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Intent
LA SOLUCIO

La Volta a França
La resposta del
La Hei electoral
de Catalunya L'etapa Montpeller-Perpinya ha estat Sr. Companys

CATALANA

El projecte de Llei Electoral
llegit aldr al Parlament és
inspirat en el principi proporcionalista pur

guanyada per Laptbie i la olassifi- al Sr. Sam per
no arribará
caoió general no ha variat
Fina

Avancen el: artieles en els gneis
s'instiliteir el sislerna proporeionalisla
els referents o /o desigearió segar': r'
nombre d'habitants. En l'edició arara
nor publicarem integre el test del prole rte.

Protestes generals contra els organitzadors de la
cursa que fan córrer les etapes en les hora
mds calorosos del dia

EL PLET DE LA TERRA

I-'et eara que desconeixem el text de
a resposta del President de la Ge-tral i tat a la comunicació del cap del
-eove rn de la República, tenim la imessió que amb la replica del Gocen de Catalunya, la qüestió entrafrancament en el terreny de la
mprensió i de l'avinença. La re-ccia del telegrama anunciant la t e aesa del document justifica tots els
atimismea, perque sense cedir en res
al que es fonamental, revela una
aspectuosa cordialitat que rima per•atament amb la deferencia que inscasa la nota del cap del Goaern.
Ei lo que han pres les negociacions
os obliga a repetir les nostres mese:estaciona d'ahir: així que han esSI eliminades les terceries pertorbaares, la intenigincia entre els dos potes no &batirú fet esperar.
Avui, peró, hem de recordar que en
- ciar -se el conflicte originat per la
esentacia del recurs contra la Hei
atada pe! Parlament de Catalunya,
;maese mateix lloc estant insistirem
observar que ens absteniern den: ir en el fons de la Ilei. No era
eeb el que polaritzava lanteres i entrae la passió del poble de CataluTea sinó les consideracions juridim's en qué el Tribunal de Garanties
:a:atala y a la seva decisió. En aquella
rtasid no negàvem ni afirmas-ten si
aguas preceptes de la llei deshordaur constitucionals o estatuaris; això era cosa que un tribunal
,nearcial, recte, format per homes
e: bona voluntat. nadie eshrinar, senr entrar per a res en Faspecte lonaeratal de ;a Hei. El que no es podia
tanetre, perque era la negacia més
aegórica de l'autonomia, era que uns
aotS senyors irresponsables, come• una veritable extralimitada, ne,essin al Parlament de Catalunya la
restat le g islativa en materies que li
ri

Espanyol de Cien, de

Matará

Els atracadora havien robat dos taxis a Badalona. -- Han aconseguit fugir, per bé que alguna
d'ells ferits, i són empaitats campa a través
Es diu que els atracadors tenen un amagatall d'armes al lloc on estan assetjats

prapies.

Aquesta extralimitació, que era un

•emptat a la Constitució i a l'Estane, era per escreix una maniobra po.:a.ca intolerable contra les nostres
aerrogatives autonanniques i contra
a República que tus les hacia recormades. Cona a catalanistes, haviem
:e reaccionar, amb totes les nostres
mesgies, contra l'agressió camuflada
ara . una juridicitat manifestament
marita t a. Es per aquest 'ame fea:leer aer la insensatesa de la Lliga,
itt el catalanisme se sentia icrit inigament. L'actitud del poble de Ca'ya corroborant el gest del Gosera de la Generalitat, ha tornat les
traes al seu llec. La raó i el dret
alan imposat; ahogó no vol recortar-se de la inqualificable sentencia;
el Govern de la República de iet la
desautoritza, i a Catalunya fins els
prornotors del conflime, espantats de
'a seca obra antieatalana, tampoc no
gosen parlar-ne.
I be Catalunya ha sortit victoriosa
de l'escomesa artera; la seva potestat
lea:nativa sobre :a terra queda in-1
:uta. Als catalanistes aixO era el que
ens interessava per damunt de tot
oeeet iteres primordial, però, no
• : :a possibilitat, la conveniencia
ea:zar degudament la creació
zmatma catalana a les disposicions
adjacents da:tres lleis de la República
sobretot si són normes fonamentals.
mis curaca: no hi ha cap rada un
:tea portades les coses al terreny del
3 cordialitat i del seny, per no corre:7 !!..: alió que voregi la injusticia.'
5: el perjudicat és aquell al
e. el legislador tenia intenció

.-Dlegir.
Tot ens inclina a creare que no triearem gaire a - poder donar per clos
anuest episodi. eue la inconsciencia
'h . ti n partit carate, ha enverinat a
moatet. El conflicte de :a terra, a
'enea, s'haurà endegat per lea.
: del dret, d'acord amb les inicia, catalanes. Aquest sen i un dt
beneficia eme Catalun y a haur:a
lo a l'auto:loen:a i a la Rema: cae ens la reconeixia. Sense
regim, que és un tasa de les
asas que ens iliusfonen, e/ prez
eastre carne: hauria estat una
oberta al flanc de Catalunya.
es p eranea de guadr-la. peralte

- 7111isTne centralista de la mollar: ye hauria tolerat mai que ens
• -ZuéSSiM nosaltres mateixos. Per
cs imperdonable l'act:tud de :a
•. qui amb la seva indigna in:ens volia real:curar a aquells
'odiosos de suped:taci6 irritant
El: harae3 que avui fa divos t

arovocaven l'esc:at revolucicl'Assemblea de Parlarne p ta-

:,den de saber que el cata:a:mane
se'l crida de clehb resp ém decitot; ara n'ha donat una altea
aotser mis eloqüent que aquelrd
t. L'error més greu d'aquells
tue són e:5 mateixos que ari
aren contra el catala& s tne, e
in del seu abrandament,
malo oblidat. y er g ue la seca aa
vol dir q ue no es re--aresnt
d de: nun el catalanisme fe:a per
:tells dies o lié mie no hi creen

•
r emaataven ignominiosament. •

la a/trina 2
"La IRBEDUCTIBILITAT DE LA
QUESTIO SOCIAL"
pes JOAN SADE%
A

"CATALUNYA ECONOINICA"
r F. COLINDRES
Llegiu a segona pigina:
"A L'ENTORN DE "CAMINS
DE

FRANÇA"

per ALFONS »SERES
i "Literatura valenciana"
per RUMA de NIquer
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TITOL IV
Divisió territorial
De lea circumscripciona i secciona
electoral'

a Madrid
Madrid, tI. — En l'exprés de Barcelona ha arribat aquest mart. a Madrid
el vocal del Tribunal de Garanties Constitucionals senyor Sbert.
tin dels nostres redactors ha preguntat al sentor Sheet si era cert, eorn
deien els periadics que era laceador de
la contestació a la Generalitat al Govern de Madrid i del Reglament de la
Ilej de Conreus aprovat pel Parlament

catala.

Art. to. — Per a les eleccions dc
Diputats al Parlament de Catalunya,
el seu territori es dividirà en les següents circumscripcions: BarcelonaCiutat, Barcelona-Circumscripció, Girona, Lleida i Tarragona.
En les eleccions de Regidora, la
divisió territorial s'ajustar à al previst en la Llei municipal.
Mentre altea cosa no es disposi,
ea mantindran les seccions que actualment figuren en les Instes clec-

torals.

TITOL V
Del nombre de Diputara
i de Regidors

rai

.te
4ttpl'
sita'

anj

ii

Art. 13. — Les circumscripcions

.t

El senyor Sbert, somrient, ha (lit
que respecte a da contestad ó di' no podia éster -ne el portador, tota cegada ryfe
quedó redactada despees de sertir el tren
cap a Madrid, ja que el Consell de la'
Generalitat acabó 'beso de les nou del
vespre.
Respe cte al reglament, no Ilse metal
—ha dit—perquè no ein. cal Portar - la i
la Generalitat no té perague enviar-lo..
Interrogat si visitaria . el president del
Consell aquesta tarda, ha manifestat que
probablement aniria a la Presidencia del
Consell, perra per tractar solarnent de
coses relacionades amb el traspäs de
serveis.
Crec—ha afegit—que la contestació ar-

nbara demà.

te t

vetaran un Diputat per cada quarenta mil habitants inscrita en el

,

Cens de poblacid, mi* el minimum
de catorze Diputats per Circums-

cripció.

Els difercnts Municipis de Catalunya tindran el nombre de Regidora
que fixi la Llei municipal, atesa la
ó.
seva poblaci

Banc Espanyol de
Un grup de curiosos comenten els fets davant del
Credit de Mataró
a les vuit del mal, es presentaren dos demoneguts a la parada de
taxis que hi ha a la plaça de la Re.
publica, davant enteja de l'Ajuntament
de Badalona, i llagaren el cobee, marca
Studebaker, amb el Maner o 330ea, el
xofer alada Moreno, al qual diguerea
que e:s portes fias a cal Artaler.
Aquesta es una casa que lii ha a una
hora ;;ar,ga de la 'reina eiutat, la que l
està situada al mig dels leamos del terme de Vanenearia, prep d'una -ama .que
sol ésser tilda concorreguda pels excur-

sioni5tes muntanyencs els diumenges,
coneguda per la Font d'En Móra. Els
seus propietaris es dediquen a come
menjars per a aquells que be aolliciten.
Es una mena d'hostal de hose, molt conegut dels badalonins i de tots els Dobles de la contrada.
Mentre, hi anaven, i en arribar naire.
le a mig cama els passatgers amenaça •
ren amb les seves pistoles Maciä Moreno, j li ordenaren que canviés de ca-

toles els dependents delBanca als
quals ordenaren que posessin les mana
enlaire i es tombessin de cara a la
paret.
El caixer, que s'anornena August
Domenech, es trobava al despatx del
públic quan entraren els atracador,.
Aixi que .aquests els amenaearen amb
les pistoles, digué .cridant, a fi i eiec-

te que 'ho sentís el director de la
SuCuraal - L-que es trobava a rulterior— i dirigint-se als anees dependents: "Poseu-vos de mans en:aire i
de cara a la 'parea" El director, en
sentir-ho, va adonar-se que succeia
quelcom d'anormal i sorti. Aleshores els pistolers dispararen, pera tingué temas de fer sonar la sirena dalarma. El director del Baile resultó
ferit greument a llamea en una cuixa h als dos ronyons.
Els timbres d'alarma que feu funcionar feien un soroll molt semblant
al que produeixen les explosions

fortes.
Veient-se sorpresos i donant-se
cumple que no podien assolir liurs
propósits, els malfactors iniciaren la
fugida. Sortiren en direcció a Barcelona un cotxe i en direcció oposada
ralee. Per evitar esser perseguits per
les jaeces que sortiren darrera d'ella.
anaven tirant puntes per la carretera.
A les façanes de les cases del davant
del Banc han quedat els impartes
dels trets engegats pels atracadors.
El senyor Prats Loa portat a la
Clinica "L'Alianea on iou assistit
doctors Puig i Estere, els quals
da
la
han pronosticat el seu estat de pronòstic reservadissim; Ii foren ap r eciades tres ferides d'arma de foc. A
la tarda fou traslladat a Barcelona.

Coro quede una de les finestres de
l'establiment despréa del tiroteig
ira. El xofer, aleshores, aeafa un carril
que condueix a un bosc. En arribar-hi,
hi trobaren bis individus mes, els guate
s'apoderaren del taxi; se n'emportaren
el xofer dintre un bosc, i el !ligaren
a un arbre.
Cinc ninuts despees d'haver estat ro.
hat el primer taxi dos atracadors tres
en llagaren un altre, també a la plagt
de la República, al xofer Josep Ferner es, que condue:x un "Buiek",
lat amb el número 23.o6o, i Ii digueren
que els condua al mateix Inc.
En arrabar-hi, l'amenacarea amb !es
pistoles, també; el feren haixar del coree: el combaren al ho s e, 1 el Mal:me. jet:almena a un ataire.
Els de s cOneglIt5 rnar, are l l. pera ser
queda un, pera amb nenearrec de s'i'
gilar-los, private-los ele fe. cap :roviment i ädhue de Pa rlar - se A un nuart de dome el vigilant, des•
mes d'assabentar- s e de l'hora (me era,
se n'anà. Fas das xofers, aleshores. cuítaren a desHirar-se. Immernatateen t anaeee a denunciar el fet a la policia.
FI ' amen ensenyades Is fotoprafies
del‘ inalvalus ere la polleas t fity.ass
com a atmeed e rs, i no el recaneatierea eap. Pelea sser que harmessin
aiortat aque e ta actitael deaut a k s arne•
naces de por que els terca: els atinanden.

