una mes especial preparació.
No tothom hi pot prendre part,
els guanyadors d'aquestes provea es
poden considerar cont a periectea nedadora.
Aquesta tarda. en la prosa deis
1.5 00 metres estil lliure, on Olmos,
vencedor de la darrera Travessia del
Port de Barcelona. tindrà com a contrincants Bonacasa, campió junior de
1933, Riconiä. el destre tarragoni, Cabrejas Im, Escudero i altres que posaran tots els esforços per tal de sortir vencedors.
En els 200 metres de braca, la lluita
quedara entre Sapés. l'actual recordman de la distincia; Navarro, el ram p11 de 'any passat: Zviller, Blanes,
campió junior 1 033. i Pifez• és nleit
dificil de Ilanear irrt pronästic quan
els participants es mostren optimistes.
Angel Sahata, si no hi ha contratemps , sera el vencedor en els 100
metres astil lliure Per al segon bloc.
la Huila sera entre Mionel, Carulla,
Sahater, sense oblidar sfahrejas II.
L/onnago i Guardia. que poden inquietar-los seriosament.
En els rellevaments 3 X Ion mtl.
el triond sembla per a Fermio del
Barcelona. Els altres llocs seis disputaran Barceloneta, Catalunya i Atletic, on les forres estan molt igualades.
En les Provee complementäries hl
ha lee curses fenienines de ejeccula
per als Campionats d'Espanta. Els
noms dc Carate Soriano. Enriqueta
Soriano, Ivonne Lepage, 'Mary Vernet, Antäma Pares són garant'a que
presenciaren/ unes curees interessante
i on l'avenç de la natació femenina
es podra palesar a bastament.
L'ordre del programa es el seguent:
1.5on metres astil Iliiire homes
(Campionats).
4 00 metres estil lliure Senyoretes
(Selecciól.
200 Bui tres braca de pit heme:
aCampionat).
loo metres Iliure homes (Carapi o
-nat).
roo metres dors junior..
roo metres dors senyoretes (Selecció).
Sales de palanca i trampoii.
3 Y ino rellevaments estilr homes
(Campionat).
3 X too rellevaments estils senvo.
retes (Selecri6a
3 X 5o rellevaments estils interclubs infantil.
3 X 50 relleyaments bornes (Caniatl.
•
pion
Partit de water-polo.
INAUGURACIO DE LA PISCINA
DE CAPELLADES
El vinent diumenge. dia 22. s'inaugurara oficialment a Capellades una
piscina, que vindra a engrossir el gran
nombre de les inaugurades enguany.
Les despeses de construccio han
corregin a cárrec d'una majoria de
capelladins, que no han regatejat esforços perque a simpi • :ca vila pugh
comptar amis 1:na de les millors piscines catalanes.
Situada en terrenys e s paiosos, 1 al
centre de la poblacid, cl seo emplacarnent afavorirà tots els habitants de
Capellades. que han acollit anib simpatia la construcció d'aquesta instaljade:, els resultats positius de la qual
possiblernent no es faran esperar.
Les dimensions daquesta noca piscina, 3333 X 14, s: bé no són maximes, solucionen les exigdicies capartices i higiéniques, ja que, segons els
reglaments internacionals, ce consideren valedores aquestes dimensions
per a efectuar competicions.
La cublcació d'aigua de :a primera

FRONT" NnvrTATS
AVUI, DIUMENGE
Tarda, fe los 4:
ARAQUISTAIN - JAUREGUI

«entra

GALLARTA III - PASAY
411. a e4 10.11:
ZARRAGA - UNAMUNO
0017tra

QUINTANA

PERLA

Dilluns, pesas popular.. Entrada ge-

neral, una puntt butaca, una e_set,. Tarda: Mufloz - Maro contra
Chistu I - Quintana III. leit: Narra
Urzay contra Sellarte II - Lejana

fAzufs-Krimulr

piscina de Capellades és d'un mili6
de litres, rajant a 128 litres per se.
gon, quedant omplerta en dues hores,
i es rúnica d'Espanya que reuneix
aquestes condiciona; compta anal,
aigua verge, el naixement de la qual
brolla a l'estany del Moll de la Vila.
A l'acte d'inaugurada!, d'aquesta
piscina han pronaes Ilur assistinCia
les primeres autoritats Catalanes, entre elles l'Honorable President de la
Generalitat.
V

FESTIVAL INFANTIL INTRIP.

