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DIAM D'AVISOS 1 NOTICIES
INUNCIS I RECLASIS g EGONS Turna

Indignacions que satisfan

Els plets catalans
s'han d'endegar

a Catalunya
dretes monàrquiques espanyoles
ieseeincen les vestidures pel to i els te r e. es de la nota del cap del Gorrea de
a República al President de la Generalaat; "El Debate", particularment, esti (ar e no hi veu de cap ii ll. La situació
a clara: l'interés de tots aquests eleemes contraris a l'autonomia és frasear :es patriätiques disposicions de la
ameealitat i del Parlament catali. Tot
: edit orial de dilluns de "El Debate" es
model de malhumor i de mala in:tajó : el seu inc seria la intransigéna, l'arrauxament, i COM que veu que I
,s coses no san com Ii conviadria, sin- I
:na i no estalvia res per atiar el goei de ta, República contra Catalunya,
l'euen ben elarament que el canilicte
eta: al volt de la hei de Contractes
e Conreu, reintegrant-lo á Catalunya,
rä solucionat satisiactariament, 1 aixa
e el que els cou. Ella volen intervenir
c tot alió que cas correspon de dret,
enverinar les qüestions mes se mi promoure inconmatibilitats i crear
ategoniernes irreductibles. Si els cataara s'entenen, hart perdut la partida, i
evitar-ho palanquegen en tots sen.23: preven d'excitar la susceptibilitat
rae/lamenta; i pinten el Govern de Cata:ay a animar del desdeny mes irritant
vira els poders de la República. La
de tan saturada de maligni•
fa llästima ; perä hem de reconèixer
or per a nosaltres té el valor d'una pe-2 de toc infallible. Si ofuscats cai.Sssim en el parany que ens posen
-estes animes caritatives, no tindriem
eló. La seva alegria , la cera condesadéncia hipócrita i la seva irritazia
el els senyals inequivocs del acaree crea o del nostre encert.
Si ara fan esgarips i s'alteren, senyal
• arteria per boa cama Si els veiéssim
•
vacillariern: el sea frenesí,
tea, ens diu que hem de tirar al dret,
Ferrarem.
e. ..e 00
Fet i fet, passa el que hav:a de pasa:: les qüestions entre cataians, siguin
ce l'ordre que siguin, han de solucioau-se dintre Cataluaya d'acord anab les
,s-alears que lautonomia eras recaneix.
..ate que la rohem i la necessitivetn,
aus. Si aixi que sans plantejava
alaerna danteressos catalana Malea-e, de
reareer a una tercers de fora per nadopr . lo? Aquest va asee l'error de la
'.:ea. error imperdonable en un partit
1::e continua dient-se catalanista. Si la
aaga hagués tingut el patriotisme dinha
base, si realment hagués tingut fe ea
Cva:ari Ya no hauria • caigut en la ternprazia de portar el plet iota i provocar
stervencions que havien de significar
era comicacia perturbadora i Perillaa. Es jets han demostrat la magnaaa
ee la seva terneritat, i els fets demostraran igualment els perjudicis els perals
eae la seva iniciativa anticatalana
ratat a l'autonomia.
La realitat dernostra que el problerea no ha entrar pel bon cami fins
çae ha estat reintegrat a Catalunya
. a Lliga ha deixat de manifassejarmentre ella hi llagues intervingut
tI er podia esaerar res de zo: ara roe,
e es plan per torea, s'ha vist clima
eaa, és quan comença d'aclarir-se la
eastia. La seva sollicitud era un desea,: els catalanistes liban iet proa
'experiénzia, i no roblidaran
teas. Ara s'adonaran si les iinalitats
tue perseguia eren purament partidis.
'es o no, i sobretct ara y ema tothom
' ne la seva presencia és periectament
anecessiria en el Govern de Catalu:ya. El senyor Cambó, amb el nefast
'tema s'ha guanyat un altre títol
iMeptitud politica india:a/HA:a
La qüestió torna a esser a Cataluvea, i aix6 és el que ena satisfà als
malanistes. Que "El Debate"': els
aernica de l'autonomia s'eagargamear i s'indignin taut com vulguin: a
atratinya hi serien in* poca feala.
nostres Mieations ens les arreglanosaltres per molt que els dolgui
pea als seta,. aliar; catalana inc per
plat ele nenties electoral no han
arar prior a renegar de Catalunya.
Les

193-1

•3DACCIO 111)11131311W:0s CORT! CATALAKII. Uf, fez ....vitupere mil
TALLER), IMIIPTIMITA, Una» DIS 'MOMIA, fi I 13. •-• TILZIPON

.13AICELON
Un laboriós Consell a la Generalitit

El senyor Martí Esteve
pica els dits a "La

LA VAGA DE SAN'FitAXISCO

Un lec per a
obrers parats aquest estiu

La resposta a la nota del sonyor Veu de Catalunya 200.000
Samper no serà tela pública pet un solt tendenciós El general Johnson per ara només fa discursos
als vaguistes. -- Es preveu l'arribada de Roosevelt
fins que hagi arribat a Madrid
a Califòrnia. — El moviment vaguista s'estén
El consellor de Finalices de la Generalitat de Catalunya, senyor Mutti Esteve, ens tramet la nota següent:
"La Vea de Catalunya", al marge
la LId de 3 del que san referent a
la representació i defensa de l'Aelministracia de la Generalitat davant els Tr i
-bunalsdeCotció,frmuanesbservacions que aupasen un descaneixealear absolut de la materia i revelen un
apassionament totalment injustificat.
La llei en qtiestió es limita a regular
la substitució dels advocats de l'Estat
que han aingut representant davant els
Tribunals Contenciosos de l'Administració de la Generalitat i també la del;
municipis catalana, per funcionaris Iletrata de la Generalitat, com una comeonincia ineludible del regim d'autonomia en qué la legislació en materia municipal ha passat a la Generalitat.
No hi ha, per tant, cap atac a l'autor/0;1/ra dels municipis, que continueu
defensats per l'advocat de la Generalitat, caín ahans ho eren per ladea
rat de l'Estat, ni molt menys al dret
dele Retrata a l'exercici de llar pro.
temió, ja que, segons la Llei del Contenciós, els Ajuntaments poden cornparèixer en qualitat de coadjuvants
dirigits pel lletrat que Ilimenaent de-

Divendres quedar it aprovat el ReilamenUidie la
Llei de Conreus

a altres Estats
El mariment obrer deseuradenat gai- no s'assenyala . pas per una disnenurebé sobiadasnent als Estals Unas, en- ci í dé l'atur.' .
Sin Francíseo;. - 17. — Segons els
cara que bes ara dimita a Cdifórnia,
deste tlla arta careció que raí-uniría es directora de la' vaga, el total del;
conredcis a feto d'aquesta mena Jora obrera parare será aquesta nit al voldel país on lenes Roe. Aisä s'explica tant de 200.000.
AQUe g t rnati l'atur era general, ulfacilmens si es considera que
neo inicio per Roosevelt tot sequit tra de San Francisco, a Oackland,
d'arribat a la Casa Blanca, tema també Berkeley i Alameda.
La gran preocupació de les autora
•
Ida cardcter joriel.
Les vagues obreres reo ssin freqüents tats és l'avituallanient de la poblada.
Els
directors de la vaga han deixat
ovan
als Estala Units, pera es ven que

que dinou restaurants estiguessin
oliente per al públic, pera aquest
nombre es malt inferior a les necessitats.
- Una comissió .de cònsols estrangers
ha visitat l'alcalde • de la ciutat i
Ita .demanat que es aprenguessin les
mesures tieceSsáries Per a proveir-los
de gèneres alimentaris i permetresels circular lliurement en autornóbil en cas que es proclamés la Hei
marcial. La primera autoritat municipal ha assegurat que no hi havia
la antenciä que la dita llei fos pro' lamada.
Aquest mati han arribat destacautents d'inianteria i artilleria. Els elements revoltosos, cara a resposta
aquesta mesura, han construir alquiles barricades en apuesta poblacia.

;
Cauen, per tant, per la seca base.
' tots els negres supósits de monstruo.
ses intencions que gratuitament atea
bueix a aquesta Llei un periodista tan
pradig en fantasia com mancat del
Inés elementals coneixements jura
Generalitat, voltat pels periodistes
El President Compares, ahir, a la
AL MATI
El senyor Compam s rebé al mati,
a la Residencia, diverses visites, entre elles les dels diputats senyors
Tomás i Piera i Tauler.
Al migdia sorti de la Generalitat,
amb el diputa; senyor Tauler, i es
dirigi al Centre d'Eaquerra del ¡'as'
surge de aladoz, on CO reuní la minoria parlamentaria de l'esmentat partir.
Ea tornar d'aquesta reunió, aria
primer a la Residencia i després
seu despatx de la Presidencia. En
paasar per 'la Galeria Gòtica fou voltat pels periodistes que leaperaven.
El senyor Compama. somrient, i
en saber que l'estaven esperant, els
digne que quan volguessin alguna
Cosa d'el' no havien de fer mea que
trucar a la porta de la Residencia,
que seas obrira de segaida.
—;.. Podeu dir-nos alguna cosa de 11
qual acabeu
reunió d'Esquerra a
pregunta.
d'aasistir? —
—Era una reunió convocada feia
dies com a cosa normal, sense cal.)
caräcter extraorclinari.
En ella — continua dient — he jet
u p a exposició de tots eis problemes
política, he donat compre de les gestions realitzades i he exposat la nieva
opinid i el rneu pensament respecte
a la politiza d'Esquerra. I res mea
Després me ralle anat i els he delatar
que continueesM la reelija.
El President s'acomiada despees
d'haver jet les anteriors mani:eatacions als periodistes, i es dir:gi a la,
sala de la -Pres:dencia, on l'esperaven algunes visites.

DEL CONSELL
LA .
A la tarda, a les sis, es reuní el
Consell de la Generahlat, per no
haver-ho jet dilluns, car es trabava
encara a Madrid el : senyor Lluai.
Horn atril:n/:a a aquesta reunió una
gran importancia, car -havia de
tractar de -la comunicació' del- Got ea n de la República eFrigida l Peca
sident de la Generalitat en tant que.
repreSentan t de l'Estatr a Catalunya

LlegIu a segona pitgIna:
"'CRONICA DE LA POESIA"
per JOAN TEIXIDOR
I "Un poema cada dimecres"

Qualsevol ho entOn

i- relacionada amb l'aplicada de la
Llei de Contractes de Cometa A més
s'havia de tractar del Reglar/lela
d'aplicació d'aquesta esmentada Ilei.
A dos quarts de nou elS periodiatee
intentaren entrevistar-se atub alguns
consellers. pera malgrat tenir-ne noticia aquests, uns a dos quarts de den
no sorti el senyor Dencas, el qua!,
en tant que conseller mea jove,
surtí a donar la referencia als periodistes.
En primer llar digué:
—El President de la Generalitat
ha donar compre . al Consell de la
comuMcació que sebe del Govern de
Madrid, i el Consell de la General-tat ha pres l'acord de trametre. per
mitja del President de la Generalitat,
la ;era cenite s' taci6 per la rnateixa
via de. comunicaciú.
Ha continuat — segur dient — l'estudi i aprovació dels articles del Reglament d'aplicació de la Llei de
Contractes ile Conecta i si seguís la
mateixa marea, en el Consell de divendres quedara aquell aprovat deiinitivament.
El conseller d'Economia ha COMuaicat al Consell llover rebut la invitscit;
del Comité de la l'ira de: Tolosa.
A proposta del mateix conseller
aprovat un decret autoritzant la ces:U',
de cinc milions amb destina:a:, a :a
Caixa de Crèdit Agrícola i Cooperataa
Governació.--ala quedar aprovat
decret organitzant les comissaries d'Ordre públic i implantant un raga,' .de
transacció , fins que sieni implantada defaiitivament a Catabanya la divisio territorial projectada.
'Per aquést .decret—aclari el ' senVer
Deneas—es ' . desglossen de l es co mi,a
cion s d'Ordre PU -ries:dlga fun
-bic,lesquanxrdiectaMena , per la Comissaria 'general'
çant els Seus aäents, o sigui pe r
funcionaria especialitzats completan-lela
alieno a . les afuncions pplitiques, que continuaran exercint els comissaris • de la
Generalitat:
Ha . quedat aprovat un . decret del departament de Finances i Sanitat implantant el nou regim admini'stratiti de l'Hasvital 'Carric de Barcelona.
. Ha acordat també el Govern redactar
un document en el qual es jara tina exposieió fonamentada atas /norias eels
quals• el Govern- de- la • Generalitat crea
que ha d'eser .deeli....competenda del
Govern de la Generalitat la legislada i
l'execució de tot el que fa referencia las
ports de Barcelona i Tarragona.
Finances.—S'ha aprovat un decret dietant normes per efectuar directos a scensos de personal de diversos departanaeuts.'

.

.

acardat presentar en la propera
sessió del ' Parlament el projécte de Ilei
electoral de Catalunya tal coin fou redactit Per la - Coniissia 'jurídica assessoaa
per tal que serveixi de guia i orientació
en la discussió que es desemotIlaris al
Parlament a fi que les ruinories exposin
IliurCritent la seya manió, i amplie aixi
el Goteen de la Generalitat oir dels-punts
exposats en la seva declarada iniMstetial
en presentar-se a la lambra.
Cultura.—Fou aprovat un decret dictant les bases del concurs per a proveir
les catedres de Zootecnia general i
Zootecnia especial de l'Escola Superior
d'Agricultura.
Queda aprovat, lambe, un decret
qual queda sota el patronatge de la Generalitat la Caló Catalana de Federacions Esportives i es dicten les narmes
enasta:afees de la Junta Consultiva, la
qual estarà constituida per representants
le la Generalitat. de les associacions es.
pnrtives i de l'Academia de Medicina.
la qual entendrä en tot el referent a esport i cultura física de Catalunya.
Per der- rel s'acorda ajudar el c omité que té cura de traslladar a Ripoll les restes del patrici Francesc
Catalä, que es traben a Brusek
les. Es concedí tambe una subvenció
de mil cinc-centes pessetes a profit de
la subscripció oberta a aquest efecte.
—Perd ¿per qui no pest funcionar la Diputad() Permanent?
--No sé- potter pena és perma nent.
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Eis *rabea. , darles, co el ea; para- 1
doxal d'un diari i un partit que dientse catalanieres creuen preferible que
l'Administrada catalana estigui subjama a la tutela dels fancionarls cle
l'E s tat en les seres relacione amb els
Tribunals Contenciosos, a qui sigui
defensada per funcionaris de la Gene
ralitat, tal com estableix la Llei de
que es tracto i pasen en el seu arograma la immediata derogada d'una
dispasicia que es limita a fer (as de
les tagracies facultats que en aquesta
materia concedeix l'Estatut.

LA VOLTA

FRANCA

No han variat les posicions
(1-leglu informacló
a la página 9)

A la tardar es
convocaran el ec-

cions municipals
a

Espanya

Madrid, /7. — En el Consell de ministres celearat avui aha acordat convocar eleccions per a octubre o noverabre, per tal de renovar la meitat deas
Ajuntaments i aiputacions o únicament
per a cohrir les vacants que existeixin en
les comissions gestares. D'aquesta manera es propasa el Gcaern tantejar YOpinid electoral.

El Cònsol de França
a Barcelona
Parle. 17. — El diari oficial publica el
nomenament del seni a r Tremaulet per
a cònsol general de França a Barcelona,

Es parla d'un acord
franeo-alemany sobre els pristees
Young i Dawes
Paria /7. -- Entre les negociaciaies
franceses i alemanyes sha arribat a an
acord de principi sobre el servei das
empristits Young i Dawes.
Sembla que Alernanya la decidit concedir a França importants avantatges
comercials.
1.'objecte de les cnmersaaiont que es
prossegueixen actualment entre Paris i
Berlín és precisar exactament les
bencinas aportades al dit servei i la
naturalesa exacta de l'acord.
»944444444+94144444~4,4

El misteri Carnera
L'en a la pie.
la eontinuael6
d'aquest sensacional reportatge de
!ION SÉE.
7-.1411444+11.44fliefelfi.O4

Els obrera de les fabrihl. Rossi, alcalde de San Francisco ques d'electrIcitat no faran vaga sinó a fi de mes

eschnen trence Itrl abest mejor que en
els Mires paisos.
Recorriera, a tito! de eariosilat, are
cont r a la "massa encrfalira - .1r:e collalora amb Roosevelt ha estat llaneada
l'acusada de bol.reviL-ant a (aloa de les
seres tendeneies socialisfoides.
;Con' s'explica, doars, que sighin les
‚trastes obrercs. i precisament d'un deis
Estafe de la Federar(/' mi era menys
sensible la erisi, les que perla bici raecid del Ga y e r a? I ro solantent del Covern local, sisó del de Washington, taut
que tat imdtsif Pl Oeneral Johnson, cap
d.' la N. i brete dret de Roosevelt,
a trasllada r -se a Califòrnia. Per ara
Johnsoa romis ha Jet que s...rtarrtejar
eis t .rtendsles: rer3 la seto intervenció
radica l'inferti s eseln grJ la Casa Blanca
segueix el movitrient. I acné As fet
nna en ele costums política dels Estala
l'Hits i deu tenir una firalitat are de
'nomen/ ro es ven clara, errara que de
,,uiesiiIf ¿5 sfgrifiratits .ane desP eis de
l'arribada de Johnson a 'San Fran(isco.
el Comit de raga Ira adoptat acords
oue han millorat la situaeic n. Mentrer
eInt. a Nora York s'espera d'un mom e o a !Vire tata misteriosa deliberoc ié presidencial.
Per les noticies que es rebeit a Europa no es por formular un judici preefs,
però si s'arrib,,e a sa ,, er que la vaga
: r o ha sorpris ni ha despfaauf tolalment
ls Casa Blanea. ro n'hi hauria p e r meten-llar-sí'. m'usa,
Com Q ue . els origens de la raga no
caarearen paire clara, lampor nro ho sjn
Ics finalitats . que es p,opóso. De lotes
Inca:eres. e.trIzt7ble arre la vaga
' inri n'eanda a motins revolutionaris po! ,ties, ; encara menw eomuisistei.
.
.
San Francisco. 17. ---Ahir era el

San Francisco, 17. — Segueix la
vaga en el mateix natal.
La reunió obrera que havia de tenir lloc a Berkeley, Califarnia, i en
la qual havia de parlar el senyor
Johnson, no ha estat autoritzada per
la policia, sota el pretext que no podia prestar-li la deguda proteccia.
A causa de l'atur total del ram ele
transports, es fan grans compres de
patina. amb rodea
Als llocs estrategias de la ciutat
Ini ha nombroses parades d'ametralladores en disposició de tir. Prop de
7. 000 guardies nacionals circulen per
la ciutat.. Fas obrers de les companyies d'electricitat no aniran a la
vaga fins a final:, de julio]. per tal de
no agreujar la situada en aquests
inoments.
Johnson • ha arribat per via aèria
i ha declarat que estala disposat a
fer tot el que calgui per a solucionar
el conflicte.
(Segueix a la pag. 7, col. t)

A la pitglna 3:
"CATALUNYA ECONOINICA"
per F. COLINDRES
"ELS PORTS SON NOSTRES"

Molts de ciutadans es-raeravella rien —
corn fea M. Jourdain quan va, saber que
havia parlat en prosa sota la vida —,
si els dignessin (Me tot vivint fan història. I el present és tan fugisser que
es pOt dir que ens estera estimbant dista
sense parar. De totes marteres. un
fet tan inevitable i tan universal ha d'haver deixat airea instan, ädhue en . les
persones mes distretes o Que menys saben de que van; i. en decae , hi ha un
cert besllum de reconeiater-se històric en
l'expressió que tot sovint traspunta a la
cara dels qui es fan retratar. •
FC sentit històric te eIS •seus avantatges. Multes de vegades, tot anticipant la
impressió d'una perspectiva dilatada, Inc
reduit considerablement la importancia,
de certs maldecaps 'particulars, que noMis talan revelar ben be ¡Inc «metida
dansignificants quart he fet per manera
de mirar-los amb eh; ulls de les generacione venideres. Pera él igualment
exacte que aquesta antiçipació pot donar
un. resultat ben divers, i és el de revestir de considerable interia.homes
Coses que. en un amussament . de la neutra atenció. o en trna sobtada superficialitat de tabalots (a la piral de vegades ens
insta el present amb tes seves calma
fresses massa immediates), ens semblaren de poquissima qualitat.
Jo , per exemple, no estic pes ben segur are haeuern donan tata la -im por
-tanciquelmrx'taPsiden
del Consell de Ministres, senvor Samper. FIN/1 ha volear fer córrer que ne
era sinn una figura circumstancial, corn
si tot al man no fos orovisori i fine precari (i uqrmi está la gracia de rimel: hora
ha repetir massa que no es cao
pera si Tersites ea ésser Hertz, cal- no
oblidar que tamaé riera Sócrates. Trola)
que el senyor Samper es prestarla cota
a primera figura escollida per a un ioa
que no estaria pas tan malament per a
aquest estiu: i fóra el de cercar de taressentir que pensaran els fumes historia.
dore d'algunes personalitats conegudes i
de !liara present.
af 'avanearé a dir ove un nou heil trobaria el senyor Samper por emplea: i
no vull ni pensar les cosasses que n'inventaria un non Suetoni. Perú es podria
especular curiosament sobre el contrast
que en les "Vides Paralleles". de Pintare. Lamia oiert en • comparança d'un
Pendes.
No obstant. cap estil- no cm pialaría
Mi5 per a evocar-1n que l'exaltar i emberbeaclat de l'alba hitOriga. • o sigui el
mitoliagic. No solament és veritable Herodot llamee també n'és. a la sera manera: a a la seva manera, hom podria
comparar el senyor Samper, no rus a
dos ciclops bessons i siamesos (cadascara, com passava amb ele cielops, den
sol ull, 1 mirant cada !terma a la eva
banda) sinó a un semidéu carne de netejar les estables d'Augies (prefiguradas
del marxisme), d'aterrar dracs mantosos amb una fórmula iuridica dita en
veu baixa i per al sol eoneixement de
la propia armilla, i endevinador de 'la
clau secreta del laberinte dan Royeras
minoritari. Tinc la idea que el senver
Santper mere j a encara Mis de passar
la Ilegenda que ne !las a la histöria, per.
que, fet i fet, és massa bo Per a ésser
real.

per PAU VILA

BELLAFILA

Aceident d'aviaeió aI port
Resultà

mort l'aviador J. J. Sandoval

ella assenyalat pels Sindicara de San
Francisco per a declarar la :vaga
general. El Goi • ern 'sernbla que tenia
prevista la declaracia de l'estar de
guerra.
Com se sap, el principal rnotiu del
conflicte que trasbalsa San Francisco
és el desi g dels Sindicats dels molls
i de mariners que els sigui ceroneeut el control directe de les oticines de collocacions, que fins ara
e:taven sota el dornini exclusiu
les classes patronals. Aquestes acceptarien repartir-se els lloro en
aquestes oficines, pera es refusen a
deixar-lcs .enterament a mana dels
Sindicats. —
Es creu probable que el President
Roosevelt, davant el carne que ¡ar e
-nelsdvitaupeng!s
vacances que tenia projectades, i de
les quals aair cl6navem una serie de
detalls, i desembarqui de I - Houston", no pas a San Francisco, sina
en un port pròxim, per tal d'evitar
la reacció que podria produir l'arribada del president de la República
nord-atnericana a bord- d'un navili
la marina de guerra.
Comença a preocupar el país en
general aquest moviment de vaga,
eme després de comenCar en els terL'hidro de l'Aeronàutica "Macchl
ritoris de l'Oest america, es va escostat dela criadora de musclos. El
tenent per tot el país. I.a importanSandoval Moreno,
cia del movimeat és innegable i la
seca significació és interpretada de
Pele volts de dos quarts d'onze d'amanera distinta. Els enemics del president Roosevelt entenen que l'atur hir al Mari va ocórrer a) nostre pan
un
accident d'aviació, a conaeqiiénzia
és el iracas de lä política econamira
d'aquel', mentre d'abre: elements de Id qua l va morir el timar de ntarMa
tendencies conservadores a s se nya le n senyor Joi.ep J. Sandoval.
El fet va ocórrer a la part interior
aquests (ets cona d'intent dagitazió
n (el -port. iinnit a l'Escullera, i en el
revolucionaria.
mament nue l'aparell anava a amarar
No seria :estrany veure el prora pee- al canal. En donar - se contrate el pilot
ideat Roosevelt intervenir en el que anava a tocar una de les muscieconflicte i que el govern federal res allí fondejades, va voler remontaradoptas allana de poques hores dis- se noeament. com sigui que ja havia
posicions mear importants. El gene- aerdut ve:ochar. va catire violentaral Johnsan esta intervenint d'una ment a l'aigua. i va causar desperfec.
manera molt curiosa: pronuncia du' tes en una musclera la qual es troba
curaca davant els vaguiste, i dirigir% sean del !loe on para el Correu aeri
a tota la poblada, en el sentit de italiä.
fer veure el desastre que representa
Immediatament van acudir en sola continuacin del confliete. La inter- cors de l'aviador diverses embarcaen e a*, de l'esmentat general, fins ara, Mona, entre elles les del servei de
•

n.° 9" que va caure ahir al Port, a/
tripulava el tinent de navili José de
el qual resulta mort

. . .
l'Escota d'Aeroduttica, i van aconsea
guir trame rapidamént l'aparell Juit
l'aigua, el qual va éster varat a la
semita abej a de la Rotonda i tret de la
cabina l'aviador q ue .el tripulava, e'.
nual no donava senvals de vida.
En una de les embarcacions out
havien acudit a prestar auxili, va el.
‚er traslladat al botiqui de ,l'Aeronitsa
tica, on no va caldee Prealar-li calt
auxili, yergue havia deixat d'existir.
I.'aparell, Out va stairir ihiportants
desperfectes, va ésser retuolcat des de
la Rotonda al: hangars de l'Aeronau•
tica per a la seca reparada.
El cadaver ele l'aviador senyor Yo.
sea J. Samloval, va ésser traslladat
ahir a la tarda a l'Hospital Militar, og
li sera practicada l'autòpsia, i l'entera
rament s'efectuara dama a la tarda. a
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juliol de 141

LA PUILICITAT

'Les Lletres i les Arts
Inventaria

Eh a

Començaments de seüle
En armes dies, els diaris nostres
eis sud-antericans parlen - naturalment - de la personalitat de Jeroni
Zanné. El set/ traspas a Buenos Aires.
ocorregut fa peques setmanes, ha id t uue
ens recordéssim. almenys per uns moments, d'un escriptor que gairebe ja haviem oblidat . L'absència i les 11111011ibrables aventures que han omplert de vivacitat i vertigen aquests anys, ex p liquen, potser, aquest oblit. Com el corrent
maese apressat que no deixa gaire temps
per sedimentar records, aquests anys
s'enduen tomes i fets que en el mornent que revénen reclamant comentaris
-o història - fan estranyar-nos de la
seva gairebé increible proximitat. Molts
d'aquests homes, en un cert dia amos innegables d'extenses eones d'influencia,
poden encara llegir entre Ilunyanies o
oblits aquestes linies que voldrien constatar pretèrits propers però fàcilment
esfumadissos.
Jeroni Zanné. per exemple, no solament ens ha deixat uns quants volums
de poesia - "Assaigs estetigs". "Imatges i melodies". "Poesies "Ritmes",

"Elegies australs". "Reialme d'Eros",
"Dia a Salomé" articles i aquesta
traducció de l'obra d'Alfred Ernst sobre
Wagner j" L'art de Ricard Wagner.
oética. L'obra musical". Asta L'obra p
1909), sinó tambe la
ciació
memòria d'una tendencia que ell acabdilib que serví. si mes no, de contrapes de l'anärquica teoría i práctica utaragalliana de la paraula viva. Jeroni
lanné defensà vivament la forma i el
treball d'artista, potser millor d'artiftx.
Del próleg al seu primer de versos.
"Assaigs estètics". són aquestes paraules: "1 per la glòria de l'anima poetic& creiem que els versos han desser
ben fets, Que el une se'n diu forma no
és pas un accident, sinó rúnica manis
festació possible de la substancia p oitica que el treball de llima no és tasca
embrutidora, sine, oro y a de bon gilat i
modestia. ton/ 110 són tasques embrutidores les del cisellador i de l'harmonista".
La seca poesia es extraordinäriament fidel a aquestes paraules. Potser dad la
seca limitaci6, Jeroni Zanni fou un al.
tifex pacient i segur, faedor de sonets
treballats. miniaturista a estones, una
mira fred j considerahlement monbton.
Potser l'aspecte per a nosaltres niés interessant de la personalitat de Zanne
el de propagandista a casa neutra dels
movirnents espirituals de l'Europa de
cornencaments de segle. Zanné tenia noticia de tot i en articles o traduccions
comentä o anosträ escriptors i idees contemporanies. Apbstol del parnassianisme
a Catalunya, i un dels primers adentes
de l'obra de Wagner, ja hem esmentat
la sera traducció de l'obra d'Alfred
Ernst, Diem ara upe va ésser també
membre de la p rimera junta directiva de
l'Associació Wagneriana. Corn a traductor consignem adaptacions al catalao de
poemes de ;lose Maria de Heredia i de
Pierre Lotrys, entre molts d'altres.
Ens plan lligar el non, de Jeroni Zar].
ni al de la revista "Joventut". No ens
sembla Cap arbitrarietat, puix que Zanne
hi publica la major part dels seus artieles, i el mateix esperit expansiv i obert
comandara e! gest del nostre poeta i la
revista. "Joventut" va sortir des de l'anv
mil nov-cents al mil rou-eents sis. L'e-ditorial del farree número de !a revista
ens diu que han intentat demostrar "nue
e? cata/anime en era reaccionari o ave
hi havia i podia haver-hi catalanistes
radicals i revolucionaris. Que el3
principis d'autonornia i de democracia.
en el sentit trés rmr de la paraula, na
eren incompatibles". Anuest punt
vista politie ve acompanvat en els altres

camps cspirituals d'opinions semblants.

A "Joventut" hi trobem els avanç at s del
temps i t ot el que te aires de novetat.
Manifestacions de tot aquel! afany d
modernisme i d'originalitat. La vii»•et
que acompanya el nom de la revista,
d'Alexandre de Riquer, és mi exemple
d'aquest niodernisme perfectament ortodox. Altrament, illustracions d'Arnold
Boecklin, Burne Jones i Dame Gabriel
Rosseti acaben de donar el to. Dels no,
tres podem esmentar dibuixants tan significatius cas» l'esmentat Alexandre dc
Riquer, Antoni 1:trillo. Hernian Anclada, Apefles Mestres i els Urgell. Tanm ateix, cal dir que "Joventut", sempre
al dia. en els seus darrers anys de puhlicació ja acull obres dels joves que
havien de reaccionar i ter vibrar concepcions artistiques i que representen segurament algun país antipoda de l'expressat pels nitres nems. Entre aquests
noms, Mir, Fidelaserra, Gargallo, Nonell
i Picasso.
Ens sernbla interessant d'acompanyar
aquest inventari d'artistes d'un altre in ventari d'escriptors. Ni cal dir, Jeroni
Zanné. que signa articles litcraris i po'irías . Joaquini Pena, el singular traductor i máxiin propagandista de Wagner,
que fa de critic musical amb una simpatica veheméneta. Emití Tintorer, critic
abundant, aferrissat de teatre. Pompeu
Gener. que entre altres coses ens fa relogi de Nietzche; Miguel i Planes, comentador de l'actualitat literaria. Hi trobem nimbé Martinez i Serinyä i Pujula
i Valles, Avelí Artis, Josep Aladern.
Adria Grial, Oriol Martí, Trinitat Mo negat, Salvador Albert, Cristòfol de Domenech, Foleuera ¡ Duran, Josep M.
Folch i Torres, Guanvabens, Lleonard.
Martí Julia. Alfons Maseres, Prat
Piu i Soler, Ro ssinyol, Surinvach
Senties. Salvador Vilaregut, Xavier
Viura, Eugeni Zammar, Xavier Zengoitia. etc., etc.
Volem remarcar també la seeció "Eseeranta-Sako". a arree de Pujulä i Valles. representant mala a congressos internacionals d'aquesta !lengua que un
dia aplegava idealistes de tots els paisos en una inútil espera de la irialtat
lingiiistica que fes niés difteil qualsevol
ruptura.
Joan TEIXIDOR

Un poema cada
Jimeeres
Fonda
i Glosa - els ilavis - que
(res mas no demana ,
guantes hores de lent camí fan
[les flors
per retornar-te als ulls el perdut
I la pregona clariana.
[paradis

Torre de von l et lleves amagada
enyorosa de brises immortals;
t'angolxa el moviment deis cdr[ vals adorables
que frisen intime, de tu a mi,

[malalts.
Sang fonda, flor que ressuscita
I lenta rosa que sospira
Intensament arraullda als meus
[braços.

M'entra con' una vena de Ilum
[que penetras la terra;
esqulnea amb claredats el meu
[interior
pera en desvetlla gorgues que ni

Ilibres nona

"La Literatura valenciana"
Senyor Francesc Almela i Vives.
Molt senyor meu:
He Ilegit a LA PUBLICITAT E' Leo
Lletres i les Art s ": Els llibres nousl
de diumenge la vostra réplica a la meya
recensió de "La literatura valenciana".
He de remarcar-vos que no em niegue
a assenyalar algunes de les errades
vostre ¡libre cap mena d'adversió ni a
vós - bé proa saben cine només ent son
conegut de nom - ni a les coses valendaties. La meta afecció Per les coses
valencianes i per tot alló que pertany a
aquesta part de la nostra terca és terma
i lleial, com escau a tot el que és nostre : per aixO no poden imaginar-vos cona
miran dolgut algunes fruses vostres, on
done"! a entendre que manco d'aquest
afecte i de la coneixença dels treballs
fets cela crítics valencians. Estic convencut de no haver escrit mai res eme
pugui semblar poc delicat encens
cia tanmateix, si algun mot meu DoRuta interpretar-se en aquest sentit - i
seria una interpretació falsa - estic disposat a rctirar-lo i, encara, a donar tota
mera dexplications. Fet aquest adverfirnent, passo a contestar-vos tots els
punts de la vostra replica.
:lo no he censurat desfavorablement
,ute hom hagi editat un volumet detlinat
a tractar de la producció literaria valenciana, d'una manera absoluta. Jo vaig
censurar, i censuro encara, que en escriure un volumet de ditntlgació destinat
a tractar la producció literaria valenciana. no es faci cap allusió que aquesta
producció tau dintre de la literatura
catalana. Alludir la "influencia en la
substancia literaria valenciana de autores
que no habían nacido en tierras vaieritinas. pero que por simbiosis pernio('
estaban unidos a ella", no aclareix res,
car vós ja saben que "per simbiosi

política" també estigueren units a Valencia Aragó - un temps - Sicilia;
paisos els literats dels quals podien hacer influit en la producció valenciana.
No hauria costat res parlar ciar, referirvos d'una manera concreta a Catalunya,
sense frases equivoques i. sobretot, gens
escaients a mi manualet de vulgaritzaciá.
No estic conforme que "tenint en
compte l'organisme editor d'aquest
l'actitud justa i politica hauria estat linar aquest organisme per hacer publicat una °Meta d'intenció valencianista,
encara que ho tos - erradament - en
an,glés ri en q ualsevol !lengua de poca
importancia". De primer, l'Ajuntament
de Valencia no necessita els aseas elogis:
prou coneguda es de tothom la seca tasca cultural i patriótica, perque to, en
assenyalar algunes errades d'un Ilihret
publicat per ell pugui semblar que li llevo
competéncia. El n'en, respecte a aquest
organisme no cal dir que és 5incer.
A més. des d'aquestes columnes. cado
any. una prestigiosa firma en materia
artistica lloa les publicacions de l'Ajuntament de Valencia; aquest aur ho
unes setmanes abans de la mera recensió: calia, dones. repetir en el
mateix diari elogis que de per si ja
són sobrers. Per altra banda, Us negó
g in aquesta fos l'actitud i ns t o i Polifica.
Ho nego merqué una rosa és política
i tina altra - molt diferent - la crítica, ¡ l'actitud justa das uni qualsevol
obra es oblidar qui l'ha editada i oui
l'ha escrita i judica riel seu valor
real. No dubteu que si l'hagués p ublicada l'Ajuntament de Barcelona i
enès escrita el stiess amie més intim,
ineva recensió huiría estat exactarnert
igual. I tnes encara, el fet d'havev. pu-

anuet llibret un arganistne arnb el
quid tus uneix simpatia i afecció. es Ull
alada parqué siguen, nosaltrea els qui
hi 1158entalen1 algunes de les errades,
car no em negaren que és mil l ón Que
Ins fern noultres que no pas d'altres, poc
afectes, que en podrien treure conc lu sions gens falagueres sobre la nostra
cultura.
(Contintlac63
Martí DE RIQUER
bliatt

EL CORREU D'AVUI
* loes Floral: de Molara,. - Tindran lloc el 15 del proper mes d'agowt.
Heus ad el cartell de premis: Flor Natural i toso pessetes de "dos boas malgratencs", a la millor poesia de caräcter
amatori. - Premi de 75 pessetes, de l'Ai n n tamen t de Malgrat, a la millor poesia patriOtica. - Presta de 50 pessetes, de
la clereci local, a la mes valuosa poesia que canti la Fe. - Premi de ton pessetes de la Caixa de Pensions ver a la
Vellesa i d'I-f. stalvis., a ia millor poesia
relacionada amb l'obra deis Hotnenatges
a 1.1 Vellesa. - Prenti de loo pessetes,
dels senyors Alexandre P. Nlaristany i
R ossend Ci j a a una poesía de tema
'hure. - Premi de roo pessetes. de la
Comissió dels Jocs Florals, a una poesia
de tema lliure. Premi de äo Dessetes,
de la senyoreta Josefina Llombard i
Plana, regina dels Jocs Florals de l'any
passat, a una poesia de tema lliure.
(Aquest prenti eueda reservat a les !icetessesa Prerni de 5 0 pessetes, del senyor Etniti Ragua, a una poesia de tema
Premi de 5o pessetes, del senyor
Bartomeu Bosc, a una poesia de tema
lliure. - Premi de 5o pessetes, dels senyors Ramon Cama i Joan Balcells , a
una poesia de tema lliure. - Premi
50 pessetes, dels senyors Salvador Ma'
sena i Juli Palomo, a una, poesia de tema
?hure. - Premi de 5o Pessetes, del senyor Juli Cardona, a una poesia de tenla
Iliure. - Premi de 5 0 pes s etes o dels senyors Pere Lluc i Josep Oriol, terna
Iliure. - Condicions: Les composicions
s'hauran de trametre per tot el dia
d'agosto al secretari dels Jocs Florals.
senyor Francesc Castells i Pla, carrer
Via Canalejas, número to. acompanyades
d'un alee clos, que portará per sobre
escrit el tema i lenta Mur, i a dintre
el nom de l'autor i les temes del sen
domicili. El veredicte es publicara smit
dies abans de la celebració de la testa.
El Juras sen ä format nel senyors Oeinzi
S'alter, mantenedor: Enrie Lluelles. Rafe! Tosis i Nr ercis
nvre.. vera
Fronee.se Coseells, secretari.
juliol del 1934.