De seguida sortiren, per tal de detenir els pistolera, torees de la guardia civil, la qual no velé els atracadors fina prop de Tiana. També els
perseguí un motorista de Mataró. En
arribar al carrer Manresa, situat als
afores de Badalona, al costat mateix
de la barriada tianenca coneguda per
les Mallorquines, prop de Montgat,
degut a la velocitat vertiginosa que
portaven, caigueren a una cuneta;
un dels entornabas va sofrir despeefectes. L'al tr e va seguir el seu cama
segons sembla, en direcció a Barcelona. Els atracadors, per tal de despistar els perseguidors, volien trencar per un carea que, passant per
sota la muntanya de la iihriaa de
ciment, surt una ultra vegada a Badalona. Es veieren obligats, degut a
l'accident, a marear corrent a través
de les vinyes, prenent la direcció de
la Conreria.
La policia de Badalona, assabentada d'aleta, avisi tot seguit la guàrdia
civil, la qual surtí ami, el tinent senyor Zola. TaniLa ho fati la deis poMes propers, ami roen els mossos
d'Esquadra, tancant els fleches al
ring de la muntanya. També s'efectuaren minuciosos escorcolls a les cases de pugés i cases deshabitades dels

TITOL VII
Sistema electoral

Art. 25. — L'elecció dels Diputats
al Parlament ele Catalunya i dels Regidors, en el seu cas, sera feta pel
sistema de representad o proporcional, per !listes, d'acord amb les seguents bases:
S'adjudicarà a cada Ilista, tants Diputats o Regidora coll vegades eapiga, en el nombre de vots obtinguts
per cada Hada, el quocient que resulti
de dividir el :maltee de vota emesos
amb excites:6 dels en Mane i nuls,
en territori electoral— Circumscripció o alunicipi— pel nombre de
representants a elegir.
Si mitjançant l'aplicada del quocient a les diferents !Bates, no s'obté
exactament entre lotes el nombre de
representants que han deaser elegits,
els que faltin seran atribuits a la
lista que hagi recaptat una niki«
votada.
L'adjudicada, dels llocs dintre de
cada Mata es :ara per landre dalia-

cripció dels candidats.
Els candidats que no resultin elegits, quedaran proclarnats .suglents
per a ocupar les vacants que es produeixin, tal com es diu en rarticle 6o.
CAPITOL TERCER
De la papereta electoral
Art. 33. — La Junta StiperiOr del

Cens fixarä la mida que hauran de
teni a les paperetes, almenys vuit dies
abans de cada eieccia.
Seran impreses en paper !alano
lis, no transparent, i de to uniforme.
Portaran el número d'ordre que els
hagi estat assignat per la Junta en
fer-se la seva presentació, el nona del
partit, a s sociació, entitat que la patrocina i el norn o noma dels candidats. Es potestatiu d'inserir en les
llistes un emblema gràfic autoritzat.

Conferéncio del senyor Ferro!' Bota.
El conseller municipal delegat d'Ordenaci6 financera, senyor Ferran i lisater, donar à el dilluns vinent una conferencia exposant l'estat actual de les finances municipals i els projectes del
Consell de Goteen per tal de resoldre
el problema financer de l'Ajuntament
Barcelona.
L'acta se celebrara en un local t:intric de la nostra canea que anunciaron
en l'edició de demà, junt arnb C:s altres

detalls.

Martano, Vierto j Trueba en la dura pujada del Coll de Braus

els autombbils amb la idea de presentar-5e algun dia al gran certamen
de la Volta a França. Ha estat tenaç
i ha jet la sena fortuna.
Ahir corregué l'alarma entre els
entusiastes —que hi són entre els seguidora— de regida espanyol. Despees va renéixer la tranquillitat i es
reconegué pels més pessirnistes que,
tenint en compte la imposant presencia dels Pizeneus, l'equip iberovais té moles probabilitats d'acabar
el "Tour" classificat en un sensacional segon loc. Si o corre ami, faca
incomprensiele,
de
manera
ridicuf -que Desgrange no sollicitas
retardar en
esped m , l'any vinent la presencia a "la seca"
ja que S: he cap dels dos é4que
l'eta- I Volta
lista de la plana, ja hem dit
d'un equip complet espanyol.
pa d'alar iou durant quasi tot el tra- A tal efecte, recorden els contentaun
afontpeller
de
Marsella
a
jecte
risita la gran actuada dels corredors
veritable passeig turistic, L'únic obs- espanyols en la recent prova "Critetecle digne d'ésser tingut en con:ate rium da Midi".
foil la calor abrusadora, i ja sabem
Per a recolzar tot aixa, podem ofeque tant el biscai com rl mantanvene rir un testimoni de valor excepcional.
re_eisteixen molt té els atacs de l'astre André Ledficq bou el corredor que
guanyä la Volta a França en 1930 i
Eis comentaristes no creuen que
solar
E5 un teenic i un especiaen l'etapa d'avui puguin recuperar els en 1931
merics tot Cl perdut co la clae sifica- lista consumat. Es facil que no coció internacional. pecó C21 canvi és negui be la teoria de la relativitat
creenea general que després del des- d'Einstein, pena sap el que es diu
uella ile Perpinyä, en plena ruta pi- quan parla de bicicletes 1 ciclistes.
renenca, tornaran a pastar a Italia, Heus aci el que ha dit Leducq:
La carrera dels espanyols ha ' escollocant-se de nau en el segon lloc
tar superba. Trueba, Ezquerra i Cade la internacional.
Montpeller. iß. — laaccident col- Tardo han bombaraejat com si vollectiu sofert per tres corredora — un guesain restablir l'antic regim. Quidells Cafiardo— durant l'etapa d'a- na llästima que no siguin vuit, pula
lar, ion Ileu per a dos d'ella i impon- que veritablement ferien parlar ' d'ells!
talo per al peninsular.
Tinc la impressió que Imurem d'ocuLa caiguda es produí a deu quiI6- par-nos una altra a egada ¿'aquests
metres de Marsella. Mariä pega de cavallers quan arribin a Pata"
cap a letra, amb tan mala sort, que
saabri una ferida a la cella esquema.
•No per alee: es desenanä Lintreplel
Mentrestant. creix el clan> contra
ciclista, sind que més endavant tun- Desgrange ver ha seca inteemesada
gal ocasia d'avanear-se a un grup.
consisteix a sortir mas
Ni el ternps perdut, ni la fatiga, ni la manía, que
caigui
jet-ida el venceren, i en la classifica- tard del desea a desgrat que
el set: 'peC10 figuró davant de tots els sens "alom bullent", a fi que
riódic puso; publicar 110V S iresquos
cornpanys.
de la Volta. Ningú no ignora, en
En l'etapa dahin es destaca tambe, efecte, que, de donar-se les sortides
notablement, lamines Llucià Montero.
mati, els diaria del vespre de Paris
Poc despees de l'accident sofert Per al
Cafiardo, i sens dubte per tal de con- s'avançarien •a donar-ne tota la intrarestar les seves possiblcs conse- formació:
Frederic Ezquerra, amb picardia
qiiincies, el bidasotarra abandonà el
grup en el qual anava i avançà ama de vilatà base, ha suggerit la idea,
extraordinaria fúria. Vietto, el que que molts han jatjat almenys examien altres ocasions ha contendit amb nable, que les etapes s'anean en cauEzquerra i Trucha, fou qui se les en- re la tarda, per acabar en pleua nit.
tengue aquesta vegada amll Montero. Suaosa el biszai que les arribades
L'iguala i cl cleixa enrera, desurdo donarien Iloe a "gratis rameries"e ald'una Iluita que es prolongó durant inenys assegura que aixi succeiria a
alguns quilòmetres. Aquest René Biscaia.
Vietto francés, de cognom italiä, que
Els francesos es queixen per dosols contrita 20 anys d'edat, és un ble causa. En primer !loa, perque correcadcr de Niea, que catan anava a redors, seguidora i eepectadors han
portar encareces s'entretenia a seguir de soirir els efectes d'una calor bin mida. A niés, perque els francesos quaafamen d-eseandul sense precedents"
que el; corredora no puguin menjar
a l'hora deguda. othom sap que a
Franea l'hora de menjar ie una hora
sagrada. Com ditt la ben tallada pluma d'un periodista espanyol seguidor
de la Volta: "A l'hora de menjar,
tal volta peguen aquí parlar amb e-1
President de la Repilblica, pera na
amb el seu xofer. a
Perpinyä, 18.— A dos quarts d'una,

París, 18. — Tots els seguidora de
la Volta convento que Mariä Cainedia hauria aconseguit ahir una classificaciä honorabilissima de no haver
Les
aofert la inoportuna eximida a GrifGuignes, més concretament. a
fon. L'acciaent sofert pe: basc-catala
uls tant més lamentable quant que
el tren, durant l'etapa d'abir fou més
que moderat. A aquest accident, i no
a altea cosa, ha dimputar-se la ruinva donada per l'equi p iber -suís ea
si
uea et
jc .o2zgLinPr
inter tjaia
.:rmel
ca c tó
aixbdaisosnifipec
la

voltants.
A darrera hora es digné que hi tenia tres detinguts. la comunicada
tc'efónica amb Matará esta. tallada.
Els xofers dels autos que fan parada
a la Placa de la República de Buda-

luna asseguraren que llur s companys
las en estat emmaniliats pels atracadora.

Tan aviat corn es tingueren noticies del fet a la Comissaria General
A LES DEIT ArAREGUEREN
d'Ordre patine, es donaren ordres
A MATAR()
penare sortissin uns quanta autos
A les deu del plata els d OS autos amb agente i miar: die% d'assalt, amb
robats a Badalona aperegu e ren a Ma- l'oajecte d'acordonar les carreteres
taró. Es pararen davant ni ateto del qta van a Matará i tallar la retirada
Banc Espanyol de Credit, installat
¡ detenir-los.
farree de Sant Joser, d'aquella cMTrasllat i aseen, d'un anormal i una anormal entaforats a la Normal
tat. Baixaren i hi entraren inonediade Tarragona
(Continua a la pi.,.t . t.a 6. rol. 3)
tament, tot anienaeant ami) les pis-

liara assenyalada per a la surtida, els
supervivents de la Volta slan re -aa les orden (Id senyor Cazalis.
Poe abans, en el grup dels corredars
francesas ha sorgit un breit Modem
entre Speicher, vencedor de l'etapa
dahir i Antonia Magne, líder de la
classificació general. Segons sendaa.
Iii 5gne ha renrotaat a Speicher el na

haver-lo deixat guanyar
d'atine amb el qual hauria aconsegait
una bonificada d'a nt 30 s. sobre
alertan°, en 'Ice lelo, 45 segons ae
bonifieacia amb els quals ha hagut
de conformar-se per un segon
Speicher i Magne han fet
le paus i aixi el carn.c Iliseot ha
nogut donar la senyal de sortida
l'hora indicada.

(C ontinita o la

El senyor Sheet ha eludit contestar
sobre efs 'punto c.ue ende/ el dit document.
EL QUE DIll• EL SR. SAMPER
El cap del Govern he -roznas al sea
despasx oficial fina a les clues de la tarda,
ido sortir Ii luan preguntat da perladi stes si bavia rebnt la visita del senyor
Sbert.
—No--ha contestat el senyor Samper—. Se que ha arribat aquest matí,
però no he rebut cap" visita.
—Heu rebut contestació de/ presiderrt
del Govern de la Generalitat a la comunicació oficial del Gavera?
—No. He rebut un telegrama en què
se m'anuncia la tramesa de la COnteatada,
—En .el telegrama es diu que la cona
testada ve per corten?
aBudeix a .aiget
—Aleshores, possiblement, • portará,
el serryor Sbert: •- • •
ésser. Per , Wat, no sé si eral
visitara aquesta ruda:
•
En parlar, a les set de la tarda, acnb
els periodistes, el.senyor Samper ha Sil
que hacia rebut la visita del senyor
Sbert, que havia arribat a Madrid, per
tal de prendre part en les deliberacions
de la Lornissió älixta de Traspasaos a
la Generalitat de Catalunya. El dit sen y or no ha pogut Murar-me el docuruent
del Govern catalä en resposta a la nutiiicació del Govern Central, porqué,
com sigui que acaba massa tard la re.
unió que celebró el Consell de la Generalitat dimarts, no dona tenWS a qui
el dit senyor s'encarregues de portar-LA
ni tampoc de trametre'l per correo.
Per ültim ha dit el seuyor sarrio«
que havia rebut un telegrama del senyur
Coinpanys anunciant-li la tramesa did
dit document; el telegrama esta redae.
tat en aquests termes:
"Recibira vuecencia maaana por co.
meo documento contestación oficio qui
vuecencia se sirvió dirigirme como repreacntante del Estado en Cataluña, re.
¡creme a la Ley de Contratos de Culti•
vil, pues he hecho Gobierno Generali•
dad invitacian vuecenzia indica. Gobiem
no acordó ver satisfacción términos
cordiales oficio y al confeccionar reglamento que permitirá aplicar lev Con•
tratos de Cultivo, extremara atencian
solicitud para que esta se acomode fiel.
•
mente Constitucian y Estatuto.
Por mi parte pondré todo mi celo y,
leal fidelidad. Atentamente le saluda,
Luis Companys."
REFERENCIA PARTICULAR

Segons rtatíCie9 particulars, hora
sam que el document que tramet la
Generalitat al Govern es inolt comes
i diäian
Parlant amb una personalitat catalana que esta en contacte amb la 1.,e-

neralitat, rus de/a, contestant a l'as-

severaciú que es ieia de ropiniö d'alguns politics sobre la claudicado
la Generalitat:
—Aquestes afirmacions són una estupidesa. Aixa is prejutjar la quesha eui esta entestat a que la
importancia de la brúixola politica
estriba en que marqui el nord de la
catästroie. Els qui afirmen aixb, evidencien que no tenen ¡orca politica.
No pot éster una clandicació, pulse
que, cont sabeu, allò fonamental per
a nosal:res en la Ilei de Conreu votada era que sen; seconegués competencia per a legislar. Aixo s'ha
aconsegnit; la resta...