CLUB ESCOLAR
25 de juliol
Com ja s'ha anuncias, el vinent cha
25 del corrent, a la tarda, se celebrara
el V Festival Infantil Interclub Eccolar, sota l'organització del Club de
Natació Atletic.
Han estat ja cursades les invitaatas per participar-hi els clubs i collegis. i es prega als que no l'hagin
rebuda que poden donar-sn per invitats.
Essent aqueas l'ante festival infantil que es portará' a cap abatas dels
Canipionats de l'atalunya, que tindran lloc el mes de setembre, és
creure que la inscripció aerä ben
«ida. puix que aquest festival pot
esser la pedra de toc per poder neutra
l'estat cornparatiu dels valors de diversos clubs catalans.
Com a detall informatin. pedem anticipar que l'entrada al recinte de la
piscina sera completament gratuito.

Teatros

LAS 601.0hDRINAS

Notfeles soltes

ENTRE "VEDETTES".
EL MATRIMONI D'UN TENISTA
Londres, t4. - Hom asegura que el
triomfador del torneig de tenis de Wimbledon, Fred Perry, contraurä matrimoni amb la jora i bella actriu urbs Mary
Lawson. - COSMOS.
A ESTOCOLM

URUCEAGA - TEODORO

EL MADRID EMPATA AMB EL
CAMPIO DE SUECIA
Estocolin, 14. - S'ha jugat el partit
de futbol concertat entre el Madrid,
campici d'Espanya, i un equip del club
campió actual de Suecia, reiorgat per
diversos internacionals.
El parta ha estat nuolt bo, i ambdós
bandols han quedat ernpatats a un gol
El trio defensiu del Madrid, sobre el
qual s'havia fet tota la propaganda, ha
superat tnt el que se nhavia dit a la
Precisa - . - COSMOS.

contra

NATACIÓ

Frontó Principal Palace
Avai. dtunianga. Tarda,

5

ISIDORO II - ALBERO!
contra
OLA» • GOITIA
Nit, 1015

CELAPA II -CAEALIE II

Nätitica
Avui comença el creuer internacional de la Mediterrània - Any 1934
El Club Niutic de Barcelona. organitzador d'aquesta oro y a, ens comunica la inscripció definitiva la qua',
transcrivim:
"Vesta - , de Ramon de Dalmases:
"Niawing d'Eusebi Bertrand i
Serra: "Concha", de Miguel Sane
Móra; "Maria", d'Agusti Ponc; "5:1'
ver Sea", de Josep (le la Riva:
"Berenice". deis senyors Bonell; "Torihio", de Joan Guivernau: "Churlo
Rieusset; "Red Rotercer",
wer -, de Mr. H. S. B. Strang;
d'Agusti Guarro; "Nord", de
Manuel crOms Pujades; "Raiatea",
de Yves Lorion.
Tarnbe ens comunica l'esmentat organisme la repartició del; trenta-nou
premis oferts per al Creuer Internacional a Vela i per al Rally Creuer
de Regularitat, el detall del qual és
el següent:
REGATA CREUER A VELA
Etapa Barcelona-Formentor
Primer: Ln terreny de dos mil
metres quadrats a Formentor, donatiu de "Formentor, S. A.".
Segon: Copa "Foment de Turisme
de Pollensa".
Tercer: Copa de Manuel Sales Su.
reda.
Quart: Copa Alella.
Etapa Formentor-Eivissa
Primer: Copa de l'excellentissima
Diputació de Balears.
Segon: Premi del Club Näutic
d'Eivissa.
Tercer: Premi del sots-delegat maritim d'Eivissa.
Quart: Premi del "Diari d'EivisEtapa Eivissa-Valencia
Primer: Copa de l'excellentíssim
Ajuntainent de Valencia.
Segon: Copa del president del
Club Näutie de Valencia.
Tercer: Copa del comedor del
Club Niutic de Valencia.
Quart: Copa del Club Nautic de
a'alencia.