* 1.1egitt cien& en aquesta págin
diaria de LA PrnLICITAT, "Len
Lletres i les Arts". Farticle d'Alfons
Maseres "A l'entorn de Camins de
F r anca". - A la mateixa secci& "Els
Ilihres notts", i nodrida informarid literária i artística.
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Revista
El pobre Tribunal
de Garanties
LA IIUMASITAT fa rctuarear que
fa ningn no es remeda pcr. res de la
sentencia del Tribunal de Garanties,
men3s que ningú, el Gavera central:
"I lié. L'ofici del Govern de la Re-

pública comporta implicitament la desautorització del Tribunal de Garanties,
per tal com constitueix una invitad() a
acomodar, a encaixar la hei de Contractes de conreu ala preceptes de la Conatitució i de l'Estatut, i, per tant, si Caalunya no pogués legislar sabre la materia no podria, ni tindria per que, a r omb-dar ni desacomodar cap dels SCuS
articles als preceptes básica de les Beis
constitucionals.
La !leí de Contractes de conreu té,
per a nosaltres, dos aspectes
a) Llei catalana, dret del Parlament
catalä a legislar sobre la materia, i
b) Llei justa, de reparació, de tunhit avançat; hei basicament d'o:ce j ó s-aHa! que marca principis en concordanea amb l'obra transformadora d'un nou
cstat de coses.
Aquests dos principis són immutables.
Cap d'ells no pot sofrir la mis petita
esgarrinxada. No es pot negar el dret
de Catalunya a legislar sobre la matéri n , ni es pot modificar poc ni molt allá
que sigui, en els principis ni en els procediments, la substancia de l'obra esquer.
rana, democrática i progressiva que entranyen l'esperit de la Llei.
Aix6 és el que signifiquen les reiterades paraules del President Companys,
i això es el que hä d'ésser i el que
sera."

Les notes del Govern
i de la Generalitat
EL DEB.4TE comenta la nota din ['ida pel cap del Goteen central al president de la Generalitat i la resposta d'agite.« al Primer. Din que la nota del senyor S'amper es ton mansueta i giroia
rine arriba a la ltumiliatici. Trata, en
cantn, que la del sen3ar Companys C.5
altanera:
"¡Qué se esperaba? ¡Para qué se han
tomado las minuciosas precauciones ¡Lis
hacen de la nota del Gobierno una pura
claudicación? ¡Para qué en la Generalidad pidan tiempo para pensarlo y mediten tul Consejo si necesitan alguna
claudicación mas? Parecia imposible que
aun pudiésemos hablar de la soberania
del Estado escarnecida. de la Constitución burlada, del Tribunal de Garantias,
anillara de los ciudadanos y mis desamparado el que nadie. Pues a cada paso
que se avanza en este desdichadisimo
asunto se acrecientan Ins quebrantos, padece nuevas ofensas la soberania nacional y se hunde mas el prestigio de !as
leyes fundamentales. Y paralelamente se
otorga a la Esquerra la fuerza y el eredito que necesita para tiranizar a Cataluña. Se abandona a Cataluña porque
antes se ha abandonado a España y se
deja el campo libre a CO:npanys, a silf
turbios consejeros y a Flis turbias maniobras.
Reputamos gravísima la claudicación
del Gobierno, y mucho nos tememos que
haya realizadn un avance peligroso por
una senda donde, a poco sisas, le será
imposible retroceder. Si aún es tiempo,
le instamos a que recobre una Posición
irás firme y vuelva por los fueros de
su autoridad, que no es la suya, sino
la del Estado español, al cual entrega
ahrira rendido a un Poder faccioso. Si
adelantamos por la ruta emprendida, aunque se llegue pronto en fuerza de hunii•
Ilaciones a una aparente Solución, se
habrán causado males terribles de largo
y muy dificil remedio. Por lo pronto
habrá terminado la autoridad del EGden central en Cataluña, habrá terniinado
en Cataluña todo cuanto no sea la Es-

Prems

guerra y quedará en pie tal e j emplo de
indisciplina y de rebeldía triunfantes,
que no sabemos hasta dónde poded conducir con su empuje disolvente...
Volvemos a decirle al Gobierno que
medite. No era el Poder central quién
tenia que someterse; era la Generalidad
de CataluDa. Y es triste que se haya
dado el caso de hacer las cosas al revés.
Porque España es todavía España y,
pese a cierta literatura truculenta, que
no tiene por qué causar impresión, la
Esmerra y todos sus aliados juntos son
una cosa muy pequeñita."

les seves Escales Normals emplaead,
a la regid autbnorna; ncgativ
tC
la bandera a mig pal els dies de la nal
citói sen
dveul coinneiseiti rleer odielciGaraveranato
clayoce
r Sel
tn:
etwcon, b eiatc,; „L.
R
°fiEd;1;epdberteCratdaelu-n
ta que aquest estat de coses Perdu,.i.
Sentida, pera , que les activitats antirate.
lanes toquen a la fi, ja que l'Ajuntaincht
de Tarragona i els represe:tenis
9teas alerss cezt,i,taatisstepsoliit,iaque
; ds,ende
,aradt
a de
/61'P'°del:
turin del director i de la secretario a93,.

La persecució de la catala¿Es vol induir a una Ofen.
nitat a la Normal de
siva a la manera de Hitler?
t.
Tarragona
Fi temps que o la Normal de Tarragona es produeixen una serie de feo vcsants per al nostre Pais. Diverses vegades n'Un: dozat ui diversos retal?: de
premsd que ho de:mosteen. .tra sentí;
gire l iealment rota la ciutot se scnt molestada contra el d.rector i la secretaria
de l'enfila,. Que ha pasme LA RAMBLA, en se reportatye signat a Tarragona, diu que els airopellantents cometas
no tenen fi ni catete, i n'enumera alguns:
"Instancies que no són tramitades
són retornades per CSSer redactarles en
catali; persecució deis alumnes del cursos professionals per l'a y er tret el titoi
de proiessor de Català de la Generalitat, i gestions per a fer-los perdre les
beques de l'Estat -per separatistes"; suspensos als elimines que mes es distiagien per llur catalanitat, els quals, trasnadada la matrícula a altres Normals
Lleida o de Barcelona per tal de fugir
de la persecució, obtenien la qualificació
d'excellent; boicot a la catedra de Llengua catalana amb negació sistematica de
destinar-li aula i hora hábils per a la
seca professió, amb negació d'estendre
llistes i paperetes d'examen i veient-se
el professor de l'assignatura en la n e
de publicar el fall mitjançant la-cesita
prernsa local, puix que a la taula oficial d'anuncis del centre no era permes
de publicar-lo; prohibició amb violencia
que l'himne nacional catali fos executat
ell l'acte de la "diada del !libre" celebrat en una de les aules, i coaccions peroné els discursos dels alumnes fossin en
castella "p, , rque estamos en Esparta y
hay que aguantar"; tracte vexatiu i humiliant als pocs professors que gosaven
adoptar una actitud de protesta contra
aquest estar de coses, especialtnent contra la senyora Montserrat Bertran i el
senyor Josep Gols ; expulsió del Claustre
dels representants legal; dels alumnos,
els quals tenien dret, reglamentàriament,
a assistir-Iii; desaparici dels treballs de
seminari dels rnillors alumnes catalanistes perpetrada pel director ¡ secretaria,
per tal que no poguessin examinar-se de
revälida, el Tribunal del qual examen
havia anat a presidir el catedràtic dontor astillo, de la Universitat de Barcelona. el <mal tatimateix obligava el senyor Sancho a que torné; els tretaills
que s'havien fet fonedissos; organitzactO
d'un banquet dhomenatge al repetir director pel fet ridícul i pintoresc dhavet
estat publicat el set, nom i el seu narra
a l'Enciclopedia Espata, i coacció deis
alninnes que havien d'examinar-se perqué hi assistissin; eoacci,í de l'autohomenatjat als alunmes, ahans de Iliurar-los la rivalificariA d'exàmens parqué
Ii signessin una declarará, que no havien estat convidats al banquet-homenatge, quan n'existien documents escr:ts,
i suspens o qualificació zero dels que
es negaren a tornar-los; instanria del
senyor Sancho i senyoreta Alonso al
ministre ele la República, signada tambe
pelS catedratics que els fan de corifens.
clemanant-li mie en defensa de les prerogatives i drets inalienables de l'Estar,
s'afirmi i proclami la independencia de

110 pregunta EL LIBERAL &n'en.:
les exeitacions de "El Debate" con:
up iad5Z 't'. y
o pcorcrmere
g'Itt'ems"aialliail'je tlla

Tota resPectació revolucioni,:

está fixada en Catahoi:io, i Catolun:,:
_afirma-no es una revolució el que
" Cataluña no está a la ofensiva, sir)
a la defensiva. Y como no es de stro
neu' que vea atropellada su autononia
porque hay quien vela desde las ab
ras para que eso no ocurra, no es a
temer que en Cataluila se inicie niasiz
movimiento revolucionario.
Hecha esta consideración, que teas
udan
ne a. " lental, huelgan toda
mos pear
unf m
cuantas pudieran hacerse. El Perra
rabiará mientras haya quien modere, ,
a la vista está al moderación desde
más d
iAleshores-cs pregunta-quina ojossima vol "El Debate" que prengui el G.,

Es un sistema preventivo que eÄ
ef Uct::;a1 de las posibilidades. ¡Cómo "g...
liar la delantera"? ¡COMO " ganar pe
la mano la ofensiva"? ;Cerrando hl
centros obreros? Encerrando en la cié.
cel a los dirigentes del supuesto mea:.
miento? ¡Asesinar/dolos? Eao equivalcirá
a provocar los sucesos y a perder aura
ridad moral para reprimirlos.
Por lo visto, quien quiere hacer u
revolución polltica-y desde arriba, ;a
es lo más cómodo-, no es "El Socio
lista", sino "El Debate". Y tanto o
que contra el órgano obrero debe e!ii:
prevenido el Gobierno contra el órgif,
populista, que es de bastante mis
dadiN
olia de ofensiva contra una hueitz
que aún no se ha producido y que tk)
induce a pensar que no se producirá!
A no ser que quieran copiarse los prrceelimientos de Hitler, que tienen esas.
dalizados a los pueblos libres de Euroet
América. Entonces, si; si se quite
hacer en E s paña lo que se hizo en Ale
manía, no hay más que resolverlo y e',
curarlo bajo la responsabilielad de quita
resuelva y ejecute.
El asesinato como instrumento politico no tiene ambiente en nuestro paí.
La civilización espaaola tv, es tal,
sal ecmo la alemana. NosestrosescrXmos "cultera" con e y no con le.
En suma, que podemos vivir traneriilos, porqu ni "El Socialista" vea 1,
grado la revolución de que uno y Oil
dia habla. n; "El Debate" podrá de,
encadenar desde arriba la contrarrev,
eión, af eeleración en los de arriba pan
que la baya también en los de abajn. 1
justicia -a palo seco", que la justint
bien administrada y distribuida es la han
más firme de les regímenes."

No podem publicar les notes
pregades que no vinguin escrites en català i amb un
timbre o signatura coneguda

Ismesmnma
BORSA DE BARCELONA AL COMPTAT I A TERME Dia 17 de juliol de 1934
VALORS

,
Dan« 14,...ána

VALORS

I Domo Procedan i

VALORS j Oarrno ' fnma4owt1
I
i

VALORS

l ne,... i IPrecie.

VALORS[Derm irmalmt,
I

Claa14 A. A C . . . . 332'00 33601 len. y41. . . . . 0 S'°°. 0100 F,.... ,g6,..11. ola,
DIVISES
49.011 4900 Irme/. me. gyzy y 1:, SO': 3 I+ 5.7n
7.- 8910•0 s../3. 29700 29700 Cilla. Npadeat . . 1' 00 V" w jai e 1,•;%,
41,00 41'00 . ..,..4.1. . . al.» meion
LITRANGERES
4 5-25 45'25 . .
. n !,.1..
Di.*
6 • " .. S6'00 S6' 00
. 4840 48,40 )3ORSA OfICI1L
AIUNTAMENTS
Ordene 3%. .
,....m,.,....;
4756 4835 11.24 Tramad.
. 9600 96'00
• 8050 8050
11-.0500 u:9,0, c.N.J.Ileme
. 1.4.... .
I IIIPUTACIONS
Itz:,.. ..
• 939'95 239'25 COMPTAT
„was gua
. Salir .
• 171'60 171'30
6,73 6.30
44.3 .... 51000 59'00 , „. ,..,Lai, .
llorrahaa
•
lime 441.11,4
37'00 87'00
60'05 60'13 , 164% 4 ..
444 •It ega6
16'00 15'00 INDUSTRIES
i Illim
7065 7090
7'94 7'34 leNrior d'iw a.
N47
68"
59"
•c. c..4.3%.
41 o' . '•
17'50 17'50
lin.
coso 6290
10'.5o 70'40
a.
56.00
50
54
urdo
p.
DIVERSES
eo•
/1"
70*60 76.40
8'85 2'85
c.
ve..
«reo 60'00 .
. e 4.e.
70'0070,5,0
a,
7055 74,00
se•*
51,0 41.1
31!, 17'00 91'00
5870
o
5550
C.....11...
C
A,
5'00
76.110 7(1•35
MERCA! MUR
t.
...e
5"'"5
. leinswo. 4g, 64/ 74'0. 7 400 •
6... 00'011 110111U
5O'27, 6..
5
'37,
0 75,3
4.3
155'00 siroo b.......ie/4 . ,
98'00 8800
'1e• 99'00
DE VALORE
71 0900
68'00 67. 00
6. .11.
ene.. 60'50 50'50
:n.o() aren . 141,..
,
j o,. 813'50 8850
•.,... ..A.14.
36'25 86iiiis
5 .1..
.
S.
, ii 60'00 G01., O
114.•
1•1•,
o
•
•
'
'
133V1
•
loaban.
iiTe.
6215
52'75
t.,4,,„,
3.,...
86'75 36.73
FI DI M811
ß.
32•50
ar60
4.4...
66.4
.
... .. 90'75 thi'n
4,0
.
•
l'.,:w'
60'00
5.4.4.9
4
...
.
.
O;
eS'SO
83'65
c
.
6 ..) :lean 86'00
6.i
vs.. • . 7 n 7, 78'00 Sarni e landre 6 41. 85'00 80110 (... .. e.. ,.
1102/4 AA
0.
35•23 15'25
6.
8.14,0
ea76'76
76'75
liare
•
Fu
a.•
e.
V,.
07'25
07'25
.
114.25
84,23
1
.
•
89,
Va.
!.3
9 ..1N9.:'
f.9
Iffl•ar .. . .
e I 11 11.111
6.i 2.1...111. 76'00 76'50
Caen. 4 Ani a.
4.
' ' •• "1 ' "
8420 2445
Anartiftwila. .
4 .1 fli •re&
6°44.4
81.511 52'30
TRAMES
r...
87'00 871100 v.„,•0,,
II. e•••
....,
4.5'5o
osirm
lo.« • . •
--••13.
• 6-e. 00 65, oo
' '51'85
el" ' 182'd1 ilaortieu9da y a van a 9573 53•7.,
.• GIBIltfälineAu 4.4
a 5'00 a ro o 4•1•4•
Ikel
4••1.•
(pie.Ann,
Md.
06 u 9 '5
9 I 96'00 paido
.11.....t . . •
13'85 44•50
•
"'" "."
Fue.
A1i.,
60'00
AV
Oil."•3.:: !....... 1!;•1°: ig.:SI,:(7:(_°'
19.1' gin» 75'5°
Tordo"
AA'"'•
Este.
• C 95'65 tisis° apeweeeew ‘•
eeee,
./h. e io•
Wad. . • •
12'00 10.00
ono
ovoo
""""4i'l•
..Tnownond . o
5.Ie
•
I'
96'°2
95750
Akeeteml
kár......
Pa'00
P6'00
91V00 2,10
»
4., A 93.0° 90'85
.
11/14. 6•I ' 69'01i 66'00 ' .,-3.3"4%
84'75 A4.75
lo° 22.00 ag.o.)
"'" 8!."
.
• S 95 95'85
•
..
Cod•id
W11 491 '. 77'50 77 .:,o
• ...km ••i•80.00
7..,l) a./..,
16'00 dd'in
85'50
• C 92915 12'83
.
4.1N1.3.'• 413.05 63,- • 11••••n• 6'7,
7vae 1911 i ...191. , • .°. 8531i)
5iivo °u-.
tovuo 44,4•14)
4111/1.411°...1•••
112'00
145435
1
°
93'3"
23"
1~6
L'ad
4Ns'Io
70.30
11411./1
‘''.'
..1:, - • : ,,,,,,so toi3O0
9n 1/ 4.11 ,.7.:,..A
tee'73
100'75
ei-- • •
.
o
Oe.
.
es.5o
38.50
,1„,1„.„143,
54'10 64•35
• e sea5'4
•5 5
•e.y
•
. 3 % a dio, s8.0, AIGIJES, GAS
• 11 ioe'05 100'50
,
Ponlos
6'90 ego
ae,. 9175 01,75
1.1.h.i..
red . .
,-.; 81'50 ano
1,21TO 16100 k..,,i, n , „9" ... f 21.1% ti g? .' °e' t 11.......k
.• .97 r • : 41,01 4.026 i ELECTRICITAT
T .11.444••
cda, c....
e...4 blinan .
40'00 40,00
EPA
C.I.
.«.
4o-r.
359, 59'00
• . II 100'14 (00.540
luna Ilidia. •
° Libo lortelona....,.
*Pi.. 15'55 6515
• saaaa
41'00 41,00
4 e..". touu
m mujo
• el,.
4 . J. 70'00 79'00
•• •.°a100.00
49'i1: 79'00 , v vw
M'O100.90
loro°FERROCARRIES
so •. ‚5.55116'55
10112li
•
•
• brete 92700 ei,••)0 Sed t. Hola a 1..
5500 nora y
•
aida116.4.
102'50
H9'50
. • a 91'55 9,4,04) • 1... •
Z145 50,0 • Tallada 6.. 07'0U 97'5ii
Amad Ofoial aaltbrada
52'00 5200 8.,,deeeee ay. eye., e o.. (43•0, su-50
1CCIONS
• • C 91'90 9100 • 1.4 •
do ay e .6, muro soc.
• • A ornii aiitiu ?aqueo
V.
Y L5,.
H.. 6V.• up•3'•. 9100 9100
52-1551."
assen
55'75 55'59 •.
AdvßVaadd• l, .s4 A 9500 nun a r.i..§...
I., ..1. .1 entre' d•
• 9,54:o. 91rOu 55•00 Va, etap•,. . . "S
"
rlder445W11 de l'Eme
91,75
91'73Appip
ktina•v.*
14.170 48." Cm. 1.4116.1. 4.4%. 82'75 82'73 looa 11.014. . . ,
7,
33
7-i.,(
a
•
.4.,
A
50'V5
50'03
1.
•
6.
A
rman,
11.4,144.
ea.
6.1..
100'2:2
1/10'UO
111-35 6751
laittier
•.
53..0
•
ß
73511
7,.;E,
Unika
•
5575
5700
.
•
loas
S
....
9805
9825
•
• 6.4
,:.00 •53.30
°‘1'70
1402 a ne •p•
• • C 75'50 -.,-,,,•, 1011.11“.
avertimiN. . •
a>
55709 Sil'00 Cludt V' . . . . 101'03 15050 •
• 7e. 53 .00
" 0,
239140 235'00
km_
5 AaNat A 100'15 4 ¿5':i sh.... al , i.
4
9.0.,
46'09
•IartiNo:Trortion
6
'''n
42'4Ie
2235
....1•••‘•
II
Di
1
oi
iiii..h.'
na 156 52'53
11.4. . • • •
51, au ;dalo e., N. C.t. y°;, 92'00 5000 •
• • 6, 10075 100.7s 1.4.» 3.7.
.
44'111445(1
, Ildbmt• • e 0
a 921'75 95`51)
41:111.
6600 60'00 • • •
6° e 5727, 94'75 •
" C. 100'%5 1(.0'77, M4'...
•
' Ad.U• •
121,0 sois. 11.4 Cii• Tm., oria A . y;i:1, -.0 234.00 0.,a
•'.,.59.517 69'50 • • , •4 3 •• • 59 94'511 seo LIgirto
4 19'1.10
7150 'Il.'"
t•......i . •
89'0u
5615 56'75 . . • Itsv. 4 8.. 101'00 Muto A0...1 re
24" 24'65 9•••• /<••••Adi 5 9• a 09'00 asen 41•••n••• •14.
• Trank. Orla347' 31'00 •
13740 33•00
• 41s1s$ 91'03 91'23 1.1..4".. 5:::%.
80110 1110'30 C Rail Monis 6', 52'06 63,00 C.N115N . .
6k:, •
Vid
154.061 65'00
• 7'leerei
8150
84'00
Gool
2....
tl.
30,,.
77'00
77'00
Ch.mil
.
•
755'00
1557'00
Mew
Ilinovanii
DIVERSOS
92 d0 65'Oli
5*.e
70100 7090 84,41114.4.1.4 y,5 . 70•00 70•00 (4.4 .
.
117'00 117100
cd.ra•1.. . .
44'25 44'50
Matad
50'15 •
• 443 6 .... 80 •50 55.50 Fem. lamd.1.
17410 54E00
. eAa.•• 55r• a'.o0'83
thowa.
19'75 19'75 ten A landa, 1,4 57.50 17.00
26'05 O ,i.v o
• an. 7 1 7150 71'5(1 labra ifoatt
75." 7995 •
mi.
16'110 16'00 • . 5.5,11,100'60 16111.1
• I. • •
13Vini 13206
6 o 9410 91'50 2 o. i Ceemottlen
".25 10'25 IN", Cia.
i 6.• e
106'55 10625 • 411.5.4.. • . 110.60 swäo ti.... a 5°1. •
10500 1050i.
62'00 soso 6..i.k..
I/
u,,
57'0u
Chpe•e
Seitee
¡a $.d.
150'75 1 65 -7;,, s....4.a.d ../.. . 95,2:. 0600 Il 5 's'Is
Svon 33'13 6.. latán
5475 5755 Sillera
52,15 52'13
c ,./.. .
-55700 S200 •
• s''•'lii torso iet.se
58'00 56'00 Sevilla.. Nace.
150150 1811.7,0
94'90 9400 ladeen« Aplevie.
• 6.4 • 1 05'R5 10550
113'00 11b150 •
1144 pe
504.e,.•
371'n0 31'60
101'00 101'00 ley. 5.' Radio.
•
58'50 54V50 N« a. up...
shdIN , . . .
54'ea 54.50 Une 11•11i..• ,
. e3n0 413140
64700 66.00 Ud llindair
6300 5500
.
.
0175
9600
Mi..
LE
40,00 fu 00 Ctetel...1 3 n ,,°t.,. . 8000 79115
IhuS tapes •
70'50 7060
Plarelig
0.35 6'85
IC
3
je*
,
Se•mo 046. •
41 '13 4451 • • Pie ,
• 0611 8700
NA
VA
u
10'71.5
80W
Sangre
Camine
.
105.00
19 .' '0 ''
4,95 8•80 • • load •16.
ho•ir. • e
8645 6675
Ni .:0.
7 t'on 70'70
Talciaaira 44 .
9910 0950
lori. . . o
16 A. .
160'14 160'00 • • • i. . • 91'00 9713
mg. ,e;.. 505'55 fn5E0
81'00 80115 I. Cdow. Mald malle, 81 118 otee •
Lee&
6025 62'03 • • VAS, i• Sir. 91'75 94'75
1 a •74. •
71E0 71'00 7...41 .9,.
63, 15 00 1500 Trospdh«.1.1.
13300 133150
- -- • NOTA • ES owiwn t000deow se pres e le endemia dad.
Ob meions Tr000rorno Desmonto Colaunyo, 9e'oo.
I
111101,11111
reman@
P.. last 0. - Alemanya, 1.., 131 1.-Suit- non. I..., 10012. - Fraga, L., 12112. P.
NOTA; EN reuma anda te
Londres, P., 1633. - Nova York. L., 2s, t.., 151405. P., 4940n. - Espanya 5000. - Austria, L., 20b1. - Argentina,
10406. P., /514. - Holanda, t.., 743450. L., 3602. P., 9.0745. - tnnsmarea, 5... L., 2658. - Illo Janeiro, L., 312. - Hetra
cerrespanes e Londres.
102845. - franca, L., 7134. 0130. P., 44050. - Außele. I.., 193073. 31onievIcleo, 5.., 1900. - JtssrnOS All es, asglea, L, 2167 , P., $54. L., 6662. HOrUegili, L.. 109025 , P., 38296. - LIS . brea L., 2662.
;de la Dure D. a Parta.

MERCAT DE COTONS
1.1VERPOOL
l'anca anterlor ,
Obertura
seson telegrama
Tanta
Alca
Balsa

Dia 17 de julio/ de /934

Pasp. nener %tare Mala Jul101 Ort. Des.
7.13

8.111

8.23

6,g3

6.07

O.gs

s.ss

NOVA YOR11
Tinca anterior ,. 13./3 10.30 03.41 19./5 12.es t 3.1e; 13 31
Obertura
segon :Otearen»
l'anea
Alca
Palau

EG1PTI
(Liverpool)
7allaa anterior ,
()berma
Tdru a
Alca
Basta

UPPER
Malig 15:1101 Oat
7.12

7.22

7.21

8AKELLARIDI8
Sialg Ju901
8.33

8.49

-

it,s
-.
----

AS141110UND
8AKELLARIDIS ..
'5
ALEXANDRIA .1 uny Oct. Des. Mal Jul101
Tanca anterior .. 13.01 O Os 13.14 11.73 16.30 ins.
(»migra
Tdnra
Ales
-Paica
-

Balee
u ••.;-, en placa i 5 o queme
AOVA ORLEANS
Tinca
anterior
.
13.09
53.33
13.41
13.0
12.944
13.15
13-30
arrimaos
ele
p011,
(Rase unce
obertura
(Jets Estala Lnit,
&merla.)
siegan tele/cama
A ny antertOr
Tanta
ties do 11 d'agas'
TEXAS 1S/16 ...
....-.
A
ny
anterior
Alce
dLEANS
o
rranterenets
•Ny-roor
Banca

_•
MERCAT DE LLOTJA Dia 17 de julio/ de 1934
CIIIIIALS, FARINER 1 DIESPULUES

LLEGUMS, FARRO:Mili I ALTRES

oun
FAIUNES
FAT23, VECES, 5113
I
'74 a ,5
Aadal•• ,1',1 . . ,
. . . TO a 71
il
11.1.1SOES
' 309"••••• dan
.. • • 65 a ßu ho•.
60 1 61
Kan«. id ia. . • 58 a 37 iblI41.4.1 • • . • st e761017
a
11
2....
m.i.....•,•
.
a. i. 53 .
/o 5 60
Camilla 4 4 - ..5'
55'3 a a, Gnu. 14.41 . •
• 1$ • 7375 4.... 1.0.....41.1.5.e.
45 a 47 p.!...
. , . : 7 ea a 7.1
Il••w•
51'5
a
a5
1,0".7.1.
•
•
70 a 77 Foro Mallete.. .
f•t••••r• arenar .
Cenan Criolla.
' 71 a 755 5.....t.p...4114141.P.
413 e 47 5 Prrn ra p....•. el.
t•r•aJ•r• «ama .
531 8 •11 anca Ag.o sie
77 a 77 Tm. Awdel•win ..
c,..71
Doo edil. pub pd ,i,
Il•eis id el_
73 a 76 I•••• Eauevra .
. 31 a 31.0 note arto 0areolca.1
4,444 1 -mune
tr. e.i.
I
P
r.,
,
pe
eh
(Neo , pena, de
87 a 374
51.4 1...•84e• . .
40 i(5.1i. .r.5 (.< cla•
144 godo eca, bor da.
6010415
Salen
13 a 45
•tlet mr, 84recloca)
°••• °V. •nyc /
.
VO a 95
bah letrteuert .
115
aI1SO
1.1..0.• 5.1....ece
;j'u'
!l"'ll. •. •. . 441
411 i'
g,
,
1,0
/
4,ra
42
91.58111.113
11511114, 511171 • c154114
I 1/Ibil. 4.1./ana
'<aura Letales,. . . .
4e
11•r•• flanw "mildo
0$ 5 65 Nents y
.
53 a f •
eni•
al
3>
1/14 Urgen 1 eee.tree.
37 g g 7 .z, Mane .
YO 5 .7
M9261712
fiviiga 4 . . . ,
8 , ay
O vada 141.....lut
42 e 4 4 „
Se • 965 i•94°'•
15 30
135 a 111e 146...
Ovada Ilagno
$6 a at'r Unte*
buiala 4444.11.
. 54 • ao 171004.
2l13 A* 2929 tc":«7....11.7..."....pnIn .414. • • .. 180.. ; 11°Y.°U g( Pu 172.47. r Tash <L'ha o'.:4
(Creo.
an
p
eta
11.51w,“
.
.
.
.
.
•
a
.11
Une
60 quilo. tea, sua,•
Yallecia
. 85 a 500 ""&rulo.)
11.11. Calarpona
555 6 1 51, etent carro Encelo.)
4.4.4 . twca../....
. . . . . 5):, a StO
._s•
. • • 115 1 'Ve
AII.I. ri.p. , . ,
e...4
taa
04 ß 115 Non irlool ..
15 e 15
0551511tp. . e• .
CIG173743
florn
•. .
17 e 19
sr a so 5•,. .44
F.3. /Urea . . . l .I • • 7
taima
.
I y e tu
a 19e hu4,4„.
llodui ..,•_
•
•
la
•
•
Ama
..,•_. e,,
sa e e.
" 5.g‘
5.!
Me x.
i molego., , don. . 1 10 0 100
11.42.• 4
e`'; ..• ,....' r i P.,. 4. (311 I. goa.,
( 2rcat en penetra el.
8 n°4 •Tr•• da". • •
Tratan
' • • • '''
t. da -a Im,,.darount
A•dals,4
4,
46
.
.
,
100
a
1176
,
gane.
41.1.up
carro
' hala. tuve, . , . , :141 : 441,3 cerro (Arlea)
id.. 413. . .
64 a 4111 47.reakaa
1~11~

á

saalle911111,111r--

Dimeerm 18 de julio) tie 1834

•

LA

-

PUBLIOITAT

Un altre assas- De la falsificad() Ti rb una l d'Urténeia L'obra antieatalana del Govern de Madrid
Catalunya econiimiea sitiat faista de manaments L'intent d'atraca Els ponis són nostres
judicials ment a la carretera
a Sallent
L'obra a realitzar
•11.1.11..1Mn