Barcelona - Bilbao
S'estudia l'establiment
d'una Unja aeria
de turismo

Bilbao, 13. — .aquest mati ha aterrat
al camp de Larniaco una avioneta pro,
cachea de Barcelona, tripu1sda pels gen.
nians Gaztafaando, que han reaitzat
viatge acuse el mes petit eontratemps.
Semba que els citats aviador; han portat la missió d'estudiar restabliment
d' una liaia aéria de turisine entre Bias
bao i Barcelona. Els viatgers passaran
a Bilhao el dia de detni i tomaran
pa a an 6, ra. ti Bareelmta a primera ho
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felltorn de "Caes de Frallça"

Jasa: Puig i Ferreter posa a la pri- xic d'inquietud, més ben dit, una punmera part de la seta admirable obra ta ¿'ironia, un gra de sal Pi care sca, a la
autobiogràfica, Camine de Franca, un manera de Gil Blas.

lema pessimista d'Edgard Poe que, tanmareta, l'autor intenta desmentir en el
cura de lea planes que segueixen, i és
aquest: "Els nostres esforcos per elevar-nos per darnunt la nostra naturales* era fan invariablement recaure
mes avala" Si es aixi, ¡ens haurem de
resignar, per Ventura, a ésser joguina
deis propia instints i a renunciar a tot
esfoe per elevar-nos per damunt de
nosaltres mateixos i per damunt dels altres?
Per no haverase sabut resignar a
aquesta claudicada; Puig i Ferretee va
tenir una adolescencia tèrbola i tempestuosa. i va sentir els esclats d'una joventut plena d'inquietud, de passió i de somni; volqué evadir-se de la prdpia tortura
i, de fea caín empès per una força
fatal, mes forta que el clam de la seta
consciencia, va rompre els lligams de
la familia, de l'amistat i àdhuc els de la
societat organitzada, per anar a la recerca d'una puresa que no era enlloc,
d'una bonesa inexistent i d'una Ilibertat
Que no és del nostre planeta.
Aqueas rompiment, aquest èxode, fou
ni acte de poeta i de somniador, és clar,
peilt fou ensems raíste de revolta d'una
natura que es vol alliberar dels atavismes que l'encadenen i l'acte de protesta
d'una consciencia que es vol purificar.
L'evasió que is narrada en aquest llibre panteixant i angoixós alhora, es no:mis la conseqüència del drama tèrbol i
teriebrós que la precedi i que la justa
-fica ; é, aquest mateix nfore que Poe
sernbla condemnar i que Puig i Ferretee no ha palesat solament en Camitts de
frassaa, sinó en moltes de les seaes
obres dramätiques, tan intenses i punyents j en algunes de les seves
rabies novelles. Bona part de l'obra literaria de Puig 1 Ferreter es una projecció d'aquest drama de la seva adolesbanca 1 de l'evasió que va culminar (iva
cuIrrtinar o va cotnencar, alomes?) per
)ats rutes assolellades de Provenea.
Puig I Ferreter ddna a les dtres parts
sen llibre dos tftols a la manera
goethiana: la primera, la que duu un
lesna fatalista de Nietzsche, i atinen lema
pessimista de Poe que hern retret en comelaza s'intitula: "Oratge i Tenebra",
La segolla part, la que realment es desenvoltme al llarg dels camins de França,
iluti un lema d'Andri Gide, que diu:
Cal no tenir lleis per a escoltar la llei
SYYM", 1 un altre d'autor anònim: "Notras de respirar ja ea una mix", un vers
que trobarem en el tgat, altra vegada.
'Aquesta segona part s'intitulas "Liberase 1 Poesia",
Realment, hi ha molt d'oratge 1 te.neßra en la primera part del 'libre i molt
llibertat i poesia ea la segona. Pera
no tot és tempestat i fosca en la introspecció que l'autor es fa, ni tot Es
'ola de vittre I eufbria en la narració
de lea prbpies aventures de vagabundo
Pe! folia de totes dues parts hi ha, parallelament: el sentit, inoanscient 1 revoltee, probablement, a l'època deis fets
eme narra, pena ferm 1 ja resignat a
reo= en que els ha narrats, de la iris ritzt de les ceses, 1, per - tant, de la
Ihrita de l'h ome Pea stmerar -set i el set*
th berma de la germanor, de l'amor que
ates ens devern, aquesta bondat que engat a l ' ideal q ue ens fent de la vida i a
fa qual aspiren.' tot 1 sabent que no
ralsolitem mai. Aquest doble corrent
arobterrani, qua Es fill temperament
immodificable de l'autor, panteixa en
lot el lIñare, aclarint per ci per lla la teaebra de la primera part i apairagant
id len tumult, 1 T'Os ant en la regona un

i "Ubre de Conaells" 'ergio!, "el mis
e:amanita is el »ion" ..-"LlEce de les
Manee-. Que sigui expressiv o no, no
vol dir res. SI d'una obra escrita el
segle XV tenina el nom que li pea'a el
seta autor, ¡per Qué posar-li el que inventa un segle despds un ineressor?
DernEs,
vds dieu que *hl ha obres andels qui fan escarafalls davant certs pasIgnorància
satges de l'obra, ni crec que ningú de tigues que no es coneixen amb el non,
lItre
ela
va posar Pintor". I alza BObon sentit pugui fer-ne.
çaa fi, Puig i Ferretea ha dotat les !amera s'esdevó quan aquest -el que
Rozira i Virgili, a LA HUMAIVIposa l'autor- es desconeix.
'letra catalanes d'una obra que pos asPer uber que la venia de Canea TAT, fa observar que davant de l'evopirar - que assolirà, certament - la no
l
ució
y
que segueix el vell dret de la
és
la
primera
de
les
neollatines
universalitat. Emile Zola va dir d'Alfred Valen
i Máxiin, basta haver Ilegit el 1;roPieleld, els terratinents catalans latide Musset que viuria eternament perque pròleg
del mateix Canela on alludeia rle,' de donar-se per mole satisfets amb
era "un crit humä". Un crit hurnâ eixit altres versions
catalanes enterioll. De- Is llei cala/ano de Coartas. Reputa de
de l'entranya viva de l'ésser i del barmas,
basta
consultar la Fransorische /a ct a d'ignorancia l'actitud agressiva
bolleig mateix ele la sang. sbn aquests Littoratur,
de Guatea Graber ardintre el dels reaccionaris contra aquesta llei. La
Camino de Franca del vell amic i 00MGalladara-• obra elemental per a tot ro- incultura--diu-e$ kl falla terrible dels
nany Puig i Ferretea obra que, per això maniste
ben
format, i per a trobar que reaccionaris de les nostect latituds:
mateix, declaren: des d'ara immortal.
la versa') francesa del Valen és ante"Quan les clames conservadores per
Alfons ASERES rior a la de Canal+.
táctica häbil mes qua per esperit de
Per a mi, quitan poesies, quan són de Justícia s'avenen a la gradual transarvalor i llameada respectables, em sem- nació del règim de la propietat, alesblen molt. Oblidant-les es deixa la per- hores mereixen ben bé el nom que duen,
sonalitat d'Andreu Febrer ingomaleta.
perquè fan obra veritable de conserva-

Amb aquest Ilibre dem i substanciós.
Puig i Ferretee ha escrjt tina obra única
en les nostres migradea lletres, ordinäriament tan grises i päRides, tan epa
derrniques, sobretot. Ha escrit l'obra
mis xopa i cálida, d'hununitat que tenull a Catalunya; la Inés intensa, la mis
dolorosa, la mis conunovedora. L'ha escrita arnb una ploma ben tallada, car
l'autor ha arribat a posseir un esta peecis i contundent i ben seu ; l'ha escrita,
sobretot, amb la seta Lana, amb el pòsit
de rota una vida de dolor i de Iluita,
d'arnargors i Aquests Camina
de Franca, per tant, ader quelcom mis
que una magnífica obra literària : sam
un tros de vida real, són una anima que
es confessa i que s'escorcolla, san el
clara d'un home que coneja la bondat 1
ensopega amb el mal, que desitja la joia
i lluita amb el dolor, que se Jeta agrillonat i pugna-pee la Ilibutat. Són el
drama etern del somniador que s'acera
amb la realitat.
Tot i que la part que dóna taca al
llibre as per ella sola una obra completa,
una narrada, d'episodis viscuts, plena
d'emoció, de sentiment, d'observació, de
llum i de color, i per bi que aix ò sol ja
la colloqui al nivell de les obres que fan
epoca, la primera part deis COrnin.1 de
Franco li Es, al nostre entendre, superior, no literariament, precisament, sind
psicològicament, com a obra humana,
de valor documental, com a obra d'introspeccib, d'autoescorcollament, de confessió valenta davant dels atares i, sobretot, davant de l'autor mateix,
Quina valentia, la d'una anàlisi abril
L'autor tap comunicar al lector la seta
pròpia esgarrifança en veure's tan diferent de com volia ésser, en sentir que nomas is la joguina dels seus atavismes 1
un instrument, potser, de la fatalitat.
¡I com es transparenta, durant la introspecció inicial - corn darant les aventures posteriors - el seu desig de superar-se, d'enaltir-se 1 d'immortalitzarse, desig inherent a l'home, i sobretot
a l'home bo, pera que pocs han sentit o
han expressar tan intensament i tan imperiosament com Puig i Ferretee!
I visen», quan l'autor ens conta que
ja es traba posseit de la plena eufòria
deis nómades, quan ens confessa que, inexpert encara davant del món, es mer avellava d'ésser tan feliç, ¡quanta Ilum,
quanta poesia, quanta alegria i, en fi,
quanta vida no fa desfilar davant dels
nostres ulls encisats i commoguts I Sobretat, ¡quina finor en escrutar els homes! Com ell s'escorcolla ell mateix,
alai el turmenta la vida interior dels
altres. Puig i Ferretee no on té prou
amb dibuixar la gent que traba; ha d'intuir Ilurs sentiments. ha d'endevinar Ilurs
passions, ha cle dissecar llar anima cona
ha dissecat d'antuvi i continuara distecant la seta. Es implacable, Evidentmena eest plus fort que lui.
Per aix6 mateix no era ha de sorprendre gens ni el contingut del llibre
ni el to emprat pel seu autor, to que
segurament ser à blasmat per Mes d'un
tartuf i d'un pusiHanime. Es clar que
per a les rey es confessions, un autor
pot emprar molts matisos; pera ni tots
els autors tenen el mateix temperament
ni tajen les mateixes coses per a contar.
De certes confessions del nostre escriptor hi haurà crítico que en diran cinisme; jo en diré valentia i en) penco estar en el just. L'autor Ito escriu ni per
divertir innocents ni per iIlusionas' ¿amiselles, i en aquest sentit, donat el noble i constant anhel de superació que el
guía, tot li és licit Per tant, no sóc

i follia dels
reaccionaris

Ele

Continuo creient que el vostre labre
hauria hagut de redactar-se en la nostra
llengua, majorment si és destinat a educar. Jo no tinc cap culpa tampoc que
alguns rètols (cada dia menys) i els IIIbreo de Barcelona liarían en castella,
com tampoc que dos O taes literata catalans escriguin en diaria castellana de
Barcelona.
Dir que l'atribució del Gataaliel a Pero Pasqual "ha sido muy discutida", na
vol dir pas que sigui insegura, car moltea coses han estat, un temí», molt discutides i avui eón totalment cenes. Al
meu entendre, dones, hauria calgírt remarcar que "no is segura l'atribució
del Garullo! a Pere Zampar.
Quant a Bernat Oliver, dieu que esa„lid "as una ;nos:tafia d'impressió, un
detecte d'ajust, una errada de composició". Molt 12E, perra quan un troba
mollea errades en un llibret tan,
oblida completament que hi pugu haver, també, errades la aulpa de les quals
és del caixista.
La valencianitat d'Arnau de Vilanova
no és provada, és probable. Que tingués propietats a Valencia, que hi atorgues testament i que Eiximenis Ii &atlas valenciä no són proves irrefutables.
Per tant, no podem pas afirmar tan categòricament el seu lloc de naixença.
Demés, també hi ha erudits catalans que
creuen en la valencianitat d'Arnau. Ultra