Castellar

TUSET, 26,

Telèfon 74956

;

CANOD ROM -PARK
Trae easero de Les l'orla

LLEBRERS

Entrada: U N

pesseta

e

ESPECTACLES

Tercer: Copa del Motor-Master
del Club Nàutic de Valencia.
Quart: Copa del Club nutre da
Valencia.
*sarta etapa.- Arribada a Barcelona
a lea Casas horas del di* 31 de jullol
Primer: Copa de l'excellentissim
Ajuntament de Barcelona.
Segon: Cup a del president del
Club Näutie de Barcelona.
ania•nn•n•nn
Tercer: Copa S'Agare.
Quart: Copa Soriano d'ivanrey.
I TF.AT1tE NOVETATS
Cinquè: Copa del senyor Jaume
IMINNUIF14 11049 LLUII CALVO
Soler.
¡arda. 410. Formidable programa:
S ise: Copa del senyor Miguel Sane
Log
DE ARMAN, pet tenor Nitras.
gra.
LA DUQUESA DEL TUMOR, per
REGATA A VELA BARCELONA.
BanyU1S, °alindó. Mayral. Palacios,
PORMENTOR
Baraja. et,. LA DOLOROSA,
pel tenor Illmon, Tila. °alindo. Bula
Per a yachts ebria 1 metros F.
Parle, Outlerres. t anne, etc. NI!. a
aseindlata
les den: LA DOLOROSA, per lasst.
Primer: Copa de l'exceHentissim
uent valono atreven I ;times eritema
Ajuntanient de Polleras.
de la tarda.
Segon: Copa del Club Maritim de
Barcelona.
Tercer: Copa de la Unió Nàutica
nel gran divo hatilon Pau Plertoga I
de Barcelona.
altiples Ilanyule, Vd., ele. Imite,
Quart: Copa del senyor Jaume
tarda l nit: SIL ASOMBRO DE DANoguer.
! MASCO, i nel( ataos at listas Celinda,
P•iacios, i LA ROSA DEL AZAFRAN,
caniatd-ia 71 la 1111 rl e ran ra011101

PAU HERTOGS
Pespita a

A MONTPELLER
SUICIDI D'EN FUTBOLISTA

compladorla

Vine' MAYO Y ABRIL a) Romea

r EA TR E ROMEA

CURSES AL TROT A L'HIPODROM DE CAN TUNIS
J a n ,eur avançada la temporada. i quan
creiem que par primera vegada durant
artes Barcelona es quedarra sense
la reunió de curses de cavalls, tenim
molts

coneixernent que la Societat Hípica de
Mallorca ha pres al rail cartee l'organització d'una reunió de curses al trot
a l'hipódrom de Can Tunis.
La reunió consistirá en deu dies de
curses. La primera sessió será el propvinent diumenge, dia 22,,i la darrera el
dia 23 de setembre.
Heus ad els premis que es correran
en els deu esmentats dies:
Dia 22 de julio!

Premi Obertura, 5oo pessetes
Enoch, 66o.
Mataró, Sao.
Son Masia, 1.200.
Intermede, 1.2oo.
Dia 29

de juliol

Palma, 500.
Topete, 66o.
Ramblas, 840.
Manacor, 1.200.
Inca, 1.200.
Dia 5 d'agost
Girona, 500.
Motpier, 660.
Norbert, 820.
Es Corrio, Laca,.
Violón, 1.zoo.

RESTAURANT DEL PARC
Avul,

COLISCUITI
/

AORIL aI

Romos

Venus Sport Palace Ball

346, anea) continua.
:stt, a lea aeu
DIBUIX08. RETARA ilICRI70. Per
Amara Eiwin. 1 1040111114111, oer
llenen Iweivetrees
cardo, a lee

Rda. lana Antena 4* 1 SI - ?ter*. 17
dltmllinga San de Widelst, larda
I n/1
EJEIBENES
Pericón
o
S uene un bamboneen

esit

/veo

CASINO SANT SEBASTIA
Anta, n'O, revetila del °arme
"opte • l'americana

impriman per emes formtdabies °armes-

Temporada 4. 00000 ees. Tarde a les 41,
111n. a les den. Darrer dla de
EL TENIENTE DEL AMOR
ERA» UNA VEZ UN VALS
nema- EL FAVORITO DE LA GUARDIA
NO QUIERO EEEEE QUIEN ERES

tres 1 l'aplaudIna intermet del San cuba
MINI SOTO

Paro 1 Canödrom

PUBLI CINEMA

Guinardó

rrias frees I atractiu Ni Enrulen'
mumai, a O s 11. I pta. Tarda, 2'30 1 S El 110c Pinto.
I fonos Iluminas«
numerada. -.eso :amo imposa CURIOSITATII MUNDIAL', Interetrants reportat- 1,011 eraecions. arnenItzat per Porqueera
cae Era Motietore. LA VOLTA CICLISTA "Ai slas Batid". Afi n e ' nie banys 5 restauA FRA/49A. NOTICIAR) FOX SONOR, nn• rant. funclonamont del por.- cromar/lona
Ocies de mot
men. DEL KAISER A HITLER, doruniridal. A TOTA VELOCITAT. Las vollladoze al parc-eanedrom Colman»
us N'en incOhetables
:Sir, de 730 a I militada, ,ea s ta cOn11tma. seiem 1 pta.
,,,erv. t d'autobuses Roes des dr1 rarrer
sta Felayo. TrornVtdo (nimia. Milenios
drs de la Plaça d e seises':

Programes d'a vui
9.