Hi llagué un tenme que, si s'es- Adaptat aquell port, ami) un esfera
queia, Sota platja servia de port. Les constant dels dos nuclis mes comernaus, Ileugeres i de poc catee podien cials de les comarques meridionals
atracar quasi per tot; si venia a tornb, catalanes, Reas i Tarragona, serveix,
edite,: l' odien ¿semi tretes a la platja. ultra les pròpies necessitats, un hinUn paper trobat a la but- la detinguda Encarnaciá
D'ad que, quan per la insistencia deis terland endinsat, i coopera aixi a la
catalana, Carles 1 1 1, l'ene, 1778, electa- irradiació barcelonina. Aixi ele porto
Pérez
Rublo
es
tanca
en
xaca del mort dala: "Hoy
de Barcelona i Tarragona són en realliure el comete amb América
ES dieta eente'neia cava
per tant, Catalunya podia des d'ales- litat les portes de Catalunya obertes
una
negativa
absoluta
uno, mailana dos"
llores traficar amb les colònies copa- de bat a bat al món per al comere
condenonatòria
nyoles transatläntiques, des de la Re- internacional i peninsular que ens doEl Jutjat número dotze es trasnadi
Ahir al metí se celebri la vista pita fins a Cadete/es, totes les pobla- nen vida.
ahir a la tarda a la presa de dones, per
• • •
Ahir fou comes un altre tal de seguir les investigacions sobre el de la causa seguida contra Joan nono de certa importancia comercial:
Dones be, ara que per la insistenSalou-Reus. Tarragona, Vendrell-Sant
atemptat islilla a Sallent. L'obres sumara que instrueix amb nimia del feas Corta »seta Sandoval, Josep l'au
Salvador, Vilanova, Sitges, Barcelona, cia dels catalans a fer valer nonaJoan Torres i Torres. de qua- cassat alliberament de tres cundeninats Cristäfor N'alero, acusase dbaver in- Masnou, Matara, Arenys, Blanes, Llo- dament el dret indiscutible q ue tenias
e:anta-dos anys, ton trobat mort per explosius, initjaneant documents fal- tentas atracar un carona de la filetea ret, Sant Feliu i Roses tornaren a fea a governar-nos i administrar-nos sols,
Riera, en el qual e ereien que hl
ni- sos.
al tense municipal de Sant
El Jutjat, conmost del jutge acciden- era traslladada la quantitat dr diners de port, con' ho havien estas a l'Edat ara que arnh un esperit generós de
fi it de Bages, al quilómetre dos
tal senyor Josep Maria Castells i els destihada a pagar els jornals dels afitjana, que fou el periode glorias de confraternitat arnb els altres pobles
tie la carrolera de Manresa
arontentem. en lioc
senyors Crieanta Borras i Ra- obren que hi treballen, cl dia 2.1 sle la nostra marina, famosa en la pau d'Espanya, enscompleta
Berga. Tenia el diarnicilt al Car- oficials
que ens perde la Ilihertat
i en la guerra.
mi jerez, procedi a rebre nova ¿echa- juny ',asna al migdia.
een Gran del Poble Non. núm. 19, nació a la detinguda Encarnació Pérez
En ¿usen descoberts per un agent
Aquell tràfic maritim i mercant en- toca, amb una autonomía; ara que la
Cornissie de Mixta de Traspassos,
de Manresa. Deixa vidua i fills. Rubió, la qual, corn es recordarä, fou
de R°Iieja que vigilava per aquella sigui aquestes costes i donà nova
El cadliver presentava sis fe- detinguda i als voltants de la presa des voltants els individus que intentaven alenada económica a Catalunya. De d'acot d amb rE.statut i la Constitudesmoments
d'haver
cstat
realistas-1o,
s'entaulà un tiroteig, a Vilanova a Lloret, els capitals gua- ció, ens reconeixia el dret de regir
entes d'arma de fue, del cali- dels primen
conseqüencia del qual resultaren fe- nyats en la navegueó i el comerç els nostres porte, el Govern de Mabre 635. Al costa t del cadaver cobert el fet.
Aquesta detinguda, que está incomu- rits l'esmentat ageut i un dels atra- arnb Arnerica ajudaren a a iniciar la drid acaba de reservar-se la legislació
trinen trobades vuit capsules, toprimeres duda- eadors, l'anomenat Corta Tot i estar transformada d'una agricultura de i l'execnció de les seves disposicions,
les elles anda el pistó yermen, nicada, es ratificä en les
racions
que va fea 1 regä saber que la feria ragent pogué detenir-los tots será ven el conreu horticol i jardi- precisament per als dos malora ports
exactament iguales a les que fo- llibertat del seu germe
almea a isses tres.
nes d'ara, posaren els fonarnents de la nostres: el de Barcelona i el de Tarraren trobades a l'era Torrent, amb ieta amb manaments falsos, pule que
gona. és a dir, de fet, els dos único ports
El tribunal esteva compost pels
moliu de l'assassinat cte l'obre!' creia, com Ii tasi die que seria posas scnyors Rodriguer Contreras. Villa- industrialització actual i promogueren que realment compten en la nostra
l'engrandiment i ernbelliment de les
(larda. comes el dia anterior.
en llibertat per haver casas la eentens cestiu i ZúSiga. El ministeri fiscal poblaciions cosieres, sobretot
al Ma- economia nacional. La resolució del
La darrera victima deis faistes cía el Supremo
era exercit pel Sr. Giménez Areujo. resme,, on formen com un blanc ¡ bell ministre d'Obres Públiques és un sarque
persuna
era
la
qui
dir
Es regia a
de Saltead era un treballador de
En lacte del judici els processats carrer continuador de la urbs barre- casme, i precia que el poble sen
va que es presentes a la porta de maniiestaren, com era de preveure,
les mines.
tonina. Vingué, pera,. l'era del vapor doni compte.
la preso, i allegá que no la coneixia. que no eren certes les declaracions
El post cie Barcelona és ces per la
i amb ella la transformació de les
A la butxaca del mort hi fou Afegí que Savia estas detinguda una alque henil en el sumara per no haver
incompetencia de radministració espatrobat un paper que deis: "Hoy tea vegada, quan el seu gerrná fou de- estat ello els que intentaren realit- flotes. Mentrestant bona part dels ca- nyola. 1 ara
que se'n podria acure
pital catalans guanyats en els afers
uno, mañana, dos."
tingut, al cartee de Paris, per coac- zar ratracament.
blica.
de la mar s'esmereaven en la mis- llame i que hom hauria desgravat els
als obrers amb motiu de la vaga
cions
mati,
entre
els
molts
obrers
Al
ésser
requerit
digué
que,
en
Corts
impos;os
que
dificulten el träfic, ara
En propers anteles procuraré dotrueca:, de ferrocarrils Espanya end'ebenistes. Digué que Savia tingut
nar una idea de la relació de percen- que es presentaren a Potasses a dispesa a casa seva rindividu que re- per ragent perque Ii llames l'arma, dins, en !loe de mirar mar estima i que sanasen a suprimir els intermetatge que donen les dades estadisti- Ib6riques. per tal d'inseriure's sultà mort arran del tiroteig sostingut ho anava a ter aisi, Perb, ail, ea pervindre enllà 1 posar-los en la suba- diaria de les mercaderies, amb lee
ques de Catalunya—dintre de la ins- per al treball, n'hi hagué un, amb la policia, al carrer de les Corto tenir la desgracia de caure a terra.
Muele') dels velen per vaixells de va- quals s'hauria intensificas el moviment i apaivagat la crisi que buida el
periecció amb que han estat elabera- anomenat Joan Casado, que pro- Catalanes, en intentar cremar un tram- aleshores se li disparä la pistola, tes por a la moderna.
port de Barcelona de vaixelle, ara que
des les xif res absolutes—en relació a cedia de
de Manresa, el qual, en via. Aquest individu ¿captes fou trobat rint l'agent, per tant, sense volee.
Els
grans
tonatges
i
eis
grans
ca'roto plegats feren protestes de llur
mis que mai intervenirles sufres tota:s d'Espanya.
comptes de Murar la docurnen- mora carbonitzat, proa del manicomi de
lats introdults amb la nieva modalitat necessitävem
innocencia.
hi, ara que la Comissió de Trapestacid personal, es tragué un pa- Sant Andreu.
F. COLINDRES
motora exigien grana: ¿aigua, garan- 903 ens ho atorgava,
després
deis
informes
El
tribunal.
ara de trascantó
alelaras les negatives sistematiques,
per que deia: -Este trabajo senil
del fiscal i del defensor, dicta sen- ties de seguretat, molls d'atracament
el trabajo de la muerte". Segui- diles o tres vegades estigué a punt de tencia condemnatória d'acord amb 1 una organització que permetés reni- el Govern d • Espanya ens ho errabassa. Es una veritable usurpació, per.
dament va desaparèixer. La poli- ice manifestacions, per la qual cosa se !a petició del primer. Joan Corto barcament i desernbarcament ràpids que cal dir
que l'Esta t espanyol no
a que
d'enormes emliaiums de rnercaderies. hi té
cia fa gestiono per tal de dele- suposa que amb la incomunicacie
fou
condemnat
a
la
pena
de
deu
anys
cap dret, als nostres porta, I
segueix sotmesa acabare per parlar.
Aquest acondicionament deis porta, menvs
nir-lo.
ile
presit,
pci
delicte
d'aternptat
a
conal
de
Barcelona. La ra6 de
Abans de ruarxar, el jutge dicta
La Direcció de la Cornpanyia tra la detinguda aute de processament l'autoritat: a dos anys mes , també de que requeria sumes quantioses, con- l'interés general que invoca és comdui,
com
és
natural,
a
la
concentració
Dhicita
d'ar
•
pres6.
pel
de
tintina
ha publicat tina nota en la qual
infundada. puix que dispópres,S acose iianea.
del tráiic maritim en els indrets on pletament
n d'alces ports a les costes d'Espae
fa avinent que per tot el dia 21
Per a aquest =ti el Jutjat ha cris ma de foc i sis memos pel crintent ractivitat
industrial,
mercantil
robatori.
de
i
processada,
de
la
les
marit
n
yácLue
desallotjades
‘
rnciu
li
poden servir per al que
han de quedar
das a declarar el
Jnsep Sandos .al fou a dos anys, nancera feien possibles les despeses
Si en toles les epoques de hebilacions que ocupaven els
i a la tarda segurament estare a la
crescudes
necessäries
a
per
tintina
illicita
d'arma,
i
sis
mel'adaptació.
l'any la llet constilueix un bon l'aires que no slinerin preaental presa, per tal de rebre declaraciä als
El nostre port restablf la caitat,
Aquestes
mitjä de conreu de Inicrobis, ho all na cegada al treball.
tres individus als quals es pretenia po- se s . per intent d'atracarnent. Els dos bar-se sinó condiciono no podien tro- costa d'esforeos i tanteigs que han
a
sis
mea
Barcelona,
que,
si
per
restants
foren
condemnats
llibertat.
durat
guau
art millenari: el nostre port ocumds encara actualment,
Avui comeneara anua vegada sarElenDeganat deis jutjats sernbla que sos, pel (latirte d'intent de rohatori. la seca importáis:si& comercial i poli- pa mar
l terna catalanes; el nostre
la calor fa que els microbis
el treball a la mina. Hl treballa- ha contestas l'ofici trames sobre a quiA la vista hi aseisti incas de públic. tica baria estat el post principal de port ala fet amb els diners del coreprodueixin amb una mes gran ran mes de 500 obrers.
la
nostra
costa,
ara,
el
paForra
presea
melles
precauciono.
gräcies
a
un
escrirania
pertany
eso
rnee ç harceloni i astil) rajut de tots
na relatória
freqüenoia. Per aiiO la Conselleforç portentós del seu comere, es ron- ele catalans.
La poblarió esta molt vigilada pes segellat amb què s'imprimiren els
Heus ad unes aares eloria Delegada d'Higiene i S.anital
vertía en un gran port en competició qüents demostratives:
d'assalt mandato.
per
(orces
de
la
guardia
obres del
ha enearregat que siguin fets
dels més grans ports de la Mediten- pert de Barcelona, des les
Segons el deganat, no es possible
guardia civil. La
Catalunya
i
de
de l'any 1875
repetits analisis de ¡lea demosel dit papes,
rania. Mentrestant aquella indrets fins a 1 . any passat, han costal
centellea a reaccionar saber-se a qui fou Ilimat
226 mipoblació
dernbarcament i desernharcament
tratius de que s'hi troba una flo- contra els terrorisfes. Ja esta ja que quan es reben les remes no es
lions dt pessetes, de les quals l'Estat
bans avui inservibles, no serven
ra bacteriana rica en colibacilo, cansada que shi aixopluguin duna nota de les numeracions. com tamn'lla
alienar noma 16 milions; pertS
el record gloriós del trafic mariner
esporogens Á estreptoeocus. A tants assassins. que \Mil pel inón por, en repartir-les , no san anotades les
COM que aquesta aportació es treta
d'antany. Actualment sols figuren de les contribucions
numeracions i series.
conseqüencia de la intensificaque els catalans,
ami
després,
de
miseria,
morts
i
coro a porta secundaris, grácies a naguen
r i ó del perill de malalties que la que comencen a veuve's les ol .p a Madrid, resulta que de fet
una adaptada lleugera de condicions 'engrandiment
calor representa, aquesta Con- Iles. pretenen imposar-se pcI teri millorament del port
El nietge foren s e del Jutjat 'M- naturals: Palarnas i Sant Feliu de
lira pagat Catalunya ,
selleria Delegada recomana als ror. Cada dia creix un estat creainero Relee ha llamas al Jutjat la Guíenla, per l'embarcament i
desFi porto de Barcelona i Tarragona
ciutadans que no prenguin la eitació que qualsevol dia pot derelacie d'autapsia de rhome que fou embarcament de productes suro-tallet prèviament pasteuritzada o terminar una aren', violenta controbat mort el diumenge passat a la pero; Sant Caries de la Rápita, san. dones, ben nostres; ultra això.
per éster consubstancials amb la noscarretera de alcintjuic. Segons els pe r la sal, l'arras
lindalitzada, que l'esterilitzin so- tra els terroristes de la E. A. I. magnànim,
i els productes quí- tra econornia, que es la vida de
documenta sentida que el trust és un mica San
tots.
metent-la a ebullició, per tal que
ports. com es veu. ¿ameres hem de disposar-ne
Blasco
Manuel
individu
anomenat
totalment. Per
comarcal. Tarragona él: l'altre post
r esti exemp ta deis gèrmens vius
trenzo.
interés
nacional,
la
Generalitat
ha
d'oproductors de malalties. Amb
La retada d•autapsia diu que el que, per be que amb un moviment brar en conseqüencia!
seguretat, l'actual estiu serà el
cadáver presentava dues ferides al molt menor, fa costat al de Barcelona.
Pau VILA
darrer en e] qual s'llagin de prencap, mortal; de necessitat. Una
dre aquestes precaucione, car
d'elles, amb entrada pel front, sense
unib la implanfació de la Carta
El procurador senyor Salvador Lluch. sortida. Per la part del <farrera
Sanitaria, l amb robligació d'esque actuava en :loes del senyor Le l - sortia la massa encefálica. L'anta feamb entrada per rull esquerre,
roux ea la querella per suposades injú- rida eSsurtida.
terilitrar la llet destinada al conries presentada contra el consellcr mu- sense
sum. en les comarques de proDitu rl crani li troharen daca bales
nicipal senyur tirantes Barrera, ea dicedencia o abans de la seva vencalibre de 765, i a més pels volrigit un escrit al jutjat instructor, en del
da, quedarä suprima el perill
tants
del lloc on cs troliä el mort
que la declaració que fen
el
qual
diu
rorgan¡tUn aplec de patriotas de- Es teia passar per cónsul
es i
ferea recollits dues
anuncial. pera') n'entre
el senyor Granicr cn el judici celebrat projectil. Aquest de diferent calibre
no
resta
ració d'aquest Servei
a la presó el dia 23 de juny i l'ebcrit que els dos que Iii havia di/are el manen que s'apressi l'erecfr)li
juny
darrer
El
dia
2
de
de gairehé tota l'Am è rica
acompleria, la Conselleria Deldel die 3 de juliol del seu defensor, han crani.
gada (l'Higiene i Sanitat estima irtibós 1111 ribaturf en tina torre donat satisiacció al querellant, ja que
Aixa fa suposar que eren mes ció del monument projectat
Csuinardó.
Els
de
la
barriada
del
recomanar
al
púintencie
que
no
tenia
l'acusas manifesta
del Sud
del eell deere
d'un els individuo que prcrigneren
hile. que duran' la temporada !ladras s'apoderaren de joies per d'injuriar, sine de Ser critica política.
Signas per Jaume Tugues i Cros, pels
pan en rassessinat, i que les armes
Diu resales de] procurador:
Admiradors
(Minera
de
sie
Sant
4-Vestir' intensifiqui les precau- valor de 20.000 pessetes. La p)- diverses.
Aneran
Els ascuas senyors a: reta i Avengo,
"lana vez rectiesada la injuria, una
dreu; Joan Garcia i Castellet, pel Casal
Examinant les rohes del mort
ciono dirigides a l'esterilització licia Ita treballat fins ara per tal
vez sancionada moralmente con un ajile trobá ni document pel qual se sae latalá afartinenc d'Esquerra Republi- columbra ordres del cap de Serveis Ese
fet
i
del
brir
els
antors
de
desr
a
llets.
de les
de procesamiento, no le interesa al se- que te una germana a Belchite, on cana; Jaaellins Ortet i per la Jo- trangers, sens-or Baques, detinguereä
recuperar les joies robades.
de una proa 5, 5 enviada la fotnerafia per tal dr %ansia d'Esquerra Nacionalista Radical alar un individu que es ieia passar per
El cap de la Brigada ¿'lu y es- fr Lerroux la aplicasian
basa i per consol de diversos paisag
al injuriador. No quiere ser causa, en el veure si veritablement el mort és Patria Nova; Francesa Taitarull i
1 igac ió Criminal, senvor Eran- cases presente, de que una mujer y una
Blasco ¡sanen. Del que digui la gerper la Joventut Catalanista "La Ca- americana
cese Fernandez. enciirrega als ;liba, inocentes, se vean luego sufriendo
mana depen que m'ami saber-se si rauda', i Doménec Latorre i Soler, pel
Aquest subjecte s'anornena Freishe
agente- Ilistiilto, Sabrafen, Caba- las consecuencias de unas torpes pala- efectivament vieja a Barcelona o si primer escamot
Gartuicq Wieeke.
de 1 92 3 -La Barricada-, II.
llero, Aiguaviva. IgVasies i altres.
Tampoco quiere el 5CflOr LAITÜUX vingué de Valencia fa p ec temps.
seass envia un escrit en el qual es diu Fa nomas cinc meses que es Roba a
A conseqiièmeia de les recerques que ella) metiu descaure's el dese ani- Barcelona, i en el transcurs d'aquest esque estenguessin les erices (a- -er motivo de que se croe, equivocadacerques pels baians fans d'a- mente, en derredor del señor Granjea rsalitz.ades. la pnlicia te la conviccia versari del traspàs del gran piseta i dra- pai de temes, relativament con, ha cos
Ti e sta citdat j cases que es de- une fama de hombre peligroso y perse- que el mort vingue de Valencia fa maturg Angel Guimerà, creuen arriba- mis una quantitat abundant d'estafes,
sine
Pels senyal; que donaren da llora que sien d'un
Un d'ella Nu detingut diquen
a la compra-venda da- guido. Quiere dejarlo tranquilo en su delstemps.
resolts els utilitzant el teste sIe ier nacionalitzar el t
Atracador% al Haiti de Xericit, inconvenients que s'oposencop
hogar, para que recapacite y piense que
a rerreció del incautes que ne li presentaren, al país
tu e sta mena de joies.
resulta que podria ésser un d'ells. hur(u)estat montiment a aquell
que els convingués, i n'obtenia quantila
injuria
de
orden
personal
puede
caer
gran poeta
La /p atinada del dissabte fou
Shi enviaran tant lid les fotos per i exemplar patriota.
tats superares a cinc-cenes pessetes.
Dilluns passat, ultra el tiroteig detingut en un establiment, de nurdia sobre el o los suyos ; Pa r a que• veme
resulta
cesta.
si
la
suposiciä
pública
pensando en lo que ello significada, reque s'entaulä entre la força
Actuainient hacia installat un despee
Diuen que, constituïts en -Cotnig.
Al Jutjat s i lia presenta( iii dels
"barri xino" un dels capacite y piense lo illjUS10 que ha sido
d'uns incendiaris de tramvies, claree- l'anomenat conseqüeneits
un pis del carnes de Girona, número
de tea el, tan joven, injuriando a un hombre testimonis presencial; de ratracament sia iiscalitzadora a, elegida en reune', en
26,
el mateix ers viu sin advocat catará,
n del Palau de Justicia, se'n as:AM Hatires. A
c o mes a l'estalle de la Ronda dc Sant de representante de diverses multase
un altre entre uns agents i dos des- d e elaracio ns prestados a la pa- venerable por su edad y respetable por santoei, el qual demanä que li ence- politiques 1 culturals, deslligada de tot al qual fnuui presentas el Gis baría cord
Hoja
todos
sus
merecimientos
pernea
una
forett delinguls trunbe els
y sus servicios nyeiiisin la fotografia, ja que la indu- matis pol (hie, com 110 prova la variaiit a cansol de l'Uruguai.
ceneguts, un deis quals
individus (pie havien compra!, les a la Patria y a la República."
ampolla de liquid inflamable.
El darrer que l'ha denuncias ha estat
mentaria del mort correspon a mi d'entitata que la integren, no preteAcaba rescrit dient que el senyor Ler- del: que intervigneren en aquell feo. nen res Ines que orientar lats els ca- Albert Tiredirk Dona, que viu al Fas.
Els agente de rautorhat seguiren jeiee roliadee.
senyor
roux
perdona
el
Granice
Barretalans
i
ropinió
publica,
els dos desconeguts, que manaren
fent-los
Fins
que
la
germana
nia
contesta
presatge
Mudes, númere 5, d'en va desapaL'untar del t'abat ata, que
ra, que desiste' x de la querella i que cl res no es podrä saber eil concede
sten que havent-hi suficiente rituals re- rèixer el supasat !t'aré, emportant•sen
vers el Passeig de la República, is realitia j'in( amb 11'Ps
sumar¡
s'ha
de
dona
r
per
acabas.
cap
a
la
seguiren
aptats
i
a disposició d'una ja bene- una quantitat de diners i algunes joies.
ona vegaaa allí
més que aconseguiren desapamesita "Coinissie pro monument a
play' de Tetuan. En arribar al carErartfatimera", presidida pel conseller fa n- ri Aquest subjecte era un assidu del barres del Consell de Cent s'atienen-u reixer, 8'am-inicua V. Gil
per Manuel
ran i Ventoea, i les cent ruuil peseetes
que aren seguits i aleshares inten- eieea. conegut landa ;
Tembé ha estat detingut un invertit
almena lateas. Aquest, desp ea
a la Caixa d'Estalvis per tal d ' aixetaren fugir.
nple l iacompanyava gairebé tenme_
car
el
desitjat
ineomiidefinan',
queda
monument,
ens
trohem
desser
endevinantEls agents de vigiiáncia,
amh la paradoxa que no es pm resles la intencia, esrursaren les distáits niaaf i fa e ilita els nonio de les
A b lr con' (Link treballant-se litzar a desgrat que gairché la totalipersones a les quals havia venal
c í es: pene rindividu que portava
neillment
u
tales
tat
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Classificació segons la següent esIV
XI. Serveis de comunicaciona — El cala de capitals:
* trae; postal, telearames i teleioneFins a 5. 000.
snes té a Catalunya la seva importan- De
5.001 a
25.0
0o.
cia, i corn a tal es convenient fer un
25.001 a
De
50.oiso.
resum d'aquest moviment de corresDe
5o.00t
a
loo.000.
pondencia, mitjançant l'elaborada de
De
100.001 a
soo.00n.
it5 segúents estadistiques que el SerDe
500.001
1.000.000.
vei de Correas pot facilitar pel bon De acoo.00i aa 5.000.000.
1- 0111è5 a la Generalitat de Catalunya.
Resum deis pieza del Serrei interior De 5. 000 . 00 t a so.000.000.
0.
amb valors en metellic expedits a De so.000.00t a 100.000.00
rAdministració principal de Correus i Re= comparatiu de les constituSucursals de Catalunya.
cione de les Societats, i Resum de les
Res= de les cartes del Servei in- disSolucions de lee Societats.
ternacional, amb valore declants rebuts i expedito a l'Adminietració prin- Feta a "grosso modo . ' el que hauria d'esser 14 af ensarta "Catalunya
cipal i sucursals.
he de fu observar que
Resum de :es testes del Servei inte- económica",
França. Anglaterra. els Estats Units
rior, amb valoro declarats expedides a
mateixa
Societat
de Nacions han
i
la
l'Administrada principal i Sucursals. creat al costat dels organismes oiiResurn de la correspondència certi- cials altres departaments especialitficada del Servei interior expedida a rata per a esser consultats per les dil'Administrada principal i Sucursals.
lirones
Resum dels paquets postal expedits, ferente associacions i fins pels
declarada de valor i reembossament. política
no
Resum de la correspondencia ur- La Generalitat de Catalunya
organitgent, cartee, targes posta:s, papen de harina de fer altra cosa que
una
bibliozar
una
modesta
oficina
i
negecis i certificats.
especialitzada en materia ¿'ecoRes .= dels plecs del Servei oficial teca
nomia i sociología.
amb valoro declarats expedito.
Demanar el concurs a les CorporaRestan del nombre de girs i Mutarnents satafets del servei interior i in- cions económiques, a totes les associacions i a lee eocietats en general.
ternacional.
I quant als particulars. jo opino que
Telegrames
mona catalans hi posariem el nostre
Res= de telegrames rebuts i expe- gra de sorra desinteressadarnent, nodite, tant oficials corn privats, com in- mis per aconseguir que Catalunya
ternacionals.
pogués, a no tardar, presentar un balene de la seca riquesa a ropinió púTelefona
Linies f grupo telefónica en explotació a Catalunya i el seu nombre dabonats.

XII. Moeirnent social. — No emeteje avui una organització a propòsit
per a donar una expressió viva a les
peticiono ¿obrero i patrons.
S'observa cert cansament del tres
ball i manca criniciatives. Arrea sor-

geixen conflictes socials.
Legislar en mire, a:s factors de la
producció equival a crear un estas de
coneórdia entre patrons i obrera.
Per a dar a Serme la resolució de:s
problemes socials cal anar ben imposara de Guinea són les canses de
atur. a quina grups de la inchistria
mes afecta, i motius que han provocas
Ses vagues.
Les estadistiques més escalents a
aquest grup serien:
Sollicituds de treball per grupa professienals especiiiicant hornee i dones
cae la següent manera:

Indústries agricoles.
extractives.
construcció.
transports.
artistiques.
Emplean d'escriptori.
Corriere.
Professions liberals.

Solilicituds de treball per edat:
Menors de 16 anys.
De 16 a 20 saya.
De 20 a 40

De eo a 50
De mes de 50 anys.

Demandes per indústries i pobles
d'origen.
Ofertes deis patrona, per indústries,
s exe men a de Rebata
Coilocacions per indústries i sexes.
Caocacions per indústries i edat.
Estadistiques de les vagues plantejades.
Resum pe: nombre de les vagues:
Professió deis vaguistes. Poblacia.
Quan comença. Quan acaba. Nombre
de vaguietes ihomes, dones i nene), i
Causa de la vaga.
Classificació de les vagues: Establa
menos afectats. Nismbre de vaguistes.
Dies d'atu r. Guanyades. Perdudes.

Transigides.
Classificació de les vagues pel notobre de vaguistes:
De ca 25.
De 26 a so.
De 5 0 a Inca
De tos a son.
De 5 0 1 a loe°.
De 1001 en eneavant.

Classificació de le g legues pel nom_
ble crestabliments atectats:
e5labillllea1

5
6 a lo
st a as
26 a so
De mes de 50 establiments.
21..

Classificació de les vagues per grupa
professionals: Vagues. Establiments
afectats. Vaguistes. Jornals d'atina
Guanyades. Perdudes. iransigides.
Classificacie de les vagues segons
les causes principals que les hazla
motivades i llora resultats:
Causes:

Jornals.
Hores de treball.
Jornals i hoces de trebaU.
Despeses d'ebrers.
Organitzacia interior del Rebata
Incompliment del contracte de
treball.
Desean, dominical.

Solidaritat d'obrere.
Altres motius.
I no ha de mancar-hi una informase!, de lea vagues Inés importants plan.
tejadas durarit l'ama
El petit estatal pertany dintre da wiest capitol, i per cnnseguent haurient de donar la situació de les Cajeta d'Estalle a Catalunya, amb el
nombre dimponents i la quantia dels

comptes dimpoeicie.
XIII. moviment de Societats. — El

Registre Mercantil por facilitar-nos
les seguents dades per a omplir
aquest capitel:
Nombre i desee de Societat cenetituidss a cada localitat de Catalunya.
tot i especificant Si san anònimes, co',retires o comanditiries. Nombre i
capital.
Classificació per grups i determinació de capital.

de la Yerneda

Precaucions per a l'ús
de la Ilet

L'autòpsia de l'indi-

vidu trobat mort
Montjuic

Lerro u x, sentint-se
deixa arrer la querella contra
Detenció deis autors el Sr. Branier-Barrera
d'un robatori recuperació de part de
les jales robades

El desè aniversari de
la mort de Guimerà

Detenció

d'un estafador
•

Més incendiaris
de tramvies

Es contramestres

L'exposició de la
Nava Barcelona

acomiadds

LA DINAMITA DE
TERRASSA

Els rabassaires d'Aguilar de Segarra

a

LA PUILIOITAT

El món dels espectacles
Parelles al cinema
No vaig a parlar ara de les paretes entre els rengles de la sala fosca.

Coliseum
JACKIE COOPER en

EL MISTERI CARNERA

UN HOMBRECITO
VALIENTE

M'interessen, com m'interessen totes El més dolç i humà dels seus
filrns
cia les diverses maneres desser de !a
1 la bellissima comèdia
gent. Però ara vull parlar de les parelles dintre el rectangle de les imatges.
Les parelles al cinema sempre hi
nz ,. ei seu paper. Des dels tenlos
10éS remoto sempre s'ha parlat d'una
parella o altra i s'han ict propagandes a base d'elles. .Aquesta modalitat
cinematogrätica ha soiert les més variadas j insospitades evolucions. Primerament fou la parella amorosa; despees la parella cómica; ara la parella
que —cómica o dramática— podriem
anomenar psicológica. Greta Garbo i
Una comedia deliciosa
John Gilbert. Stan Laurel i Oliver
Hardy. Charles Ruggles j Mary 130- d'interès i amenitat sense
>nd.
igual
La primera era una parella exclusi- Sense reestrena fins a octubre
vament amorosa. Ho basava tot en SON DOS 111.:11S PARAMOUT
la botogenia del seu lisie i en la liaa&aria de les seres besadas. Fea una
parella que va fer més mal que una
pedregada. Si no l'haguessin desfet,
potser ella no hauria arribat —i para- D'UN FILM A L'ALTRE
doxalment quan tornava a trobar-se
amb ell— a la grandiositat psicoló* Pels Estudis de l'Orphea es diu
gica i artística de "La reina Cristina-. que hom prepara una nora pellicula, el
Si llagues continuas s'haurien repetit director de la qual será Joan Parellada,
les irnitacions desgraciades i emba ja- collaborador de diverses paicules a rasdores, tipos )anet Gaynor i Charles trar:ser.
Farra. (Recordem tot passant i d'una
* Pepe Calle ha comeneatpea la
manera agradable aquella parella que seta cinquenapehlicula. Perojo crida
formaven Ronald Colman j Vilma primerament perquè treballes en "SuBanki.)
sana tiene un secreto". Florian Rey li
De temps en temps sembla que es donin després importants papers en "Sie,eulgui repetir l'experiència de les pa- rra de ronda" i "El novio de mamá-.
relles amoroses. Sovint la propagan- A continuació, "Agua en el suelo"—Iida paria de l'enfrontament duna be- rigida per Fernández Ardavin—fou la
Ilesa fascinadora amb un galan ar- sera quarta pellícula; "El negro que terebatador. I despees d'aquell film ja nia el alma blanca", és la cloquera.
no els torneen a veure junts. Hoin El propi Benito Perojo está realitzantens fa passar per una nimia d'infi- la ara als estudis de Aranjuez.
* Un conflicte en porta, segons ens
delitat amorosa —que cinematográficament es beneficiosa— i anem veient explica la "Cama:a de Defensa Cinematográfica
Española:
les reaccions, cada regada menys vi"Coneixem la preocupaci6 que en
tals, d'una Marlene Dietrich enfront
de diversos homes, o be la persistent aquests mornents senten les cases distridisplicencia d'un Gary Cooper en- buidores de nellicules amb moda de l'afront dels tipus de dones més variats. plicacid que de la hei del Timbre veAquestes variacions tenen llar in- ten fer-se en el gravamen deis docuterés, paró les desitjariem fetes se- ments amb qué formalitzen llurs opegons unes normes diferents de les racions amb els empresaris.
Hi ha gran malestar, i es segur que
d'ara. Sembla que en fer la tria d'una parella, només es tingui en comp- si pels Poders públics no s'adopten mesures que tendeixin a resoldre-ho,
te la fotogénia estática i es deixi de
provoqui un conflicte series, ja que els
banda la dinámica. Ajunteu un home distribuidors estan disposats a no facii una dona per la proporció entre les litar ni un sol matee de pellicula i tanseres estatures. o per l'harmonia dels car tots els locas d'Espanya.
seas rostres. Perú no pel que senten,
Aquest malestar té el seu origen en
pel que pensen, pe] que fan. I aixi dos fets: primer, en qué l'aplicació que
es veuen parches completament des- hom prcten donar a la Ilei está inspiafortunadas com és ara Silvia Syd- rada en el criteri estret d'un funcionad
ney i George Raft, dos artistes excel- que pretén encaixar els documents a qué
lents peral, que no serveixen per anar abans ens referíem en la dita Ilei, bajunts.
sant-se, pel que es veta en un principi
Jo crea que la parella amorosa ca- fiscal que diu que on la llei no grava
da dia té més teadéncia a desaparéi- una cosa cal buscar en la hiel la sernxer i cal que aixi sigui. La parella blanea per a aplicar-ii el tribut. 1 sap=icológica ha de substituir-la total- gon, en qu; com que ja fa temps que
e tat. Cal presentar els homes i les sorgiren dubtes sobre la interpretad('
elle.5 d'una manera global. L'amor que hauria de donar-se a la Ilei i haés una de les rnanifestacions psicol6- vent-los promès als dits distribuidors qua
giques més interessants, la que ho aquesta hauria d'ésser aplicada amb un
és mes segurament, pecó no és tota ample criteri, per no estar expressament
la psicologia. I no hi ha res que na- determinat aque st interessant problema
sal ésser proa fort per escamotejar en la Bei, no els ha estat complerta
!a promesa.
tot
Celebrarem que les autoritats a les
La parella cómica, abans de ranas'ajó de la que ha esdevingut més quals corresponsal la resolució d'aquest
assumpte
ho facie: tenint en compre l'efamosa, baria tingut exemplars no
massa afortunats i ha tingut despees norme crisi per qué travessen els esimitadors lamentables. George Ban- pectacles públics a Espanya. Molt més
croft i Wallace Beery, abans désser ho haudem de celebrar rota regada que
el que són ara, havien format una ve a coincidir aquest malestar dels distribuidors amb el malestar que saben:
parella en la qual l'un ja suava
han produit en els empresaris d'espectre es posava les olieres tortes da- tacles públics les darreres disposicions
inunt el nas. Més tard, Wallace Bee- adoptadas pel nou delegar dilisenda de
ry forma una altea parella, no pas la provincia de Madrid, que asfixien el
massa bona, amb un actor del qual contribuent i que, naturalment, ltaurien
no recordem el nom. Avui, Wallace de prestar-se a qualsevol actitud que
Beery és un heme que pot anar com- adoptessin els distribuidors."
pletament sol i que té una fotoginia
* Tenim el dense d'informar els asprepia,personalfssima, l'exponen t mes sociats de la "Cámara de Defensa Cinecaracteristic de la qual és una carta matográfica Española" que la Junta de
camisa de frac o bé el gest de fer-se Gotero ha estudiat detingurlament la
la corbata mentre flestomeja per la nota de la conselleria de Traban de la
cua de la boca. Wallace Beery, últi- Generalitat de Catalunya obrint inforznament ha format una parella cdmi- mació pública sobre el pojecte de creaco-psicológica magnifica amb Jean ció d'una Secció d'Explotació i DistriHarlow (una artista que només ho bució de peHicules dintre del Jurat Mixt
és quan es decideix a continuar da- del Cotnere de Barcelona, a la qual inmune del film la seta vulgaritat). formació ha acudit aquesta Cambra conSembla que hi ha una tendencia a testant degudament els extrema de la
formar una parda cómica arnb Bus- nota aliudida. en el sentit d'aconsellar la
ter Keaton i Jimmy Durante. Quin ennsiturió del Juras Mixt de distrihudisbarat! Alzó pot contribuir a qué ció en les condicions que en el dictan/ea
sigui definitiva la davallada que ha es mencionen.
iniciat l'home de "Les tres edats".
* S'ha resolt desfavorablement per
Ajuntar Keaton i Durante equival a la Direcció General del Timbre les d i
donar un concert de violoncel i xi-versaolictud per'smnIofon.
lada Carnbra per tal que previa la susDe Start Laurel i Oliver Hardy no pensi ó de les inspecciona que es venien
direm gran cosa, parque tenim en efectuant a les cases associades es proDreparació Ilur história clínica. Re- cedeixi a la qualificació juridica dels
rnarquem només una cosa; com a documents que sintetitzen els acords de
actors cómics, sovint no sahen sor- lloguer entre empresaris i Ilogaters
tir-se de la vulgaritat, però ens in- pellicules, la Junta de Govern, prenseteressen enormement com a estudi guint amb tot interis les sa yas gestions
de contraposicions psicológiques. En prop dels Poders pdthlics, Ila d'advertir
aquest sentit un film de Statt i Oli- als associats que aviat rebran notiaies
ver, si els "gags" han estat ben se- respecte a les normes a seguir en aquest
leccionats, és un dels minen films assumpte.
que es poden retire.
Perä el que definitivament triomfani. i ja està triornfant és la parella
Els que aneu a Paris
psicológica que no cal que sigui forNO OBLIDEU
gosament cómica. (Si realment és
psicológica, será cómica i dramática
que trobareu
alma.)
Charles Ruggles 1 Mary Boland
estan molt per damunt de les altres
PUBLICITV
parelles que s'han creat. Són dos tia tots ele quioscos dels
pus psicológics perfectament defiGrans Boulevards, de la
nits, i formen una parella que us dóna
la sensació que la coneixeu de teta la
Place de la Republique a
vida. Quan aneu al cinema i els veieu
la Iladelalne
dirían que els acabaren de trobar a
l'escala de casa costra, o a l'autoA la Place de la entalla
emnibus o A l'aparador duna botiga
A la Plano de !M'in-ANO&
en una actitud beatificament badoca.
(costat Metropolitä)
Vinguen parelles, Si són bones. Paró no hi condemneu els actors i el
Al Boulevard SaInt-Ilichei
cinema d'una manera sistemática. No
Al Boulevard aebastopol
oblidem que el cinema ho deu gairebé
tot a aquell gran solitari que es diu
I a tole ele grane quioscos
Charlie Chaplin.
de Oarls
Jeroni MORAGUES
les coses que poden posar en eviden-
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Revelat per LEON SEE manager que fou de l'ex-campiú del món
LA PUBLICITAT, que garanteix
l'absoluta autenticitat d'aquest reportatge, deixa a l'entera responsabilitat
de Lion Sie les repercussions que
pugui tenir el que hi revela ensems
que les apreciacions j conseqüències
que en dedueix el seu autor.