això, quan em retraieu que "a cap casala conscient no li pot saber greu que
Arnau de Vilanova sigui valenciä", oblideu que vaig escriure a la recensió del
sastre llibre aquesta frase: "I no és que
ens sàpiga greu que molls debo gross
triPiOr3 catalans hagin noscut a Val3ntia; des del moment que eserinen en !a
nostra !lengua importa por llur llar de
maroma "
No desconec l'anide del P. Ivars publicat el 1930, per ò conec l'obra mis imPortant que sala escrit sobre literatura
catalana: el Repertori de Jaume Mató
i Torrents , en el p rimer volum del 'Val,
publicat l'any 1 933, es llegeix apuesta
frase a les pagines 4.52-453: "Existeixen
dos Francesa Ferrer: un de català, mes
antic, a qui li assignem upa producció
entre ruo a r..ro, i un de valencia, al
qual ens sembla poder atribuir una produeeió probable entre tan i T519. Pa
valencianissim fra N'Andreu hart fa de
tots dos un sol poeta. A nosaltres no
ens fa res que tnts els pactes tinguts per
catalans esdevinguin valenciana Que
consta mentrestant, que som constants a
reconeixer la valuosa aportada de Valencia a la literatura i a la llengua. Es
sensible que als valencianistes d'ara els
sapiga greu que encara testin "pones
apreciables nadius de Catalunva.
Dieu que elonaveu el nom de "Llibre
de les dones" a l'"Spill" de Jaume /aoja
pesqué aixf ve essent annmerat des del
segle XVI. L'any 1928 a la Introducen
de la vostra edició de l'obra de Roja
aametleu aquest titol enfront de l'"Saill"
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Acción reivindicatoria de las libertades tono adecuada en las comunka„
del os te
rritorios respectivos. ¡Qu
ién tre un Poder central y un G
udo ()Ponerse a que Castilla hiciera pin autónomo? Sin duda (Querían aie
propio?
nota del Gobierno de Madrid estila
Obsérvese y juzgue cada cual desde su concebida y redactada ,en tiernita,
punto de vista peculiar el movimiento ultimátum. Quizá aun eao les par
de provincias, regiones y de nacional', poco. ¡Qué menos ya aque la caca
jadeo, Yo lo tenso por venturosamente ción de guerra?"
reconstructivo. Hay modos. No deben
D:fensa, despees, la tesPosta del
darnos miedo los golpes de la picota
nyor Compailye:
cuando derruumba para reconstruir.
"Pero ,;qué respuesta acidia ser
Del artefacto estatal en que vivimos.
estamos igualmente auejosos todos: cas- del Sr. Companys, si lo , que se a
tellanos, astures, gallegos, vascos, cata- comenciaba era "la misión de invitar
la Generalidad a quo
abstenia
lanes, valencianos...
A qué engatamos? A qué seguir to- aplicar la ley"? ¡ Córnqaresponder
palabra
por
su
cuenta,
si,
;Mea
time
cando la guitarra?"
contestar es el Gobiernt de Cata.L'estat del plet entre Cata- ; Estupendo reproche, ad más, el de
el Sr. Companys omitió , la divalgaa.
lunya i el Poder Central del oficio recibido hasta . que el Cana
catalán tuviera noticia de él Lo ae
LA LIBERTAD
tracio si que hubiera sido reprocias
Que d'encit que no la insPira el se- en
un presidente de Gobierno. En a
mar Alba no surt tan catalanófoba i
mer lugar el Sr. Companys, a da.'
¿lije acaba de canviar de director, recull
nota, no sabía si el Gopierflo de la
les recents declaracions del :enyete C001drid había dado su oficia a la Pula
panys, segons el qual no hi hura "ni
intransigenci(s ni clondicacions", i de- dad. Y de haber sabido que lo •
dado, con menos razón tendría que
dueix, ruido Pels actos que per les pu - carg
arse de la publicidad de algo ase
', miles, que hi ha el desig de resolire
debería conocer Espata& entera. Su
e! piel:
ben, de todas formas, e, a no daca
"Pero frente a este camino de conci- conocer a la opinión maalica ant
es t
liación, respetuosa para la ley y doro- que lo conociera el Consejo, que,
rosa para los hombrea ya se alzan co- el que tiene que decidir. En
ces interesadas en el desarreglo. Son término, en puro rigor protocolarioi
las voces de siempre... Las voces de siquiera el Gobierno de Madrid de
elementos derechistas, incluso los que as- dar publicidad a un documento en
piran a manejar la República, como los que confiaba una misión a su tepe
amigos de "El Debate", Las voces ile unte en Cataluña mientras éste olos "patriotas" que, oídos sus consejos hiera desempeñado el encargo cerca
en otro tiempo, achicaron Espata.
Gobierno catalán."
Fija le atención en la reunión que
Les dretes-conclow--el que ve ld .
celebrará hoy el Gobierno autónomo, se
debe esperar con optimismo. No habrá is pertorbar tots els co+ents dime
"fórmula", "arreglo", "componenda" ciencia i d'harmonia. Cerquen manis
conforme a los viejos canoras. Lo ga- plataforma electoral:

iiiLre. nous

Continua la Resposta
a F. Almela i Vives (1)
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(Acabard) ció social, o millor dit, d'estabilització.
Ferio ni conservació ni estabilització
no són la immobilitat, i encara menys
(1) Vegeu LA PUBLICITAT d'ahir. el retrocés. Conservada i estabilització
equivalen a equilibri normal. 1 prou sabem que de vegades, per a conservar l'equilibri cal un desplaçament o un canvi
d'actitud.
Per a conservar l'ordre social
"Album Meravella"
no hi ha més remei que anar-lo modi(Vol. V); Llibreria Catabinia
ficant en el sentit d'una mejor igualtat
Barcelona, /933
humana. Els qui deturen aquest moviment indispensable per a l'equilibri treAquest volum cinque, superior als an- bailen inconscientment per provocar la
teriors, publica trehalls adients al ca- catàstrofe. alés que conservadors, són
catastròfics.
ràcter turistic de lobes, els quals són
Quina viva realitat no hi ha en aquest
deguts als senyors P. Blasi, J. Butinyá,
Joan Danés i Vernedes, Miguel de Gar- problema de la cultural Les classes que
s'intitulen
conservadores san en el nostre
ganta, F. Martin, Carles Rahola, A. Rovira i Virgili, Modest Sabater i Casar A. país les mis autènticament incultes. EsTorre. Des del punt de vista arqueo- tan tarades d'ignorància i de (ola. Són,
lägic, aquest volum de l'Album Mera- en realitat, classes destructores. Si torvella resulta el mis arrodonit, el més nessin a predominar-i no creiem que ho
ben escrit i el mis interessant. La in- aconsegueixin-llur predomini seria el
formad() gràfica que fillustra as en senyal d'una pròxima revolució violentíssima.
gran part inèdita i de molt valor.
Qui vulgui que tot el camp catalä s'enL'editor, el senyor Pere Pujol 1 Casademont, pot estar content de la seca cengui com una sola gran Soguera, clt3e
posi
els ressorts del Poder en mans dels
empresa, portada a cap amb molt d'encert des del punt de vista de la divul- holles ignorants i folls de l'Institut de
gad& La impressió també és tnés de- Sant Isidre. Per bi de tots, i fina per
purada en aquest volum darrerament bi d'ells, aquests bornes van perdent representació i in fl uencia."
sortit_

Martf DE RIQUER

Joan SACS

rantizan el tono y los modos con G.:e
se vienen produciendo, siempre ponderados, los gobernantes catalanes. Pero
éstos, q u e además de catalanes son es.
Natales y republicanos, se esforzaran
por hallar la conciliación limpia y legal
equitativa que conviene a la República,
Y Por ello a Cataluña y a Espata, como
tope contra el que se estrelle la malignidad de la reacción."

Els actes de Zarauz
i de Tolosa

EXPOSICIONS D'ART

"Querían que hubiese vencedores
vencidos, humilladores y humillados,
querían, sobre ton, que el conflicto t
prolongase y se agravase. Si las Ces
venían mal dadas habría sido el pira
con Cataluña la gran plataforma le.
toral. Y como no las tienen todas croo
sigo..., como el enigma de octubre
tiene tan alarmados e inquietos."
peor que podía ocurrirles sería una
lución armanica del desdichado ple
Y no renuncian a la obra del encino
miento y el odio. Gil Robles lo ha di.
descaradamente: "Con la plataforma a
Catalufia traigo trescientos diputados'
Naturalmente, la posibilidad de soled
se les antoja un timo. De aquí la eit•

EL PUEBLO VASCO contenta el
HERALDO DE MADRID
i nítOt9 carlista de Zaeatu i l'acte a TaProtesta lambe de l'actitud de les drelara d'homenatge als diputats bascos que
LA PINACOTECA tan fce sean la causa de Catalunya. El tes espanyoles. Combat e•SPeeialMent
10 DIL 131911CIA. 34
Varticle de "El Debate "-que ahir exExposlc16 permanent d• pintura catalana enit in g earksla-diti-rcpresenfo S.16 pro- tractavent-- , en el ea, s'afirmara que
testa estèril;
Marino 431••••14 n
el lo de
del president del Govern
"¡A cuándo la visión de la realidad central al president
del Canees de la
de estas natales huestes del viejo car- Generalitat era tnassa respectuós i Juan. signa. Lela al fuego. Que el hogar a
lismo? ¡ Eternamente reducidos a una Pregunta, ple
la discordia dure por lo menos hita
de sentit COMfd:
que se descifre el enigma inquietara
actitud de protesta! Alejados de la neSALA
"¿Qué concepto tendrá. esta gente del de otoño..."
cilio constructora eficaz. Aguas cristaPAI380112 DI ONACIA, se
linas en que al despeñarse es más el
Nobles I °Ojea« d'ad
ruido, la sonoridad que la acción prácDIbulsoe apunte del matra Pau Casal* tica. En que a falta de encauzamiento
P49
que la lleve a la turbina se pierde el
u
E
RAYAOS
posible dinamismo eficiente.
lamia unció avul
;Lástima de elemento! ¡Lástima de

BUSQUETS

Lisipme e..y. L
3.m n

LLIBRESII

aquartilleo

el més Importan% asfortIment Oe
gravita do Barcelona
ItipCialck) I venda a pena Inversas:DI:ante al
METROPOLITANA
LLIIIMIN111 VILLA I NOVA
Cernida. Si. Salvos no la tal, Mosart

Totes les notes pregades
han d'ésser trameses en
mtalà i abano de les nou
del vespre, a la Redacció:
Corte Catalanes, 589, 1.er
Les d'esports, a Barbarà, 11

obstinación baldía!"
Subrallla, en canvi, encertadament, que
lacte de Tolosa aplegava les forres mis
constructives d'Espanyas
"Mi meditaba yo ayer apenado. Viendo en Tolosa el reverso de la medalla
zarauztarra.
Queden para otra crítica los conceptos pol íticos que corrieron toda la gama
de una rebeldia atrevida y resuelta en
labios enardecidos desbordantes de emoción ciudadana.
¡Separatismo? ¡Benditos sean los que
de esta guisa pretendían separar, ayer,
jurándose eterno amor fraterno catalana,,
gallegos y vascos! Los que llamaban reciamente a las puertas de Navarra, de
Aragón, de Valencia, de todas las re-

Camins de França
per

JOAN PUIG i FERRETER
que es el Ilibre del día
1 del qual es parla

nada. Acción de la periferia al centro.
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Durant les vostres
vacantes llegiu:

giones y nacionalidades de la per:Instila
que componen la vieja y caduca Espata,
incitándoles a la defensiva de sus personalidades. En una acción conjunta, orde-
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atracaa XXVIII VOLTA A RANA Ele
dors de
Mataró