Cuidado con las campesinas

nar
rema. difitms. El m I llor veorrrirna
retorta: VUELAN MIS CANCIONES 1 TODO
POR EL AMOR

aaln••••••n•

TEATRE BARCELONA

dlumenge. lerda, de 5 a Si

TE SELECTE

(la dona pantera)
Vegas MAYO Y

TEATRES
Barcelona. - Tarda u nit: `Compatierlla
del alma" i "Regulebros".
Cómic. - Tarda. primer arte de "Al pueble, Al ponle" 1 "Las ellicai del ring";
rut: "Las chlens del rtng"•
Espanyol. - Tarda: "La familia", "El 'mato de la reina" I estrena de "L'avene_
ta"; MI: l'atontas de casa nca".
Novotate. - Tarda: -los d e Araeln", "La
duquesa del Tatorte" i -La doinrosa":
•
-Los goiondrinas" 1 "La doloro•

SPLENDID CINEMA

diumeuere, condal de la ron/para la. Tarda 1 nIt. l'Aslt de Lluis
Varga5

So peen de Cost. *17 • Tolete* 141415
Local dotat de temperatura agradable
rda . e sió conrinna te 1 -to o
.
1 . arrers tus. deis grandioso. esits

- Tarda 1 inti Opera flamenca,
Poliorama. - Tarda i mi, -Mar I cel".
Principal Paleo'. - Toros m rdtt - Las muler a s del Zodiaco".
Romea. - Tarda 1 nit: "Mayo y abril",

COMMEHITA DEL AL
MA

Huérfanos en Budapest

Actualltata.- - mablos celestiales" I
rero a la fuer
Allana'. - "Tenor de camera" 1 "un testamento original".
amarte. - -El hombre malo", « Adiós a
an h " P add y . lo mejor a falta
armas"..
las
do u

Campanea da comedia CARMEN DIAS

el monMeg deis senyora Airares
imintern
Recluimos
ditions. un ttu lis (unció , pl.
marts, ntli debut de la tormtdable
t rove:ora DENIdN'S JAll, ami' el
au ESPECTACLE 1934, dol que
terma 5 Id I.i Cf. 1,1 bre marptlemeta
AMALIA DE ISAURA

Montpellier, 14. - El famós jugador
de hubo' Alvarez sbu suicidat, flançant-se al pas d'una locomotora. El seu
ces ha quedat horriblernent mutilat, i
Vegeu MAYO Y ABRIL al Romea
amb el cap separat del tronc.
Alvarez tenia vint anys. i era jugador
de regia') del Montpellier, i representant, tamhe de reanip de París.
PRINCIPAL PALACE
LA COPA DAVIS
PALAU DE L'ESPECTACLZ
Companyla de revistes 4.
AUSTRALIA RAT
MARGARITA CARBAJAI
TXECOSLOVIOUIA
Praga, 14. - Segona jornada del As 111, C1111111 ,, nge, tarde, a tee 1'30, 1 nit,
.5 lir1 quarl d'orto.:
matx de tenis Australia - Txecoslovaquia, final de la Copa Davis, zona eu- Las mujeres del Zodiaco
ropea:
MARGARITA CARBAJAL
Dobles: Crawford-Quist (Australia) parrer 5 ril 1/J3 frötnli de
VelliC11 Mencel - Hecht (Txecosloiä- LAS MUJERES DEL ZODIACO. La funce5
do /a larda oonlohrara amb l'entrernes
quia) per 6-4, 6-3 i 6-4.
NUBECILLAS 1111 "'RANO. La setrnana
entran!, estrena de la revtitta del mestre
['Mala I 51Iva. Aramburu LAS INVIOLABLES. Es despatxa als centres de Maltrata

Hipisme

Ciasmes

fileteo 11111•1
Cempanyea a
Bordea.
11i/l3,1 de Plific a a 2 pmete. Delltoosa torras - a. 25 p alie Mes unce t Nrat.
lrä r•'30 1 a Ins 10 . 15: MAYO Y ARRIL,
la narrara 5 mine eornella de Quintero I
Formulabie esta d'almas, inter•
roolinua 3 - 3 ,1 a
pum 1 presentado.. 1 . 113 obct fina. alegre Marinar. 1030. Tarda.
nett,
graelosIssiner. Poma, a las S'30 a a
les 10'15: MAYO Y AERIL
El asesino diabólico

.
UN RECORD BATET
Rotterdam, 1 4 - La famosa nedadora holandesa Will,' Van Ouden ha hatut el récord mundial dels ,soo metres, I
esta Ware, i ha roben la distancia en
5 minuts i 16 segnns.