Resum del fraement
publicat ahir
Gana jp5t5 gana! Garitero fugi de Sequals, el sea poble ttudiu, i se irtIMS a
Franca, empCs per (a iHirsió que alta jodria ',n'ajar per la gana que tenia. lilasió quimeriea, tanmateix, la seto.
A Franca va poder menjar, per() no
pas naire mis del que menjava al seu
Pable. Atipar-se , en la pro/torció que li
erigia el set, eshImac, airó esdezingué
a Franca un somni, caut ho era a Sequals.
I a Franca li lord passar tina colla
d'anys, treballant roen un negre,
tant les hores — massa lentes — i esperant que 0.J-ibis la del ?Tras.
Manobre a casa (ritos parents; paleta
després, i Iluitador de barraca de fira,
posteridrment, Cantera ?lomea tenia l in
afany: turnia. faro. I airó ttp arribé a
aeonseguir-ho a ene qsè vol_ fins quc
Lion Sée va descobrir-lo i decidí fer
d'en un . l'orador.
En el fragment del reportatge que
publicàvem ahir, Carnera parla de lapida
raserable que mena a la sena vila nadiva duranf els primers anys de la seta
:ida: dóna detalls de la seva
S'hi reporta lo sera onada a Franca. disposat a atipar-se, i su1 e.rplica el seu
('naher combas de bora, celebro a Chnteouny u.r. quan encara no sabia ni una
Paraula del noble art i na havia somniat mai amb esdvenir un l'orador professional.
El dit combe li raigal vint-i-eine
franes, que aleshores Ii desiest semblor
enorme.t. esmerçats, segurament, CH un
eat coPids.
S'acaba explicant els seas (meneaments de n'atador de barraca de f ira.

La vida no era gens divertida. Generalment, després de passar una Mt
per la carretera, anant d'un ¡tolde a
amb la nostra caravana caneenera, haviern de descarregar el camió i muntar la barraca de seguida
que arribavena l.a primera sessii, tenia lloc pels volts de les dues de la
tarda. El diumenge comeneavem a
les nou del mati i trebailävem sense
descansar fins a mida nit, de regadas
més tard i tot.
Tan aviat com acabavem l'última
sessió, morra de cansament, ens posa _
ven: a desmontar la pesada tenda, la
carregävern al cantil, i repreníem la
marxa, capola, aiamats, a les i0squeS.

Els clics que feia ho, quan la lira
estava plana de gent, feiem deu o
dotze, algunas regados quinze, sessions durant el dia. Totes eren identiq yes.
Ens posivern primer en fila, amb
els nostres colants foradats i els nostres pepito:1s estripats. El pateó repicara el timbal. Un deis vagabunds
fainelics aguantava el bombo i je bramara amb el portaveu. Entre tots
aconseguiem atraure alguns badocs.
Llavors, deixant catire a terra el men
pepito:a que cap fang ja no podia
emblkotar mes, feia alguns exercicis
de força sobre l'estrada, jugant arnb
pesos bulas i fent voltar una bola de
ferro sobre el meu cap. Al principi,
no la tomava :Imites regadas, i valva
que peses poc parqué l'estrada no era
pire sólida...
Quan hi havia pro:: "multitud".
deu o dotze persones per exemple,
el parró agafava el portaveu i presentava els campions de la "troupe".
A cada sessió repetia el niateix
caes; l'he sentit tantes vegades que
el pila repetir paraula per paraula:
"Senyores i senyors, hi ha una gran
i distingida concurrencia a l'interior.
Pedrea assistir a prodigiosos con:bats de hoxa 1 de Iluita. Veme:: igualrnent Teresa de la Plata (era la boleta) en els seas perillosos exercicis
de força. Aixecari ami, una mä la
barra de 75 quilos i auch les diles la
de cent quilos, cosa que cap dona al
ma,n no ho ha pogut fer mai. Ara us
presento a la me y a dreta el C'élehre
campió de boxa Johnson, el qual dcsaiia tots els amateurs. Hi ha un
premi de cinquanta frailes per a qui el
guanyi. A la nieva esquerra, el terrible espanyol Giovanni, que ha vençut tots els lluitadors del mena Doscents francs per a qui Ii faci tocar
d'espatlles a terra, espatlles que no han
conegut mai aquesta vergonya. Apa,
senyors, no hi ha amateurs? Apa, no
tinguin por, acostin-se."
En aquest rnoment dos o tres individas d'entre els espectadora aixecaven la mi. Eran els "amateurs":
uns desgraciats que harían: trobat
per la carretera, o homes sense feina
desitjosos de poder guanyar alguna
francs; de regadas un soldat, i algun
cop un negre.
—Qui recull el guant? rapada el
pateó, fent corn qui no els veis.
—Aquí!
—Per aquí un guant!
—Qué voten, senyors?
—Lluitar.
—Jo, boxar.
—Ah, volea guanyar el premi—contestava el patró—; no me'n desdic
pas, segueixo oferint els dos-cents
¡ranas. I amb qui volea lluitar?
—Amb l'espanyol...
Ja tts poden figurar el que passava.
Era lamentable i grotesc, Quan el
patró harta anunciat que la sessió
anava a començar, que l'entrada COStan un franc a les persones grana i
cinquanta centims als militars i
infanta, teta la "troupe" entrava a la
barraca. La mestressa es quedava a
la calza amb el seu feix de bitllets
a la mi.
Des de dintre la sentiem cridar
amb la sera veu agra:

—Va a començar ara rnateix.
calrnent cap al rneu pit, i en aquesta
Amagats darrera una cortina, mira- posició, que feia esgarrifar les senyovem ansiosament l'entrada de la bar- res, baixava a passar el barret entre
raca.
la distingida concurrència.
Alguns infeliços espectadora pujatin dia que la pluja hacia escatnven els graons i venida a as.seure's pat els espectadors i ens havia prien silenci al voltant de la lúgubre vat de treballar a l'aire 'Hure, raig
pista. Ens esperivem un moment. La 'ligar els pesos i les barres amb una
patrona cridava sense parar: "Va a cadena a un arbre i van, anar a eixucontengan. Va a comenear ara ma- gar-nos a la ruleta. En tornar, no
reta." Era horrorós.
vam trobar-hi res, ni pesos ni cadeQuan només entraven cinc o sis nas. Uns bromistas harien serrat
persones, tots tornàvem altra cegada l'arbre arran de terra.
a fora, ens posàvem en fila i comeneavem de nou l'anunci de Fespectala por deis gendarmes
die. Els qui estatal/ dintre no podien
sortir. Hasictt pagat! Finalment,
Els saltimbanquis tenen en genesessió començava. Cada un de nos- ral molta aversió a la força pública.
altres lela el seu treball i acabara Es que quasi mai no tenen els pae:s seas exercicis passant el plat .
pero en regla i. per tant. la visita
Quan jo baria aixafat amb el meu d'un representant de la Ilei es Irapes un "amateur" escanyolit i des- dueix invariablement en una dendsusnarit, debilitat pels anys de priva- cia una penyora.
cions, el pateé, anunciara:
No se si és degut .al ist naves
—I ara que heu admirat treball estat saltimbanqui, que he sentit
del campió espanyol Giovanni, pas- sempre una veritable faja per la
sarà ell ntateix el plat, confiant en noticia, i aval dia encara amb prou
la generositat de la distingida con- feines si la puc suportar.
currencia...
Com que jo era estranger a
Algunes regadas, sortosament molt França,
posseia un carnet en el qual
normes, en algttnes poblacions més constaten les meres senyes i la iitxa
importants, es presentaren veritables antropornètrica, i havia de fer-lo
amateurs, xicots cepats i rebentant visar pel comissari de policia de
de salut, atletas perillosos. Aquests cada noble on ens aturávena
venia!: realment per guanyar el faUna regada, a Quimper, a la Bremós premi.
tanya, una marxa brusca em féu
Pecó el pateé, tenia resposta a tot.
oblidar
de fer signar el meu carnet.
—Arriben massa tard, senyors — Quan vaig
arribar a Audierne, la poels cridava anib el portaren—, tenim blació
següent,
començaren els malja molts amateurs inscrits abans que decaps. Un gendarme ens demana
vostès, tornin demä i estarem molt els papera a cada un. Només els
content de complaure'ls.
nucas no estoven en regla. Etn porGeneralment, cont he dit, feiem taren
a la Comissaria i vaig liaren
una desena de sessions per dia, i el de pausar vint-i-quatre hores a la
promedi de la recaptació arribava
rarament a trenta franco per sessi:a presea
L'endema em posaren en !libesHavia fugit de la pobresa per catire
peró aquell dia d'arrest fou horen la miseria. Les nits ci n e n ° viat tat,
Estava desesperat.
-jávern,lsatmebrsdla ror6s per a mi.
en: pregunto qué devia
I
avui
"troupe" i jo dormiem al catnid. pensar dia
el
guardia
de la presó en
sobre la palla. No ens despullávern
un galifardeu de dos metres
mai. De tant en tant es canviava la veme
d'alçada
plorant
com
una criatura.
palla quan trobavem una masia hosI.es hores em sernblaven segles.
pitalaria.
Estava convençut que passarien meLa patrona feia el manjar per a sos
i anys abans no em posessin en
tots en la sera rulota. Primer se ser- Ilibertat. Havia tingut una infancia
via ella, després el seu marit, i ei nansa alegries, sense felicitat, infinique quedara era per a nosaltres. tament trista. paró sernpre baria esCada un de nosaltres tenia el seu
plat, pare, no teniern ganivet lis for- tat lliure. Ilinre de córner pels camins i els cantos, de dormir a la
quilla. Menjavem amb els dits.
de pulir gana... I Ilavors lisLa lluita Maixafava, els pesos paila,
també. Tenia l'estómac tan buit corn ri a . perdut la !libertar, l'anic bé que
tema al nión.
IC', boles enormes que a,xecava azul,
Quan l'endemà seM va ohrir la
els bragas. No havia mai patit tanta porta de la pres,i, el sol en: semblä
gana.
b001C, l'aire mes pur, Aliara a
Una regarla — al mig del discurs ttués
continuar la meva vida de miseria,
de propaganda — raig tenir un de- i eni senda felie.
falliment. Giovanni, el terrible aspanvol que liarla batut tots els Iluitadsrs del tuém, acabara de caure desEl retorn del fill pródig
ma ia t.
Era l'estiu de l'any toao.
En: portaren a una farmacia, i
d'alli a l'hospital, on vaig estar dues
Primo Carnera ja era célebre. La
srtmanes. Era en una patita pobla- prernsa de tot el mon elogiara les
seres rietäries i, COM és natural, el
ció ano:llenada San-Servan.
Con: e:: somnia, vaig sentir el met- 5e0 pare i la seta niare, des de Sequals, havien seguit pels diario, amb
ge que deia:
—No és res... El que té és gana! una emoció barrejada de temences.
Duran t ouinze dies em van alimen- la sera ascensió vertiginosa vers la
tar... no tant com !lamia rolgut, per.; gle,ria. No havien tot el sea fill
Deu n'In do. Vais sortir de l'hospi- d'ença que se n'havia anat de Setal completament refet, rentat, net; ouals nou anys ahans, rolan havia
deixat el noble amb esclops i el tanno sea/Ma ya pas el mateix...
En: calgué tornar a aquell ofini tan cel a la mi.
Quan veien la sera fotografia repesat.
1/e tant en tant tenient dies fe!i- produida en els grans diaris, vestit
ços: liarla fet bon temps, l'entrada de boxador, mostrant la seva formihavia estat bona, el recapte que ens dable musculatura, o bé amb un elepartían] en acabat el treball entre els gant vestit de carrer, no es podien
rorlamons, els amateurs i el personal, arribar a creme gute aquell bes el
havia estat més productiu. De vega- seu fill.
Feia tetnps que Primo els trametia
des ens tocavert den francs a cada ina
Llavors, set,lr preocupar-nos dgl cada mes quantitats creixents; les
arribaren a
o fraiws
menjar, ens n'anavern al cafe, a fer
flresniensualitats
copes, i tornàvem borratxos, senas dar
lo
Per a aquella pobra gent, cada visentir la gana.
Perd em descuidava de parlar de sita del carte l- era l'arribada d'una
Fouquette. Formava part igualment veritable fortuna. Estaven evidentde la "troupe". Era un gce petener, ment a cobert de tota neces.sitat,
sempre brin i fastig es : era el meu però no podien arribar a creare, ello
(une amic. Isi havia ensen:at de caçar que havien passat tantes penes i faerie ons. Qnan passàvem prop d'un tics, que una opulencia semblant pocamp, Ii cridava: ";Busca, Fou- gués durar gaire. Per tant, hatten
gorda!". i sovint tornara amb els canviat ntolt por de vida, i seguien
morros bruts de sang, portant un vivint a la mateixa caseta on havien
eriçó. El fijen/ coure d'amagat; era nascut Ilurs tres fills.
Primo, com és natural, havia
un pla t deliciös.
•s
nifestat diverses regadas el desig
que
el
vent
era
ford'anar a abraçar els seas pares, pesó
baria dies
tissina Era impossible de muntar la gracias a una mena de bon sentit
renda, els pals de la qual quedaren instintita coneixent la modestia de
costums i Ilur timidesa, volia
arrencats tan bon punt els anäretn
clavant. Llavors, per no perdre el que aquest retorn a/ pais natal, desjornal, treballàvem a l'aire lliure, a prés d'una abséncia tan Ilarga. es bes
la plaça pública. Con/ que no es po- sense publicitat, com si diguessim
dia fer pagar entrada, ens haviem dincógnit, per evitar, a la seva mare
particularment, una emociä massa
d'acontentar passant el plat.
Cons és natural, el programa era viva.
totalment diferent; no es podia IluiLigones setmanes ahans dels combats amb Stribling, havent estat entar ni boxar, només fer pesos,
I encara hariem de fer pagar per lato a Montecarlo per fea- una exhiendavant, parqué un cop acabats els bició. Primo en, digné de sobte:
exercicis, el públic slauria escarn—Tenim alguns dies lliures, i cm
pat sense tirar ni un centim.
trobo tan orco de la frontera itaEl pateó tenia un discurs a propia- liana, que ens venal: ganes de fer
sit, sempre el mateix:
salt fins a Sequals. Compten que no
—Apa, senyores 1 senyors, una he vist els incas pares des de fa
mica de generositat. Que cada un molts anys.
—Bona pensada — vaig respondre.
tiri alguns centints sobre l'estora, segons la sa y a proporció. Ningú no
—Sabeu que lacé? — digui Carhi está obligat, peda nosaltres fan: nera—. Agaiare el primer tren de
una crida a la generositat de tothorn, Ventimiglia fins a Milà; la meva
i Ilavors comenearan els exercicis de arribada passarä desapercebuda; salforea. Deu peces petites encara, cinc tare al primer tapir' de Vere'scla i
a la mera dreta i cinc a la nueva es- Spilinbergo, des don un autombhil
guerra. Gracias, senyor... Nou en- em portará a Sequals en 20 minuts;
cara... Moltes grades_ Vuit encara... aixi podré sorprender els meus paSet encara... Cinc encara... Les tres res, sense soroll, a la quieta, sense
Ultimes, i prou... I ara, senyores i acompanyament de periodistas i de
senyors, atenció.. Una sola peea i fotógrafs. D'aquesta manera podre
comenearem. Queda absolutament passar alguns dies al poble amb una
prohibit que ningú en tiri mes, sigui tranquiHitat absoluta.
qui sigui...
Aixi, dones, mentre jo agafava el
Com és natural, tot era dir alto?' rapid de París, Carnera em deixava
i dues o tres peces que j en tot seguit. per primera regada des d'un any i
Fent veme que s'enfadava, el patee prenia la direcció contraria.
es girava:
Tot aria be fins a la frontera ita—Qui ha tirat això?
liana, on Ii calgué ensenyar el pasI tot seguit quejen altres peces... saport. En el tren, ple ditalians, la
per fer-lo enrabiar.
noticia s'escampa com la pólvora:
Psicologia de la ganta.
"Primo Cantera is aquí!"
Llavors, jo em Iliurava als metas
La prensa posseeix, a tots ets
terribles exercicis, portava pesos ami, paises. serveis dinformació extraerels braeos estirats, aixecava les bar- dinariament rápida. A la seva arrires d'una revelada o be a poc a poc, bada a Mili, amb gran sorpresa. e!
i acabava tornant per sobre el meu ge g ant s'arlo:la que una gran Reneap una bola de ferro ami., una mena tada l'estava esperant. Hi havia ped'embut engalzat en una baioneta la riodistes, fotògrafs, aparells duernapunta de la qual era dirigida verti- tográfics,

De grat o per força, llagué de visitar les redaccions dels diaris. El feren
pujar en un superb automebil, i una
veritable comitiva l'acompanyi a través de la ciutat.
—Paró jo vull atar a Sequals—repetia el pobre Carnera.
—Está' be, heme, ja us hi acompanyarem.
Com en un somni, Carnera es veié
instaHat en un luxós auto adornat
amb les banderas italianes; al sed
costal s'hi havien installat una colla
de periodistas: al darrera seguien
altres cotxes i dos autocars careegats ¿'operadors cinematográfics. .A
teta velocitat arribaren a Venecia;
eren les sis de la tarda. De Venecia
a Sagita: 3 hi ha una hora, Prop de
les set el tranquil poblet friulea ,on
rarament es veu un auto 1 els laboriosos habitants del qual, quasi tots
pagesos, es firmen al Ihit tot seguit
després de sopar, es velé literalment
assaltat per un sirarri eixordador de
botzines, de clixons i daclarnacions
delirants.
Els pagesos, estupefactes, des de
les portes o lea finestres de casa
sena, constataren que el primer cotse
de la comitiva s'aturava davant
hurnil casa deis Carnera. El pare
Santa i la mara Giovanna estaren
tranquillantent asseguts a taula, acabant de sopar.
Tot d'una sentiren davant Ilur
porta un gran rebombori, honres i
crits d'"Evriva Carnerar mil cops
repetits. Tots dos s'havien alea sense entendre que passava i havien sortit al correr,
S'obri la portella del primer cotxe
i Primo es precipita vers ells amb
els braços oberts....
pobra loare amb proa feines
pogué adonar-se arnb un cop d'un
de l'espléndida i elegant estatura del
seu fill, de la colla de Periodistes,
de fotògrafs amb els aparells entecats, de "cameramen" rodant la maneta. Printe tingué just el temps de
precipitar-se i agafar-la amb els satis
enormes braços. ;S'havia desmaiat
dalegria!

La conquista d'Amèrica
La primera part del meu programa
eslava realitzada i resolta la primera
equació del meu problema. La nueva
prora per l'absurd es concretara amb
una pretisid implacable.
Carnera era ja, i de bon tras, campió moral d'Europa sense haver rebut un cop de puny.
La seva reputació de superhome,
de superboxador, havia travcssat
l'Oceä. América l'esperava.
Es tractava, donas, de conquistarla, caen haviem, en un any, conquistas Europa. I conquistats els Estats
Units, era el títol de campid a la
butxaca, el problema resolt completa:ele:u, el triornf definitiu de l'ab.
surd.

Peris a América era menys heil el
bluf que a Europa. fIt havia cent
pesos forts capaços de hatre Carnera, de no tenir-ne, del "menjador
d'homes", ni per comenzar.
Calia posar en práctica un métode
diferent, adaptat amb gran cura a les
idees americanes, basal amb psicologia sobre llurs particularitats, Ilurs
punts febles.
Plantejar amb precisió el nou problema, era resoldre'l.
L'enunciat n'era iorga ciar.
Parque un boxador tingui, a América, el "máximum absolut" de valor,
que es necessita?
I la resposta: El miximum, no
solament de victòries, sind tumbé de
personalitat i de pintoresc.
De les victòries, jo me n'encarregata,
La personalitat i el pintoresc, era
feina nieva crear-los, desenrotllar-los,
exagerar-los, fer-los arribar a alturas
Mace e ssibles.
La vigilia del Nadal de 1929, Primo
i jo ens embarcàvem vers el Non
Món, un inön nou a conquistar.
De les armes que ni havia procurat, en virtut d'aquesta laboriosa invasid, ¿'aquesta conquesta sembrada
de pedas, potser un en riureu.
Me n'havia endut... usa dibuixant
un gos. Un caricaturista de talent
i un !labres. Bengs u "Dick''.
El primer liarla d'infondre a Carnera una personalitat imprevista:
Carnera dilmixant!
El segon sortiria en tots els dibuixos. Seria el complernent inseparable del gegant, un "leit-motiv" 1 un
contra st.
La finor, la gräcia. la lleugeresa,
feien ressaltar la força brutal, la potencia, l'enormitat.
Era idiota, i, per consegiient, genial.
(Tornera tenia evidentment altres
"trumfos": la seva talla, els seus
peus, les seres mans, les seres espatlles de Iluitador...
Es eert; pesó altres hoxadors podien éster tan grans con: ell, tan
cepats; per tant, aixó no era suficient per a distingir-lo, per a fer-ne
boxador únic, un ésser a part, un
"only orle".
No hi havia cap boxador que tingues un llebrcr, ni que dibuixes amb
talent. Primo tindria talent; es caricaturitzaria ell rnateix, els seus peus,
les seres mans i el san Babear, 'Mutt
sud Jeff, Primo and Dick; això sol
asseguraria una publicitat mundial.
persistent, grotesca, i per consegüent,
cridaria l'atenció. Aquell puto' desmesurat, tot just capae de gargotejar amb una estilográfica — instantániament beta malbé — una firma de
parral. manejada d'un dia a l'altre
u:: Ilapis ple d'humor i de finesa.
Era el súmmum de la inversernblanqa i de la facecia. i per consegüent, no va provocar mai el mes
Ileu escepticisme.
No obstant, un dia van: tenis una
alarma. Un dibuixant americi, potser menas crédul que els seus com•
panys, o havent reconegut, a despit
de la ingennitat volguda, una gran
habilitat profesional en els dibuixos
firmats Carnera, s'olia posar-nos un
parany.
El cas es que un bon dia, en un

dels gran; gimnasos de N'ova York
on Primo s'entrenava diariament,
vaig reconeixer entre els espectadora
un caricaturista molt conegut, pertanyent a un dels diaria mis impor.
tants de la ciutat.
Vaig tenir coto una intuició: "Su.
posem — vaig dir-me — que despees de Bentrenament, aquest artista
vingui a la nostra llotja i demani
Primo que Ii faci un dibuix quaise.
vol. Encara que li objectem la fatiga.
la transpiració. Sera!: unes excuses
molt tronades i ens será impossib'e
de refusar-nos-hi sense desvetllar definitives i perilloses sospites."
Més valla, al contrari, donar una
prova decisiva del talent artistic del
gegant italià.
El nostre amic Bengs estava naturalment present. En dues paraules
vaig posar al corrent de les nieves
inquietuds, i moments més tard haviem parat el top. A la tercera pagina del bloc-notes que sempre dula
a sobre, Bengs liada fet del dibuixant
una caricatura a primera vista rud:mentada i inhábil, peral, aixi i tot
d'una gran semblança i plena d'humor.
Em sembla veuse encara l'escena;
l'artista americà fent uns apunts de
Primo que boxava en el ring, i a dos
passos del!, un dels tut és célebre/
dibuixants d'Europa fent, per la sera
banda, un croquis del seu coHega
amb una ingenuitat i una poca traça
sàviament volgudes.
Recordo molt be—era a l'hivern—
que el caricaturista ianqui portava un
gran abric de quadres 1 un paraigua
de cro_ssa penjat al braç esquerre.
Com es natural, el croquis voluntariament ingenu de Bengs reproduia
fidelment aquests das accessoris.
Un cop acabat el dibuja, Bengs ern
passà el seu bloc-notes, les dues primeres pagines del qual havien quedat en blanc, i vaig anar a amagar-lo
a la butxaca interior del vestit n.ue
Primo tenia penjat a la sera llotja.
Mentre feien massatge al gegant,
raig explicar-li la situació:
—Anea amb compte — vaig dir-li;
;heu vist un dibuixant entre el públic? No Mestranyaria gens que despees, quan estareu vestit, vingui a
demanar-vos que li feu un dibuix daNant seu.
- Perú qué li diré? — fea Canesverat — ja saben que sóc incapag d'agatar un Ilapis.
—Asa u, explicaré el que heu
fer: a la butxaca interior de la vostra
americana Iti ha un bloc-notes, que
figura que és vostre, és clar, a la tercera página del qual hi ha un dibuje
del nostre adversari. Si us demana
que dibuixeu, Ii proposeu de fer-li la
caricatura. CoHoqueu-lo a tres pass,:
davant vostre, en la mateixa posic:es
exacta del dibuix, i d'aquesta manera
li será impossibie de veure el que fea.
Fea com si l'estigueu dibuixant, i
cap d'un moment, ,,arrenqueu trauquillament la tercera página i firmes
davant dell l'obra d'art.
—O. K. — contestà Primo — no us
lii amoineu; entesos.
Amb prou feines Primo s'hav:a
vesdt, vetad el nostre dibuixant americj que truca a la porta de la lloda.
—Ron dia, senyor Carnera —va
dir, allargant la ma—, he admira t
tnolt els vostres graciosos dibuixos,
que denoten una veritable habilitar,
cem no es ganarla esperar d'un pugilista.
—Son molt amable — contesta el
calés — amb una serietat inmertorbable.
—Ein baria un gran plaer — digné
l'altre — que volguéssiu be n un dibuix
davant meu. No us vull amagar que
hi ha incréduls i males Ilengües que
fan entren que els dibuixes no els
feu ves. D'aquesta manera jo podria
fer callar aquests escindas.
—Res mes fácil. Mirem si volea,
us fase la caricatura. M'excuso per
endavant 5i no surt gaire he, perquè
acabo d'entrenarme i segurament em
tremolara el pols,
—Esteu excusat — digué l'arnerica,
encisat.
—Si volea fer el favor, poseu-ros
de perfil. Aixi. Em penso que será
més fácil.
Primo, tot fent el Set/ papen amh
un art consumar, no s'adonava de la
veritable catástrofe que l'amenaçava.
L'ames:ea slavia tret l'abrir de quadres i amb tota cura rIlaria deixat
sobre una eadira, junt amb el paraigas. I el dibuix de la tercera pigina el representava amb aquest característic abric i el paraigua penjat
al braç! Això ens esguerrada el
marro! Mentre Primo. amb una serietat admirable. s'anava a posar a
la feina, jo, de darrera estant del
model improvisat, Ii feia senyals desesperats. Amb la mi, Ii assens-alasa
l'abric, tot dibuixant sobre el mea
vestit uns quadres imaginaria, li 25.5enyalava el meu braç esquerre, tot
fent el gest d'obrir un paraigua... El
gegant, despees d'haver-me mirat
instant amb estupor, mira el croquis
i tot d'una comprengué la situad&
us faria res — va dir al seu
model — de tornar-vos a pesar la.
buriel Els quadres grossos fan de tan
ben dibuixar...
—Amb tnolt de gust.
—1 mireu — alegi Primo, acostantse-li — us haurieu de posar el para-gua al braç, aixi. Sabeu, jo només se
fer caricatures...

Lion SÉE
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Davant la
inquietud deis

42 detinguts

funcionaris
Manifestacions aclara ti,des del Sr. Marraco
Madrid. 17. - Les declaracians del
ainistee de Finances publicades a la
nema preduiren alarma entre el per"anal actiu i passiu de l'administra-

Els periòdics de la nit publiquen

at s aciariments fets pel prop mi:liana El senyor Marraco diu:
El pressapost ceta necessitat d'una
pa poda en les despeses. Lal aniperque d'aixa depile el cresa de la nacia. Nalga no ignora que
conceptes de personal han sofert
extraordinari augment. S'imposa,
Ores, una important reducció en
al:restes consignacions.
Això, de totes mantees, no vol dir
ase es vagi a irr la reforma aria) perajici d'interessos legitima. El Govern
t cl propòsit descometre-la, ateneos
as dictan le la enes estricta justica.
En les classes passives hi ha mul'osad d'elements que. be per haver
,Jicat la 5eva activitat a altres tres
ala, després d'haver-se apartat de
. 1 dministracia voluntàriament, quan
-cara estaven en condicione d'haver
eguit servint, o he per comprar amb
nana persona:, gaudeixen dama
aeluments realment extraordinaris
es perjudici per al pressupost.

En el cobees azteua i en les ciases elevas:es de l'administrada, catajaca també casos molt nombrosos
se senyors que formen pare d'entitata
.51cietats en les quals cobren tan.le sous crescuts. Aquesta inrompatiritat és manifesta , i. per tant. és el
-se jo vull establir. De tot Falsee ni
sarlar-ne.
N ° is P essible o PoS ar - s e que ele
empleats dediquin les llores llames a
atres activitats. Prou desgracia Es
tue no els base: per a la seca subaisAria el seu haver oficial. En aquest
aire poden estar tranquila els jun.
anaris. El mea criteri s'orienta en.
sets aixa, o sigui, cap al:a on existes s: e:5 abusos.

riisturbis

en efectuar-se

l'enterrament d'un

comunista
Baaas, r7. - D'un quant temps enaa,

:asa tots els enterraments ciails que es
as en aquesta cana: motiven escandols.
raaiiestacions i anedregaments. L'enarrament del jove comunista que va re;atar ferit dies enrera, ha promogut fets
aquella mean.
Ja abans de l'enterrament, els elements
csmunistes han comencat de repartir
clandestins invitant a una manis
:estada contra el governador, com a proasta per la seva ordre que determinats
tererraments d'extremistas lacio una
saetada a la poblada, per tal d'evitar

'as desagradables.
a:e sortir l'enterrament de la placa de
asi-sIburu, els extremistes han tractat
ese el fúnebre seguid s'encamin é s cap al
cesare de la poblad& Els gas-clics han
e:aat aqueas prepasit, i aleshares sha
ars-aasit una situada de violencia que 5 'ha
eaes a diversos carrers propers. Han
v a intejat els apedregaments centra els
saaradeas deis carnereos, i a causa de
les forres de se g uretat i d'ass:' han haut de donar diverses caree-ses, especialment al carrer de Sant
:aancese, han jet 'este sarnas la transalitas a aquella zona.
Tots els periòdics protesten enèreicaaent per la repetid ó d'amaests fets.
cualifiquen de barbar e. aroceaiment de
amvertir els enterraments civils en ma.
aiiestacions politiquea

r na querella contra

!ex-director de
uretat Sr.

REUNID FEIXISTA

Se..

Andrés

Madrid, 17. - La Sala supra
'el Tribunal Suprem s'ha declaat competent per a enneixer de
a querella criminal formulada
el senyor Marius Jim e nez Luis
centra l'ex-director de SegUretal
senyer Manuel Andrés Gasaus,
aeusant-ln de diversom detectes
ter infracicla dels deures conatilacianals.
Per a la inalrucciö del sumars
h a estat desigual juige deleant
ei ma g istral de la mateixa Sula
senyor Lurio Rolde& Nisarte.
Tamb4 pel senyor fiscal de la
R eübli c a siia interessat que ea
llieri lestimoni literal de la querella per tal d'exordiar les neions corresponente centra el
9,a aa r •Iim a nez Laä.

UN NACIONALISTA BASC
Y ORT I UN DE FERIT PELS
SOCIALISTES
Bilhao, :7. - Salan rebut noticies
danant compre que en la romeria de
S'ata ree s'ha produit una batalla entre
iiversos indiviaus socialistes j naeionaits, les Fiascos. Ha resultas incas el naaan aFsta Jasa Carrarahl. i ferit grey
altre. anomenat Olozahal. també na-

¡celtista.
La guardia civil ha practicar la dek, Isció de set socialistes i un nacionalista
algas.
66,36.-666.

Santander, 17. - Lc u comissari
de pulida, un inspector i dos
agente han sorprès aquesta
una reunió clandestina feixista,
al segon pis de la casa Munero 13 del carrer de Eugenio Gutiérrez.
Vollieren l'edifici els guàrdies
d'asean. ¡ la polis-lis entra en un
saló que aparentava Oäser tlit
gitanas, 'lavan' el qual hi /savia
un altre local prepara( per a la
reunió. Per alguna de les finestres deuen haver i p l Pis reemita la l'urea pública, i, quedant-se en manegues de camisa.
aparentaven fer glinnastirm guau
arribat Eautorilat.
Han ealat delinguts 42 individua, que han ' passat a la preeee
per .irdre governativa. Entre elle
hi ha alguna regidora de la Dictadura. ruilututro relirals i persones de aran relleu en aquesta
capital.
Amagats en el mare d'una ftneatra han estat trobats faset' les feixietes, reglamenls i proclames per als soldats amb el
signe del feix.

El Consell de ministres acorda
legislar per decret sobre el
problema huller d'Astúries
S'ha tractat també del nomenament de fiscals
per al Tribunal de Cassació de Catalunya

?e

El President de la Ha tornat a Madrid Lo intromissió
República ha sortit la Comissió encar- deis militurs en
d'estudiar In política
cap a la nava regada
la delimitació

Madrid. 17. _ El Gavera ha estat re- sien ocupat del pla general de trehall,
especialment del relatiu a pressupostos, perqtre en el censen de Palas t no
calma 5i11,5 tractar de les linies generals de la Ilei econamica.
en el Canse!' de la fórmula per a reSe li ha preguntat si alada ocupar
el Caneca de la repcsició de funcionasoldre el problema del pa.
que
ras,
i el cap del Govern ha contestar
El senyor Del Rio ha contestat
shavia parlar incidentalment d'amasan as- negativament lIa afegit que aque_a
sumare pera que tia shavia arribar a un assumpte es troba encara en estuca.
acord definiría, per no hacer estudias
A les set de la tarda el cap del Gotots els ministres el problema en el vern, que ha estas tot el mati al seu
"raport" que hacia distribuir entre despatx, on ha rebut algunes visites
elln.
i despatxat aria) el sots-secretari, ha
i q a afegit que segurament ea el veta rebut ele perioaistes i els ha dit que
consell de daous, s'arribara a una ;o- no tenia noticies a comunicar-los, puix
lucia definitiva.
que tot el que hi hacia estava especificar en la nota oficiosa del CenNOTA OFICIOSA
sen.
Un periodista ha preguntar al se"El Gavera ha deliberar sobre Mies
renta temes de politica general. Sha nyor Samper rl l'aplicaciä de Farti.
ocupar preferentment de pressupostos e de 114 de la Constitucia al problema
del problema huller d'Asearles. Sha huller quedada aprovada en definitiva
acerdat, donada la iniporthasia d'aquest en el Consell de denla passat.
-Com diu la nota-ha contestat el
slatrer i de la necesaitat de ressoldrel o
tractat de l'asanih urgencia, que el Con- senyor Samper-. llene
sumare,
pera no es tracta de la seva essell de ministres faci as de les facultats
sins
dele
transita preaplicada.
tricta
que per- a aquest cae concedeix la Coas vis, per la qual cosa a les sis de la
Muda de legislar per decret.
els
ministres
de
shauran
reunir
El ministre de Gnvernació ha donar tarda
cornpte de l'estas de l 'vire pablic a Es- FillanCe,; i Inclastria a fi de redactar
l'oportú decret.
rama. eme 85 n'oh satis factori.
Ha afegit el senyor Samper que enDespees salan ares, entre aares, ele secara que anbre aquesta Miestie ja !sagiients
via
dictaminas el Consell d'Estas, és
Presidencia. - Decret diztant normes
probable que ara hagi de fer-ho novas
Per al funemnament dele serveis de la ment.
Direcció General d'Aeronautica, d'acola]
Un altre informador li ha pregunamb el credit que figura per als serveis
'l'aliada en la vigent Ilei de pressu- tar ei l'aplicada de l'article 1 as de la
es faria extensiva al proConstitució
postos. Decret suarimint la Direcció General del Marran i Col n',8jes . j en el seu jecte de conreo cotoner i al de sublloc establint la Secretaria técnica del venció a l'Ajuntament de Sevilla, a la
Marroc i ampliara les facultats de l'Ale qual cosa el cap del Govern ha conCa rnissari. Dearet conferint a les pla- testar que nomas el problema huller
ces de Ceuta i Melilla a l'Ale Comissari as el que pot causar una alterada
atribucions que la llei ceceado als d'ordre púbhc. i as l'imic al qual s'ag avernaior civils a les provincies, aco- plicara aquest article, encara que conn'edades a les madalitate d'acanales pla- sidero els airees sumniament interes-

unit en Consell des de dos guares d'ame
del mati fins a les mes de la tarda.
Els periodistes han preguntar al na/lastre d'Agricultura si shasia tractat

resiecia d'estiu

d'Itni

Madrid, 17. - S. E. el President
de la República sorti ahir cap a la
Granja, en es proposa descansar iturant la temporada d'estira Acampanyaven el cap sie l'Estat el general
Ruiz Trillo i el secretari general tle
la Presidencia, Sr. Sancher Guerra.
Durant l'estareig del senyor Alcala. Zamora quedaran sentrinudes
d'una manera absoluta les audiancies,
atara únicament a altsdrid cada dijeres per a presidir el Consell de ministres.
San Ildefonso, 17. - Aquest matí
ha arribat la tnare politica del President de la República. aconmanyada
dels tuls del President.
A la tina de la tarda ha arribas el
cap de l'Estar, accumpanyat de la sera
esposa i ajudant. En altres colases ha
arribar e! aeguici.
L'entrarla al Palau sha efectuar per
l'arc de Sant Josep. Allí Yesperaven
el cap del galanes militar, el general
de la guardia civil de la regia, governador civil, alcalde de La Granja,
cap de la Comandancia de la 'minaba
Civil de Segavia, comandant can de
l'escoda presidencial. ama l'oficialitat i l'administrador del patrimoni.
Un nambrós públic shavia congregas davant de Palast. Els estallaras
' Iel Callegi Internacional shan situar
junt a lace de Sant Josep. portant al
"lavara banderes alemanyes i capacurarles, Els alimmes atta ven presida;
pel director del Collegi. El públic ha
aplaudir i ha victorejat el President.
L'alcalde els ha donat la l'enea.,
asida, contestant el sanyor Afaala
Zamora amb frases afectuoses.
Per tal de prestar servei durant
l'estada del President, ha arribas una
eeccia de seguretat al comandament
d'un sors-oficial. També prestará server una secein de carrabiners al romandament d'un oficial.