(Ve de la primera pagina)

sició no . fa pas suposar que tingui tantes qualitats de grimpador, Pedaleja
La temperatura es també avui mols amb els talons, amb incornoditat, se(re de la primera págini.)
elevada i com si els corredors llagues_ gons sentida, sobre la bicicleta, el
Degut al pesaint servei de la Tesin arribas a un :nata acord. cap d'ella manillar de la qual és massa alt i la
ha volgut intentar la fugida, ni tan sella masa baixa, el que fa amoblar lefónica, que trigá prop de funja hosols imprimir vida a la cursa que rea que pateix; pera ene tranquillitza amb ra a trametre a Barcelona la noticia
ai es mes monòton i lenta.
el somriure que no deixa mai ele del fet ocorregut a Mataró, el servei
A tren turístic, restarnos i ntegre i seus Basas. ço que fa suposar que de vigilancia cementas es retarda, la
compacte ha transitat per Sete, a 27 no pena gens ni mica en els coito, que cosa facilita que els atracadors
pi:emite:res de al ontpelltr, on s'he en els guate actua arnb mas como- poguessen fer-se escàpols.
aotat ja algun retard sobre l'horari ditas que en les baixades.
MaS DETALLS DEL FET
previst. Sempre integrat per les 41
No coneixent els Alps, els ha Pu
Al tiene esmentat actualment s'estamtitats, l'escamot ha passat per Be-jatmbnfdli,tauMere 1 76 quilómetresa a les 15 h. sorites, que nnsaltres ens preguntem ven realitzant obres. A aquesta eircums
53 m., amb Inés d'una hora de retard ei .J o c anb la s e e nb seltemene mue tanda es deu que els atracadors pagueslobre rhorari fixat per endavant Peal als Pireneus, que no lia deixat des sin entrar-hi, sense cridar ratenció dele
dependents, ni del caixer, i que no s'a
organitzadors. A cominuazia la maree de la seva infancia.
donessin dels seus propòsits fins que,
s'ha fet encara mes lenta degut a un
Caaardo. — No és pas del mateix con) qui dita els encararen les pistoles
aart vent de cara— habitual a la dita genere que el seu camarada Ezexigint-los
que els lliuressin els diners
regió —que sha abatut sobre els cor- quena. Es fort, pesat, poderós. Sernce la caían.
ardors.
bla mas, en una paraula, tant pel seu
En sor:ir del Barre, després nave,
.aixi, sense novetat. rescamot
estil com per les seves qualitats, un ferit el director, i mentre es dispusefSCe s'ha presentas a la capital de la belga que un espanyol.
ven
a pujar en els dos cotxes robats,
Catalunya francesa a les 1903 hoces,
No obstant, l'habitud de la muntaessent aixi que llora prev:sta per a nya li ha donat una bona moral en ; després, en prendre la fugida, conti
nuaren disparant, per tal d'evitar que
l'arribada era la de les 1730.
eis colls i urs cert avantatge eobre els
Els comentaris davant craquest re- seas gen-infle els belgues. I aquesta fossin perseguits.
El senyor Prat, en el primer moment
lard han estat Per a tots els gustos
as la causa, junt amb la seva salut
ele periodistes, sobretot els francesos, ex c ellent i la seva regularitat, que Son rondan a la Clínica L'Aliança Me-ronina,
on fou visitat per les autorique tan informació per als (Ferie de obtindrà un magnific lloc en la clasaa nit han tingut una sorpresa encara sificació general de la Volta a Franea. tats f pel diputas al Parlament Catala
més desagradable, ja que l'arribada
Montero, — El menys bo dele qua- senyor Joaquim Bilbey.
A la tarda, abans d'ésser Multada.
Perpinyi. en lloc d'efectuar-se coas tre a la Volta, perque no sap muntar,
els arivs anteriors al nassei g dels no 111-,a sabut mai, no en sabrá /mi a la Clínica de Barcelona, ha ton pe:
Platans, ha tingut lloc al Velódrom i restará sempre el que ha estat. un director del Banc Espanyol de Crèdit
Municipal. De mes a més, en vista molt bon "rouleur a . Pecó és cocas - de la ciutat esmentada.
La maltee del senyor Prat s'assabendel nombre de corredors presente, ja So, i vol acabar la Volta, i això el
ta del fet a Barcelona mateix, an havia
elle. C010 hem dit han arribar tots fa útil als seus carnarades."
marcas a primera hora del mata
en un sol escamen, s'ha disposat pe:s
En el moment d'intentar realitzar
organitzadors de la cursa, que la clasEl que han fet
tracament, al Barm hi baria guatee deiiiicació es fes obligant a cada corrependent 5.
dor a donar una volta a la pista
Dia 3.—Paris-Lille, 255 Km.
LA PERSECUCIÓ PER LA
eontra el rellot g e, el que ha fet que
Dia 4.—Lille-Charleville, 192 Km.
l'etapa d'aval acabas definitivament
MUNTANYA
Dia 5.—Charleville-Metz, 159 Km.
les 20 hores.
Dia 6.—Metz-Belfort, 220 Km.
Els atraeadors fugien per la mantaPer aquesta causa, els informador;
Dia 7.—Belfort-Erian. 293 Km,
nya, i la guardia civil, que ja els persedels diaris del vespre han hagas de liDin 8.—Descans a Evian.
guia des de Matara, els talla la retirarle.
mitar la sera informada d'anal a uns
Dia 9.—Evian-Aix-les-Bains, 209. Aleshores aquests baixaren fins al fons
Dia so.—Aix -les- Bains - Grenoble, d'un barrene. Fas agente de vigilancia
termes infirns.
Les sortides per a l'obligad% volta a 227 Km.
que havien sortit de Barcelona s'aseala pista han estas donadas segeha
bentaren, en arribar a Badalona. de 's
Dia ir.—Grenoble-Gap, tor Km.
Vordre invers de la classificesia geaeDia 12.—Gap-Digne, 227 Km.
madobra efectuada pels atracadors. i
fa! d'ahir, és a dir, fent sortir ea Pri
Dia 13.—Digne-Nica, 15o Km.
decidiren anar per la carretera de San
-merlocdasit.
Dia 14.—Descans a Niea.
ta Coloma, per tal de tallar-los la fugiDesprés del recompte del tenia; emDia 15.—Niea-Cannes, 128 Km.
da per aquel! Ilce.
prat per cada dorredor per a cobra: els
Die 16.—Cannes-Marsella, 199 K111.
En el moment que els atracadors pu
Dia 17.—af arsella-af ontpeller, 185. javes) el berranc on hi havia la guardia
e5 0 metres de la pista perpinyanence,
Dia 18.—afontpeller- Perpinyà, 178. civil es trabaren anib que els sortien
eia resultas vencedor el francas Roger
Lapebie, que ha invertit en el recorretrascantó els agents enviar! des de 1-1
gut el menor temps, o sigui 17 s. i 2-5.
Comissaria General d'Ordre Pahlic, els
El
que
els
falta
fer
Per al segon lloc, que era el que islas
enes, amb una altea parella de la gua,
Mteressava, tenint en compte la bonifidia civil i tres mostos de l'Esquadra.
Dia 59.—Descans a Perpinyá.
zació dele 45 segons. es trabaren vuit
els
barraren el pat.
Dia 20. — Perpim ä-Ax les Termes,
rorredors que havien efectuat la volta 158 Km.
Els mostos de l'Esquelra descohr'
3.
5.
4
amb el mateix temps dc 17
Die 21. — Ax les Thermes-Luchon, en. amagats en una (ondulada, tres
Aquests eren: Louriot, Speicher, Mar- n5s Km.
atracarlor s , i els cridaren "alto. Aquest,
iano. afeini, De Calluwé. Gijssels, Reen lloc croheir. feren el gest de treure's
Pta 12.—Luchon-Tarhes, 95 Km.
nauld i Le Greves.
les pistoles. Els 1005505 de l'F.squarlre
Dia 23.—Tarbes-Pau, 170 Km.
Aquests vuit corredors han hagas dedispararen contra ello, i en caigueren
Dia 2 4 .— Descans a Pau.
fectuar en Unja dues voltes de pista
Dia 25.—Pau-Bordeus, 211 Km.
dos a terra, mentre raltre, traient-se
stiplementäries, i ha resultas vencedor
Dia 26.—Bordeus-La Rochelle, 176 dues pistoles, disparava contra els mosGeorge Speicher. Per rana tots els alDia 27.—La Rochelle-Nantes, 146 sos.
estat
claseificats
terDia 28.—Nantes-Caen, 275 Km.
tres corredors han
Els dos indi y aius que es trobaven a
Dia 29.—Caen-Paris, 221 Km.
cers exentos, amb el mateix temps que
terra aincorpoearen, i mentre rugiera
el vencedor.
d is pa ra ren contra els massos. internantLa classificació és la següent:
Els colls que manca escalar se. de passada. en un hose molt espès
que hi ha al terme de Santa Caloma
t. Lapébie, França, 157 quilómetres,
en 6 h. 33 ni. A la velocitat mitjana i que puntuen per al Gran ceeseent amh el nom de "Chn Butinyä"
En arribar els mos t os ae l'Ea-medra
de 27 . 400 quilòmetres per hora.
Premi de Muntanya
al lloc on salaria entaulat ei tirotea!
2. Georges Speicher, Fraile& en igual
entre
ells i els atracadors, hl trabar..
temps.
Després de l'etapa Marsella-Mont3. Ex-equo: Mariano, Louviot, Le peller, els colls que resten per pun- un morador de bateada i iii, guardapols
Greses, Renaud, Giissels, De Calluwé, tuar en el Gran Prerni de aluntanya
DETENCIONS
Meini, Morelli, Magne, Cafiardo, St- són: Port, Portes d'Aspes, PeyreA mitin tarda es va saber que a
guerra. Trueba, Montero, Verwaecke, sourde, Aspin, Ton-maler i Aub:sque.
Badalona, a la platja, van ésser
Raes. Molinar, Geyer, Cazzulani, Gestinguts dos individus, que se supotel. Gotti. etc., etc.
say a havien pres part CO riment daPer tant, la clasei ficació general cotracament.
man completament invariada.
Van ésser traslladats a la ComiesePer acabar la ressenya d'aquesta suri
n general d'Ordre Públic, on
permonbtana etapa cap dir que amb
declarar. Van negar que hi haguess:n
tota seguretat ha existit avui "complot"
intervingut. En els escorcolls electuats
entre els ruters a l'objecte de reserper la policía als beUS domicilia, a
var-se davant les formidables etapes piSant Acida, no es va ¡robar res.
renennues que s'hauran de disputar desArnb aquests dos hi anava un naAbur, a dos quarts de deu del
prés de la jornecla de descans de densa.
S'ha de reconéixer que la fesomia de mati, es declara un incendi en na, el qual va esser posat en ;libertas,
car va poder comprovar-se on
retapa cravui ha beneficie els espa- un magatzem situat al mi- baria paseas
el temps durant el mal.
nyols. si es té en compte que els dos l-clero 97 del carnet- de la Lla
Els museos d'esquadra u el Someformidables escaladors peninsulars po- cuna, propietat de la casa Protent van veme quatre individus pro,
dran trobar-se divendres en perfectes dueles Auxiliars de la Indústria de la Conreria i els van donar l'alto.
condiciono fisiques per a lanear-se a Tt. stil, S. A.
En fugir aquests, els van perseguir
l'assalt dels cims dels Pireneus.
El foc adquirí des del primer a trets, i es va entaular un intens
tiroteig.
Van fugir en direcció a SanELS PETITS
rnoment gran increment, degut
ta Colonia i Badalona. La força púla combustibilitat de les mata- blica els va tallar el pas.
"GRANS D'ESPANYA" rías
enimagatzemades en el dit
Es confiava, ahir a la tarda, en dePer fi els cronietes francesos de la inagatzern —una gran quantitt tenir-los degut a això. Pera, cone:Volta a França comencen d'ocupar- de peces de tela, eta especial de xedors. evidentment. del terreny, van
se amb una certa extensió dels cortornar a internar-se sense deixar de
redors peninsulars que han partici- seda—. Molt aviat les flameo tirotejar-se amb la force pública que
pat a la cursa. Heus an i la traducció s'elevaren a força alçaria ame- In va acudir, aconseguint arribar a:
d'un article que, amb el titol que en- naçant amb propagar-se el foc terme de af anteada. A les vuit del
capçala, publica Jean Leuillot, a als edificis deis costats, la qual vetare el tiroteig encara continuara.
"L'Auto", de Paris:
cosa hauria originat una catasEn ésser donat l'avis pel Sometent
"Conec mis d'una persona que a trote, car el local sinistrat
q ue aquesta torea i la guardia eiva
la sortida de la Volta a França
troba enclavat al centre d'una cercaven novarnent els fugitius, van
feia pas gran cas de l'equip iberosortir de la Comissaria general d'Ola
suis. Ara be: si els suissos s'han com- illa de fàbriques.
dre Públic, forces d'assalt i de vigiAcudiren al lloc del succés los lancia per tal de cooperar-hi i vaure
portat honorablement, el comportarnent deis espanyols ha estat remar- bombos de la , Central i de la si aconse g uien detenir-los.
cable. s Qui hauria cregut, en efecte, Sagrera, les quals, després de
Junt arnb les (orces esmenteace va
qui hauria pogut pensar, que els qua- grans esforços, aconseguiren lo_ surtir el cap de Serveis d'Ordre
tre equipiers espanyols es d efensa - raid:zar el foe al cap d'una hora blic senyor Badia. el qual va orgaríen cona ho han fet?
nitzar el servei adequat per cerca:
Recordo que a la vetlla de la sor- d'haver-se iniciat.
El magatzem quedä completa- els agosarats atracadors. S'esperarà a
tida, Ezquerra em va venir a trobar
continuar-lo
fina denla al mati, per
i em va dir:
ment destruït, ¡ es cremaren tots
• "Si amb Vicenç Trueba no resul- rls materials que hi havia em- tal d'evitar q ue es nrodueixin deagra.
ejes
entre
les
forces.
tem eliminats en la primera etapa magatzemats. Les pèrdues sún
El tiroteig sostingut pels atracadors
de la Volta, sentireu tal regada par- importa nts.
contra la larga pública va durar moLa
lar de nosaltres..."
Sortosarnent no s'hagueren de estona i va ésser molt intens, la que!
Ezquerra tenia raó i ha de cecacasa demostra nue aliaren ben pronaixer ell Samba que els resultats plànyer desgräcirs personals.
han ultrapassat les teces esperances.
Segons sernbla, l'incend¡ fou vena de municione.
Es deia que els atracadors eren
Sempre enmig deis tres primers al casual.
ioves i q ue parlaren en castellà. Taracim dele colas o al cM1 de les costes .
hé
es va de que entre ello hi anaia
Ezquerra i Trueba són sobretot dos
una dona costa, aquella famo s e dona
remarcables grimpadors.
costa que ha estas vista ea an.ses
No obstant, no cal creare que no
atracaments importante.
siguin alma cosa; són igualment dos
• ••
perfectes animadora, tant en el pla
a Paris
aneu
Els
que
com a la muntanya. Si són batuts, o
Parlant d'aquest intent (Fati .
NO OSLO:~
molt sovint aconseguits en les baixael senyor llenas va dir als pei aas es
des, o a la plana, no en tenen pas
rae no havia estat possible detemr
que trcoareu
tota la culpa, perquè pesen poc. Els
els seus autors , i que havia resulter
manca pes a les baixades.
ferit e: director del Baile.
Per contra, aquest desavantatge és
PUBLICITAT
Va dir que els autors del (lit atracacompeneat a les pujades, en les quals
ment anaven en dos automòbils, i
a tota els quioscos dele
Ilur lleugeresa ele permet de marxar
afeair que la noticia i la guardia civil
amb gran desenvolupament. Pel ulGrans Bouleverds, de la
efectuaven treballa per detenir-los.
tra part, aquests braus xicots no esVa afegir que la forea pública no hi
Place de la RepublIque
tan habituase a la victòria i els manva acudir amb la rapidesa que calia.
ca confiança en ells mateixos.
la Iladelalna
degut al mal funcionament de teléfone,
D'en ç a que es veuen al davant amb
els quals van tardar més de vint-i-cmc
A la Place de la Bastilla
un cert avene, estan tan persuadits
minuts a comunicar la noticia del fet
que seran atrapase que no fan més
A la Place de Setos-Micha,
a Barcelona , sed i que a la línia no la
que girar-se, beuen, mengen, en una
'anta avaria de can mena.
(costat Metropolit.)
paraula, perden el temps, en lloc de
Va dir que si sala:mes (lanas l'avis
donar llur rendiment màxim. Es aixa
Al Boulevard Saint-Nliche,
amb la rarside5a nue era del cas, hanel que explica sovint Ilur desteta. Ara
-U p og ut sortir a temas de Barcelona
Al Boutevard Sebastopoi
us presentarem els tres altres correforça necessària, la q ua!. dïstnib'ss dora, donat que ja coneixeu a Trucha.
la estrateaacanient ner les carreteres
a tole els grano gulosiso•
Ezquerra. — Un rninyó que fa pen--nbalVement hauria pogut detenir el>
de Oarla
sar en Don Quixot, amb el nao ganetracadors.
xut, els pämuls sortints. La seva po- «be
MIMIn
—Tot per culpa—va acabar dient