CLASSIFICACIÓ GENERAL
Per puntuació de les tres etapes
Primer: Copa d'Honor de S. E. el
t REPARA( ONS
GARANTIDES
president de la República Espanyola.
Dia 12 d'agost
Segon: Copa de l'excellentissima
Rondes, 500.
General:tat de Catalunya,
Sabadell, 66o.
Tercer: Copa de l'excellentíssim
Buenos Aires, No.
senyor president del Consell de miUranfe, 1.200,
nistres.
Reus, 1.2On.
Quart: Copa de l'excellentissim
Dia 19 d'agost
senyor ministre de Marina.
'Miramar. 5o0.
Cinque:
Copa
de
l'excellentissim
Es complau a comunicar a la seva
Passeig de Grana, 660.
senyor sots - secretari de la Marina
El Siglo, Sao.
fingida clientela el seu trasllat al carrer
civil.
Tarragona, 1.200.
RALLY CREUER
Neluzeo, 1.200.
DE REGULARITAT
Dia 26 d'arios!
Sultana, .500.
Primera
etapa.Arribada
a
Formen.
entre Av. 14 d'Abril
Ciencia. 6(30.
tor a les dotze hores del dia 15
Fiveller, 840.
tìe juliol
i Travessera
Companvia General Atitob . nms, 1.2 00
Primer: Un terreny de mil metres
Consorgi
Port Franc, uno.
quadrats a Alcúdia, donatiu de "PlatDia 2 de seteu,"-,
ja d'Alcúdia".
Tihidabo, 5oo.
Segon: Lupa del Club de RegaTerrassa, 66o.
tes de Palma de Mallorca.
Nemrocl, 840,
Tercer: Copa del L'entre de NaviInstitut Sant Isidre, 200.
lers Asseguradors,
Puerto Rico, 1.200.
Quart: Copa del senyor Frederic
Dia Q de vimbre
/lealtades.
Sants, 660.
Segona etapa.- Arribada a Ejem
Manteen& Jorba, 840.
Cdnip del "So ) de Baix"-Antics terrenys d'entrea les dieses horca del dia 22 de juliol
Gran Pretil: tieneralitat de Catalunya,
Primer: Copa de l'excellentissim 3. 15)0.
e
na ni ent del F. C. Barcelona
Ajuntament d'Eivissa.
Cursa en part lligada.
Segon: Premi de l'Ateneu d'Ej.
Dia re. de setembee
visas.
Canaletes, 500.
Tercer, Frenan del Cagino d'EtAvui, a dos quarts de sis de la tarda
Montserrat, 66o.
vissa.
Associació Hotelers de Catalunya, 840.
Quart:
Premi
de
la
Companyia
GRANS CURSES DE
Mallorca, 1.200.
Internacional de Pintares.
La Premsa, Laco.
AMB APOSTES MUTUES
Tercera etapa.- Arribada a Valencia
Din 23 de sefenibre
a les dissot hores del dia 26 de juliol
Lleicla, 663.
A
Primer: Copa del president de la
Flarcelona Turf, r.coo.
liuda d'Obres del Enes de Valaneia.
Gran Premi Ajuntainent de Parcelo'
T ramvies: linies 7 ¡15
Autobusos 'letra E
Segr.f17 Copa del vire-presiden del
ea, 2.1~.
Madrid, 1.200.
64+6. Club Näutic de Valencia.