Una reincidäncia deJ general Gi l YUS i5

Madrid. 17.- Esa sortir del CesMadrisl, 17. - Es traba a "'Madrid, de seil, el ministre dc la Guerra, senyo:
CoHidalgo, ha dit als periodistes el aeIntestada del Mareta occideataa la
missió espanyola de limits, fortnada pel güent:
-Fa algan temas ena va sorpresatinent coronel d'Estar Major senyor Eareías i el comandant del matera cos se- (Ire «dure a "Informaciones" tia art1cle firma t pel general Gil Yuste.
nyor Gazapo.
L'esmentada Comissió. unida a la Co- tal índole, que em vaig veure precimissió de limita francesa, ha recurrean sar amb gran dolor, per tractar-se d'un
militar aman llorejat i que baria presper espai d'un mes la zona Inviste cera
nostre territori de Santa Cruz de Mar tat grana serveis. a im posar-li un mes
d'arreas. Donada l'avaneada edat del
Pequefia amb el territari sIe Protecto
-ratfncès. dit general i el sea mal estar de
Com sigui que els treballa de delimi- salta. a la primera indicaci6 Ii vaig
tada havien de fer-se sense altea base cOmmutar l'arrest per un altre que
carretera fica que un ala obtingut de lsu hacia de com plir al seu pera,
',ostra zona d'HM per l'aviadas francesa, el meu astorament ha esta ,. gran quan
la toponimia de la qual es trota equi- he viet firmas pel mateix general un
Qual tracta de la
vacada en els seres punts Inés impor- altre article en el
tants, ambdues comissions acordaren pro- bandera.
coses
no
es poden permeAquestes
posar als seres respectan govern s, que tre: no es pot consentir que el; miper les rt• spectives nadons es proceelcixi litare portal a la prernsa les qüestion;
a aixecar sengles plata topograiics d'una de l'exereit i del s o vol, i per a evizona camufla de vuit quilòmetres, de tal tar-ha &mara an decret aviar, per tal
forma que cada cornissió s'interni <M a que d'una ve g ada quedin tallades
veMa per a-requita:s lzon rel aouestes intromissions dels milideslucís identificar ambdós
tara en la política.
Ha acabas dient el ministre que el
ja h titO- (l'arrer article del .aeneral Gil Yuce
esamti haurar
E
ni'
eat
tr
aenbia
a'
rap
am
eid
ine
b
lIt
'
otdaix
Conferència de Bagarla
ser acabare en un termini de tres 11, e- l'havia enviat a l'auditor. per si hi
:OS, al qual fi novansent les dues comis- havia resaonsabilitat per al set' autor.
a Màlaga
sions de limits procediran a assenyalar
la frontera. comptant sobre aquest tala.
latixecament del qual ,estendrà a tota
Granada , 17. - .A l'Agrupació Sola zona espanyula d'HM, una distiacia
cialista ha donar una conterencia Luis
Río
Gueura
de 25 quilametres, a partir de la costa.
Bagana. Ha estas presentar pel senyor
Les comissiuns francesa i espanyola de
Fernando de los Rios, el qual ha desestiueiarà
limits, que hall recorregut la nostra
tacar les quaittats del dibuixant en treutila ironterera des de Timit Mis a Tilire l'espera a les figures. Bagaria desCatalunya
acta estimaren tambe. en principi, que
cobre - ha dit - que el case als alela definitiva linia divisada del li c a tee
rnanys els surt del cap, i su puden, per
i la zona de sobirania es--torafncs
tant, treure-sel. perquè els surt de luirpanyola hauria de deixar, dintre de caaa
Madrid, 17. - A les cinc de la tarda
seriar de l'espera. Adleuc no essent faterritori, les cabiles o fraccions el major el cap del tamicen ha visitat el ministre
ca comprendre la caricatura. el llapis
nucli geográfic i politic de les quals cor- d'Obres Paliques, senyor Guerra cal
sie Bagara& fa/as que tate encertin a
respongui a tata de les duce nacioas, per Ras. L'entrevista s'lia prolongas fins a
veure el que hi lia de dolor i sofriment
quedar Futre de la tenia ideal fronterera dos quarts de set.
sants.
en els traeos.
eeS.
El sentar. GUERRA DEL RIO lea
que les separa.
El senyor Bagaria ha recordat la seva
Decret creant una Insteccia General
estada a Granada, fa deu anys, de pas
MANIFESTACIO D' OBRERS Es creu que en aquesta definitiva de; estar interrogas pelo periodistes sobre
AMPLIACIÓ DEL CONSELL
de
Calanies
i
dictant
mames
per
a
l'asrepara
haura
regateigs,
Eobjeete de la visita, i ha dit el selimitad(' no la
per América, oir l'estela Primo de Riveganització dels serveis per al desenrotEn e: d'aquest inati sha
SENSE FEINA
en contrae la situació avantatjosa de güent
ra. Llavors, cont ara - ha dit Paga- Ilatrent
del anagrama de colonització que tractat en primer tenue de l'ocorre-He vieira a veure el Pre"(iderst del
França respecte a Espanva a la fronterla -, per be gue !tan paseas tres ans,
eta en la reunió de la Diputació Perno senas' República. Es refereix des- s'indica.
ra fraaca-espanyola del mar re] del afarroz. Consell cont molts abres dies . Hem parapreciat
Sta
de
les
Corts.
manent
Decret
nornenant
el
Madrid.
senyor
Osvald
i
glossa
1
7.
Davant
lat
de la possitilitat de prendre'm volt
la Prepees a la caricatura anecdótica,
sem- sidanda del Canself s'hatt manidies de repass per ara no pol ésser. Peri' interviu sobre "Patria, trans une i Fernanda Capaz. delegar d'afers indige- l'actitud d'intransiganCia en qua
blaven
collocats
els
reprcsentants
de
nes, de l'Alta Comissaria d'Espanya al
qué he d'aplicar el pressupost del rneu defestar, uquest. mali els obrers
l'oposició, i sha convingut en la nenartament. que ea i5.5eL el cierree eme e;
Sha referir també a la caricatura Marroc.
cessitat de desistir de sota altra con- acuse feina per a demanar que
aleinanys
i
inexicans,
va aprovar. Per tant, aquest repite el
contes
dedicada a
Decret ampliant filas al 21 d'agrest proqueden setiae efeete els dealionafrisé el mes d'arost a Catalunya, on hi
de navegante, presidirá i guerrers. lía per el termini per a la publicada del vocataria. Sisa acordat utilitzar les menta es comencin les obres
iarticle 114 de la Consatribucions
de
Ira la meaa famili a . i, és clase al reatan
cens electoral.
estas mole aplauda.
públiques anunciarles.
Ca ncessia d'una subvencia per al cer- entida per a legislar per decret.
del mes viatee es faran comentaris, i
El Govern considera que el probleUna Comissia s'lla entrevista,
se Matriamiran rropósits relacionan anea
tamen comercial de carácter internacio- ma
huller, amb l'amenaaa d'una va- amb el snts-secretari.
Madrid, 17. - Al migdia sha de- el problema català,
nal que sha de celebrar a Santander.
d'aquest
ga,
está
compres
en
l'apartat
vialent
incendia
a
claras
un
l'Eselasia
Ilan acuda forres d'assalt i
Un periodista ha dit:
Justicia.- Nomenant magistrat del
-D'aquí a alesaores poden «arree
Tribunal Suprem Cl senyar Joaquín' anhele aue es refereix a pertorbacions issits invitat els neanifestants a Parroquial de Sant Andreu, del terne
de Uraain i Cadaval. advocat de l'Es- erens clordre pitinlic, amb iniminent disaoldree's, ordre que ha est sil municipal de a'illa%erde Alto, i aha mates coses.
propagat amb sota rapidesa als edificis
tat. Ideen, ideen, el senyor Onofre perill.
-Efectivament - ha eantestat el miEls ministres han tractat del pro- ate s- st seguidament.
venís i a la casa parroquia!.
Sestee Olamendi .advocat fiscal de la
nistre - i rnat 1113 amb la impr-essia fa31As larda, una ;ultra ComissiO
el
mieatala.
donant
coinate
blema
el
seracudit
innuediatament
ha
Sala
vorable
que sembla haver-hi sobre aquest
de
l'Ajunsisena.
Decret
fent
La
sessia
as de l'autoCuenca, 17. entrovistat n'ah el director vei de bombees del Pare Central de assumpte.
nomenament de
tament celebrada per a Felecció de ritzacia p er al nomenament de fiscal nistre de Justicia del
Cassació
de
de
Seguretat,
nones!.
els
ha
eniiscals
Tribunal
de
del.
i
ha
localitzat
el
Madrid, que rapia.ament
nou alcalde resulta tumultuosa. Fou del Tribunal de Cassació de CataluCatalunya.
rnunient el se/1 criteri de prohi- sinistre, per tal d'evitar que es propaciega el n' erutare directiu del comité nya.
als • edificis propers.
gues
Treball.está
cada
regada
mas
El
Govern
Republicana
de
El
ministre
va
donar
tola
mena
de
manifesfacinns
d'Eequerra
partit
del
Els bombers hale Ibarra ami, la manCuenca senyor Alfred García Ramos. campee de :es t at de les gestiona en Confiat en que el plet arnli la Gene- a la via pública, i que recollirin
d'uva
manera
Faltareis a la sessió alguns regalors cure per a coma:inmutar anth la teta- ralitat quedara resolt
qualseval petició que se li fes ca d'aigua, i hau hagut de recórrer, per
maja tic tancs, pci provennent al sen
dretistes, i realitzada la votada duna ic, ra p idesa possible la Ilei de l'atar satisfactòria aviat.
Iransinetent-la als Poders
poble de Jetafe,
mar vote a favor del senyor Garcia obrer aprovada recentinent per les
Sha tractat també dele pressuposl'orces de la guardia civil i
Ramos, cinc a favor del regidor dre- Corts.
tos dandi:salda i treball que s'exalta(Eles
i
han
ajudat la tasca del; hombers, i han
Indústria i Comere.-Sonnetent a naran en el primer Consell de Palau ,
tista senyor Rutilan Herraje,
aconseguit que les j'ames es 'acalleregias de contingents la importacea La supressió de la Direcció del
paperetes en blatte.
Madrid, 17. - Sha publica t el hac essin.
El públic que assistia a la SeSSiö de fustes en restan d'adinisaia tem- alarroc i Colònies ce den principalEl temple ha quedas reduit a remes, la« del Baac d'Espanya de la setmana
Direeciú genera l mera al ragim d'cconornia necessari PRESSUPOSTOS ADDICIOes manifestà de manera molt diversa. Pasal. Conferint a la
i sha enderrocat la cúpula, quedara so- passada, que conté les seaaents
En pujar el non alcalde a l'estrada, del sIe Comerç i Polit:ea aranzelaria, di- per portar a la practica cl pla ceopabhe sortiren visaues a la Repablica, verses funcions que abans tren ateces nantic que es praposa desenrotllar el NALS A L'AJUNTAMENT lament en peu les parets de l'edifica
La cartera comercial del Banc no té
Les perdues san grans. Sagneren les
n'entre també se sentien visques al 'er l'oficina de Creant les divi- senyor Marraco. Es creará la secretaDE MADRID
¡ion; geola g ames i hidrograiiques na tacnica, que s'annmenark "Secrecauses del sinistre, aixi cona Si aquest j'u:retiene d'importancia, puix que els
reixisme. Es prodei una coRissia,
30
millons de pessetes que aumenten
ha estar casual o intencionat. Na la ha
,seg ades als diversos districtes ini- taria tècnica del alarroc" i que comla qual en toril malparat un fill del
els descornares es compensen malla els A
liagus desgracies.
regidor d'Acció Popular senyor Na- nora. Ordre maasterial exceptuant del atendrá, tots eis assumptes referents
que ‘lisminueixen en les pillas de compMadrid, 17. - lrt la reunió celebrada
cer Collado, que fou voltat per un regim de contingente l'entrada de sao a la nostra zona marroquina i es dores de cridit arnb garantia.
grua de republicans i fortament apa- niatocicletes de la societat belga sarao Inés amplie; facultats a l'alt per la Junta Consultiva alunicipal salan
Els ballets en circulacia retrocedeiAtiliers Gillet.
comissari.
aprovat dos pressupostos addicionals 5 un
llissat.
seis 19 milions de pessetes, a passar de
Marina.- Decret prorrogara fins el
Per atendre cls assumptes de coló- que importa dos milions de pessetes, per De lo troloalla de dos 3.a38 a 4.tirq, a en canvi, els compres
31 de deseenbre vinent, o abans si nies es creará una inspecció desIli- al pagament de les obres d'urbanització
cerreras pugen 11 de 970.07 a 98a.o.s.
halagué; promulgar la nona Ilei de cada per complet de la secretaria téc- del sector de la barriada d'ExtremaduEls compres corrents argent del Trecadhvers en una
ra, on serme constraits els blocs sie caarutecc.n a les indústries i comunica- nica.
ELS INTERESSOS
sor auementen en so milions i nag el
cions maritimes, les ordres
La secretaria i la inspecció radica- ses barates municipals, i un altre, de
a
saldo desfavorable des de 46.4 a 157,
maa eta
rials de 30 de gener i te de març d'as ran a la Presaiencia del Consell.
200.00o pessetes, amb destinada a la reDELS OLIA1RES
els beneficia liquida comptabilitzats
iorma de la pavimentada de la Plaça
quest any. relatives al Conveni pro7reixen en 2 millares, de ao.1 a 22.3 TiMajor, iniciades fa molts nietos.
.sional amb la Companyia TransarIbis de pessetes,
Vigo, 17.-Es concixen algnms
Madrid, 17. - Els exportadors i im- läntica per a la preatació dels amaseis
Els altres comptes del baben no efedetalls st/bre la trobatta list (102, reaten medificacions essencials dignes
portadors d'olis d'oliva de Sevilla i al- de les línies 1, 3 i a, del quadre de
transoceäniquea.
esquelets en sities tendeles ttür .le ressenyar-se.
tres elements interesats en l'exportada comunicado:1s
Estat.- Decret traslladant al conELS AFERS NAVALS
oliaire han dirigit telegrarnes al Pre110 htevieus estat retirados de la
solar general a Dublín, el cansol gesident de la República, al President del neral nomenat
.116,11166
Duana, del tunal Id es dona
a
Lisboa
amb
cate
go17. - Els obrers de la Cons- manida 01-1,11111/1:11110111.
Consell. als ministres d'Indústria s Agri- da de ministre
Cádiz,
plenipotenciari de seproComerç
unit
amb
al
director
de
tructora Naval clan
cultura i
el que
zona classe. senyor Placid Alvarez
TRAGEDIES ESTIVALS
S ' 1111. eU1111/1' n IVal 11111' les facial han arribar de Puertoreal per a pria
testant de lautorització que autoritza Buylla. I n
letnt, ascendint a ministre
testar contra la dieposiceu de no do racions estaven >tense retirar (lea
ale ports (lunes de Catearles la llame taeni p otenciari de segona classe, el
Granada, h 1. - l'entre es tiafactoria ' le afatagorda la-narl de ja fein sis anys.
importada d'oh estranger de cacau, quan cansol general d'Espanya a París,
aven diversos tunecina 811 UD
València
construcció d'un vaixell planee
el preu de 'oli d'oliva es baixissim, i unit eategoria de ministre de tercera,
.11 volteen d'airee:sima tamemeEl governador els ha procreas de rieles lean circulat diveraes ver- eatany del cama d'aviada exisexisteix una gran crisi d'obrera a An- senyor Josep Prieto de los Ríos, i
a
Madrid
la
peticia;
despeas
trametre
ialusia. Lesas, está prohibida a tot el aisuasant continui al dit lloc.
sions j la poliens no deseansa per (cid prop del ¡eoble d'Armilla, ha
territori espanyol la importada d'olis traslladant al consalat general de LisValencia, 17.- En la Seo sij nula:- els manifestaras shan dissolt pacifi- 1;11 d'esehrinier el Tic hi lea;;¡ de 1 1 1 n n nl ofegat Franeeac NI :trCO
carnear.
de blats.
p
estat
la
e:
ul
la
nota
sobresortint
ha
!lesas, de 28 attys.
boa, al canso l general a Viena, sePuertoreal, 17. - Corn a protesta
nene Erancesc Ra nero. Nomenant constitueló de la minoria adscrita al
La Ilion ha estal produida pe:
per haver-se [ter a la l'actoras de af a- veleilti gone sendas', un vigiles uno.
cònsol general d'Iaspanva a J erusa - senvor Martínez Barrio. presidida pel
congestió. C1.111 sigui que el eatagorda la construccia del vaixell plaletra el senyor Juli Prieto Villabrille, di p utar a llores sen y or NI nr ca Mira tt aer, ha tancat el comerç dunas 'Mes i ttuelut t t Josep Garrido Vela indexo daver no sorlin a la superficie,
haisca del par--da.quesvonr
cap a Buenos Aires tara uns vint
ELS AGENTS DE VIGILAN- que es trabava disponible.
hores.
anys. Alta va contraure matra- el personal d'Aviacid alean HanConcediste la Banda de la Repúbli- tit 'l'Unió Republicana Auronamista.
Naval
sha
dirigir
I.a
alestranea
eat a Faigna, i eom que no ha o
A
neveras
ha
estas
la
oreCIA QUE HAN PASSAT ca a al. Justin Godard, ex-ministre Una altra
engrossir la manifes- motel, mullid al cap de poe temple
a
Cache
per
a
trolial el eoa de Franeese,
es tada de protesta organitzada pele
, presitlent de la Conferencia :anda d'al g una regidora als q uals de
j
'almas
>0Na dona. Josep es va tornar
la
LA GENERALITAT
" ¡ P U' aVi,"' ar els btonbers de
del Treball de Ginebra, i al senaor considerava absents detinitivainent
lan
presidirla
per
l'alcalde.
nbrers
i
caear
i
linguó
dos
Al(lealtades, ols guate, amb ganxea
Lluís "1. exeira, ambaixaslor secretad l'A iuntanient. L'ex-alcalde senyor
aquesta pealara') els äniens estas' niel/
Es din que fa cosa (le des In u es extret el eada\ er.
general de Negr.oeiS Estrangers a Por- far n . q ue va es ser tumbó baixa al dit excitats.
Madrid. 17. - La "Gacela" tugal. Concedint la Gran treu d'Isa- 'Aren. va ()cunar el seu caca, i encara
SI rias van 11 1 01if vis fills du GarriSuragosaa, 17. - Not islas tic
out no va intervenir en les &liben:do Vila, i que ;mema', reatillt els Casa donen eantple d' estas deaP ublica avsli la aegüent, (naire de bel la Catalica al senyor Joan Bofill, Ci0113. es creer que esta en contacte
enis a ES- ararla tworrestuda ti 1 1 u aques.
GovertiariOt
ex-diputat a Corta.
aadavers
1
els
factura
t
amb els que s'allanyaren i han tornat.
"Excelentíaimo seneir: Este
ALBINANA ES SORPRES 1 ,,,nyit a norn del Sel l pare. listi l lie ienti. En una 'linea situada als
Guerra. - Proposaia la concesaia Tanibé es va vetare cl regidor senyor
Josepa
Ministerio lat tenido a bien de- de arcas de plata del Marit Militar, Cano Coloma, ex-diputat de les Consvollonts do la rintal es trobaver.
EN
UNA REUNIO CLAN- amimenat
sots-oficials
clarar excedente:: voluntarios amb pensió i sense, ale
tituents.
Shttt comprovat que Garrido estitiejant una distingida familia
de
tropa
de
la
m'arta
divisa:,
i
alasses
por haber pasado, a su ¡lisianDESTINA
Ininoria afecta
En
constituir-se
la
nt
a
Buenos
Aires,
l
d
e
(lo Saragossa, la qual invita t.
‘ 11a , rae
per alteradores d'ordre públic ocor- al senyor Martínez Barrio, el muta
e ia, al servido de la Generalidad
mori die meso:: abuns d'arribar passar-111 une guatas dice a una
regudes els dies 8 al lo de gente
la macabra expediciú st Vigo.
de C at a l uta , de conformidad con de 1933, fets que foren declarats cont Marco aflranda va fer dues mattifesbolla senyoreta de 17 anys,
Ciudad Real, 17. - Al Govern Cilo dispuesto en el aparladO fi de guerra. Diferents decrets de cen- tacions: l'una. une continuará (tetenP o steriortnent s'h a fel pAblto d'un alt cap d'Arlilloria. Aquesta
Manea,
de
les
Blasbo
Una
relacia
sant
la
doctrina
de
vil
sha
facilitar
del decreto de la Presidencia del ,essii, de !libertar condicional.
senyoreta i 111 filia de la familia,
inareadameitt esquerrista i l'altra, per multes imposades als 24 veins .lo que diversos fills de Josep
Consejo de Mintalros de 28 dn
a formular una dentuda que CS re - Carrion de Calatrava per haver-se d o , r eaiden t a Vigo, havien mort han seme n( n paasejar per la finn'ami prifaximo pasado, al per, DECLARACIONS DEL SENYOR
Ítaca' a un deute amb l'Ajuntatneat felillit el dia 8 amb el senyor Alba si flUssints .‘trtaa, i que el se ta pare ea, ¡ en arribar a la vora de
SAMPER
sonnl de los Cuerpos de Investidiscurs reclama els cadtivers, i se en- l'Ebre han decidit banyar-so El
cuntret oels carnissers, de l'extrarraili, tarta, el quid pronuncia un
gación y Vigilancia y Seguridad
En avaluar el Consta el senyor i que puja a 47.000 pessetes. Seenbai La nota diu que els monas ele la posa que sss Macla i le la trittliesa c ori .etel ha arrossegat la invita.
que actualmente prestan servi- Saumer sisa limitat a dir als perio- q ue idatuns van pagar no 5C sap a qua; multa san per haver atacar el restan d'amnesia ¡
que no l'oren reliralS da. quo ha desaparegut solaVal-t
cio en la referida Generalidad de distes que tot estava contingut en la p era el cert és que el diner no ha i tun donarme compte a l'autoritat per les causes exposades
gua
governativa.
nota oficiosa, i que en realitat sha- arribas a l'Ajuntament.
Calalufla."

del

Esülés:a destruida
per un ineendi

Semejó metala al municipi de Cuenca

El darrer balanç

del hm d'Espanya

El diputat
Mareo Miranda denuneia irreularitats
a l'Ajuntament de

'.13.1666614

Dimecres, 18 de jultot de 1934

LA PUBLICITAT

Llei referent a les posicions Unes paraules del
Conseller de Finances
de l'Africa Occidental sobre el . règim
solamente los derechos establecidos
en el arancel de exportación.
El café tributará a razón de as
céntimos por kilogramo en concepto
de cuota suplementaria de la contribución rústica sin perjuicio le los derechos fijados en el arancel de exportación.
Artículo cuarto.— Los edificios enclavados en terrenos que no formen
Parte integrante de los de cultivo,
tributarán a razón del 15 por ciento
de la renta li uida real o presente.
Los solares enclavados en la ciudad de Santa Isabel tributarán a razón de una peseta, 5 0 y 25 céntimos
metro cuadrado, sc ina la calle en
que caten situados.
Este tributo se extenderá a las demás poblaciones cuando los servicios
municipales ermitan establecerlo; en
tanto no se establezca los terrenos
no edificados tributarán conto riqueza
rústica.
No se considerará solar a los efectos
de este tributo la superficie que formando parte de una edificación no
exceda de mil metros cuadrados, si
bien lo edificado debe representar
cuando menos el 25 por ciento de la
totalidad de la superficie.
Articulo quinto.— El cacao en grano y sin tostar, producto y procedencia de las posesiones españolas dei
Airica occidental tue se despache en
la isla. a partir del primero de octubre de cada año, satisfará su itn.
Portación en la Peninsula e islas Boleares el derecho de 25 pesetas 010
or cada loo kilogramos hasta la cantidad de 10. 5 00 toneladas, entendieodose ue las toneladas que excedan
de las 10.500 satisfará el derecho de
15o pesetas oro por cada roo kilogramos de eso Ile10, señalados para
el cacao de otras procedencias en la
nartida 1.338 del vigente arancel de
Aduanas.
El café en grano y sin tostar, proaucto v rocedencia de las posesiones
aspañolas del Africa occidental. satisfará su importación en la Península
e islas Baleares el derecho de 8o pesetas oro por cada loo kilogramos.
modificándose el que seira;an en su
partida 1.381 los aranceles de Aduanas vigentes.
La Dirección General de Marruecos y Colonias fijará las normes a oc
ha de sujetarse la exportación para
justificar erfectamente la procedencia y las condiciones de calidad (me
tación.
ha de reunir el producto rara ser auQueda prohibida, sin previa autoriza- torizada la exportación a la Peninsuls.
cin de la Dirección general de MarrueArticulo sexto. — Se autoriza a la
cos y Colonias, la expartación de cacao Presidencia del Consejo de Ministros.
al extranjero sin haberse cubierto el nora variar, modificar V completar los
cupo para la península e islas Baleares aranceles de exportación e importa
que establece el articulo quinto de esta e:6n vigentes con los territorios esLey, aun cuando la exportación se efec- pañoles del Golfo de Guinea y para
tuase antes del mes de octubre próximo, anenbar una nueva instrucción de re-principio del año agrícola de /934-35.
caudación.
Cuando sea autorizada la exportaPor tanto:
ción al extranjero. y siem re, como
Mando a todos los ciudadanos cm:
se ordena, con la obligación de cu- coadyuven al cum limiento de esta
brir el ClIDO mininto para la Peninsula ley así como a todos los Tribunales
e islas Baleares, el cacao satisfará v autoridades tue la hagan cumolir.
Madrid. — La "Gaceta" das-ui publica
la següent Bei:
"El Presidente de la República Espahola a todos los que la presente vieran
y entendieran, sabed:
Que las cortes han decretado y sandonado la siguiente Ley:
Artículo primero. — Para los gastos
de la Posesiones Españolas del Africa
Occidental, durante los dos últimos trimestres de 1934, se conceden créditos
Por la suma de 5.857 0 33.97 pesetas, en
ra forma en que se expresa en el estado
letra A.
Los ingresos para el mismo semestre
se calculan en 4.715.683'07, en la forma
igualmente detallada en el estado lesra B.
Articulo segundo. — La contribución
territorial sobre la riqueza rústica en
los territorios españoles del Golfo de
Guinea se satisfacerá como hasta ahora,
par una cuota fija de diez pesetas por
hectárea y una suplementaria, a razan
de la cantidad que se determina en cada
caso, con relación al producto obtenido
en los diferentes cultivos,
La administración podrá conceder tebaja de la cu ota fija durante el número
de años que se juzgue suficiente, por término medio, para llegar a la obtención
del producto en las fincas de e a
-ción.
Los terrenos dedicados al cultivo del
cacao pagarán la cuota fija de tres pesetas por hectárea durante los cinco primeros años, a contar desde la concesión
provisional o desde que realmente empiecen las labores en las fincas.
. Los terrenos dedicados al cultivo del
café pagarán tres pesetas por hectárea,
durante los siete primeros años, en las
mismas condiciones, contados, y los dedicados al cultivo de la palmera de aceite, una peseta por hectárea y año durante los primeros ocho años.
Las concesiones a censo tributar:In por
territorial igual que las defiaitivas, según el período en que se encuentren.
La Administración fijará la reducción
que corresponde a la cuota de esta condición para los terrenos dedicados a pastoreo o cría de ganados.
Articulo tercero. — El cacao tributará
a razón de 40 céntimos por kilogramo, en
concepto de cuota suplementaria de la
contribución rústica, sin perjuicio de los
derechos fijados en el arancel de exour-
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AMB MOTIU DE LA BOTA-

DESMENTIMENT

DURA D'UN VAIXELL S'A-

DEL MINISM D'ESTAT

NUNCIA EL COMIAT DE

Madrid, 17. — Al Ministeri d'Estat
han facilitas la segúent nota:
"No té fonarnent la noticia que
circulas recentment relativa a haver

CENTENARS D'OBRERS

Vigo, 17. — A les duanes de Barre- estat cridat pel Govern l'ambaixador
ras s'ha verificas aquesta tarda la bota- d'Espanya a Berlín per a tractar de
dura del nou vaixell tanc "Campalans", deterrninades negociacions arnb una
arnb destinació al Monopoli de Petrolis. potencia europea."
Han assistit a la cerimónia el governador, l'alcalde i diverses representacions, que han estat obsequiades amb un CITACIÓ DE DOS OFICIALS
loca.
El director de les drassanes, senyor
DE CORREUS
Barreras, ha aminciat que si ei Govern
Madrid, 17. — La "Gaceta" publica
no concedeix cap co a construcció a
compte dels vuitanta milions de pessetes tumbe dos edictes de la delegació del
votas recentment per les Corts per a Tribunal de Comptes de la Republica al
construccions maritimes, bausa d'aco- ministeri de Comunicacions citant els
oíicials de Correus Rafael Torres Garsniadar diversos centenars d'obrers.
cia, reclamant-li 53.91208 pessetes, prucedents de l'estafeta de Porcuna, i
l'atuse!, reclamant-li 11.197 pesseEL PROBLEMA DE LA
tes amb 71 cèntims, de aparegudes esencarregat de l'estafeta de Pozuesent
BENEFICENCIA A MADRID
lo de Alar.
Madrid. 17.—L'Ajuntartient de
Madrid redactarà inca aviat un
projecte per a resoldre en gran
part el problema de la beneficencia.
' Consistirà a obligar els propietaris, comerciants j incitastrials a enclavar al marge dret
de la façana un número Iluminéis de llum fixa. Tributaran per
aquest número JO cantiras diaris,
que es destinaran a alleujar la

y

s

El Consell
d'ahir a la

Generalitat

mendicitat.

(Ve de la primera pirging;

n•n••n

TOTHOM DEMANA PASSIS
DE FERROCARRIL
Madrid, 17. — Els funcionaris
d'Obres Malignes han dirigit al
ministre una instäncia en la
qual deinanen que se ' dotin d'un
carnet, ferroviari que els permeli
viatjar en les rnateixes
cimas que els oficials i classes
de l'Exercit.

.

Finalment s'acordi nornenar una
ponencia integrada pels Consellers de
Finances i Economia, la qual dictaminará sobre els permisos que se
soHicitin per installar noves emissores de ràdio-difusió.
Un periodista, acabada aquesta nota del Consell, preguntó al senyor
Dencás l'abast de la cornunicació de
resposta a la nota del Govern central, punt el mes important del Con-

sell d'abir.
El Conseller interi de Governació
es limità a dir que fins que sigui
coneguda la resposta pel Govern central no será f eta pública.
En aquest moment el senyor Com.EL QUE COSTA COBRAR panys entr ã al lloc on es trabaren
els periodistes per tal de recollir el
ELS ARBITRIS MUNIsenyor Dencás.
CIPALS
Preguntat, lambe, el President sobre el mateix puna repetí les paraules del senyor Dencas i digné que
Je Cajis que, amb motiu de la cobranal Goca dels impostos municipals, han hagut avui seria enviada la resposta
pel correu ordinari, i que
d'ésser concentrarles forces de la guar- vern central
per
sentit
cornil
no
seria
donada
a la
dia civil i d'assalt.
Sernbla que els bornes del dit poble prernsa fins que el Govern central
conegués.
se n'han absentat, retirant-se a la serra, la
Afegf que el Consell s'havia ja
deixant soles les dones a les cases.
acabat,
i com que els periodistes inEn el cobrament actuen agents judicials per a les diligencies d'embarga- sistiren sobre l 'bast de la comunicació al Govern central, aclari que
ment que calguin.
sols per
Es sabut que la guardia civil ha ha. aquesta era satisfactaria, no
gut de disparar a l'aire en diitintes oca- al senyor Samper, sinó per als que
invariable
del
la
posició
estimaren
sions, sense produir víctimes.
La forila ha estat agredida en entrar Govern de la Generalitat en aquesta
al poble, i ha resultat ferit un guardia qiiestiä interessant per a tothom.
Seguidament es retira a la residenconseqüencia d'un cop de pedra.
S'han practicat nombroses detencions. cia i s'aromada dels periodistes.