Al correr de la Vacuna
es crema un cobert

LA

El mosso d'esquactra
ferit a Santa Coloma
de Gramenet ha mort
A la Clínica L'Aliança va morir el mosso d'Esquadra Manuel
Melcior i Buixareu, a conseqüens
eia de la greu ferida que II cau
saren uns pistoters als quals
pretengué detenir el dissabte
passat a Santa Colom de GraInenet.
e Buixareu, que tenia 31 anys,
estava destacat a la dita nubla
ció, i era molt apreciat pels seus
companys, aixi g ona pels capa i
autoritats, pels rellevants serveis que havia prestat per els
secos dols personals, les quals
fi havien capta( la simpatia i
dels veïns de Santa Coloma.
La noticia del seu traspàs, per
be que temed, ha causat intens
dolor.
El ros del finat serä segurament traslladat a Figueres, la
seva ciutat natal, cm rebrà sepultura probablement avui, dijusto La policia segueix les secos
recerqurs per al descobriment I
captura dels autora d'aquesta

bärbara agressiA.
Avui els establiments de Santa
Colonia tancaran en senyal de
protesta per la repetició d'aquests Iris vandalics.

Dos iladregots ferits
per la polic i a
Entre els carrers de Valencia
i Dos de Maig els agents de valida sorprengueren dos individus que portaven uns enthalums
sosp it osos.
.Els ilonaren l'alto, i aquells,
en lloc d'aturar-se, es posareis a
starrer en direcció a un tranivia.
Lls agents cregueren que traelaven d'incendiar-ha Desprits,
veient que teten un gest con) si
anessin a treure's armes, disi-araren ; i quells les seves 1 ets van
ferir tots dos.
Un d'ella s'anornena Francesc
.gustí Vila, de 29 anys; resulta
Ileurnent ferit. L'allt'e sa p ino na Vic ton Argot i, de 23 ativa, el
qual resulta amb ferides d e. prunilist le reservat.
Durant la persecució Un dels
agents policia va caure 1 es
produi lesionsTols dos detinguts són professionals del roba lori , liss n
complert mollea condenines i
arrestos. Confessaren que haaien rubia unes peces de tela i
altres objectes, dels carros (Pie
passaven per aquel l iloc, aprofitant-se de la foscor.

Una caravana de gitanos vol desarmar
un guàrdia civil
na paella de cavalleria de la
guardia civil, de vigtiläucia als
extramurs de la ciulat, cii pretendre expulsar una caravana de
gitanos actunpats al 11.c ancunenat. "Els Fossos" va tenir noticies que portaven artnes. 1:ti
anar la parella a escorcollar ela
carros per tal d'incautur-se de
les orines que tinguessin, trobal'en alguna resistencia per part
dels gitanos Didac Arenes ¡ el
scu fill Agustí, els quals intentaren desarmar un guardia sense
aconseguir-ho. Acudí roes força
de la guardia civil i els redui a
1 • nn bediencia. l'oren stet ingnt s i
lliurats a l'autoritat militar pel
Miele d'insult j inlent d'agressió a la força armada.
Els foren trobades dales escopetes carregades, un punyal, una
falç i diversos ganivets de fulla
putixaguda.

el senyor Dencas —de la pèssima organització de la Telefònica.
DARRERA HORA DE
BADALONA
A dos quarts de tres de la niatinada ens comuniquen des de Badalona
que el lloc on el tiroteig ha estat
mes intens ha estat a la Font de
l'Arbós, on es suposa que els atracadors tenen un amagatall, ja que
disposen d'armes !largues "Winchester'', riffles i bornbes de nah, que no
se sap que duguessin als taxis. Es
creu que als voltants d'aquesta font
hi tenen l'amagasen, en el qual hi
ha moltes mas armes. A dintre de
l'auto portaren dos sacs de tatxes,
que escamparen per la carretera a ti
de dificultar la persecució en auto.
Els mossos d'Esquadra, quan els
Minen voltats, un moment eue els
atracadors sortien de la fondalatla
de ran Devesa, si no sauguessin precipitas a disparar, haurien pogut agafar-los.
El que és curi(S) és que en tot-aal
de Mataró i quan van arribar a les
Mallorquines, on van sofrir una evada, van saltar del cotxe i tornaren
al media lloc on harien lligat al
xofer per un carni de hose que segur:Lineas coneixen niolt.
Hom diu que la dona rossa fou
condulda a Barcelona en un auto.
..ocs moments despeas d'haver estas
robats els dos taxis, i s'atribueix
la seca intervencia el fet que el tela fan no funciones durant mitja hora
Vi, atracadors continuen cercas,
ser la torea pública,