M.

if •

LA PUBLIOITAT

per Loreta Young 1 Gene baymond

Tarzän de los Monos
per Johnny Vt'elssmuller

t

o.sutioan
DIRUIXOS SONORS

Maureen

No, a mes.
EL HENOS SE RINDE
por >lux Brown u Za ... 1 Pilla
DIllunS, dImart s u (Ilmeeres: granees programa cómic. Tes a hure, a rture. romea

SALONS CINAES

CINEMES

Arenes. - -Choree con tandas", en capauvol; "Reperter detective", en espan:Vol. t audaz y galante".
AvInguda. - "A trompazo limptn", "Honduras de innerno-, a mes. a la tarda:

m'll; y el balean".
8 1°1"Ereisfésiu
-Eollorneay. dBare
"Sr/sana tiene un secreto" I "Melodia,
de arrabel".
Behimia. - "La hurrara". "Almas engo o:n turne So1025 .", en espanyol. 1 "Soy un vaBosch.-Tarda: "Hombre de leyes". -Romanza húngara" i "El abuelo dr la
criatura-. Mi: "Hombre de laye," I
-Susana tiene un norele".
Broadway. - "Mata•Harl". "Ni chica
yo" I "Escandalo en Budapest".
Capitel. - "En loen de verano" 1 -catalina de RIISia".
CollatuM. - _"ignominia" I "Estaba esCrenel:. - Nit, proirrama ebrnic.
Com
Cantal. - -Piratas de snang . hat ., "El
ano de BUr10111" I "El cuamante Orino"
Denciss. - "Uns mujer corito ninguna",
-A batacazo limpio" 1 - El precio de
la inocencia".
a azarosa". "Yo, DI y ella".
l.
DleennLes-pan'y'Oid
Diorama. - "La flor de Haway ". "Las
Apocas del halle". "Felee acusación" 1
" ,,L iamr:rancnna tragica".
4
- "En el hospital'', "Paps piarnos
s
u
sp larrogiSS" 1 "Raspulln y la nena". en

CAPITOL: 1 n molí. continua J tarda 1 i0
no. -un loco de verano'', Eddle Lento,
-mtiaMot de Rutila", DOuglas Fairbania.s.
Junior. itinuns, "La alda privada de En•
ligue VIII". • ACTUALITATS: Continua
3'30 tarda u 930 nit. "Didblos eelestia•
les" i -torero a la fuerza", Eddle Can.
tor. - PATHE PALACE: I/ Mal( 1 eontl•
nua 330 tarda, "Extrara aventura". •• CalarnIclad con suerte" 1 "La mascara del
otro". en espanyol. Innuns: "El frente
invisuac". EXCELSIOR a 11 mati 1 continua G i n tarda, "Estrena aventura", -Calamidad con suerte". "La nlesellra del
otro". CO espanyol. DillunSi "El frente
- MIMA: Continua 3 • 3 0 tarda,
"El hombre que volvió". "El diamante
Orlow", en espanyol. "El uno de Bart'
dan" René Leievbre. "LOS e011- ". - ORAN TEATRE COMTAL:
qul.stadore
'
/1 matt 1 continua 330 tarda, "Piratas
do Shang-bal". "El asno de BurIden"
Reto, tererbre. « El diamante Dense".
mancha". "El
Vegeu MAYO Y ABRIL al Romea .5 spanyol. hIlluns: "Los ronquattadores". Entona". - 'Le princesa
hijo improvisarlo" i -15005 frenesMONUMENTAL: 1045 mati 1 continua 330
tarda. - Noche de angustia". "Arme se d t.
"Covierte" i "Dos mujerei un dan Juan". (nelalor. - "Extratia aventura",
1.a:11,011 ,a (lenco .% pssuzzot el : 1 "Lo mascara (le
en espanyol. Dilluns: "El rey de la plata".
11 insta i continua 330 tarda,
TEATRE POLIOR ASIA BOYAL:
"El Implaeable acusador". "Noche de an- 'entuba. - "El teniente del amor" I
- Eran Una ven Un vals".
Companyia XIRGU-BORRAS
gustia" u "Dos mujeres y un don Juan'',
plata". Frez nlIi .a
"Noche tras nocbe", en esAvul, romlal de In comande. Tarda, en espanyor. Dilluns: "E/ rey de la
3'30 tarI "DIplo•
uie"
ro
panyol. "Porque te q
a les a • 17., MAR I CEL. Nil. a les 101,3. BOHEMI A : 1045 matt 5 continua
da: "La Urraca". -Almas encontradas",
MA RIA ROSA.
ea espanyol, I "Soy Un vagabundo", • Pt"Li
a.1
Bee.
muj er X", "20 ü I I im a ni>
,.
ORO . Continua 330 tarda. "almas en- Goghe
‚mitradas". en manco!. "La fiera del Intim. - "amante improvisado" I El
mar" 5 "Soy un vagabundo". • DIANA:
amor".
destile del amor"
no _
de "LOO ,dos
"Ei tigre
continua 3'30 tarda. -Vida azarosa", -Yo. Iris,
.
GRAN TEATRE ESPANYOL ta
y ella". en espansol. Catalina de B3r•
del mar negro" t - La pura verdad".
330
continua
IDEAL:
altra.
•
una
I
33" 1 -Paddy".
'eins.
i
"Matricula
Companyla de comedias valencianas del
Ideal. bouciari,
"Paddy",.
"51atilcula
33",
larda,
Laletana. - "El Seso ante el espeto". -a
NOSTRE TIATRE. da Valencia
comica 1 Docurnental. - ALIARON: Contoda hélice", "Felipe en el polo"
tinua 330 tarda. "Tenor ue Camera". "Le
PrIm•r actor I director: PEPE ALBA
testamento original" - SALO COMTIU.i MaJettle. - "El asesino diabólico". "Lo
dorada".
tarda,
"Hampa
:130
ktui, diumeuge. Luda, a t/us guau ts de 5 t.:0111E111M
que situad) las mujeres", "alfombra
-Hola, hermanita", en espanye, i "La les
maraca" "El Reiste relampagu" "El
Continua 3'30 larLE5 5CTOL'E0 DEL BATIRIO
de Taltnn". RIONEU: ley",
que pagel. el pato".
"Una errante
da, -En nombre do 13
1 RATOLINS DE CASA RICA
Marina. - "La vida privada de EnriIdeal" 1 -La venganza de Tom"
que VIII". - ROCaMbOle" "La brigada
1 rada nit, l'AsIt laureas
nik11". "0100)015 en tos' bosques".
Metropol. - "El teniente seductor" 1 "El
Ratolins de casa rica
marido de la amazona".
Mundial. - "Adiós a las armas", en espanyol, 5 . 11 est charntant".
CINEMA
Vogou MAYO Y ABRI I. al Romea
Nionumental.-"Nobe de angustia", "An.
REVISTA PARAMOUNT. ER EL HOSny Se divierte". "Dos mujeres y un don
Har.
Oliver
Laurel
1
Statt
en espanvol.
per
111311",
PITAL,
Mirla - -El nombre que volvió" (Urdade. PAPA PIERNAS LARGAS, per
tardan, "El diamante Orlen', en
rnent
ZAJanet 11.tenor, RASPUTIN Y LA
TEATRE
espany01, I • 'El asno de Burlan".
RINA, per Mono', Soria t Eiltet
Nutria. - "Alectleo ImproYlaado", "El salNil FREIIC DE BARCELONA
BarryMere
lo mortal" I "Larrigan al atortunaao"
Cla. de mistes del Roma*, de Madrid
innicament tarda/.
Isplendld lardi
Parle. - "sobrenatural. 1 "morat y