LES COMARQUES
GIRONA

LLEIDA

portuari
--

MesEficaç obra de la Generalitat
tres tarragonina
Concerts
SereEl Conseller d'Hisenda, eenyor
nes Altres noves
Mari' Esteve, mentre esperava
Lleida, 17. — Ha quedat acordada en
el senyor Companys, estigue una ferm la construcció d'una carretera dibona estoma parlan amb els pe- recta de Lleida a Tolosa, per ntitja del
riodistes, els quals lambe espe- tros que es construirà per tal d'unir
raven el President.
Esterri amb Saint-Girons. Aixi es faciLa conversa es va desenrotllar litará el tráfec entre el Migdia francés
eta un terreny completament
l'Occident de Catalunya. Grácies a
1 itst, perä malgrat això, hem de aquesta nova carretera, la distancia enfer constar que cona sia que fou tre Tolosa 1 Lleida, uns 300 km., podrá
censurat ion discurs pronunciat éster coberta en unes sis hores. Cal dir
en el nalting pro port de Barce- que la millora serà realitzada a expenlona, hagué de dir que no el co- ses de la Generalitat en el tros que afecta a Catalunya.
neixia, perquè no hi havia parat
— Aqueas mati han visitas la Paheria
alencid, perú que en l'assumpte una nornbrosa comissió de mestres de les
del pont. ha d'insistir en les se- comarques tarragonines, els quals
ves manifestacions, o sia que sortit més tard en direcció a Tremp,
aixf cona Ii sembla lógic que els on avui inaugura les seves tasques l'Asports de Barcelona i Tarragona sernblea de la Federada de Mestres de
lt a gin eslat ciane iderat s, especial- Catalunya.
ment el primer, cona d'inteiqs
— Dissabte a la nit es reprendrá naadhue que el Govern pugui de- vament l'Assemblea general de Joventut
fensas' la legislacid d'aquests Republicana, suspesa per l'anornialitat de
porte, no considera defensable les circumstáncies politiques passades.
— El dia 23 del correcta a la nit, doque s'atrihansixi l'execueid, puix
que aquesla ha de passar al Go- nará el tercer concert de la temporada
al Teatre Municipal l'agrupada musive rn auUmom.
cal Orquestra Filharmònica de Lleida.
— Dijous, a les nou del vespre, la
senyoreta Carine Gutiérrez i el doctor
Amali Km donaren un concert de cant
¡ piano per mitjà de reinissora de Radio.
— El G. E. Pla i aluntanya té pro e
una excursió a la Vall d'Ordesa,-tad
Ali e a la tarda, mentre el guardia de que realitzará els dies 21 I 22 de Factual.
Seguretat Francesc Pujol, que viu al
A
la carretera de Madrid a ' ran—
carrer de Joan Blanques, „es baixos, ga, encreuament amb la de Tarragona
netejara la pistola, 5-a tenme 2 dissort i Puigcerdà, ha topas un automúltil de
que se li dispares, i el projectil feri un turisme amb un carro i un camió. Per
rellogat sen anornenat Manuel Tersa Fa- casualitat han resultas ¡Ilesos els viatbo, de 27 anys, al qual penetra la bala
gers del primer, i el cotxe ha quedat
pel pit, i Ii sortí per l'esquena.
destrogat.
El ferit. despees d'auxiliar al Dispen— A la partida Fossä, d'Almenar,
sad del diets',.te. o,, els facultatius quaCarbolificaren el seu estat de pronóstic greu, s'han barallat Sebastia Llop i anties
nen i _loan Segues i Pallerols per
fou traslladat a la Quinta de Salut LA ressentiments. El segon, (huata la batall au c a.
lla ala tret una pistola i ha engegat
dos /ros contra el primer. La inervotcha de la guardia civil ha posas fi a la
[arana..
— Com a presumpte autor del robatori comes a la casa de camp de Cosme
Ferrer, de Cenia, eamistent en 175 pesAl Dispensad de la Barcelnheta fou
setes en bitnets del Banc d'Espanya i
auxiliat asir a .a tarda el nai du tretze un rellotge polsera, ha estat detingut
anys jaume Domínguez j necees donu- Miguel Tos, de setze anys.
dinas al carnee ue sant Lar,as. 37, el
— El comissari d'Ordre aúblic, senyar
qual presentara una contusiä • l'orelia Martí abot, ha rehut avui la visita d'un
esquerra, (Se pronostic reservas, oaasio- enginyer
la Companyia del Canal
nat en esser agredit amb la /mama d'un d'Urgell. de
Han tractat de l'assutnpte 'Ir
urguencr ambulant. Després de cura:,
regs.—C.
passa al seu domiciii.
.. — Al dispensad de Gracia fou auxinada altir a la tarda Francesca IlartiIICZ Martmez, de 20 anys, soltera, que
,111 a Mozart, 14, la qual prcbcIllaNa una Baralla Accident Atropellarnent
Detenció
intoxicaciú, de pronöstic reservat, oca- Manifestació de dol
Festa Escolar :: Moviment de
sionada per hacer ingerir voluntariatranseünts
ment una reguiar quantitat de sublimat;
despees de curada, passá al seu domiBadalona, 17. — Al carrer de Torcili. Sagnaren els mObils que l'han im- tosa s'han barallat Donirmec López i
pulsada a atemptar contra la seca vida. Sánchez, de 57 anvs d'edat, i d'ere
— També intenta suicidar-se, inge- Tudela i Villamora, de 27 anys, havent
rint una gran quantitat de benzina. resultas ambdós fenilo de carácter
Francesc Jover i Miralles, de viat anys, lleu.
que viu al carece de Soler i Ruvirosa,
— Al carrer de Francesc Lavret,
to, primer, el qual llagué d'esser assis- cantonada al carrer de les ' loro. Tautit al dispensari del districte.
tomóbil núm. 40718, de la matricula
— En caure casualment d'un tren, a de Barcelona , ha atropellas el nen
l'Estació de llagória, el funcionad de Antoni lderbois i Comes, de 12 anys
ja Companyia M. S. A. Josep Rius Ma- rfedat. i ii ha prodult diverses lesions
llo', de 31 anys, que eh/ a alartorell, a la regió occipital de carácter heu
s'oaasiona diverses lesions i tnagola- de les quals ha estas curat al Dispennient general, de pronóstic reservat: sad municipal.
fou assistit al dispensad dHostairancs.
— Al Dispensad municipal ha estas
Despees de curas de primera intenció. assistida Valentina Gavarrós. de 44
"L'Alianca",
a
la
clínica
atlys
d'edat. domiciliada a Barcelona,
ion traslladat
An ude. 45. per hacer estat
on quedó hospitalitzat.
— Salvador Fort Vicenç, de 33 atropellada pel carro núm. 225, d'aanys, que viu al caree r de la Llacuna, questa matrícula, propietat de Josep
94, quart, i Estanislau Gros, de 35, do- Vidal i Tomás.
miciliat al carrer de Marti Vilanos-a, so,
— Per infondre sospites a la politercer, es barallaren per Miestió d' inte- aja d'aquesta ciutat ha estat detinunt
Eitalia Rino Bianci i Talaniona. de 25
ressos.
Estanislau administra al seo contrin- anys d'edat, el qual hacia estat excant uns quanta cops de puny. Salvador Pulsas d Espanya per indesitjable l'aay
llagué d'ésser assistit al dispensari de 1932.
— Aquesta tarda alta efectuat l'enSant Martí, i després passa al seu doterrament del senyor Manuel Sau:: micili.
— Ahir, a les set del mati, un auto- llana i Garcia, pare del nostre volaut
mäbil que va fugir atropella, al l'asseig amic i collaborador de LA PUBLIde Maragail, el vianant Lluis Costan. C1TAT senyor Santillana. Hl han
de 17 anys, que viu al carrer de la Gar- concorregut nornbroses amistats del
rotxa, 13, baixos, i li causa distintes finat així cona del seu fill Manuel,
contusions a distintes parta del ros, de president del Centre Catalanista Reles guata fou auxiliat al dispensad publicó, adherit a A. C. R., la Junta
d'Horta. Despees de curat, passa al seu directiva del qual hi ha anat en cor-
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Al dispensad de Gracia fou asadtit, abir al mati, Pasqual Grau Baffle,
de 31 anys, domicilias a Santa Perpetua, 25, porteria, el qual, treballant en
el seu ofici de jardiner, s'ocasiona una
ferida incisa a la ma dreta. Despees de
curat, passi al seu domicili.
— En intentar fugir d'un autobninibus, al carrer de Sant Joan de Malta,
fou atropellat per un taxi el noi de 14
anys David Sirvent, que vio al carrer
de Luchana, to6, primer, el qual resulta amb diverses lesions, de les quals
bou auxiliat al dispensad de Sant Martí. Despees de curat, passà al seu do—

inicili.
— Joan Martínez Coll, que viu a la
Riera de Sant Miguel, 52, baixos, estava dedicas a la venda ambulant, quan
fou requerit per 'agent de la Policia
Urbana Antoni Mauri, agredint-lo
aquell.
El guardia rendí l'agressi n , i Joan
Martínez hagué d'ésser assistit al dispensari de Sant Gervasi de distintes lesiona i erosions. Fou conduït despees a
la delegació del districte.
— En una torre de Sarria, propietat de Josep Gansachs, es presenta un
carretee amb una targeta signada. segons sembla, per l'amo, senyor Josep
Gausachs, en la qual encarregava al
sen administrador que lliurés al portador els "nobles que ressenyava.
L'administrador, de bona fe, Miura els
!nobles. els qu'ala estan valorats en unes
vuit mil pessetes. Despees es de: :ad
que la signatura que hi havia a la targeta era falsa,
— En passar la n'atinada passada pel
carrer d'Amàlia Pere Roig i Llobera.
sortiren al pas dos desconecuts armats
amb pistoles, els quals l'obligaren a aixecar els braeos, i ii robaren isn pessetes que nortava a la cartera i alguines
monedes d'argent. Els desconeguts, una
vegada en el seu poder els 'diners, fugireta

poració.
Aprofitent novament l'ocasió per a
repetir al senyor Manuel Santillana el
nostre mes sentit condol.
— El diumenge passat, al Centre
Catalanista Badaloní, tingue Ho y el
festival escolar organitzat ner l'Escola Catalana, el qual es veté animadíssim. Els infanta de l'Escola posaren en escena la "Sirena'', d'Andes
Mestres. que obtingué un gran Cata i
interpretaren diverses cançons i danses ritmiques amb molt d'encert. L'Esbart de Dansaires de l'Orfeat Badaloni
lambe hi collabora amb alguns ballets
suc cridaren molt l'atendía
— Durant el diumenge passat, vingueren per ferrocarril, 11.200 viatgers
passar el dia a la nostra ciutat.— C.

MANRESA
Conferencia de Josep M. Planes ::
Sardanes
Festes de barri
Manresa, 17.— Ila estat fixat
al divendres, dia 20, la data en la
qual donará la sera conferencia el publicista Josep lt. Plattes, al local de
l'Associació de Deuendents. L'acte enmeneará a les deu de la nit. Existeix
iiuolta expectació per esceltae la dissertació del nostre company Plattes.
— Per l'Ajuntament han estas nomenats uns guatas veins de cada bari
riada. Hi ha el propòsit que vol
abano de la Festa Major d'aquesta
ciutat, se celebrin unes festes de barriada. que vindrien a substituir les

antigues enramades.
— El Centre d'Esports Manresa.
obert la inscripció per tal que es pu g uin inscriure els aficionats al fetbol
q ue p retenguin jugar en el campionat
amateur de futbol de Catalunya.
— Avui, a les deu del vespre, hi
batirá Eacostumada bailada de Sardanes. al passeig de Pere III. La Cobla
serä La Principal de Bages.—C.

CAULAN8

Festa a S'Altar() :: Desaparició molt Les obres del port Exposició d'art
a Vilaseca :: El servei de taxis :: Procomentada :: Teatro
Girona, 1 7. — El diumenge dia 29 tin testa municipal contra un acord refcrent al nostre port 1l Aclariment
drà 'loe a S'Agaró una batalla de flora. Abusos deshonestos :: Altres naves
Aquest acte tindrá lloc al marc esplénTarragona, 17. — Ha estat aprovat
did de la placa dels Roserars, f tant pel
nombre de vehicles que hi concorreran l'expedient de rectificació del tractat de
com pel lloc escaient on es desenrotlla- vies de la Companyia del Nord, als
terrenys propietat de la Junta d'Obres
rä, promet revestir un alt relleu.
— Ahir, a les quatre de la tarda, des- del Port.
aparegué de la nostra ciutat el veí Ha— En la sessió de la Junta d'Obres
/non Rodríguez Graiz, el q ual es dedi- del Port celebrada avui, el president,
cara a comissions comercials, junt amb senyor Colme, ha explicat la presa de
un fillet de poca edat anomenat Ramos. possessió del nota enginyer senyur RaEs desconeix el parador de tots dos, la fe! Gadea, i de la del càrrec de vocal
desaparició dels (mala. per éster bastant pel senyor Aguilera Pardo, nou delegat
coneguts en aquesta ciutat, ha provoca: maritim d'aquest port.
diversos comentada.
ML1eSI matí ha estat efectuat
— La guardia civil d'Anales ha de- i'enterrament del senyor Ramon llorenunciat a! Jutjat municipal el vei d'Os- nus, el qual durant molts anys,
sí, Josep Bernger Massachs per infrin- temps de la monarquía, liarla represengir la vigent Ilei de caea. Li ha essat tar Tarragona al Congres i al Senat.
ocupada una escopeta i unes peces que
— A Vilaseca, amo motiu de la Eeshavia caeat.
ta Major, s'oraanitza una interessant
— Per a aquesta temporada d'estiu
exposieui
d'Art., en la qual prenen pan
s'anuncia al teatre Albéniz l'actuació de
c* repujador Antoni Coll, Tescuttut
diversos espectacles i compcnyies de coJ. Saivasior i el pintor Pere Recaseas.
mi dies, entre elles la de Margarida Nie— Una cuneaste) de xoters ha visigo ¡ Ende Borras.
tas l'alcalde accidental, senyor Furt, per
tal de ter-li uns suggeriments que mi-

TORTOSA

El delegas d'Ordre Públic :: Abusos
deshonestos

Tortosa, 17.— Entre els acorda
presos pel Ple de les Esquerres, a les
camarques tarragonines,
el

figura

d'haver vist amb sa:Isfacció, l'actoa-

ció portada a cap pel delegas do"Ire Públic. a les comarques del Baix

Ebre, senyor Mestres.
— Despees d'entrevistar-se amb els
dementa arrossers Per tal de Posar
ben ciares les queixes formularles a
:a Generalitat, amb motiu ele la
sita feta pels representants del Govern Central. ha sortit cap a Barcelona el cap dels Serveis de la Generalitat. senyor
— Per la guardia civil, feto defngut ahir a Camprodon Joan Fabrecal, de 30 anys, el qual, la tarda d'shin intenta violar una nena de 12

anvs, i Ii causa diverses erosions q
li torea curades pel inetge forense. - C.

GRANOLLERS
El mercar

kIATARO

TARRAGONA

Sessió del Municipi

Vària
En el mercat de dijous s'efectuaren les
següents transaccions: mongetes, a 52
nessetes; cigrons a 52; ordi, a 16; civada. a 12; moresc, a 22; faves, a 19;
veces, a 23; tots aquests preus s'entenen
en pessetes per cada 70 litres. Les palates es cotitzaren a 15 pessetes els son
Al mercat de ponerla es cotitzaren les
gallines de 12 a 20 nessetes el parell; els
pollastres, de to a 20 nessetes, també el
paren; els nun, de 2'75 a 3 pessetes la
dotzena. i els conills, de 4 a 5'50 pessetes cadascun.
Es ja en gran quantitat la fruita que
es parta al mercat. Aleó fa preveure per
a aquesta temporada que es comprará a
bon preu.
— Acords presos en sessió del 12 d'aquest mes: S'aprova l'acta de la sessin
darrera. S'aprovaren els comptes, per un
import de 3.06o'94 pessetes. Concedir
permis: a la Cooperativa popular de
Fluid elèctric. i al senyor J. Pérez Gómez, per a la installació de 1-et 0 i 5 , i a
Francesc Ramonerla per a construir una
casa. Comprar un vagó de yorada per invertir en la placa de Barange. Destinar
a les Escotes de Patota d'acord amb els
mestres. la mateixa quantitat que els anys
anteriors es destinava a nrcmis. Per a

Robatori

Lea colónies escolar'.
Altres noves

Matará , /7. — Han estat sostretes
86o pessetes en enetáHic i una llibreta
de la Caixa d'Estalvis de la casa del
carece de Sant Francesc, 8 5, segon
habitada per Francesc Soler Reig.
— Ha tornas a la nostra ciutat
primera tanda de les cok:mies esto-

lar , . L'Ajuntament d'Hostalric obs
quia els infants que han acabat l'estiucig amb unes canses de caramels.
— El Foment de Turisme "Via
enlla" organitza una excursió
autocar a la Cerdanya, Pireneu irat,,
CéS i Vall d'Aran, del 23 al 26 del

COntent.
— Per a les properes testes, ta
Sala Teixidor organitza un festival
en el qual hi llaman curses a peu
un festival esportiu infantil.
— Durant el termini de quinte
dies restará de manifest al públic,
la Secretaria de l'Ajuntament, als
efectes del seu examen i interposició
de reclamacions pels contribuents ire
teressats, el padró per drets i taxis
municipal; dels que han de tributas
per tenir estables de bestiar Ileter
a l'interior de la cintas i corresponent
ilmarien el servei un taxis.
a l'actual exercici. Passat el termita
— En la sessid celebrada ahir, ei fixat es considerará definitivamee
Consell de govern municipal acorda fer aprovat l'esmentat padre, per tot e
constar la protesta de la Lorporació per que no hagi estat objecte de recia.
haver-se reservas el Poder central, en /nació. — C.
el servei de Ports, l'execució en el de
'Tarragona de les Beis de l'Estat, i sollicitar que sigui modificas el traspás en
el sestil de concedir la dita execució
L'Agrupació Romea :: Cobrament de
la regió autónoma. L'acord ha estat
la patent d'automòbils
Noticiari
traslladar telegráficament al President
de la Generalitat, President dei Consell
Cada diumenge arriba a la riostra ce
de ministres i ministre d'Obres Públi- tat
tan gran nombre de forastera, que
ques.
el Passeig de la Mar es ven animas cota
— Demà sortiran de Madrid els 30 un dia de la Festa Major.
nens que componen la coiainia escolar
— El vinent dijous, dia 19, l'Apea.
madrilenya que rornandrá aquí du- pació Romea representara, al Saló
No.
rant un mes. Al mati arruaran a vetats, l'obra del poeta Josep Iii.
de Se.
Reas, des don, en un autocar, sels con- garra -El Cale de la Marina"
Aquesta
duira a Tarragona.
representació clon la temporada teatral
— Els delegats del Foment Nacio- 1933 - 34nalista Republicá de Reus, que assisti— A l'Hotel Flora, de Banyoles,
ren a la reunió de la Federastä d'es- jugar una simultània d'escacs el conegtva
querres de les comarques tarraganines escaquista guixoienc, president del
1
que se celebra diumenge, han fet cons- Club local,
senyor J. Saura. La par.
tar la seva protesta en ‚cure curn e:: les tida era a 20 taulers. En guama diva;
notes informatives d'aquesta es publica, i n'empata dues. El jove
jugador gui.
entre altres acords yesos, el d'obtir xolenc iou molt felicitas per aquest
uaa msstinaci a ama reicrencia a l'ac- magnflic resultat.
taació 1 tica ssgu'da pel diputa: se— Dissabte acaba el termini volara
nsor Andrau, que m'In% et. les seves f1 tari per al pagament de la patent nales. Els delegats del Foment fan constar cional d'automäbils. Les patents no payac aquest acord no fon pres durant la gades tindran un recárrec
de 20 per ¡co;
seca assistència a la reunió. — C.
pero si sún retirades del 21 al 31 de iu.
— Les veïnes Josefa Domingo, Ro- lioi, aquest recarrec será reduit al deu
sa Rigau i Encarnació Queralt han de- per ton.
nuncias Pere Jiménez Romero, de 69
— Sessió municipal: S'aco r da pa.
anys, natural de Huelva, per abusos gar una gratificació de 15o pe,setes a
deshonestos comesos en les filies de les cada un als funcionaria municipal; sedenunciants, didat entre sis i r.ou anys. mors Bordes, Carbone!' i Irla, ama
— El mes entrant vindrà a Tarrago- carne al pressupost extraordinar,
na una excursió integrada per 3 0 alum- al cobriment de la riera del Moneo:
nes de l'Escola Normal, de Versalles.
pels treballa fets per aquella senyors en
— Els veins Enric Garcia i Francesc la confecció del padró de les contribuhan
qüestions
cornercials,
cions especials per a pagar l'emprèstit
Cerda, per
arribat a les mans, i Cerda ha amena- derivas d'aquelles obres. Nomenar,
cal amb un ganivet de grosses propon- cord amb el dictamen de la Comissiä de
porten de l'escorxador mucions el Garcia, el qual ha presentat tot Governació,
Araseguit una demanda. Amb el correspo- nicipal el senyor Jcaquim Ferrer i
nent atestat, ha passat l'assumpte al via. S'havien presentas al concurs dotze ciutadans, i sobre aquest nomenament
Jutjat.
hi llagué un minúscul inc:dent per Un
— Moviment del port. Vaixells entrats: "Ajax", de Barcelona; Feman - excés de susceptibilitat de la minada de
El regidor senyor Rocosa dedo de Ybarra". dv Gijon. Sortits: la Lliga.
nunci à uns suposats atropeilaments deis
"Ajax", cap a Valencia. — C.
carnissers que venen carn dolenta. La
Presidencia promete que s'ocupada daADRIA
questa qüestió, i que es ¡aria una ins-
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compra de !libres per a la biblioteca especció.
Festival escolar :: Alees
colar. Ratificar les disposicions donades De teatre
— En la classificació definitiva deft
er l'Alcaldia. d'acord amb el senyor
noves d'interès
cursetistes del magisteri de 1033 h obConseller regidor del departament de
tingut els número so, la senyora Maria
Sant Adrià, 17. — El dissabte pas- a'ilaseca; el 25 , la senyoreta Gertruds
Governacin, sobre el trasllat del mercas
alde bestiar a la placa de Barange, en sat. a la nit, a L'Amistat triornia
alasgrau, i el 28, la senyora Joaquinn
atenció a la petició dels negociants i la tea regada la companyia Clapera amb Sanú, de /a costra ciutat.
insuficiencia de la plaza del bestiar per la representació de "La Gloriosa".
— Es treballa activament en les obre,
— Diurnenge, amb un exit faloa mercat d'aquesta classe, i acordar el
un del cobriment de la riera.
definitiu trasliat de l'esmentat mercat a guer i encoratjador, se celebra
diversos
qual
festival
escolar,
en
el
— Aquest estiu, i degut a una Esa
la placa de Barangé. Permetre als autogala dels seus ble iniciativa de l'actual Ajuntamentar
busos cme acuden al mercat, que nuetrin nens i nenes tetenadés
parlantencomençat a fer-se la recollida d'esce
descarregar mercaderies i passatge al dots, adés recitant,
braries en carros tapats. Aquesta perlloc on tenien acostumat fins ara, ahani tant.
un
loe
diumenge,
del
nit
— A la
va millora, per la qual feu tantea C2"
ute traslladar-se al parador de la placa
arrasa
hoin
cregue
intencionat,
que
panyes de premsa el notable periodiaa
de Barange, i perrnetre igualnient cas recollir el passatge i els encareces, ale ma- un hon tros de canyes de la rilsa dre- senyor Bosch i Viola des del semanas
riu
Bes6s,
sufodel
3filea, ha posat fi a una calare;
teixos llocs, mentre aquesta °pereció no ta, cara al nord,
duri mes de /5 minuts. Entre EarribaJa cant Eincendi, despees de molts es- tat que ja sernblava endémica,
i la sortida bocean, peda de romandre al iorços, alguns ciutadatts. Quasi anual— El jugador de futbol senyor Salo
cosa al mateix
parador de la pina de Earange. Obeir ment esdevé semblant
que esta ioyant uns partits de prova
indret.
un concites per a 1m cartel l anunciadar
el primer equip del Casal, produi
— Amb tota mena de certesa se impressió molt bona amb la seva acde la festa major, aprovant la proposta
i les bases de la Comissió de festes. Ce- sap que el rector de la parróquia de tuació de diumenge.
lebrar les sessinns de la Comissió de Go- Sant Adria ha oient una forta quanve n, durant els meseta d'estiu i fias a titat de pessetes per quedar-se ansb
el local cm hi ha l'entitat L'Ansistat.
nou acord, a les &tac del mati.
edifici és propietat del Banc Totes
— Dilluns es va celebrar, a l'Hos- Aqueas
Hipotecari. El resultat de les gespital i Asil d'aquesta ciutat la (esta del
tions són desconegudes.
Carme, amb uns foca d'artifici que s'an— Es esperada amb interés la
cengueren a les den de la nit, i a amitinuació una andició de sardanes n e allá sessió d'avui de l'Ajuntament per
veure l'actitud que seguiran mantea cartee de la Cobla Vilaró.
Fon extraordinaria la concurrencia nint els de la minoria de la Iliga.
— La forta maror dominant
tute hi llagué als jardins d'aquell beatafic establiments en el transcurs de tsaa inenge. ultra d'arrencar algunes casetes de banyistes, obliga a aquests
la festa.
a mantenir-les a certa distancia. — C.
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les notes pregado
han d'ésser trameses
atala i abans de les nou
del vespre, a la Redacció:
Corts Catalanes, 589, 1.et
Les d'esports, a Barharà, 11

et

MOLINS DE REI

Proclamad() de la "Pubilla de Molins de Rei" i de la del Llobregat

Atuits motiu d'escaure's el segon aniversad de la penya "Bloc Foment".
tingueren lloc, a la sala de festes de
l'entitat Foment A. I. C., una Pede
de festes, el programa de les quals
donärem anterirmment; destaca entre
totes elles l'eleccia, per primara e
gada en aquesta vila, de "Pubilla de
Molins de Rei", elecció que feu ¡rehallar molt els snembres del jurat
qualificador, davant i n serie de !selles senyorctes que es presentaren
per tal d'ostentar el pubillatge, que
recaigué en la senyoreta Francesca
Martí, la qual té prou mèrits per 4
luir l'esmentada ostentació; fou mol(
heu rebuda. I.es senyoretes Vale
Castellet foren elegides clames d'honor de la Pi,luilia, i junt amb ella
presidiren la festa, acompanyades
"Miss Barcelona" i una serie de be
I lesen representatives dels distrirtes
de Barcelona i de diverses poblacions llobregatanea: les pritneres actuaren de jurat per a la proclamacM
de "Puhilla del Llobregat", titol a,
qual aspiraven les segones.
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"Ortopedia Moderna"

de B. earcassona
TALLER 1 DESPATX
ESCUDELLERS BLANCS, 8 -- Telèfon 10916
BRAC U ERS REGULADORS
per a la retenció absolu t a de la trencadura
Faixes de totes menes - Faixa cotilla abdominal
Faires per a guarir estómacs i ronyons caiguts
Models modem
COTILLES ORTOPED1QUES
pera guarir o corregir les desviariena
de l'esquena
Més de50an ys de pràctica s'in la m:Ilor garantia
can fondada se tan
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ESTRANGZR
Els duaners turcs
Els plens poders maten
un metge de
davant la Cam- , la marina (inglesa
de Washington
bra belga

La vaga general IT
un eliseurs de El Japó denuna San Francisco Downergue ciara el tractat
(Fe de la pc:-tnera pagina

Ets particulars fan de
taxistes

Les millores financeres
i els propòsits de pau

San Francisco, I. - Pela. carrera
IONICS circulen alguna camions degudament custodiara, que es dediquen a

Paris, 17.- Com eslava anunciar e:
senyor Doumergue ha diriga al país
una aHocucia. que ha estat retransroartir pa i llet entre la població.
També es cenen als carrera alguns mesa per radio.
El cap del Govern ha traçat
autos particulars, els amos dels quals
saian prestat a fer el servei públic dc estar de la situacio que va trobar
nuan va prendre el Puder, que era en
taxi.
'g eneral dolenta. a causa de la tic', t2'
aihrat dels Governs n rabsencia d'una
Els proveiments I el correu
majoria paraamentiria
funcionen normalment
Despres ha examinar rämdament
San Francisco de Califòrnia, 17. - iaoor realitzada. usant procediments
La decisió del comité de vaga de per- ...nedits ver a fez iront als probiemen
metre que circulin els traincies r que més urgents, i ha expressat el seu
funcionin gairebe tots els restaurants, agraiment a les majories agrupades
ha disminuir rnolt les causes de vio- q ue han sostingut eis pro:ectes de:
!andes. El comité ha manifestar que Governi
Ha d:t que els resultats oblingute
no deixarà la població sense aliments
i deixa circular els camions de pro- sOn ratenuan:ó del déiicit pressu p osveiment. El correu furviona lambe tan i la minora ex p erimentada per al
mercar molieran.
normalment.
Des del mes de InarC de 1934 han
entrat a Francacrici
Els vaguistes Iliuren a la
mig en or, i els fons de l'Estat ‚liar/
policia uns explottius troatmeniciat d'una alca iniportant.
Per altra banda, ia reiorma tiscal
bata al carrer
vingut a substituir un regim arca:c,
San Francisco, 17. - Durant les DOC tavorable al descabdellament ecotrenta-sis primeres hores de vaga s'han nimio de: pais. establint-se un régan
produit alguns saqueigs de botigues -aliMtarnent 111:110f, que el Govern tincomestibles i diferents encontres dra cura oue atavoreixi les c:asses
isalats entre la policia i els vaguistes. laborioses.
S'han practicar dotze detencions i es
Ha areg:t el senyor Doumergue que
te noticia que han resultat ferides qua. :a gran minora experimentada per
trr persones.
ias finances p úbliques ha yermes der'
Piquets de vigilancia dels vaguistes tintar a l'Agricultura crèdits innorcooperen anib la policia. a ia qual han tants.
fet :hura:cenit, ádhuc. dams explosms
La necessitat de cornbatre Casar
que harren descobert a la via pública. forças. ha obliga: el Govern a ter
adoptar
pel Parlament un pla de
La policia ha practicat un escorcoll
ea mg local situar prop del parir ha .g rans treballs. la reaiitzacid dels qua:s
sorprès un grup crextrernistes que es- serv.rä per a reanimar les activitals
franceses.
tara celebrant ca reuoió.
El p resident ha seguit dient q ue el
Els agents s'han endut detinguts
das-cents individus de:s que es traba- Gocen no cesta un moment d'ocup ar-se amb rota activitat de la segaren reunits.
retat de Franca, collocant les frontIrres en estat nue si algú se sentís
Petits incldents
temptat de violar-les. fracassés totalSan Francisco, 17. - Satan registrar ment en el seu propòsit.
trans incidents, que contribueixen a
El senror Doumergue ha declarar
q ue França no torbara mai la pan cle'3
agreujar la situad&
Contra les facanes de diversos magat- altres. orecisarnent p erque estâ atlastenis i distintes cases de cornerç han sonadarnent ociosa de la seca nrópia
pau.
estat llançades bombes de creosota.
Franca desitja per a ella coas per
De mes, nombrosos camions dels que als altres nabos la seguretat de Poder
es destinen al transports de queviures viure, treballar i mogressar en Pan ,
han estat balcats pels vaguistes.
l'expreso:O d'aquest desig és el que
En una topada ocorreguda entre el ministre de Negocis Estrangers ha
agents de policia i vaguistes, han re- oortat a les nacions que ha visitat
t dos ferits per banda.
r e:e/u-mena L'acolliment q ue Ir ha estar dispensat - ha seguir dient e; cap
Botigues assaltades
siE Govern - demostra que hem esSan Francisco, 17. - La situació con- tar com p resos i això ens indueix a
1:a.ua agrenjant-se. Un nombräs grup Perseverar en el cami envares.
Després de manifestar que l'obra
;:ans mil cinc-cents honres ha intentat
szauejar les tendes de pa. Un altre grup de j usticia eó curo s'acceletarà, ha
acabar
asse g urant que si advertissin
a una cinquanza individus ha assaltat a:ganes vivendes d'obrers i ha destral error; en l'obra Portada a can en cls
darrers mesos. el Govern s'apressaria
ama del mobiliari.
a reparar-los, i invita a tots a conserEls guardies nacionals, pro yeits de var
la unió. considerant el gran ha
ranas, ametralladores i petits canons han aue produeix.
cada cegada que s'efecqueda: concentrats a les easeenest'ad.
Les autoritats faran to el que pugurn
rer a no declarar l'estar de guerra.
La vaga s'están

San Francisco, 17. - A cada moment
augmenten mes n CS dificultats per at
p7.A. eiment, i ja no és possible trabar
cara, Ilegurns ni fruites iresques.
La distribució de pa i liet s'eieataa
Stab normalitat en virtut d'ordres tiren:aaes pe; Comité de vaga.
La vaga general sisa estas a les poblacions de Berkeley, Alameda i Oklaorna,
que retmeixen ea retal uns 500 mil haaitants,
La vaga amenaça estendre's a Los
Angeles, únic port obert de la costa de
Califòrnia.
Washington. 17. - Deu mil obrers
de les Manufactures textils de la carita] i 22.000 obrers de diferents indústries d'Alabama, salan declarar en vaga.
També slan plantejat vagues a San
Antonio (Texes), Dayville (Connecticut),
Benton Arbour (Michigan).
En la majoria d'aquests conflictes
utrácter social, els obrers reivindiquen
aagment de son!, o. en cas coreara
disminució de les hores de treball.
Saint Paul (afinnessota). 17. - Con]
a conseqüència de la situarla, creada per
la vaga deis conductors de camions autormabils de atinneapolis, les autoritats
han donar ordre que estiguin prepara*, a les casernes, per tal de sortir al
primer avis. diverses bateriea
ria de campanya.
Huntsville (Alabama), 17. - Uns mil
nbrers oue treballaven en 15 fabriques
de la indústria taxtil d'aques:a regia,
sla n declarar en vaga.
l'as ara no s'ha produit cap inciden
aaaortancia.

Les elecc. ons de diputats a l'Argentina
Buenos Aires, 17. - El Govern d'aquesta provincia ha convocar el Gas eleatoral per al Ea va del vinent agost, arnb
robjecte d'elegir tz6 diputats, que hauran d'interven i r en els treballs i d:scussions per a la reforma de la CaosMurió.
,.-11111.•

11s

nazis

austríacs

Viena, 17. - Al Burgeland, la po:icia ha detingut nou nacional-tornalistes, a poder dels quals foren orobbades nombroses armes ¡ rnunicions.
Al Tirol una eaglesiia católica ha
resultat amb desperfectes d'importancia, a conseqüencia de rexplosió
d'una bomba. - Fabra.
n•n•nn••

Explosió de grisú a la
frontera búlgara

Belgrad, 17. - S'ha produit una explosió de grisú en una nana de Verchkauchnke, prop de la frontera búlgara.
Rapidaanent slan organnzat els treLa vaga de Portland ós
balls de salvament, pera s'ha topar amb
moltes
dificultats degut a què l'explosió
ajornada
1:
ha provoca immediatament un incendi.
Portland (Oregon), 17. - La disFin, ara han estat extrets de la mina
c assió relativa al plantejament de la
sis cadàvers. Hi ha la impressió que
v aga general per solidaritat amb eis sam inolts els minaires que han resultar
d ockers que estan actualicent en vaga. ha estat ajornada fina que ti
C omité director hagi conferenciar
artib el senyor Wagner, cap del Comité federal de conciliació, que acnalment es troba a San Francisco.Fahra.

101 !diem de fuma

'l eves vagues

N ova - York, 17. - Pot dir-se que
s obre els Estats Units s'ha desencafe nal un vendaval de vagues.
Ultra les vagues plantejades o de
,t s amenaces de vaga de que ja es
enia noticia, s'ha sahut ara que 22
o brers ocupara en la indústria
lt Foil i un gran nombre del, de la
hdÜstria textil es declararan,
d'un
llament a raltre, en vaga a Birminfliant (Alabama). - Fabra.

estafas
París, 17. - Després de prolongades esbrinacions, la poiicia ha pogut
detenir una banda de falsificadora,
d'origen ¡mallé, que havia exercit especialment les seres activitats a
França.
Segons sembla, l'import de les falsificacions comeses pels individus .l'aquesta banda s'eleva a uns cent milions de frailes. - Fabra.

Londres, 17. - Diuen de Toquio a
l'Agència Reuter que el comandant cap
de la flota japonesa ha anunciar hacers e determinar ja l'actitud que el tapó
llama d'adoptar en la Conferencia tiara!
de 1935.
Ha anunciat que un Comitè de perits
está treballant ja en la preparada d'un
pragrama naval, i ha preconitzat la dem'inicia del Tractat de Washington abans
que finalitzi aquest any i la sera substitucia per un nou instrument ba g ar en el
pla de deaarmantent naval. amb robjecte d'introduir una reducció general en
els pressupostos de la Marina,

Bruaselles, 17. - A la Cainbra ha
començat el debat sobre el projecte presentat pel Govern en de julio' actual,
en el qual se soflicita del Parlament la
concessiö de Poders especials, per tal
d'adoptar les mesures que es considerin
necessäries a fi d'aconseguir la restararacial económica financera del país.
El comte Brucqueville, que ha obert
la diseussia, ha reintat les critiques
oue s'havien dirigit al Govern, respecte
d'aquesta demanda de poders especials.

n•nn•n••••MMel.10.n

Inundacions i temporals
Varsòvia, 17. - Slan produit gratin
inundacions a guatee localitats del sud
de Polinia.
Les primeres noticies que salan rebut
diucn que a consequencia de la inundacia han mort 53 persones, perú despees han airar adquirint cada regada
iras gravetat.
Les cuma:cacao:1s entre Gracticia i
Lwow estan taiiades.
Més de quatre mil metres de ponto
ferroviaris han esta: destruits per raigua, amb la conseguent pertorbació per
a la circulació dels trens.
Denles, a la regio de Cracövia han
quedar destruidas en gran part totes
les colines.
La situara') de la capital no inspira
.emences, pera en canvi hi na molta
inquietud respecte de les poblacions situarles prop de Varsòvia, per esperarse una impartant crescuda del riu Vismla per a divendres o dissabte.
Roma, 17. - A Monte Retondo, looalitat situada pro, de Roma, s'lla desencadenar un violent huracà que ba causar grans danys.
El tràfic ferroviari ha quedar interromput durant dues bares.

Machado ha fugit
deis E. U.
Noca York, 17. - Es confirma que
el senyor Machado ha abandonat el
territori nord-arnerica.
}Ion/ sap que en unió d'alguns
arnics ha nolicjat un petit veler, en
el qua) ha embarcar i no ha tornar a
terra, i co creu que Ola refugiat al
tcrritori dc l a República Dominicana.

Londres, 17. - L'ambaixador de
Turnuia ha estat aquest mati al Foteign Office a robjecte de (tensar explicacions al Govern sobre rincident
que ha costat la vida a um mrtge de
la marina anglesa. Ha tramiestat que
els funcionaris de la Duana turca
cregueren disparar sobre un vaixell
'e contrabandistes.
Ankara, 17. - Cl Gavera turc ha
publicar un con:manar sobre l'ocorreala a la illa de S31/10s. Un sentinella
tare dona l'alto a dos oficials anglesos del vaixell "Devonshire", fent tac
i resultant, segons sembla, un dels
oficials ferit. S'espera q ue rincident no
tindri altres conseqüències.
Vathy (Illa de Samos), 17. - El
creuer británic "London" ha ancorit
en anuentes aigües a una distancia de
tres mines.
El capità del vaixell ha desetnharcat immediatament, i acompanyat del
vice-camsol britànic ha dernanat i ohtingut de les autoritats niegues permis per a realitzar diversos treballs a
restret encaminara a recollir el cos
del metge de la Marina, senyor Robinson.
Poc després han començat els dits
ir cha 11 s.
Al port de Tigani estan anclats dotze vaixells de guerra britinics.

el
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El misteri de les tres maletes de

Brighton
Un tartamut amb quatre noms seria l'assassí
Londres, 16. - El aanglant misteri de Brighton, que des de fa un
mes té apassionat el públic anal«
acaba de prendre non caire sensacional.
El trono I lee carnes d'una
dona

Hont recordará que el 17 de juny
proppassat es va descobrir el tronc
d'una dona dins d'una maleta que
havia estat deixada a la consigna de
restació de Brigliton. Poc termas desores es van trobar les carnes de la
victinia, dins una altea maleta, a la
consigna de l'estació de King-CrossLondres.
Després d'aquestes troballes macabres, 'oren Mútila els esforços jets
per identificar la víctima, i amb tot
¡ haver-se seguit diverses pistes, els
detecrius de la Scotland-Yard no !naden aconseguit fer cap Ilurn en l'enqucata °berra.
La policia creia trobar-se dayant
d'un crin/ executat de manera perfecta. No es creia possible trabar ni
les cames ni els bragas de la yictima.
Impossible, donas, la ac y a identificacid i, a la cegada, la descoberta de
l'assassí.

sable d'una manera normal. Es en va
que es busca la seva pista des del
dia que va tornar per darrera cegada
a la seva carnbra de üernp-Street, on
va cachetee el sea doble erina
Es a Prensa l'assassi?
Segons la policia anglesa, sembla
que existeixen propabilitats que Maricini hagi embarcat cap a França_
Les se y es senyes han estat enviades per la Scotland-Yard a la policia
francesa i una vigilancia seyerissirna
s'exerceix a tots els porta. Toni Mancini es un borne de cinc peus cine polçades d'estatutra, i pesa cent-quaranta
Unes, d'un color groguenc i amb una
catarata ben visible en un ull. Una
altra particularitat: tartarcudeja.