Dijous, 19 • de juliol de Ig3i
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Detenció per haver forçat Suicidi a Cadaqués tt Veins d'Amer Protesta davant el conseller de Sane
detinguts
tat :: Edició d'una obra d'arquet
gia :: Broma pesada :: Altres noees
Girona, 8. — El reí de Cadaquas
Tarragona, 18. — A diferents
Joan Arranz, de 55 anys, casat, se suicida llançant-se a mar des d'un espaat de les nostres comarques es proposee
elevar
llar protesta davant el conselle
de 35 metrcs d'aleäria. El suicida deixis escrita una carta dirigida al jutge. de Sanitat i Assistència Social de h
que bou trobada al seu domicili, en la Generalitat, doctor Dencis. per la asa.
qual expressa el seu propòsit de suici- risa en qué ha estat feta la distribuci6
dar-se per no poder atendre al soste- de nuclis sanitaris a les comarques tar.
niment de la sera familia a causa de se- ragrannes.
rioses dificultats econamiques. Tatnae
— Aquesta tarda ha sortit cap a
fa constar que amb l'objecte que el seo Barcelona el comissari de la Ge neracadáver no fos trobat es nigeria una litat. senyor Pujol i Font, per tal das.
pedra al coll,
sistir a la reunió del Consell General
— Diversos veiris d'Amer, en nombre de Sometents.
de 14, proveits de dettrals, pics i altres
— L'Ajuntament editará, en data
eines invaCUren una finca propietat de propera. l'optiscle del doctor Schulte;
_loan Pidemont, procedint a arrencar ar- sobre "Tarragona Ibérica i Romana ',
rels d'arbre, principalment de les uta. traduit al catalä i profusament Aus.
litzades per a la fahricació de pipes trat.
La guardia civil. que tingué coneixement
— Ramon Colomines i Elles ha de.
del fet, es traslladà a la dita propietat,
nunc iat a la gua eclia civil de Setos, tia
i després de comprovar que no tenien dutant
la nn han estas arrencats dos
permis del propietari procedí a la debenció de tots ells, als guate ocuparen les pals de fusta treballada, que tenia anua
al
davant
de la caseta de banys de la
cines i 350 quintars darrels de diverses
menee. Foren posats a la disposició del platja de Salon, al mateix temps que
ha estat destrocada la lona de la vela.
jutge crOssor.—C.
El denunciant assenyala cona a presuma.
tes autors de la malifeta Rarnon Bms.
REUS
sa. Josep Santas. Alexandre Puig i
nyora i Pau Abelló 1 germano. Tou
Biblioteca a un far
Robatoris. de Reus.
Suicidi :: Topada d'un tren amb un
— Aquesta tarda s'ha celebrat reta
terrament de la senyora Dolors Pujo
camió
esposa de lea-regidor de l'Ajuntameat
El torcer del fan de Salou, senyor elegit el 14 d'abril i actualment regidor
Martinez Garriga, ha interessat de strplent senyor Antoni Roca, apoderat
diversos eseriptors i autoritats de la de la Sucursal de la S. A. Cros. de
nostra ciutat la cessió de lots de lli- Tarragona. L'enterramen t ha constituit
breo per a la biblioteca popular que una sentida manifestació de dol, i ultra
ha forme l'esmentat senyor a una la presidencia de familia, hi fig-uravee
dependencia del far, a uns cinc quita- l'alcalde accidental, senyor Fort: el semetres de Salou, per a ús deis excur- nyor Ramon Norués; el director de
RIPOLL
sionistes que visiten aquell lloc ve- Sanitat. senvor Delma; senyor Madi
ritablement esplèndid.
Mallol, i d'altres. Expressem a ratnie
Activitats de l'Orfeó.
Sardones
—Els lladregots han actuat reben- i correligionari senyor Roca el fasto
Varia
Accidents
tant dos pisos: un al carrer Mejor, so, mes sentit condol.
— afoviment del Port. Vaixells en.
Diumenge passat tingtie Van als habite per Joaquirn Dura, i un altre
trats: "Ciudad de Tarragona", de Palprats /negree de Vílardeno un ante,: al Raval Francesc Macià, 16, habite ma: "Cabo Carvoeiro"
de Barcelona;
de sardanes organitzat pel Foment de per Josep Sarda Morera. Prengueren
"El Cano". de Batoum:. "Solferino",
la Sardana de Ripoll. La concurren- coses de por valor, pecó val la pena de
Bergen. Sortits: "Ciudad de Tarraque
les
autoritats
es
preocupin
percia era força crescuda. A la nit, al
cap a Palma; "Ciutat de TarCasino de Ripoll, i organitzat pel qua el fet no es repeteixi, ja que si gona".
ragona", ca p a Alger; "Cabo Carenamateix Fornent de la Sardana, hi ha- els agente actuen com cal, es poden ro", cap a Sant
Carles. — C.
evitar
gairehé
del
tot
els
robatoris
gué un selecte espectacle de ballets
a arree de l'Esbart Dansaire Barci- a la nostra ciutat.
TORTOSA
—Sala suicidat, Ilanean-se al pas
no, de Barcelona.
—Diumenge vinent, dia 22, l'Orreó d'una maquina, a la via de Reus a
de Ripoll tornará a representar, al Tarragona, Joan Duran Mestres, de Xofer ofegat Terratremols :: E: 1.-11
teatre
Accident del treball
Saló Contra!, les sarsueles "Caneó 38 auys credat. S'ignoren eis rnotius
Noticiara
d'amor i de guerra" i "La inventa que l'han inipulsat a matar-se.
—Diniarts a la tarda, el tren núd'En Mallora que tant d'èxit obtinTortosa. 18. — En absencia de l'almero
22b,
que
surt
de
Reus
cap a calde. senyor Berenguer, i del primer
gueren en llur primera representació
en aquesta vila. El dia 29 l'esmentat Barcelona a les 5. 11, en ésser al pas conseller. senyor Toda. s'ha encarrezat
• nivell de la carretera de Moren, de l'Alcaldia el conseller senyor NoOrfeó es desplaeara a la vila
Puigcerda, on donará un concert; hi es troba amb un cernió aturat al mig men.
actuaran també les seres seccions de de la via, per pana del motor. A
— Aquesta tarda, mentre es banya.a
desgrat dels senyals fets pel guarda a Vinallop, al canal de la Dreta de
teatre i deshart.
agulles,
el
tren
no
pagué
parar
i
desl'Ebre, un aojen d'un camió que nas —La setniana paseada morí a 121pon el conegut industrial Sr. Agusti troeá per coi-tiples l'esmentat canija i saya ha mort ofegat. Cal ,s sserar Que
cärrega que portara. No calgui apareixi el cadàver per identificar-la.
easanova. A la sera familia trame- la
lamentar, peró, degrades personals.
— Ha estat denunciada sien al dia
tem el nostre mes sentit condol.
una visita de l'Orfeó de Valls, que es
—La setmana paseada arengué posGIRONELLA
proposa visitar la nostra ciutat.
sessió del ciare,: de jutge municipal
— Els sismògrafs de l'Oh.servatnri de
dad el Sr. Nicolau Portabella Pu- La
vaga dels contramestres
Expo- l'Ehre han registras a una hora 411 mijo!, i cessä, per tant, el que ho era
sicions escolars
nuts un terratrèmol violent i destr e rTeatre
en propietat, fins ara, senyor Salvator a 901 quilametres de distäncia. Sha
dor Vilarrasa Van. A la nova autoriGironella, 18. — Gairebé totes les repetit novament
a les 4 hores 12 mitat desitgeni un feliç encert en l'e- fabriques han représ el treball. A lee
nuts.
xercici de les seres funcione.
que el confhcte era mes egos, la in— La salida municipal ha recollit
—Dissabte passat, al carrer de Ba- tervenció del delegat de Treball ha
"El Siglo Futuro";
tea d'aquesta vila, una nena sortí ajudat a aclarir la enlució.
— S'activen considerablement
Ha estas comentada favorablement
precipitadament d'una portalada i fou
la prudent actitud del Govern de Ca- obres del nou teatre per tal d'e:alesanejada pel comió de la casa Sayós
tir-10
el proprinent mes de setembre.
talunya
davant
d'aquesta
vaga.
TotCompanyia; rebé tan greus ferides,
— 3fentre segara altals en un hect
que mori al cap de pocs moments. hort ha reconegut que, si algú cope.
L'accident no pogué evitar-se de cap nava violencia per part de la Gene- de la part baixa de Jesús el vei d'a
44 ame,-questachiPnMró.d
manera, puix que ni el xofer s'adonà ralitat, volia un tnotiu per fer soroll
es prcdui amb l'eMa de trebail una :edel fet: no velé res degut a que la o s'olia passar per víctima.
— Hetn vist les dues exposicions rida al ventre, que fau qualificaaa ¿.2
nena es ricis sota el cernió entre les
de fi de curs del Grup Escolar i de pronòstic reserve. — C.
rodee del davant i les del darrera.
les Escotes Benèfiques. Són dignes
—Al Passeig Ragull, diurnenge, un de tot elogi per resfore que repre- MOLLET
DEL VALLES
jove que junt amb d'alces vingué senten, tan t per part dels professors
en excursia de Barcelona a Ripoll, cono dels alinnnes.
Greu accident d'automòbil
— Aquesta setrnana rúnica manitot jugant, salté el cercas que envolta
Dimarts al mata quan tornaven de
teatral ha estas una vetllada
l'esmentat Passeig i tingué la dissort festada
que ens ha ofert la Joventut lasca- l'Atmeella, en direcció a Barcelona , eh
d'entrebancar-se i anar a topar con- Mea. Llistima que aquests amateurs, tensora Ricard Ruure, pare i fill, i
tra la carrosseria d'un autornabil que amb tantes aptituds i amb una diere- senyor Gaudier, que portava el cotas
paseara per la carretera de Barcelo- ció intelligent cont tenen, s'entretin- en éster als voltants de Malles, a cauguin a representar obres d'un valor
na. A conseqüència de la topada, mo- literari negatiu. Cal fer excepció d'un sa d'una falsa maniobra per no atrope.
llar un ciclista, l'auto s'ha estabellst
rí dilluns a la matinada.
contra un arbre de la carretera.
monäleg d'Apelles afestres. — C.
En el moment de l'accident passaven
per aquell lloc el doctor Corachan,
amb el seu germa, els quals, ajudan
per altres ciutadans, han auxiliat els fe.
rits.
En el seu propi cotxe i un altre que
en aquell moment passava, els ierits ¡oren conduits al dispensari municipal de
Mollet, on van assistir-los el doctor Corachan i el metge titular de la va,
SUCCESSORA D'EVARIST ARNUS
doctor Puigeercés.
Segons dictamen facultatiu, el senyar
Fundada en 1846
jaurne Gauclier, de 29 anys, domicilias
BARCELONA
al Passeig de la Bananoea, 14, sofreix
contusions a diverses parts del nos, de
pronästic reeervat.
CASA MATRIU: Pasatge del Rellotge
El senyor Nardo Ricard i Bages.
CASA CENTRAL : Plaça de Catalunya, 23
de 36 anys, amb dornicili al carrer ati
Bruch, 56, té fractura de dure costelles
SUCURSALS a Balaguer, Berga, Cervera, Eigneres, Clirona,
i commació cerebral, de pronòstic mea.
Granollers, Igualada, Lleida, Manresa, Mal ar, Olot,
El senyor Narcis Ricard Roure,
Puigcertiä, La Seu d'Urgell, Solsona, Tärrega, Tremp
do anys, fractura comminuta del rima
i Vic.
ao anys, fractura cornmiunta del fémur
dret i fractura del remar esquerre, amb
AGENCIES a Agramuzit, Artesa de S o gre, Banyoles, Girocommoció cerebral, de pronóstic granena, La Bisbal, Mollerussa, La Pobla de Segur,
vis tim.
Ponts ¡ Porthon,
Despees de la cura d'urgencia, <la se¡vara Ricard foren trasnadate an:b usa
SUBAGENCIA a Calaf,
ambulancia a una clínica particular ae
Barcel ona, i el senyor Gaudiet al sei
Teatre

una nena :: Ordenancos municipals

aprovades st Novas diverses
Lleida, 8. — El divendres vinent, a
la nit, debutara al teatre deis Camps
Elisis la companyia dramatica XirguBorräs, la qual representará "Maria
Rosa",
— Ha estas nomenat delegas del Govern a la República d'Andorra, prop del
hisbe ile Seu d'Urgell, el senyor Jos21,
Tetona
— A l'hospital de la Seu d'Urge:1
ha mort l'obrer Ferran Tolzan, el qual
resulta ferit greu en un accident de traban ocorregut en unes obres que es verifiquen a Andorra.
— Per suposar-se'l amar d'haver tareas una nena de 12 anys, la guardia civil
de Granadella ha detingut el ves (Vaquees
poble Pece Longueron, natural de Saragossa.
— Per infringir les ordenances de
circulació en carretera han estat denunciase a la Prefectura d'Obres Públiques
els xofers Antoni Prats, de Puiscerda,
i Lluis Verdeili, de Figuerola d'Orsal.
— Per la Comissaria de la Generantat salan autoritzat les Ordenances aprnvadee per l'Ajuntament d'Almenar per
a l'exenció d'arbitris de drets i laxes.
— S'ha anuncie contare per a la
construcció d'un edifici-caserna de la
guardia civil a Conques de Tremp.
— Per la policia ha estas detingut Pere Noguerola Andrés, de 36 anys, au.
tat de dende de corrupció.
— L'alcalde ha encarregat a l'enginyer
cap d'Obres públiques de la Generalmut
la confecció d'un projecte de túnel que
enllaci el castell de Vantiga Seu amb la
part de població del camp de Mart.—C.
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SANT JOAN DESPI
Näufreg salvat :: El preu del pa
El diumenge paseas fou extret da.
riu Llobregat un noi d'uns vun any;
nairehé ofegat. Fon assistit al disnea'
sari del poble, on, després de inetts es foros, sei pogné retornar a la vida.
— Es ohjecte de tota mena de en:nentaris el fet que, tot i haverese dona(
les orbes per les autoritats superiors
aisposant la rebaixa del preu del pa, els
flequers de rer ad san els únics que es
:ara no saben res de tals disposicioos.

nilOus, 19 de juliol de 1934
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ES TRANGIER LES FESTES MAJORS
'

L'afer Staviski

La vaga de San Francisco

1

El Locarno oriental

Les maletes de Brighton

Italia s'adhereix a les Es detingut Tony
Tardieu ataca Els vaüuistes acorden
de Frena Manzini, preshautenips i el arbitratüe que no vol dir gestees
Anglaterra prop d'Neseu-grup la fi immecliata de la vaga manya i Nimia sumpte asumí de

París, 18. - El senyor Tariiüu, ministre acuse cartera ¡ exp residen del Consell, ha comparegut aquesta tarda davant la
missid que enten en eis afers
'tavisky, declarant sobre un xec
.¡ taló del qual portava una
..ienció impresa, que 11 ha estat
;alsament atribuirla.
El senyor Tardieu ha declarat
lee això constitueix una "maniobra de baixa policía i de baixa
politica".
Ha atacat especialment el
mr i les persones
zue el volten, als quals acusa de
haver ignorat res relatiu

se-

Stavisly.
Ha insista en que el

senyor

Malgrat les sollicitacions, Roosevelt no intervindrà
personalment
San Francisco, 18. - La ciutat pot
considerar-se virtualment en estat de
guerra 1, com si realment es tra,tes
d'una pla6a foca que va a esser sitiada, la poblada, presa d'un gran
panic, procura proveir-se de quena.
res, acose mirar a quin preu els ha
de pagar.
El president Roosevelt i les autoritats federals de Washig,ton segoeixen, llora per hora, el calce de la simació. Aquesta podria agravar-se,
degut a l'efervescència que regna en
les mes diverses regions del pais.
Fins ara el gavera federal ha hm!'
tat la seca intervenció a les temptatices d'arranjament del conflicte. Podria donar-se el cas que, tal com va
fer el president Wilson, l'any 1914,
quan les vagues mineres del Colorado, s'enviessin destacaments de tropes de l'exercit i la Marina federals.
per protegir els immobles. De totes
rnaneres, no sembla probable que
slagi d'arribar a aquests extrema,
car el Comise de vaga ha pres tota
mena de precauzions per a evitar la
repetició deis casos de pillatge que
van tenir lloc ahir en alguns indrets.
Si la vaga durava , una sola mesura
sembla que seria presa: la intervenció federal per tal dassegurar el proveiment de la població. Alud és, almenys. el que es desprèn de les deciaracions de l'administrador dels socorsos federals. Amb aquest objecte,
les disposicions de la llei de comerç
entre Estats donen poders especials
Govern en casos d'urgencia. Com a
tal pot considerar-se la va g a de San
Francisc o .