ESPLAI

COMIC

tul, diumenge, larda, a les -f. Esruperd
programa. PrUner .irte tue In gr a ,, 0 ,1 revista del inestre bollas

tAL •UEELOL tAt. P 44444
per Laura Pinillo., Maurl, Alady I Lepe.
La grandiosa revista do Falsa t Molla

LAS CHICAS DEL RING
per

Laura Pinillos Alady
smparo Cara, Isabelita Demandes, tut suri,
Lepe, CasaravIlla, I tot el bellIsstm conJUnt de senyoretes. NII, a les Iu•IG:
LAS CHICAS DEL RING.

pele mateixos amistes de la tarda. La set•
mana entrad, Isetrnana de loe grane represes. nema, niilluns, tarda, a P iiiite n o rtif lat st ;AL PUEBLO!, 1 AL PUEBLO/ Nit. a
In' 10'13. Brinquen a 3 pres.: LAS 'TENTACIONES. Es despatse ale realces de
looalltais.- - - u, t . ,..1,11a do
L A S VAMPIRESAS

'ovni MAYO Y A SR

IL

al Romea

OLYMPIA
Avul, nit, a las 1030:
n',ranainsne fe s tItal, d'opera 11.11Lletlea,
ala quals ei celebre 11001-rn 11 pleSenlara
ets divos
11140 DE RANCHERA
MIRA DX LOS PEINES - CANALEMS
PEPE PINTO
Maravilla fi r Mejorana), Luz Divina iba
srroz.ula). MilagrItoa (Lo tiacarena), Papito Caballero (La trlanvra 5. Flores, Nido
Hiedo Aunado Delgado. I e/ 111”311 p
la guitarra Don Remen do Montoya.