Hipótesis
De moment, ' la ScOtland-Yard mira d'aclarir si es tracta d'un cas de
sadisme o he si Alaucini, en voler
suprimir la jove desconeguda, que es
trobava en cinta de sis mesos, no
hauria cregut el mea expeditiu treurea del davant, també, un testimoni
o un cómplice que poguessin delatar-:0,

Detenclá del suspecte
Londres, 17. - Ha estat detingut
Jack Notyre, presumpte autor de rassassinat
de ducs dones, les restes de
Cop de teatre
les quals foren descobertes a BringQuan menys s'esperava sorgi de sople ton, tancats en dues rnaletes que foun cop d'efecte inesperat. No solatnent ren demudes a la consigna de l'eses descobrí en una tercera maleta e: tacia. - Fabra.
cap i els braços que faltaven, sinó que
dins de la mateixa maleta s'hi trabara
un nall cadäver, sencer aquest, d'una
dona, una ballarina desapareguda dos
L'ACORD ANGLO-LETÓ
mesos abans: Violet Raye, el nom aer :table de la qual és Violet Sanndera.
Londres, 17. - Aquesta tarda s'ha sigI encara mes: s'U descobert lassa,si. Es tracta d'un carnbrer italia. cone- nat al Foreign Office un nou acord enBerna, 17. - A conserniencia d'hagut per Toni Mantini, que, segons rem- mercial entre la Gran Bretanya i Le•
ver estat prohibida per sis mcsos
bla, era ramant de Violet Raye.
circulació a Alemanya de tres diaria
La nit de dissabte encara era a
suissos, el Consell federal Ira decidir
Paris, 17. - Aquest mata al ce- Brighton. Ahir va desapareixer.
prolongar fino a noca ordre la prohiSUISSA EXPULSA
Aquests esdeveniments, ocorreguts
bida dictada contra els diaria ale- mentid de I'. Lachaise, slian ceiemanys "Angriff", "Berliner Boersen 'ruar les Innirres fúnebres del senyor quan la Scotland-Yard ja gairebé es
UN
CONFIDENT NAZI
Zeitung", "Berliner Zeitung" i "Voel- Dovgalewski, amhaixador de Rússia donava per vençuda, han ocorregut la
nit
de
dilluns.
a
París.
Han
assistit
a
lacte
el
seische Beobachter".
nyor Rosenberg, encarregat d'Aler s
Berna. - El Consell federal ha
de rambaixada, i l'ab personal d'a- Buscant una baliarina
acordat expulsar una ciutadana alemanya
.0 II I." In
questa, i el senyor Jules Michel, dique efectuara a Suissa, per entirree de
rector del Gabinet del senyor DouQuant encara no tenien cap mena les autoritats alemanyes inforrnacions soBURGMESTRE DESNACIO- mergue,
en representació del presi- d'indici, els detectius reunits a Brigh- bre les activitats de les persones sosa
dent del Consel l. lii assistiren també ton hacien pensar que la millar ma- pitases políticament al Reich.
NALITZAT
el germä, el fill i la filia de l'ambai- nera de procedir per tal d'aclarir
xador, diversos membres del Gavera aquest rnisteri era buscar totes les
i nombroses personalitats.
miles o dones, la desaparició de les
Berlin, 17 - L'ex-burgmestre
AL PIREU ESCLATA
Les tropes han retut honors mili- quals llagues pogut éster assenyalada.
tona, afax Braguen, socialista, ha estat
UNA PIROTECNIA
privat de la nacionalitat alemanya per tacs.
D'aquesta manera, fa uns quince
.Maisons Laffitte. 17.- Ha fet ex- hacer-se negar a compareiser davant
dies, els preocupé la pista de Violet
plosió una cai g a de granades. L'ex- le; autoritats. I.es seres finques han tosaunders, dita Violet Raye, que haArenes, la. - En una fabrica del
plosió ha estar deguda a que un tal confiscades. El senyor Braguen es
via habitar a Brighton la primavera
Pireu s'Ira produit una terrible exsoldat ha recollit de terra uni obús troba refugiat a l'estranger.
passada. Aquesta bailarina hacia dit plosió
de matéries destinades a la fasense esciatar i l'ha deixat cauce. Pels
que sortia cap a França els volts del bricatió
de coets i foca artificia/s.
voitants hi havia un escamar de viat
20 de maig passat, perra el cert és que
Fins
ara eas bombees han pogut
drag ons rae estaven fent exercicis ce
ningú no Irania tingut mes noves retirar de
EL BALANÇ
les rimes el c ad áv er d'un
Han mort immediatarnent quatre
d'ella.
obrer.
soldats, un altre ha rnort en ésser
DEL
REICHSBANK
Cont
que
Violet
Raye
hacia
tingut
També
han estat recollits dos
conduit a l'Hospital, i un abre mas
per arnant un individu suspecte-Toni
tard. Hi ha dotze ferits greus.
la'ashin,gtan, 17. - Al departament alancini, igualment conegut per Cecil obrero ferits; hom tem que calgui
lamentar més victimes,
Berlin, 1 3 - E l balanç del ReichsEl ministre de la Guerra, mariscal
d'Agricultura han manifestar que fino Lois England, Hymans Gold i Jade
Peta:n, i el cap de l'Estat Major, ge- bank per a la segona setmana del mes
neral Weygand, s'han personal al non actual indica que la cobertura en or i que no es conegui el resultat de la Noytre-, aquest va ésser interrogar.
del succés amb robjecte de portar a divises de la moneda alemam a es de 2.2 reunió que el Comité consultiu del Explica que la seca amiga l'havia deiper roo contra 2. 1 per irxi, que era al blat hura de celebrar a Londres el xat cap a mitjan maig, tot dient-li que
cap p ersonalment renquesta.
Brusselles. 17.- Comuniquen d'A.- i:nal de la primera setmana del mes dia 14 d'agost vinent, no es podrä embarcava cap al continent per tal de
reunir-se a una "trape" en "tournée-.
rendonck . als p eriòdics que s'ha pro- que som.
adoptar una decisió final sobre la re(luir una explosió al taller de rentar
Es va efectuar ras escorcoll en l'haParis, 17. - L'arnbaixador d'Espa.
ducció
dela
producció
americana
de
d'una fabrica de dinamita.
bitació que hacia octrpat la parella, a la nya ha ofert un esni g rzar a honor del
Han resultar dos obrers morts i al- TRAGICA FI D'UNA EXPE- blat.
carretera de Lewes, sense cap resultat. solda del Marroc.
tres diversas ferits.
.A mes, Violet Raye tenia 42 anys
Aquesta declaració s'interpreta en
Paris, 17. - El prefecte del Sena,
Bucarest, 17. - Al barri Tunari s'ha
DICIO A L'HIMALAIA
el sentir que els Estats Units aban- segons els rnetges forenses, la victitra sen y or Renard, ha estat nomeat gooroduit una violentissima explosai,
del
drama
no
en
tenia
pas
mes
cen
:naden de l'Atrita equatorial frande
25
donarien totalment o parcialrnent les i, encara, la seca
motivada per la calor que ha provoca;
identificació no reo- cesa, en substitució del senyor Anla deflagració d'una g ran quantitat
Simia (India anglesa), 17. - Boris restriccions sobre la seca producció poma en res a la de la dona trobada
a tonelle.
d'obusos que enra y en enunagatzemats creu que tres membres d'una expedició de blat, si no s'arribes a restabli- bocins.
El senyor Renard presenté la dier. un soterrani des de la guerra, i alemanya que es proposava fer una asToni
afancini
fou,
missió del seu canee el mes de fement
d'un
acord
de
caràcter
internadones,
posar
en
!liQue havien d'ésser destruits per estar ceo-id al mont Nangaparbat, muntanyes .
bertar, ¡ l policia es pos a, novament, brer proppassat, per solidaritat amb
la ero tnales condiciono.
de l'Hitnalaia, han mort a conreqüencia c:onal.
sobre la pista.
el senyor Chiappe, que, com es reS'ignoren detalls de les conseqüen- d'un violent temporal de neu. Salan orcordara, ion rellevat de les seres jun..
L'olfacte d'un pintor ::
tics de l'explosió: tan sols se sap que ganitzat recerques. Han resultat watts
cions de prefecte de policia pel Gohan desaparegut dos soldars.
tres guies.
FUNERALS PEL SECRE- Estaven aixi les coses, quan els pro- vera Daladier.
pietaris d'una modesta pensió de KempTARI DE VON PAPEN Street, prop de restació de Brighton, de- Marsella. 17. - El diputat tune senyor Rechid Saffet bei, president de la
cidiren fer repintar la façana de la casa. Federació Balcánica de Turisme,
L
Enviaren a briscar un p intor. el (Mal es nat a la Cambra de Ccunerc una ha doBerlina 17. - resglésia de Lichter- posa tot seguit
confemans a l'obra.
rencia sobre les relacions histariques de
feld s'han celehrat les honres fúnebres
Dissabte
passat,
quan
aquest
estaca
Marsella
amb
els
turcs.
d'una de les victimes de la repressió del
30 de ¡una . , el senyor Rase, el qual va enfilar dalt d'una escala, noté una torta
Ginebra, 17. - Ida arribas M. Herpudor que sortia dama finestra del pri- rial, per tal de
ésser conaborador del vice-canceller con mer pis,
participar en els treballa
Papen.
de la Corrissió Internacional de l'InsVa ialtar-li temps per advertir-ho titut nie Cooperació Intellectual,
Aquest i la seca muller han assistit a als p roPietaris. els quals, =Ir vells
Dijon, 17. - Sense que heno en 53la cerimònia El vice-canciller ha pro- tots dos, pa len del mateix mal • la
nunciar alpines paraules elogiant la fi- falta d'olfacte. El pintor queda tan P igni encara les causes., avui han todelirar del seu collaborador, que despees inquietar del seu descobritnent que par contra un arbre dos camions miRemei cientific
d'actuar com a veritable soldat durant a q uella mateixa mit Jecidi avisar el co- litars.
A conseqüencia de l'accident, han
la guerra, va saber servir la seca pä- missari de nolic'a.
contra la calvicie
tria fins a la sera mort.
Els p ropietaris foren cridats a de- resultar mort un c aporal i amb ferides
clarar i foren interrogats:
grens dos sots-oliciails i 4 soldats. 1111111111111111811111111111
_i Qui és el Rogare d'aquesta habi- Fatua.
tacita?
Santiago de Chile, 17. - A censeEL PRESIDENT •
-Un tal Toni al ancini.
qüencia d'un acident d'automóbil, ha resultat ferit d'alguna consideraría el di-Des de catan viu a casa costra?
DEL BRASIL
Antzait tots els calbs ho són per la sebo>
putat pel districte d'Antofagasta senyor
-Des de darrers de maig.
Els p rop ietaris adverteixen de totes Joan Valenzuela.
rea, aquesta hipersecreció del cap,
Rio Janeiro, 17. - El president in- manieres. q ue Toni Mancini no ha apaO
També han resultar ferits, per he que
ferí senvor Vargas ha estar nornenat regid ner la Pensió , més enlla de cines lieument, el secretari de la Cambra
que es manifesta amb l'aparició de la
de
president de la República amb carác- o tres ce g arles. encara que hagi pagat
diputats i dues persones més que els
caspa La seborrea es el comencameni de la
ter definitiu.
re g ularment el Hacinen estipulat. La acompanyaven en el vehicle en praduircalvicie. Combatre aquella es evitar aquesta.
(farrea ce g ada que ha anat p er allí ae l'accident,
és el diasahre, a la Mt. Aourst és oreNo es coneix altre específic contra la seafontevideti, 17. - Diverses instittiLES COMPRES DE COTO cisament
rl raig de Ilum que hoin
borrea que el sofre. I no es coneix mes que
cielos representatives del comen; han didesesnerava ja de veure produir-se.
rigit un escrit al Banc de la RepúbliDE LA U. R. S. S. ALS E. U.
un medicament Que permeti utilitzar aquestes
El cadaver de la bailarina,
ca, en el qual se sollicita el mar/tellipropietats del sofre: el SULFOPILOL, ara
z/wat
del control que es ve exercint soel cap I els bracas de l'albre els cansas.
de nou ofert al públic.
NOca York, 1.1 - El Gocen' tra víctima
Buenos Aires, 17. - la L'itiversitat
rus ha dipositat a la Chase NaEl SULFOPILOL no es, dond, un proDilluns, a les quatre, cinc potents ajita. d'aquesta capital sima celebrat una solemHenal Bank trua suma de dialars manis conduint tots
declina
de
la
eis
ducte empiric, casolà, o de perfumeria, prepane ceriniania d'honherritge a la memória
4.51-10.0 O, destinada a atendre el Scotland-Yard residenciats a
Brighton de loan Baptista Alberdi.
rat sense reponsabilitat cientifica. Pel contrari,
senvei dels c pi• dils a 1111 any con- desembarcaren a Kemp-Strect.
Rio Janeiro. 17. - Amb caräeter oficedit s en 15 le julinl de 1933 per
Ilom penetra a la carrilera de NI ancini. cial s'h u manifestat que la noticia ha
estä fet per facultatius catalans i basat en fórla fieronslittition Fintintial Cor- FI desordre hi era complet. Per terca detingut unes so persanes, con a cansemules del gran dermatòleg Dr. Sabouraud.
poratinn per fintintrar les conlper les parets multiples taques de sana (manda del descohriment que s'ha fet
Es Fútil( remei que li aconsellerä el seu metj a seca,
pres de cotó als Estats Units.
d'un dipasit en el qual hi hacia So
•
Horn retira una maleta de sota el tht, granadrs de mi, en disnosició d'ésser
ge, st el consulta. Amb el SLILFOPILOL eviuna gran maleta igual que la que hacha
tarà la calguda del cabell en qualsevol moSORTIDA DE LA COMIS- estar descoberta a restarla de King- Tola, n7. - De ',u-alela cap a MarCross. La fetor és pestilent.
sella , on s'en/han-ara amb el "Providen.
ment en que es trobi el seu procés de calvic;e.
Els policies obriren la malea on pen- re " , ha arribar Reich)! Haced-1, re, sternSIO DE LETICIA
Amb el SULFOPILOL tindrà, demes, sempre
saven trabar un cap i dos braços. Quina tote del Govern time i president de la
no seria la seca estupefaccia en deseo- Federada, halkäniaa de turiame, que des1 perfectament ei cabell net 1 sec, evitant que
Afanaos, lI. - La Comissió brir-hi cl cadáver sencer dama dona en prés d'as s istir a una recepca; a l'Ajunla caspa 11 malmeti la cabellera 1 li fací Ileig 1
colombo-peruana, presidida pel descomposició, junt amb el cap 1 els bra- tament ha estar efectuant una visita a
brut damunt el coll de la seva roba exterior.
general braailer Hondón, que es- ços que huscaven. El cadaver és el de la rada.
Telaviy (Pales/eta), 17. - Els jueus
té encarregada de velllar per Virtlet Kaye.
El dable ja no Es possible. Es Mau- de tot Palestina han interromput Ilurs
l'execueló dels acords do Leticia,
inarxerh dernh cap a In dita riu- cini el que ha rnatat les ducal dones. negocis durant due borg t amb motiu
7'50
la
Perta aquesta darrera, mil is?
dels funerals del g ran poca hebren
tal, tirilla l'objeete de comennar
Al cate on esté emplear Mancini hi Chairmachman Rialik, als quals han asels seus treballs.
h aestat treballant fino al darrer dia- sutil diversos Titilare

Diaris alemanys
proh bits a Suissa

Els funerals
de Dovga!evski

Capítol d'explos:ons

La reducció de la pro-

ducció de blat

Noticies

E

SULFOPILOL

catres d'ando:di pro de

pie.

diverses

▪

▪

e

a
Presidencia. — El president de
Is Generalitat de Cataluitya va
cebra ahir, entre altres, les següents visites:
El cap de la minoria parlaMenteria a Madrid, senyor Santaló; el cap de la majoria al
Parlament do Catalunya, senyor
Mestres; el diputat a Corta benyor Alvarez Angulo; el diputat
el Parlament catete bellyOr Selles, i una Comissiö de pilote
aviadora de la Unió da Pitots
Aviadors de Catalunya, acompanyada del cap deis Serveis d'Aetoneutica de la Generalitat, senyor Canudes, que han ofrenat
al presiäent una eusenya de l'enWat i un pergamf nomenant-lo
ipresiden t bonorari de la dila
,entitat.
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LA PUBLICITAT

L CF.:N A

Pels Centres Oficials
11ENERALITAT

▪

carbone, 20; olis, 11; betunas asl'entes, 5; llimadures d'acer, 2;
äsid de ferroo, 2; tarros retrae-.
feries, 3; aigua, 1; einulsió h arftica, 1; benzina. 1; teixits
c1),
velltd, 1; fibres exbtiques, t.
El Su011ett de la Cleneralltat.—
Eu el seo 'Minero d'allir publica.
entre altree, les següents diepeeieionei oficials:
Treball ¡ Obres Públiquee: Orme designant la finieiener¡a senyoreta Josefine l'erre!. i Egnizebal perque aelui d'habilitada
per al pagament del personal de
In Seceid Administratiee d'Obree
Peibliques, d'acord amb la deeignacló teta pel mateix personal.
Cornisearia Delegada a Girona:
Circular relativa a la presentaeiü dels Padrone de cedules persozials.
Administració Principal de
Correos de *rarragona. — Concura per a l'arrendament d'un
local destinat a Administraele
Principal de Cot reos (le Tarragona.
Comísele) orgitnitzadora de la
Cumbre Agrleola Oficial de Lleida. — Gens de lee enlitats amh
dret a elegir els eoeals que han
de constituir el Comité Direetin
Je la Cumbre, i relució de les
que han cal at escoliases pels moliste que s'esinenten.
Juntes Municipal; del Ceno
Electoral de Catillunya: Relució
deis eintadans que eonstituiran
les Juntes Municipals del Cens
electoral (le Catalunya durant
Mental 1934-35.
Relació deis locals destinals a
Collegis eleciorals durant 193i.

Consellerla de Governac16. —
Ithir al migdia. en rebre ele peeiodistes. el senyor Dences els
rnanifeela que a Sallent havia
Astat comes un altre fet erintinal. Un obrer que anava per
la carretera de Bergaa Manresa, del qual co se sap si es
dirigia a treballar a lea mines
de Sallent. fou sorpres per uns
desconegut, el g quals l'apalllsßaren emb garrota j, el feren caure
a terra. Aleehores li dispararen
volt trets i el deixaren mort.
—Es f• dificil ,—. d¡ Frue el se_
nyor Pencas — poder munter un
servei de protecció als o brers
qua treballen en un noble i viuen
-en un altre. De toles numeres,
perb, cal acabar amb aquests
fets eriminals.
Afegf que a Sallent havien entrat a treballar a les mines uns
sis-cents obrera i que s'esperava
que durant la resta d'aquesta
COMISSARIA GENERA!
selmana el treball quedarla norD'ORDRE PUBLIC
malitzat del tot.
—
A propòsit del conflicte dels
A
l'Aeinglida
d'Eduard
'enntramestres, digué que seguia
el seu camf i que tenla tendencia tany, 1 quena es chepa:leen a
pujar en un tramvia de la linia
a millorar.
número 29, toree detinguts que* Al vespre el senyor Deneas
:ro individus que acababen de
no va rebre els periodistes per
de l'estilen') de França.
trobar-se en el Consell de govern sortir
Conduits a la Coloissaria Gede la Generalitat.
neral d'Ordre Pedic justificaren
La Morsa del Traban de la
el fet d'anar en grup dient que
suut,
Huneralitat do Qatmlunya
vivien Initis en una casa del cerAtaree 5, pral.) prega que be bec- rar del Migdia, i a fegiren detalls
veixin pasear per les oficines de
l'eernentat oreanisme els dies
feiners, de 12 a 13, per qüestiene
relacionades ande la Carta d'Idea.
titat Professional, els senyors
que a continuació s'esmenten;
Residents a la capital: fredeA les diverses Secciona de l'Auric Reisch, Carlee Baumann. diencia no se celebraren vistes.
Al Tribunal d'Urgencia se celebrà
D. G. L. Molineaux, Werner
per Vintent d'erraKaupp, Rodolf Happer Haeger, la vista de la causa
canten' comes a la carretera de la
Francesc llame Joan Pestegalli, Verneda. En donem informació a
Carlee Limonta, Abraham Wuld, pan.
Artur John Williams, Jaurne
Oriffin, Ignasi Berger, Frederic
VARIA
Gieron Heinrichs, lierbert Krug,
Jacob Krieger, Fritz WolffsheiDavant del Jutjat m'amero cine va
iner, Walter Kern, Víctor Korner,
Niquel Pfaen, Bernard Funda, declarar aliir el diputat del Parlament
catalá senyor Fronjosi, declaJordi H. Brewn, Max Sehorr, Elerant-se autor de l'enfiele publican a
na Apostolon, Hildegard Weimar, "Justicia Social" del dia 7 d'aquest
Guillare Kress, Rosina Lombi, mes, i el qual fou denunciat per les
Maree! Mitelmann, Rudi Schwarz, autoritats.
;Antoni Bode, Bernard Baer.
* Al carrer d'Arenes bu detinResidents fora de la vapital: 01
Mancendorf, Sant Bol de Llobre- glIt 1 uitolti GUillOVarl, el qual es feia
pasear per policia ala establiments
gat.
del carrer e smentat.

sobre llora mitjans de vida i
Hure actIvitats.
Els dits individus quedaren
detiziguta a la Comiseeria General d'Ordre Públic mentre ea
practiquen esbrinacions per tal
de compriman) la verilat de Ilurs
deelerneions.
* Prosseguint In poliein llore
recerques per a &chille tole ele
detalls corresponents a la mort
del reiste Coserle " "-a l'ajarde,
esbrinar s¡ es I robava en algon
deis domicilis freqüentava
iiquest alguna ampolla de
quid inflamable. diversos agente
practicaren ahir a la tarda un
escorcoll en urna casa del correr
de París, del-Mi:di de la promesa
Je l'interfecto. El resultat fou
inftuctuds.
* A darrera hora de la tarda
il'allir fou !robada a joic,
prop do l'Estadi, 11113 bomba, la
qual fou traslladada al Canal) de
la 13Öla and) el carro blindat.
Es le la impreesi6 que es 'recta
(l ' una granada d'artillerie inservible.

DELEGACIO ESPECIAL DEL
GOVERN DE LA REPUBLICA
A CATALUNYA

Servei Meteorològic

de Catalunya
913111111111. AT•091•111CA
D 'EUROPA A Uf 7 nonas OIL DIA
11 Da Juoioo da 1934
Parel•telx el bon temes • ten Poneidant d'Europa de' d'Espant. a la
Modltarrinla fina ale Peloso naire.
Minio, en el col est 'ore
a
la temperatura terna a auernentar,
A Illurepa Central I • lee emites
de l'Etlentie hl ha elgun• nebulealtat
per domino, en &qu'in", rellene
emulen" balees.

DEL MAPA
A CATALUNY11. A LIS cure
Pl tel seta completament riere, els
venta eón flultu I les temperatures
altos. La 'M'Una d'ahir feu de 94
ame, • Sute, la mlnima d'aun de
▪ arene • Neri.. Cabal del rlu Atare a Camarasa, 32 metros cúbica
per segen. Cabal del rlu Noguera, a
TP.11111, 2! metro, obbles per
ti- es obterrsclone del remos a
Barcelona, a les set, van 5 a et 9 .
galera CO te primera Datelna.)

A mes s'ordena que pel Jutjat es tr e

-guieltsmondacuprresponent amb motiu de l'acusaeM
n-,ue pesa contra el detingut erésser
un deis guatee que prengueren pact
en l'atracament a un cobradur dels
tramvies, comes a la plaea del Palau
En PI Vaixell alemany u Gle- fa uno quanta dics i al qual robaren
benz" feo' emhareat Faul Franz. 75 peesetee
per tal d'esser Ilinrat a les iodo_
* El Jutjat número tretze, amb
ritats de Hamburg, que tenen
el jutge senyor Martín i loiacial au.
eellicitada la sera extrarliebe
a la tarda
Ta inhe han eetat expolsats per nyor Ferrete, eorigué ahir
a la Presó Celular, cm rebé declarainclesil jables Tonhs Vibiescas. cid als detinguts Domenec Nebot
Louis Preit ¡ Frita Swinnarki.
Castillo i Joan Helms Cubero, acusara
de dedicar - se a la cotitzacie entre els
tramviaires, per als acomiadats de la
Companyia, i als quals s'ocupa 158
AJUNTAMENT
pessetes.
—
També ae'ls acusa d'hacer mes
Visites a l'alcalde. —
seityer Carleo Pi 1 Su lt Yc r • va para en l'incendi d'un tramvia, al carreine. mut je efires, les visites ea- rer de Rogent.
Desunes de practicar diverses digÜenis: el monyor :Marcel.
de Sabadell; el senyor Eerran ligencies, el Jutjat. no !nivela comprobat
la culpabilitat deis detinguts,
:nit, ex-Direolor general d'In- deixi tense
etecte la seva detencid.
ihistria: el senyor Engeni Ma c der, enginyer, conseller del Cemere Exterior de Frenen i preei- ASSENYALAMENTS
den' d'Ininer de la Ca obra d'InPER A AVUI
dústria Fratieeea a la

^

Saha de Vacances. — Un oral per
Al Congrés MunIcIpalista de
:sfaria Francesc José.
Lió. — Ilan inar5a1 al Congril+s lesione. contra
i un altre oral per atemptat, contra
de Li)i, porlant 11 Luiei Ruano.
representeele de l'Ajuntament
Tribunal d'Urgència. — Un oral
llareelona. 'es ceneellers seliyor Per desobediencia, contra Felip
VotilMa, Vita lla i Caldere.
TRIBUNAL DE CASSACIO
Ha estar presentar cl corresponent
recurs en aquest lfribunal contra la
pena de set anys de presO que bu dictada pel Tribunal d'Urgencia contra
Enluces++ Gomariz, Josep Sandoval i
loan Corts, anal) motiu de l'atraca* Davant del Jutjat de guindo ment tomes a les Indüstries Renalva declarar alar l'anee que inter- des, S. A.
vingué en la mort del faista COhllIC
Zafra Fajardo, ocorrettuda alianid'aliir al mati al carrer de Jaume
Vallverde, cantonada al de Paris,
L'agent es ratifica en tot alió que ANUNCIS JUDICIALS
va dir en els primers nioments. ins)sC• nt n u e el mort portava 1111 paquet
EDICTO
d'ampolles de liquid inflamable, el
qual aquell intenta Ilanear-li al da.
Por el presente que se exo i de en
munt, delires d'haver intentat dis- cumplimiento de lo dispuesto e.. proviparar la pistola que f o u trobada prop delicia del día de hoy, dictada por el
del mort, i a qual ha eetat limada Sr. Juez de Primera Instancia del Juzal Jutjat.
gado número cinco de esta ciudad, en
* Al mercat de Sant Gervasi, el méritos de los autos de divorcio seguivenedor ambulara losen Si artinez dos por doña Enriqueta Maler Mescar•
Gallín va euef perseguir per uns dó, contra don José Santamaria Reverguitrdies urbans i detingut; traslladat te, que se siguen ante dicho Juzgado
Secretaria del que autoriza, se coiial Jutjat de guárdia, se li aplice la y
nene tra›ladode dicha demanda al
ilei d'Ordre
cado demandado don 3051l
* Pel fiscal del Tribunal d'Urgen- Reyerta, de ignorado paradero, y se le
* A l'Hospital Clinie va morir cia ha cetat qualiiicada la causa se- emplaza a fin de que dentro del iermino
ahir Andreu Gil Asensio, de 37 anys, guida per tinenga d'arma contra Ha- de veinte dias comparezca en los autos
a c onse n n e nci a de les ferides soler- da Abella 13oix. Demana per al de°Ii'ilte'te'catorce de julia de mil
BlaareCena,
tes al carrer de Portugalete.
tingut la pena d'un any de presó.
novecientos treinta y cuatro.
E/ Se cretario Judicial
TOMAS RIERA Y SANS
EL, INFRASCRITO SECRE1 S RIO
Certifico: Que los autos a que se
contrae el anterior edicto se tranMan en
forma de pobre.
Barcelena, fecha la anterior.
TOMAS RIERA Y SANS

Tribunals 1 jutjats

Delegada!. de Tres', de Catalunya, Edicto: II-afemine/e pública. Creació d'un Jurat Mixt
Mente!' de Perruquers per a eenyora a Sabadell i el seu partit.
Havent estat eollieitat per l'Associació Patronal de Salons de
pentinar senyores de Sabadell la
ereacie d'un Jurat Mixt Menor
de Perruquers per a senyora, per
al partit judicial de Sabadell, per
tal d'Informar degudament
superioritat, és oberta una tutormeló pública, a la qual pudran
concertar ele elements profese
eionals interessats. sobre els
seguenta extrema:
1.—eEs convenieee le macee
d'un Jurat Mixt Menor de Perruquera per a senyora a Sabadell i
el seu partit judicial?
2.—Aqueet Jurat, ¿guante voe
dais hauria de tenir?
3.—Altres suggeetions d'inteDE SEDES
reo per a un millor Informe.
Els escrita secan presentats e
COTONS
aquesta Delegneió de Treball
Catalunya, /Atelana, 16, principal, 'letra I, dintre els quince
(1166 de la sa y a, publicació al
a preus
Butlletf Oficial de la Generalilat
de Catalunya.
insignificants
La qual cosa es fa e Abliert per
a conelxement de tothom.
els realitza actualment
ljnotIvItat del 1..aboratorl d'Asnalga. — El Laboratori General
d'ASSe i gS 1 Anondictrinament
la Generalitat de Catalunya, citarant el passet mes de juny
A més, gran venda de
rebut lee següents peticiona de
provee i
SEDERIA NOVETAT
Pala I bloca de formigó, 21;
panot, hidràulic, 1; soleree, 2;
miles, te; tenehemetre, 1; provetes darre, 7; allimInIs, 2; zapes
derer. 6; miequina de prova
mnterials "Arnsler", t ; luan/uneSedes i Fantasies de 6, 7
tres, 1; transformadora, 2; lami 8 ptes., es venen ara a
Ptee. m.
p are s, 7; Condensador a elearles,
3; watIrnetrea, 1; volttmetree, i;
guante ge goma, 9; isolador., 6; 11441.4444/14.4441

FANTASIES

EL BARATO
a preus de gran «asió

75

A

sentencia promovidos por dala Elvira
Sures llegas centra don Vieeete Vea
Blinco, que se siguen ante dicho JUMa.
do y Secretaria del intraacrito, se anuncia que el dia treinta y uno dé' actual,
a lar dies y inedia, s venciere en tercera pública subasta y sin suj,sión a
tipo, en el local audiencia del referid.,
Juzgado los bienes siguientes:
El derecho de retraer a fasur del
demandado tobre los bienes macules que
éste vendió a doda lgnacia Aguirrezabal Viadero, mediante documento privado, ¡cena uno de noviembce de mil
enuirsidememenismencinceirces
novecientos treinta y uno, elevado al
escritura pública que autorizó el Nota
Catalana RepubliA.cció
T ie de esta ciudad don Valentin Fausta
Navarro, con fecha 27 dc ene,,, de mil
cana a Prat de Llobregat I
nevecientos treinta y tres, sitedo dichos bienes y efectos los siguientes:
Un cocine automóvil marca tlupp de
Denla, dit n nts. a dos quarle
I
e8 111'. número de motor eerail y medeu del vespre, al IASAL 3
triculado en Barcelona con ei numero
se
celebrarit
un
.1
451 54. Una clínica dental cornalásta de I CATALA,
un sillOn de dentista marca Riiter, dos timiling
vitrinas Biber (muebles anti+cpticos),
Hl parlaran:
llenas de instrumental propio is la denFAUT FEU
tiara; un cuadro eléctrico de distribuJOSEP M. IMBERT
(Mil marca Electro-Dental; un tocador
señora con sus objetos de cristal baMANUEL ANDREU
carrat; una butaca para tocador; un reEDUARD RAGASOL
loj de péndula de 4no días enrula; un
¡ el leineellei municipal
I
lavabo; una escupidera con desagüe y
ODO HURTADO
agua corriente; un linoleum; ea estufa Isotertnia: un ventilador eictrico;
un espejo de lavabo; dos bula as madera y mimbre; un compresor de aire
Aplec de les Joventuts d'Acci6
eléctrico marca Electro-Dertal; un
transformador de corriente eliculca; un
Catalana Republicana
torno eléctrico marea ElectreeDental;
Tal com cliiem en la nostra edició
con brazo corredizo de un octavo d'ahir. ?catan organitzant diserscis
Erro.; un calentador eléctrico marca anlexs cornarcals del nostre Part::. El
Electro-Dental para tornizadores; un p rimer que se celebrará ..1 5 e l +me
taburete para cperar en el ¡Alee; una organitza la Ferleracid de Joventuts
lámpara eléctrica araña; una lámpara (FA C. R. per al dia 2 5 d'entiese mes,
receptor con un brazo y cuatro globos; a Sant Cunar del Valles.
lina mesita propia de dentista ma instrumental; una mesita para paños for- Consultori Juridic de la Joventut
ma de caja; instrumental proPo para
d'Accid Catalana Republicana
dentista de todas clases, cuatro al godoneras cristal y metálico. Un -^cionlor
Com rada )iijeus, a les vuit del vesintegrado por tres banquetas riere,- ei- pre, l'aelvocat J. Boremat i Recasens
eisadv; un paragüero con hm; grande evacuará les consultes que li siguin
y objetos de bronce: un far ) ,1 elés;ra.m tetes.
de hierro: una mesa tentri; una magnolia y una alforisba: un tonz; utw luna- Joventut d'Acció Catalana Republicana
para eléctrica arada: 4 sillar. • dos
La Junta directiva invita els af:iats
!lunes y t sofá tapizados; una mesa para revistas y varios cmal!cs. Un despa- g Ue vulguin acompanyar-la a la tomba
cho integrado por dos butacas tapiza- del p:orat poeta Gui tnera, per redas; unia mesa escrituri++; uea caja cau- tre-li homenatge amb motiu le l'anidales marca Munich; an busto már- versari del seu traspàs, es trobin al
mol; dos tapices; una !ampara eléctrica :en estatge, Corts Catalanes.
acalla: una butaca para el easritorloi avui, a la una del /Media.
dos maquinas de escribir marca Releineten. una modelo lo y otra portátil y una alfombra. Contador con puesto
de una !ampara eléctrica, una mesa y
seis sillas. Un laboratorio de prótesis
integrado pur Illla máquina laminador,
un horno electrico con su correspondienUNIVERSITÄT ÄUTONOMA
te imueble y todos sus accesoria+, como
resistencias, manómetros, etc.., 3 taCrida a uns alumnes. — Per la Seburetes. un motor eléctrico rna • ca Tit- cretaria de la Facultar de Dret s'avisa
els sillones Xavier Andreu Puigter, una vstIcanizarlora Levi; turnado
grande y todo el instrumental propio delmäs i Joan Aparici Jiménez perpara la elaboración de pr¿iteeds dental. (111! ,S prerentM a la dita Oficina, on
Valorado todo ello, digo el expresado sels informara dan assumpte que els
derecho de retraer dichos muelles, en interessa.
ocho mil pesetas.
Títols de batxiller. — Pel RectoLa sub:uta se celebrarl ron arreglo a rat han estar signats els següents:
las siguientes condiciones:
l'Institut Balmes, de BarceloPrime r a: Que les postores tara to- na: Enric d'Odriozola Bal s a, Frede mar parte en la subasta dehera consi g rk Boix Carrete, Ende Domingo
ai reditar-narelmsdJuzgo Castellanos. Lluis Hernandez Iza?,
haberle/ verificado en el eatablecimienta Josep Fernandez Patil, Emili Martionhlico destinado al efecto, una cantidad nez de la Guardia, Jordi Talavera La_
ignal por lo menos al diez po e ciento cort.
De FInstitut de Figueres: Miguel
efectivo del importe de la exprcesda valoración, sin tuvo requisito no ber21131- Macao Ferran ,
rniül n .5, devolviéndose acto cootinuo el
toas. los postores que no resulten
reni
depósito
ENSENYAMENT PRIMAR!
Segunda: Que los gast a s de eiba5te,
a la Hacienda
Concurs de treballs escolars. — En
,n,aedo, mdie, ,rlerre hubiere
trzba II o escolars, orgare correrán ie cargo
COlICI17S il
nitzat
pel Gretui de Professors Raedel rematante.
ticulars
de
Catalunya,
hi han estat
m'
novei
de
uio
mir
uat¡
r
ol
duce
i
;ta
Bcelen
arstree
ci,m
premiats 335 treballs. els quals són
ats
al
saló
d'acres
del
Casal del
expo s
PI Sccrefurin ludirin1
Mestre (Eontanella. Id o pral.) i poTrIMA5 RIERA Y SANS den visitar-se fina al dissahre al mati,
EL INFRASCRITO SECRETARIO de deu a dotze i de quatre a sis,
Dissabte, a les quatre de la tarda.
Certifico: Que los autos a que se contrae el anterior edicto se tram i tan en al Teatre Parthenon, se celebrara una
vetllada
escolar, a la qual s'hi han
broma de pebre.
invitat els professors. alumno i faBarcelona, fecha la anterim.
miliars, a base de quadres escenics,
TOMAS RIERA Y SANS caneons i recitals, i es Ilturaran els
diplomes als escolar! premiats.
Tots els tierno i nenes que assisteiSin a la iesta seran obsequiats aniti
un número que els donará dret al
sorteig de dues pilotes de luith0i i
dues nines, les <vals son exposades
,,l saló de; junt arab els treballs prerniats.
ATENEU ENCICLOPEDIC
POPULAR

L'Aetivitat Política
Joventut Nacionalista
"Barcelona Vella"
La Junta directiva d'a q uesta Joventut prega als seus associats que vulsru:a
trobar-se a'. seu estatge social Bella.
fila, 2, a dos quarts de gines, per acom.
nanyar-lot a di positar un Tullen de
llorer a la tomba del poeta de Catalunya, Angel Guimeri, com a hotuenatge en la data del seu (raspas.
ESQUERRA REPUBLICANA
DE CATALUNYA
En Assemblea general extraord-al.
ria celebrada el dia 14 del Me! efes
sons per l'Ateneu Remite:ce Federal
d'Esquerra. bou nomenat el següent
Consell dircetin: President, Anreel
Castillo; vice-oresident Prim er. DeFi
Fuster; vice-president Segen, JOseD
Calla: secretad. Alexandre Rabasea;
vice . secretari, Lluís Beltran; canasta.
jur. Joaquim Vitene; ca:xer, Lluit
Mendieta; votaba: Simó Jordi, Josep
Tarrida, Francesa Abellaneda, Vicene
Safont, Enrie Navarro i l'ere ball.
Per a les Comissions han estas mis
innats els següents representante rel
C. D., Política: Castillo, Fuster, Ras
bassa. Cultura: Vicenç, Beitran, Cale;
Salon. fané. Esbarjo: Tarrida i AveIlaneda.
LA JOVENTUT D'ESQUERRA
NACIONAL A CATALUNYA AFILIADA A "IZQUIERDA REPU.
BLICANA"
La Joventut d'Esinerra Nacntral
Catalunya, afiliada a "Izquierda Renubiicana". ha nomenat el senitent CP.
nlile reorganitzador: aresident, L. Ro.
dalles: vice-president, Junco O. Ginmet: secretari. Recatee! (,rau; voC215:
Conrad Ferrer, Ferran Jiménez i
Francesa rice.
COMMEMORACIÓ DE L'ANIs
VERSARI DEL TRASPÀS
D'ANGEL QUIMERA
Et Partit Nacionalista Catati presta a tots els socia i simpatitzants que
vulguin acompany ar -lo a la basa del
olorat rnestre. en la qual dipositacg tia
remen en recordanea de la triea
diada d'avui. data del seu traspas.
La ComissiO sortiri del casal so.
avui, dia 18. a les sis de :a tarda.

Butlleti PeclaV)eie

Cursos i Conferències

Curect de plom
la Secció dc Ciónzies de l'Atenen
Encitlopedie Popular, ha organitzat
els segnents CUrsets per aquest estm.
In;ciaci,:, a l'Anatomia i a la Fisiologia. riel doctor Cosme Roies, S'efectuara en dimarts i dijous, de dos
(males de vuit a les nou, i comensark el ala 24 de ¡Miel.
Nocions experimentals de ti/agiten:sine i electricitat. per Aibert Illa,
S'efectuara en dimecres i divendres,
de vuit a nou, i comeneará el din
primer d'auoal•
Iniciació a listronomia, Per ,foser,
M.' Terrades. S'efectuara en (lintecree i divendres, de dos quarts de
ritt: a don quarts d'onze, i comenei.rà
el dia primer d'agest.
El micromeopi i lea observacions
microsdipi q ues, per Ignasi Ponseti.
S'efectuar a en d'Alun a , de dos (mert.
E. v ij t a les nou, i ro/tuneara el din
¡Si Secrelorio
13 (Vagost.
TOMAS RIERA Y 5.5N3
Queda obert el perioric tririscriivid
EL INFRASCRITO SE,CRE l'AM()
ntatri)mla a la Secretaria ile l'Atede
a
autos
a
que
se
Certifico: Que lo
e Popular, Canne, 30.
contrae el anterior edicta te tramitan ti re Eneicliped i
en forma de pobre.
CURS DE CATALA A PALESTRA
Barcelona, feeha la anteeinr.
TOMAS RViRA Y SANS
E5 noma a coneixement dels senyors
q ue s'interessaven pel curs especia'
de catalä a cauta del professor seE DICTO
Alma. que l'esineeta;
nior
En virtud de lo dispuesto po. +1 s. curs cmuengara r/Cl/13,
e. la )).').
flor Juez de Prinic.--a Instaecia jugado número cinco de este ciudad, en a les set del vespre , i seguirl rota el,
providencia del día de hoy, di).)ada en itiumiacl i dijous, a la mateixa hora,
los autos de divorcio en ejecti,..án de al local (le Palestra, Corta, 592.

E DICTO
En virtud de lo acordado en provi•
ciencia del dia de huy dictada pur el
Sr, Juez de Primera Instancia (41 Juzgado numero cinco de esta ciuusei,
m e rino s de los autos de divorcie aegri.
dos por II, ‚ j a Eitrujiteta álizlet Mascardó
contra don )058 Santamalla Iteverte,
que se siguen ante dicho Juzga: o y Secretaria del infrascrito, oc cita :I indicado demandado, en ignorado peraelero,
a fin de que el dia treinta y uno del
actual, a las die: y media, compt.reae.
ante dicho Juzgado y Secretaria col, cl
fin de proceder a la athq.ci)a) +le t. r
medidas previas dispuestas un el articulo 44 de la Ley de Divorz - s., ap,:rcibis
do de que si no lo verifica le parara
el perjuicio a que en derecho hubiere
lugar.
Barcelona, catorce de julio de nnil ndvccientos treinta y cuatro.
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EIS

ESTRS
BrI--

VIII Assemblea de la Federació
de Lle gues Nacionals de Catalunya, a
la ciutat de Tremp. — Programa de
la sessi6 Matí, a les den:
al ProclaniatiO dels 'lumbres, ami,
veu i vot, que integren l'Assrmblea.
h) lectura de l'acta de l'Assemblea
cl Lectura i discussió de la
Memòria del secretar', referent a Ya c
g ria durant el bienni ju--tuaciósoe
li o l del 1932 a juny del 1934. d) Presenta:lb e., l'Estar de conustes, pel
tresorer. c. ) Informe sobre la tnara
rl . " El Ntagi-teri Catala”. O Confe.
reacia del dele qat de regid), senyor
Llorenç Jou. sobre "Proleete
cialitzarid de les converse, pedaggiques entre perita nuclis de mesura
conveins".
Torda, a les quatre: al lectura i
dige li ssió de la ponencia del delegar
de regló, senyor Ficard Pallester, que
tracta de la cread ,' d'un Collris)
fea, a Cataluaya; Residincia per a
mentre, jubilara. Butllett de la Vedeintervencl,ó a la premsa ni.
ruco
p o ir ssinnal 1 vida eeondmica de la
Federació. 1)1 lec. tura i discussió
la ponencia del delegas de regió, senyor Josep Calzada, sobre provisió
(1 . Escoles.

ELS ESTUDIANTS

Nacional d'Estudiants de Catalunva,
i 5 ' estructura per tal d'oferir als estudiante estrangers una guia cultural
de Catalunya i als nacional: una segura informació de lea institucions
cultural, estrangeres.
A aquest respecte. aquesta Comissió, que presideix el senyor A. Cs
Pone, treballa con, a punts fonamentals la formació del Canija Internacional de Vacantes i reetructuraci4
d'un Seminari d'Estudia Internado..
nals. Slian format també ja els Comites de Benvinguda. que actuaren
ja en la recent visita de les estudiantes alemanyes i actualment amb els
estudiants de Praga que han visitat
la nostra ciutat. Organitza tarnbe el
Servei Academie de Catalunya. tipul
Deaka; l'Argus de Premsa universitaria, E.Arxiti d'informacie universitaria, l'Exposició Internacional de
Preinsa tecnica, etc., etc.
Petici6 d'ingrés pel setembre.
L'alcalde, terror Carlea Pi i Sunyer,
ha estar complimentat per una camissió d'estudiante de la Universitat
.AutOnorna de Barcelona, els qualt
han demanat que vulgui intertedir
per tal que siguin concedits examens
d'ingrés al mes de setembre. L'alcalde els ha promès ocupar-se de llur

NOTICIES

SUTE

La Del ega e d'Ilisenda ha
asseuyalat per a avui els següents pagionents: Dolor; Gali
i Portillo, 42 pessetes; Nicolau
'ralle, 1.000; llamen Nalls • Goni ¡e. 500; Joaquitn Yidal Gillen,
505; Batel Yidel ¡ Leelere,q. 3.550;
Administrador P r iliciP ai de Col'
reos, 7.21004; Cap del Centre de
Telegrafe. 2.0 4'96; Director de
Sarilla( del Pote, 99554; Josep
Soldevilie 210'14; Concepeid Sal(levita. 1.031'01: Dolors Bishe,
2,15299: Josep Biche, 65112;
Pere Bisbe, 817'05 i Narefs Bisbe, 981'18.
El ditintenge pnestat anaren
visitar ele presos de la Cellnlar
alguns anales i el representant
i tel Socors Roig Internacional
Cona cada diumenge. el Muel°.
nari corresponent, ele Iliure el,
d'ordre i eornunic,r.
por a passar al locutori, per:,
annr a entrar, sus altre tunee.mate els burrlt el pas (henil que
eelitment era permesa l'entrada
ale familiare. Fin] en va la visita
que em va fer al 1)irector, el qual
mentingue l'eclitud del dame'
funcionare El SOCOIS Rol? Itilernaeioual de Cutalunya protesta
energieament d'aquest íd davant
¡ les autorltatee
EI "Grup Esplui i Muntanya
fa avinent als seus soeis, !amiliars i anales que el proper vinent
diumenge, dia 22, inaugurará
la platja le Castendefels la t'a'
eelit de bancs, la qual eele
tallada ilavii. 111 del biliXadol..

La F. N . E. C. i les relacions internacionals. — I,a ComissiO de Rebe•
cien» Exteriors de la F. N. E. C. por- moaLcs - LAMPARES
PREUti REDUITS
ta una activissima tasca d'internacic.nalització de l'obra de la Federaciö PALLAROL8 ie P. de CIP3018,

wrIrerr"err7
Dimecres, 18 'de juliol de 1934

LA PUBLICITAT

Finances

ESPECTACLES

Moviment borsari

Teatros

MERCAT LLIURE

Dia

Nords
Alacants
M. Rif

Explosius
Colonial
Ford
Petrolis
Chades

17

Comed:11M de rerletes da

TEATRE NOVETATS
lieumeimeyla nota

I.I.U1O est.ve

¡arda, 430. Rin aqueo des do tres
pessetes, ¡COMO ESTA EL MUNDO.

crearlo del eme artista Pau Gorg 1

del gran tellOr aleara Mayra!. NI!.
los deu. Bu laquen /tes de Ir 0s P090 0_
len. comiat ltr t'enmiela tiple Concepci6 Banyuls: LOS CL A VELES, per
Banyul. I Miras

LAS GOLONDRINAS

PAU HERTOGS

altres artete' InIerprotailms. Denla, torda 1 nit: LA DOLOROSA,
ereacIO del divo tenor aleara Mayra'
minen Junts en aquesta obra elS
enunents cantants

LUISA FERNANDA
VICENQ SIMON I PAU HERTOGS

'menees, tarda 1 III. gran fescival
a beneflel del velera actor Jebe, Mariner, superbs programes, una) la
col-laborado d • emineois m'Untes
Desmata a comptacloria

TEATRE

ROMEA

Eempanyla

•n•••n•••nn•••••••n....11•••••n•11••n••••n••••n«.

TEATRE BARCELONA

re efectives, i sostenen nivells preceglents.
Del grup d'obligacions ferroviàries es
destaca la tónica que presen:en les
emissions operades en aquesta jornada.
En particular les Nords assenyalen
avanços que, tot i no ésser pire considerables, és digna de remarca-, per la
generositat en que es manifesta, aquesta petita represa. Els ingressos de les
Companyies comencen a acusar l'augment que representa en la recarnació les
tarifes darrerament autoritzades. Tramvies Eixampla 4 per roo. 6o (-21, i 415
ern i ssi6 Octubre 1 923, 8o (+1'30).
El grup d'indnstries diverse n es desenvolupa en la mis completa discreció,
tant en el negoci. que és molt modest,
com en els canvis, que no donen tonstres de variació apreciable.
De les accions sOn de remarcar les segrients modificacions: Aigües ordinàries, 1 64 (-I); Banc Central, 70
Catalana d'Assegurances, que fa alguns
dies no s'havien operat, 5;o (+7o1;
Ford, la artera contractació de la qual
i
data del dia 72 de juny. 7o3
Telefóniques preferents, 10333 (+0'33).

TEATRE

COMIC

EL MES FRESC DE BARCELONA

Ch.. de :veleta/ del Romea, do Madrid
E•ydendla Jaral
tarda, a les 515. Rutamies a 1 pta. general. 060 pies.: la 01vertirlissima revista
Av111, ~erres,

1AL PUIIIIL01. ¡AL PUEBLO!

!I

COLISCUITU
/ Tarda, a les 410, I tilt, a tes 101
REVISTA, UN HOMBRECITO VALIENTE, per Jaekie cooper, I AMO
A ESTE HOMBRE, per Nancy Carioll

1 Edinund Lowe

nMIIMMIN14.•n•••••nn••n••••••n••n•n••n•••••n••

ei4
EL FAVORITO DE LA GUARDIA
I NO QUIERO SABER QUIEN ERES

Deriva: MUCHACHAS DE UNIFORME
i UNA CANCION, UN BESO, UNA MUJER

MONTAÑEZ
G, RUIZ

Programes d'avui

CINEMA

estafa UNA PUISETA

Las Vampiresas

revista de Gonzalez del Castillo I Ninflor
[toman, ando música del mestre Rosillo

GRAN TEATRE ESPANYOL

TEATRES
Cómic.

Companyla de comedias vatenclanee del
NOSTRE TEATRE, de Valencia
Primer actor director: PEPE ALBA
N/ /II, tarda, a les S. Mitigues a 1 pro
LA FAMILIA, EL NOVIO DE LA REINA
I L'AVESPETA

CINEMES

opereta

TODO POR EL AMOR

América. - "Mura/las de oro", "litres
del IlOsforo" I "Anda que le ondulen".
Trienal de Startha Eg g erlh en la zninor
Avin p uds. - "Avidez de tra gedia". " I n
palo-lila de vany
tenorio de Eleping" 1 Perdone. senoFila".
VUELAN MIS CANCIONES Barcelona.
- "S/1 última noche", "La
Piumen g e. merma l . atol I 1c30 Dill1111-1
Dura amarga' I "El hombre y el milinsEL EXPRESO DE SHANGHAI
INOCENTE

1

SOLTERO

MUSICJFIALLS

SPLENDID CINEKIA
•••••11 de Cents. el, - Tolete. 801118
Local dotat de temperatura agradable
Atui. eiq uperel prozrann

pos anos del Mil
RABIANDO
rirr Zasu Pirra
RUEDA LIBRE, per la Pandilla
EL MAGO, 01161/1:(09 sonoro

041111 Ata

_AZANg9
OMPA A TRASIAWTEI

pe/ émebre munid
per Chirles Chass.e
RADIOMANIA
per Stan I alurl
irliver
CANCION DE CUNA
meravellosits dibuivos en lecnicolor
A hure:, a Hure% a Hure!

SALONS CINAES

MADRID, Pasme de /a camelaba, II. - BARCELONA: Via Laman& 3
BARCELONA -CADIZ- CANARIAS

leOrtIdee iatManale eis dlesalates. e lea II. Erreluartn el iervelt lea frOtO 14111/
« CIUDAD DE SEVILLA" 1 « VILLA DE MADRID«
DE GRAN Ll,xe BARCELOPUt-PALcit a UE MALLORCA
LINIA
epttides cada am (excepto eis dlumenges), de IlarcelOtia I Palma, • MI
borre, per ies moto-nato
« CIUDAD DE BARCELONA' 1 "CIUDAD va PALMA"
A. ALACANT 1 PALMA Da
BANCELONA-EIVIISA

ELS PoRTS OS LA MEDITERRANIA.
SOBO D'AFMA I CANAR1ES.
Sortldes guineana/e de Barcelona ele aUOus
LINIA LU IERCIAL BILBAO-CADIZ-CANAPIES, AME ESCALA A TOCA 411-9
PORTS DEL NORD IEES .PANYA. - Sortldes quinientas de Bilbao all 0110011
UNJA RAP1DA RECICLAR ENTRE ESPANYA I TEIMIT I I/US DE LA 1311',KS
ISPANTOLA (FERNANDO P00). sortioes ei Iba 17 de rada mes, arnle escales
Cacilz, Las Palmee,
Talada, Alacanl (facultativa), Cartagena (facultativa),
Unta Cruz da Tenerife, RIO de Oro rfaCUltatIval, Simiente o Freetown (facultaUva), santa tsabel de Fernando Foo, Bata ( facultativa), Koso 1 Rto afollo
(facultativa), pels vapore
« PLUS ULTRA « 1 «LUIAZPI.
SortIties de Barcelona els canon, 1 altota, a tse 59 torea
« CIUDAD DIE VALENCIA"
rimada 1 tortada o lame redil%
Pral/ • eeleertaz reo ates.
MOR

IA CANTABRICA

a

Mercat de Liarla

I

"El corsario" 1 "Lo vida pr11aila de Enrique 0111".
Colitieum. - "Amo a este hombre" 1 "En
ronihreolto salles le'',
Comedia. - Pro g rama Crin,.
Pompeya. - Varletats I Mercedes AiraComtal. - "liada lee alturas", "Por un
ren.
hr-i" I "Los 7,1117/1/191adnr9,-,
Apolo. - vio/teta:5 I Mercedes FUI.
Dellcles. remita/sonsa", "Parece Cabaret Frontal. - Ball Musset 1 "Les
que fue ayer - 1 "amor, honor y cantanMrrlus"
Dancing Edén. - %%Metate.
Capitel. -

;AY! QUE ME MOJO,

LINIA RAPIDA REGULAR ENTRE BARCELONA I VALINCIII

Programes europeus
selectes

ROMPIENDOSE LA CRISMA

••

1

La T. S. F

pels Joves .indos

Ratolins de casa rica

SERVE18 REGULAPIR ENTRE TARRAGONA.
MALLORCA. ILARCELONA.MA •
LISIA COMERCIAL AMO ESCALES a TOTS

Mirla. - "Por un bese:" (tinicarnent lar.
PROPAGUEU-LO
da t. "Hacia las alturas" I "Los conquistadores".
Parlo. - "N uelan mls canciones" I "Todo por el amor".
!babé Palees. - "A medla voz" "El ocaso del temo" I "El ¡rente
Pubil Cinema. - Reportatges tractuentat
Rambles. - "Pe g gy de ml corazón" 1
Belleza a la venta".
Royal. - "La ley de TallAn", hermanita", en espanyol, 1 "El rey de la
plata".
Select Cinema. - Programa rmuir.
Smart Cinema. - "El presidente fantasma" 1 "l'II par de frescos".
Splendid Cinema. - Gran programa ehDIN ECRE5, 18 JULIOL
mlc.
Talla. - "Dinvo miren eres tü", "Marra"
19'00.-Nacional anglas& 1.500
..EI águila y el halcón".
Triomf. - "Torero a la tuerza", "Noches metres. Nuitet.
011 venta", "El hombre del antifaz blan2015.-Alps Grenoble, 309 ni.
co" I "Confiando".
Trlanon. - "Calamidad ron suerte", "La Vot liada simfònica.
aventura ele Tom Saurier" I //Pecadores
20'15.-Poste Parido& 313 nt,
sin careta"
Molde. - "La gran ópera". "Entrada de "T e sca", òpera de Puccini.
empleados", "Amor sobre ruedas", 1 a
mes. a la 'arda, Noche de gran Mu20'20.- Luxemburg, 1.304 ro,
dad".
Coniiert austrao.
XII.. - "Los nibelungos" t "El paralso
de/ Mal".
20'30. - Estrasburg, 319 me.

FOOT-BALL EXTRAORDINARIO

Oil, I otrla mt:

LAMIA RAMA DE GRAN LUXE

CAPITOL: 5 larda I 10 nit, "El corsario"
1. 1!a privado de Eniume VIII" - PATHE PALACE: Con/huid 4 larda, "A 100.
dia voz". "El ocaso del terror", "El
frente invisIble" I - EXCELSIOR:
Continua 4 tarda, "A merlla voz" "El
ocaso del terror" "El frente Invisible" I
Documental. - MIRIA: 4 larda t 530 nit,
"Por un beso" olnicament tardat, "Hiela
las alturas". Katherme Nepburn. -I os reit.
moradores" llichard - GRAN TEATRE COMTAL: Continua 3'45 lacta, "llama 1.1S alturas", Kat hernie Nepburn. "Por
'in tieso" I "1,03 conquistadores", Rieharil
- MONUMENTAL: Continua 340 lar.
rh, "La ley de TaliOn". "Hola, henil:liarla", en espanyül. "EI rey de la plata" I
D o cumental. - ROYAL: Continua 345 lar.
da. "La l e t de 'rallón", "Hola, hermsrdla"
en espanyol. "El rey de la plata" 1
DoCumental

CINEMA ESPLAI;

MELODIA DE NAWAY, SED DE EsCaNDALO. EL ASESINO p lABOLICO, per cha. 1 .. 9 Illiggle9. CANCION DE ORIENTE, per Ramito Nüvarro 1 16-Scri 1l3305, en enpanyol

EL CANARI
DE LA GARRIGA
PENSIO COMPLETA I
Telefon 20.905

ls derrnateeless aconsellen

20 . 30.--Paris P. T. T., 432 ro.
Concert de gala de la canó francesa.
2030. - 8uissa alemanya, 510
nutres. Concert d'obres de Honneger.
n'A& - Roma, 421 m. ne.a.
21'00.-Londres regional,

312

0

melres. Música de cambra,
2100. - Brussel-les francesa,
481 ro. Audiriú de la coral Cecilia.

tes formes saitonoses (vegi 's eManual
Cosméticas, Je SaafeLI„ traducció chi

21'45.-Nord regional, 419 m.
Recital Chopin.
23'30.-Hamburg, 332 m. Serenata op. 22, de Dvorak.

E emplear les cremes o pastes per

afanar, amls preferincia a t sató i

D. Peysi,.p/sina 86)
e

Entre _tote,'Llea'tc;e"nie -a; t, la;

PASTA
,,

404 • in ,

ha estat elaborada pensant en higiene .u
de la -pen. 1E1 'sead.
«/1414
1 initacions,
picors, sTitiLt 1
L a cara,
414r
espr 4
/ahitar-se, li quedan% fina. fresca, augural;
senae aquell encarcart
ent4 que -Is la
'un
'
,
temblar que eis mu3cIea luna sota peça :• ;
?ni aquella crema tan 'molesta, Je Iafaj,.
\tat a t muga.; "
Demans-kaii dresueries

ARXIUS I BIBLIOTEQUES
De Catalunya. - Bisbe, 3 et/ a :31
Joventut Socialista de Barcelona.-

perfumarle, al pros

-• _

',J. *So pesarte, MIS

444+6444444+44441444444444+1

XOCOLATES

Rambla de Santa Mònica, pe, segun.
(Oberta públic tots els dies feiner;
de set a nou de la nit. Diumenges,
d'onze a una del matí)

Acció Social. - Amadeu Vives, 3.
Academia de Borles Lleves. - Car
rer del Bisbe Cegador.
Academia de Medicina i Cirurgia.-Carme,
Pedagògic Experimental.-Tra
vessera de Dalt, 74.
logia.
Acadernia Catalana de llenes Arts
de Sant Jordi. - Casa Llotja (de
nou a una). Especial d'Art 1 ArqueoSocial i Industrial. - Urge'',
número 187.
D'Arqueologia (antic Palau de
les Arts Grafiques del Parc de
Montjuic en curs

QUE
JE
HA D'ADQUIRIR
UN
U

TOT CATALA

Es l'obra cabdal i definitiva del
gran filòleg català, el Mestre
Pompeu Fabra, en lo qual ha
treballat més de vint onyt

thl volum de 1750 pags. maga
affleament rellIgat ~ates 63
el comptat; a t•rminls d•
huesa 10 al mes, Pessetea 73.

ADVERTIMENT IMPORTANT

1113111131111C11111111111111111111111111111111111010

tres. Conrert de Vi c hy: Fauré,

Wagner, Berilo/.

bella". impera de Mascagni.

.1,

¡gua'.

Els partloulars I entitat s que
ens trameten notes per a la seva
publicaci
ó, eón pr-gats que Unguln present que la redacció
esportIvJ de LA PUBLICITAT 6s
al oarrer de Barbarä, 11 1 13, que
61 on cal adrogar tota la coreespondanola destinada a aquesta
seco16. La publloa)I6 dele original* que no vinguln amb aquesta
adreça, «irrite, d'ara endavant,
un retard minlm de vint-l-quatre
hoces.

Gerència catalana

de la plata".

TEODORO Y CIA.

SIRVE', QUI

HOTEL MONT-THABOR

nillos- Alady-Lepe

'e-p ectacle de moda DEMON'S JAll

IIMD *COI

PARIS

Diversos

Asumida:te munalais .
Deeumental•
Eta.
8.1010 *entiesa
Illatee•

lOte ele porta de la Pea/asola. Sortidea de Barcelona el, almecres
LIMA REGULAR ENTRE BARCELONA - ALACANT ORAN MELILLA VILLA
ALBUCEMAS - CEUTA I VICE-VERSA
Sortldes de Bartelona cada =menos, a les II Corea; d'Alacant ele dimana
d'Oran el. d i wee r es, d'Oran can a Atacant els dimarts 1 d'Alacant cap e
Bareelons ele dlcoecrea.
II thai
entre ilablagt I 111•1111E - Israel, Mg/mime-Ceuta. Duna sorMes
1 Any•clra• Tanser Dierl
cada dla des de cada port
I bisetmanal
PREUS D'ESTIU
elmeria-Me1111s. Servil rezeular Cidle-Larrale.
I set/tunal aare•lona-Cart .....
Dele g arld de la Comtianvta 823
10111 ele P0118
Llúria,
La Sessió d'ahir en aquest

rnercat es desenvolupb amb regular concurrencia; les venaes
força mes animades que ne
dies anteriors.
Moren: Ens informem que el
vaixell que en porta unes 5.400
tones arribara a aquest port del
19 al 20 del corrent, j sembla
que hi ha interés que co comenci
a repartir tot seguit als compradors que ho
Ordi I civada; Canvià una mica
la situad() per a aquests generes,
j poguérem registrar unes vend'oreli del Pened ,is a 2950
pessetes, estació Barcelona.
També es conceda alguna
tiperació arnh ordi j civada d'Extremadura, als respectius preus
de 24 i 2350 pessetes, posat daniunt vagó origen.
Veces: D'Andalusia prelenen
2950 pessetes, bord Mälaga, per?, de moment no hi ha res a fer
perquè les estrangeres es VPIIell
de 30 a 30'50 pessetes, damunt
carro mol!.
Fases I favons: Es portaren a
terme algunes vendes en faros
Manques d'Andalusia, a 38 pes petes, bord Màlaga, j en favons
fins de Jerez, a 35 pessetes bord
por? de Bonanza.
Els altres generes segueixen

BOXA OLYMPIA

MARICEL -- PARK

Temporada de rep aaaaa . Tarda, a les 5, 1
ni!, a les den: darrer dla

PUBLI

amor" 1 "Ella o ninguna".
letambul. - °muestra Espoleen 1 EISI,
BayrOn.
escancian)", "El asesino diabdlICO" 1
"Canción de Oriente".
DIVERSOS
lexostslor. - "A media voz", "El ocaso
del terror" I "El frente Invisible".
L'Ibas. - AvuI 1 cana Me,
ranteeie. - "El Diverge de la guardia" Casa
san,.
As ‚II. nit, a un quart d'orne:
1 -No quiero saber quien eres".
Casino Sant Sebastià. - T e s 1 gomina
MOREJON - FIERRERA
Frigoll. - "Calaturdad con suerte" "La
[catre,. Crazy Boys 1 Habana Gang.
FLIX - 1110REL
aventura de Tom Saurler" I "Pecthlores Hotel latz. - *Tu/ inIna tate, tse au.
ian t.
5111 careta".
orquestra eiceettlee
Goya. - "Estrellados", "Fra Dlevolo", Mateen Derde. caminó d• Puerto aleo
"Locuras de amor", "Dellrla de ser
rae IMPol Jazz.
papa", "Charro( en la calle de la paz",
Pepe Hurtado.
'El quInio" I "Tomas1n quiere casarse" Triana. - TipIC Cate namene
campid de Castells
- "El rey de los l'Osforos" 1 "La
mujer X".
Ila reua pepulare
Irle. - "Su noche de bodas". "La mujer
perseguida" I "La fruta amarga".
Laletana. - .La gran Jugada", "Madres
del mundo" 1 "Tunean de los monos".
MaJdestio. - "Porque te quiero" "Por un
os desbeso", "E/ barrio chino" "dat
'
carados" 1 "Erial!. Journal'',
Marina, - "Torero a la fuerza", "Norhes
4, rue Mont-Thabor
en venta", "El hombre del antifaz
Molt cèntric - Prop de l'Opera
blanc o " I "Confiando".
Motropol. - "El sargento X" r "un yanCrandida pare d'atracciona
Ampliat en 1932
qui CO la corte del rey Arturo".
-thert cada iba, larda I no. Entrarla al
pare. cinquanta centlm.. Furdrular I en. Mundial. - "Melodie de arrabal", en es- 180 habitacions :: 100 barty•
panto!, 1 "El marido de mi novia", en
Ei trobareu tota mena
'Matra, una denota. firrini. dijoris. tarda
no, wagon gr•ndles festival Catalbnis
espanyol.
de facilitats, per ésser
Monumental. - "La ley de Talión",
hermarilla", en espanyol, 1 "El rey
yor

"Wat. - « Metodiza de haway". "Sed de

Barcelona. - Tarda I nit: Drmon's Jazz.
Tarda: -Al pueblo, Aal pueblo",
iiit: "Las lenrarlones".
oosirló a la Mi de la preciosa revista
Espanyol. - rtrtiat - La mailla", "El novio de la reina" 1 "L'avespera"; nit,
LAS TENTACIONES
"Itatolins de casa rloa".
Novatats. - Tarda. "Como esta el pueper
blo" 1 "Los gavilanes": nit: "Los ola.
vele,' " I "Las golondrinas'', per IlerLaura Pi
tozs.
Onmaro Sara, Isabel Hernandez, CaPrincipal Patato. - Demä, dijous, estrena
, aravilla 1 lot el belisslm conjunt de sede Las inviolables".
71011/ä, tarda a preus populars.
Romea.
- Tatila 1 nit: "Mayo y abril".
t • iia prerinsa revista. Nil. a les 1015: Tarda, 430, I 1111, 013. El mIllor programa
LAS CHICAS DEL RING. Aviar, estrena de de Barcelona. Jan Klepura en la deliciosa

per Laura PinIllos. Alaily. Mauri 1 Lepe.
:mi, a les in, a petIció del públic re-

1 Avul, dimerres, tarda, a un quart de

i .915. 1 oh, a un quart d'onze: fornm
Els rotlles de comptat no tegistren j labre esit de la meravellosa orquestra
cap variació a la tónica moderat:a dar. !
tivitat sosteniment de canvis, que ne 2 DEMON'S JAll
registrant d'algun temps maca.
ares el seo] espectcale 1931, en el
El rotlle dels Deuten de l'Estat es
qual figura, entre al/res notables
desenvolupa ben migradarnent; malgrac
artistes, la genial maquIrltsia
eis canvis defensen nivell5 anteriors. Les series dels Interior, que abans- • AI‘IALIA DE ISAURA
d'ahir acusaren feixugor, en la darrera
ee5sió recobren les posicions perdudes.
Denta, dijous, tarda 1 nit:
Obligacions Tresoreria Generalitat,
després de la baixa registrada pel venciment trimestral, cornenca la acaeció,
99 .00 (+0'23).
Els Ajuntaments, no gaire sollicitats,
queden en general a posicions sostingudes, i les poques oscillacions registrades
eón en baixa de poca importänzia.
Les Diputacions gairebé no tan negoti. Les cédules tampoc no es veuen gai-

LAS INVIOLABLES
que dorininvament s'estrenar à (lema, 00
pus, a ei quart d'onze de la MI,
rollt ne un uou SIS/0111a de refrIgeracki.
Dirous, sil, a les 1015, estrena a Espanya
de LAS INVIOLABLES, per la super-verletre Margarita Carbajal. Els antors 0551,41ran a l'estrena 1 el mestre ParlIlla
Porquestra. Es despatxa als centres

Chismes

de huahuas

Toleren 100111
tarden%
Butaca de platea a S. pesseres.
closi terrassa. el leal 00 Ines frese I hurst.
44.30-0.25 A les 530 I a les 1015: MAYO Y ABRIL,
44.25
16d- 160 - - - la mIllor comedia de Quintero 1 Conllen.
msuprrible inierpretacid. 1 u nou i la693
6-So
+013 mortis
6zit. 'tenia 1 coda ella, tarda 1 Mi.
332•- 336.MAYO Y ABRIL.

BORSA AL COMPTAT

Aval( dimerres, no N ha fundió antb
maitu di Vassitig general dr l'opereta bufa
de J. silva Arambium I el ntesire Padilla,
en dos acres 1 Solee quadres

darrer trioult Iti tilOs 112 0 0011

Aloa o
anterior baixo

La tanca anterior de Citades data dzi
¡ha 13 del enes que som.

MARGARITA CARBAJAL

FACUNDO:,

LOS GAVILANES

Tanca

525 2 55 -0.33
4-1.10
44 . 5 0-0.40
54.25
-0.25
34 . 3 0
-252
113.- 113 . 30

PALAU 04 L'ESPECTACUI

eillaIMKIIMIIIIn•••••••n••n••••n••n••n••••••nYllello

El negoci d'especulació torna a deKaure visiblement. En aquesta jornada
que comentem la neta mis destacable es
la forta depressió que es registra en les
accions Explosius, les quals ja feia dies
que presentaven tendéncia poc optimista; en aquesta jornada, però, la depressió es manifestä amb força intensitat. Aquesta balsa tingué uns relativa
influéncia sobre la renta del mercat,
ic , :t que tots els valors quedin per;udicars.
En la sessió de Berna els valors a
poc a poc han anat perdent terreny fino
atribar als límits que co reprmiueixen
més avall. En la del Borsí, en els cornencaments semblava iniciar-se una
reacció, perb aquesta no sha mantingut,
i a darrera hora queden a nivells inferiors als fixats a la tanca de Borsa que
Eón els que segueixen:
Valor:

PRINCIPAL PALACE

Diorama. - « Carne de cabaret", « El Ma- Eiceislor, - Varlerats 1 Oren Arenal

Esports

Per a

tots els

gustos

1 totes les fortunes

CASA FUNDADA L'ANY 1797
Oficines 1 Dipósit Central:
Manresa, 4 i 6 -- BARCELONA -- Telèfon 13961
.........44444•ererftesee•r•

desitja adquirir aquesto obro.
fallí i remeti'ns el següent cupo,
Corres
LeKallla

degfj a nobra e4 Dledefter40•maiel

Cefolmte I

de l.

paporJo 1:,7=

LLIBRERIA CATALONIA
Rondo d• Son! P•t,•.