In:laques a tres pessetes: general. t
Vogeu MAYO Y 41111111 al Romea

BASCULES
d'oea s IO,

p..t. a Carlos I c.inanns
"Pibernat", rarrer Parlament. 9

amor".
Patita Palsoe.-"Extralla aventura", .0alamIttad oon suerte" 1 "La mascara del

CINE RAMBLAS I

remota del *mes. Mi • Tolf. EEEEE
5 v511, COMICA, NATURAL, REVISTA
LA MASCARA DE FU-MANCHU, per

tiorls liarlorr

FRA DIAVOLO

per Sin Laurel, 011rer tiaras 1 Oe•
en espanyol

(Sessto contInua/

MAR10EL -- PARK

otro-. en esperen

Pede d. - "La

Clero del mar", "alniss

enrontradaa", en dipally01, I -Soy Ull

vagabundo".
Pfi ubi. Cinema. - Reportan« d'actuellet.
Principal. - "Romanza balitara' I "El
all1::
• 0101,2.l.i e la M alura".
u,:
- "Da Ultima tara" I "Pu.
- "En nOmbre de la ley" I "Una
cliente idear.
Royal. - "Noche de angustie". "El Implacable scusaaor", "Dos mujeres y un
don Juan", en espany01.
ame comtal. - "El hampa dorada", «lb,
la. hertnentta", en espany01, 1 « La ley

zdieoct TCa il in'enr0 - "ActiOs a bis emitas",
erl espanyol, i -La novia universitaria".

Smart Cinema. - "Locuras de Shang•bal"
ett espoleo!, I "Aqul sobra uno".
Splendid Cinema. - "El heme se rinde",

El pare d'atracolona mea Important
d'Europa
"l'erran de 1011 monos" 1 "Huérfanos
iinarls ile nou de la larda, I des de les
en Builapest". A la nit, a nieS: "Sl.
Obert cada tila des de les cinc En% a 005
molle C5 asa".
fiel' de la edita, * funcionan: lotes les
mir, ir', Entrada al pare, enquant. Talla. - "El gran mu y-, "le hacienda
misteriosa- t "Parts-Montecario".
céntima. Funloular I entrada: una pauta.
Parten runieular, a les tres do la matmada. Triomf. - "La vida privada de EnrI•
‚Me V111", "bocambole", "ti hrucada
Frasca t divertIments a M•rieol-Park
.WII" I "Stlifenta en las bosques".

Canödrom Guinardó
La revetlla del Cinema, que havia de celebrar-se
anit, fou ajornada a causa del mal temps
Tindria flor aquest vespre, a les deu, i se celebrara
integre el programa anunciat
Aquesta tarda, a les cinc:
importants curses de Ilebrers amb travesses
larval d'autobronlbus Roca des del Garreo de Palay°.
Tramvies d'Hm% I autoOmnibila des de la Plepa Lampa)

Haus sol un nuell uniforme de vies reates, lee <mala.
malgrat la monotonla derivada de la oonflguraol6 d'aqueota part de la clutat que en diem l'Eixampla, e6n prou capaces de fer quedar bit qualsevulla població.

major part de la riquesa del paf. I allò mes Important
que ha eseampat arreu de la Península la nostra fama
de gent amant del treball I capaç de menar a un terma
de gran prestigi lee Indústrles de la torra.
Aquest sector el coneixen ele magatzemistes que cada
temporada varíen de les diversos
poblacions de la
Penineula, oom ele
do Dure olutate respectivas. Una
part ImportantIssima de les operacions comercials en el
ram textil san aovados a la Dreta de l'Eixampla.
Damas, ele seue habitante, generalment persones benestanta, san pacifica I poc amants del bullid. De l'opul è ncia
a allò que es diu guanyar-se be la vida; del sou arreglat
a la persona que viu d'escotar periòdicament heus
ad la característica d'aquesta extensa barriada, osmio, com
hem apuntat, de fer quedar dignament qualsevulla gran pobleció del món.

La Dreta de FEIxampla produelx una Impress16 de ea-

rietat I de riquesa, eobretot a la pan que resta limitada
entre el Passeig de Oräola I el Pasas' g de la República
per una banda, 1 per la Diagonal I la Ronda, per l'altra.
El °ornare a l'anemia, el °ornen; tiple del nostre pala,
aquella grane despatxos de fabricante de filete 1 de telalta, que san la representaold de les manufactures escampados pel Llobregat, el Ter 1 els Mires grane rius de
la nostra torra, estan gairebb en Ilur totalitat refuglate
en aquest important sector de la nostra olutat.
Es per alza que lee vise d'aquest Indret clutedä gaudeixen del mäxim prestlgi. En elles hi ha concentrada la
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