Chautemps coneixis a questa afer
com a cap de Govern, coin a cap
Je familia, con) a advocat i pels
ercles en qué vivia, perquè els
teles de Stavisky han tingut els
ntateixos advocats j perquè ele
que han intervins, rlamentaris
.
gut en aquest afer pertanyien
t acabé al "entaurage" del senyur
Chaut e napa.
Tainbei ha fet ressallar que
entre juny de 1932 i gener
1934. hi ha hagut un sol prefecte de Policia, un sol director
de Seguretut i un sol procurador
general. i s impossible, a
seu, que el senyor Chaudin seu,
temes ignores. con/ ha dit diverses vegades en públic, tot el
que es referia al dit afer.
Com sigui que alguns dels
nernbres de la Cornissid creuen
ele aquestes declaracions po- Malgrat la vaga, la gent
zien tenir repercussions d'im- es casen :a
portancia. el senyor Chautemps
San Francisco, /8. - Dispcaats a
sera acarat aquesta -mateixa nit plantar cara a qualsr evemualitat,
ami) el senyor Tarclieu.
els guardies nacionals han estat cl.sti;
buits estrategicament,
fino ;-ta
nan hagut d'intervenir en cap ircidm.:
(2importancia.
La majoria de la aol31.. ió ha -eco •
Tataresoll
regut 1PS conserves, me P3 armo sible de 'procurar-se
{re, a n'
tampoc no es troba pera:, ni lleg aras, at

se ri ya

Niltent de Paris

li'r¡ris, 18. - Et senyor Tata:escu ha rebut aquesta tarda els
periodistes j els ha fel algunes
nanifestacions.
-No puc abandonar Françaha dit - sense expressar al Gocern de la República la meva
gratitud per Facolliment tan ealorOs de que he estat objeate,
que certamen es dirigia al raten
rolo per damunt de la mera
pe'
La ;aoolliment semblant
(-'at dispensat a tots els centres
arub els gneis he estat en contarte, i en els quals he pogut

comprovar els mateixos sentiments d'afecte envere [tunanta.
La pata, a la qua) França no
cessa d'encaminar els seus més
nobles esforços, la realització de
seguretat i el respecte als
Tractats. sdn també els objecttus
:mrnutables de la política romacesa, politica que el nostre sobara ha defina tan ciara merit ,.jue
aplica el meu gran collaborador
amic senyor Titulescu. -amb
una mestria a la qual reto públic
la

milena 1 ge.

La visita a París del meu so'Lira - ha acabat dient el senyor
Tatarescu-, que seria hoste de
França, constituirà la coronad('
de la política d'amistat j colla'tienen; que existeix entre els
castres dos paisos.
París, 18. - Tal com s'havia
nunciat, el senyor Tatarescu
ha marxat d'aquesta capital a
les 2020.
De conformitat amb els desigs
que baria manifestat, nernes han
airdit a l'estació a acomiadar-la

a l g unes personalitats romaneses.

Ahir, a darrera 1,0. arrita.en a
la ciutat alguna carni .,. • carrecr,as
queviures i aix,5 permat ''esperar
situació millorarà
Cona a dada curiosa es fa observar
cure la Secció de matrintoals d e. 'Registre civil no apareix afen f t .a en raí. tri.
itera per la vaga puix qae ah , r es
rasen 16 Ilieencies de
;
criviren 21 peticions.
Per iniciativa de la! -'.r s'han cola.
tittit diversos Comité:. aa.e hau-rn ce • car els mitians de p'antar cara a a
situació, especialment zr el ene :t retemix al proveiment de la .c.bla-ió.
A diferents dipòsits exi'teixen .roc.‘s
ir.portants queviurea erb es ton.
amb la dificultar que açreix ,.l se
e r;nsport i distribucira
Per,ludicls als frirlcultors
San Francisco, 18. - La vaga dels
carregadors i de s carregadors del;
ports esta causant pèrdues de molts
milions de dblara. especialment als
productors agricoles de les valls de
Sacramento, San Joaquín f Santa
Clara.
Els comunistas voldrlen
infiltrar-s'hl
San Francisco, 18. - Segons sembla, els Sitzlicats obrera presentaran
a la C017115516 darbitratge, si aquest
Os acceptat, la demanda que tots eis
Sindicats que tenen actualment dile-

El Front Patriòtic
confecciona llistes negres de
nazis
--

El senyor Slavescu, mini- ti e
Viena, 18. - El Front Patribde Finances de Romania, romand r i l a Paris fina a la selmana tic ha conieneat la confecció d'unes !listes negree- en les quals
entran!.
figurar-an teta els cornerciAnts
hitlerians o que tinguin empleals
pertanyents a aquest partit. Les
I listes seran distribuides a totN0u9
hom, amb la recornanneid que
s'abstinguin de comprar als establiments que h¡ figurita.
Toquio, 18. - A PogranilxA Estiria, al demicili d'una
estacid final del cam: (In organització hitleriana. Mita eslat
f erro del nord de Manxnria,
trobats nombrosos tubs de ferro
r egistras un nou incident
deslinals a la fabricad() de bote_
Un avió militar, tripula! per bes, aixf com grans quantitals de
des oficials soviètics, estigué vo_
dinamita.
kiet el dilluns passat duran vint
A Insbruck ha esrinlat tina
ninuts sobre l'esmentada pobla- bemba que ha produït gratis des, pel costal manxú de la filmtroces materials.
¡era,
Els tripulants tic l'aparell van Troballa d'armes I muni-

ineiclents al f. c.
del nord de Manxúria

t
e!( .

la r algunes fotografies.
Per alfra part s'anuncia que
Si dia 8 de l'actual el vapor
i nanxú "Monkew" fou tirolejnt.
Per les tropes sovintiques van
h avegava pel riu Amor.
El Govern manxá ha proleatat
' n èrgicament d'equests reís day ant ei chnsol so v ielic a Khalbine

ciono

Viena, 18. - A Schwecliam
prop d'acuesta capital, la am p ute111(!rja ha deseobert als
d'alguns labt cimas. 20 granni'es
de mit ¡ una gran quanlital de
ca ri altiv a s, ha hinel es mal taqticb,
fusells j altres armes j peces
MPIt

rimcies amb els patrons siguin reconeguts per aquests i pugui en el successiu haver-hi pactes entre ella.
Per part de les autoritats s'está' especialment vigilant la infiltrada d'elements 00 vaguistes en el conflicte,
especialment comunistes, que tendelxcn a donar caràcter revolucionari al
moviment. Molts d'aquests comuniste han estas detinguts.
Cap a un arbltratge?
Satt Francisco, 18.-En una assemble-a de vaguistes sIta acordat per
207 vots contra 108 "aconsellar" que
el conflicte obrer sigui sonnés a un
arbitratge de patrons i obrers.
proposiciä afegeix que amb aquest
acord es tracta d'evitar les greus con
-seqüncid'or ómques
derivarien amb la duració del conilicte.
Ei Comité de vaga fa públic ,que
la decisió presa per 207 vots contra
loS, a favor de sounetre el conflicte
a un arbitratge no significa ni molt
menas el fi inunediat de la vaga. Es
tracia simplement d'una recamanaals vaguistes perque se sotmetin
a l'arbitratge.
Horn demana la Intervenció presidencial ::

Waohington, 18. - A la Casa Blanca han manifestat que es reben gran
quantitat de peticions sollicitant la
intervenció del President en els con'
ludes plantejats.
Aquestes peticions són formulades
per les Cambres de Comerç i altres
organismes, i totes elles han estat retransmeses al President senyor Roosevelt.

Però hom té la irnpressió que el
el sentar Roosevelt no intervindria
personahnent en el conflicte de San
Francisco. El general Johnson continua fent discursos
Berkeley (Califórnial, 18. - En
un discurs que ha pronuncias el general Jhonson dirigint-se als estadiants, ha dit que la vaga general representa una guerra civil I una insurrecció sagnant que es contraria a les
institucions del Pais.
El propi general Jhonson, a canseqüencia de la vaga de taxis, alta
traslladat a San Francisco en un carro; la seva arribada ha estat acollida
orb grans mostres de simpatia per
part de la població conträria a la
vaga. - Fabra.
A Portland encara no hl

Uelement más tipie i castis de les ganó, perque hi concorre tot el vdn
nat. Són una concerts especials que
no tenen comparada amb cap altra
re lliure han arribat a adquirir a Ca- mena de concerts i molt menys amb
talunya carta de naturalesa, i no hi el que senten com a tal. Les minora
ha poble, per petit que sigui, que orquestres tenen un interés especial
s'estimi el seu prestigi, que quan arri- a quedar bé i especialment a exhibir
ba la testa ma l ear no alai el seo les facultats de conjunt o dels solisenvelat, o els seus envelats. Si n'hi tes, segons quin d'aquests elements
ha un, senyal que els habitants es- predomini en el conjunt. Mes tard
tan units per una harmonia supe- Cactuació dels música és comentada
rior a Iban diferencies individuals. pela diletants de la població, mentre
De vegades, i malles més de les que el jovent segueix amb tot delit els
són de suposar, n'hi ha dos; és se- números del programa de festes.
Amb el transcurs dels anys ele
nyal que el poble estä dividit i que
una de les causes més profundes d'a- costuras s'han modificas. Avui, ulquesta divisió és el microbi de la tra els envelats, la imaginació dels
ornamentadors ha ideat altres conspolítica que ha congriat els odis.
De totes =iteres, tant si hi ha un truccions que es diferencien dels enenvelat C0171 si n'hi ha dos, ja es velats, com per exemple, els "tivopot assegurar que en aquell noble hi lis", construits a base de brancatge
altre i molino ornamentals cona flors
ha festa majen En canvi, l'existencia
d'aquestes diversions són mis dificils artificials, bombetes de colore, band'endevinar als pobles on, per qual- deretes, etc. El motiu que ha d'haver
sevol motiu, no han alear cap envelat. existit perqué aquesta mena de construccions tinguessin acceptació és
L'envelat és una creació de Cata- Favantatge de suprimir tot
alió. que
lunya, i la seva existencia esta tan priva de circular l'aire. Sortosament,
arrelada als nostres costums, que pera, la tradició deis envelats
est à
mentalment, alai que sentim partan audacia, que la xifra d'aquests
lar d'una festa majar, ja ens supera
de molt la dels altres. No eta
imaginen/ la pintoresca silueta de
va l'envelat és la construcció típica
l'en y etan "salón improvisado al de la festa major i el seu
to solemne
aire libre, cubierto lateral y supot ésser substituit per l'aspecte
periormente de toldos, alfombrado no
"verbenero" de les ahres construcy adornado de espejos y cortinajes, cions.
en el cual se dan bailes en los pueblos de Catalufa durante la fiesta
mayor", segons la definició que cas
dóna l'Enciclopedia, própia per a estrangers i altres persones que no co- 111111111111111111111111111111111i111111111111111111N1111111N111111111111
neguin de prop les diversions i les
Llegiu cada dijous
sorpreses dels envelats.
Als envelats, ultra els hal ls de la
MIRADOR
festa majar, l'orquestra contractada
acostuma a donar-hi un conccrt, l'assistencia al qual ve a esser una obli- Ii1111111111111111111111111191111111111111111111111111111111119111111

festes rnajors és, sena dable, l'enve-

A/cmanya a Polintia encara estan
deiscs sobre el Locarno oriental, i calcara que oficialment res no ir sabia,
s'entreven alguna cosa a través de la
premsa oficiosa. A Berlín ha causal SOI.
presa, no el canta d'actitud d'Anglatcrra, que es preveía que un dia o altre
s'ejectuaria, :j'id Cl d'Itàlia. El "Berliner, Tageblatt" atusa obertameni el en.
vern italid, O Virginio Gayda, director del
"Giornale d'Italia", afirma que la poli.
tica internacional italiana scgucix e/ MI(
cantí lliurement, i que despees de coneixer les Bujes precises del projecte de
Barthou, no ha cregut hacer-se d'oposar
a la sera creenci a . Aquesta actitud ha
dcsoricittat Berlín, que de montera ralla,
i ara retri11 el tema de la parear
drets abans que res. .4ra apesta qiiestia, si d'una banda esta eti correlacij
amb el pacte pel que fa a la seguretat,
per ultra banda, pe( que fa al reuma',ten!, no III ha res a rcure. Si s'estableix
la II arranfainent ganara/ d'Eurotia, s'haiirà de Proccdir a desarmar gradualment.
Sobre curé ja fa observar el "Times"
que si Alcutanya no °tecla el ple t'art./10u confirma les sospites sobre els seas
propbsits bekicosos.
.41 capdavall, que vol Aletnanya?
seguretat. 1 per Cli.LÓ CS vol rearmar.
lii ha altres mitjaris millors de garantir
la segurctat. La paritat d'armamcnts que
demana vol en el fofas recluir l'ex.;rcit
fronces.
Es cz.ielent rpe aviest punt important
cstat el ¡rada per l'antbaixador
ces a Roma. nombran, en la sera catrevista antb .11ussolini. El cap del gotcru
¡tafia ha enearregat a Cerruti, ambinrador a Berlín, i a Bastianini, ambaixador
a Varsbria, d'unir la actas acció a la
dels de França i Anglaterra.
Barthou espera amb oPtintisnie el resultat d'aquest es gestions, i airé 10 P211, q„, ot.¡at sera un Id la conclusia del
pacte que assentalarà una nora era en
la politica curatca.

Roma, 17. - El censor De Chambrun. que l'endemä mateix del seil
retara a Roma, o sigui dissabte al
vespre, hacia tingut una entrevista al
palau Chighi atub Suvich, sots-secretari d'Estat, ha estas rebut ahir a
la tarda -a les 245- pel senyor
Mussolini.
L'entrevista entre el cap del Govern italià i l'arnbaixador de Franca
al Quirinal ha estat de Parra durada
i s'ha rnantingut en un to molt cordial. No és difícil suposar els temes
que en aquesta &han tractat, particularnient el que fa referencia a l'adhesió italiana al projecte d'un Locarno oriental. Aquest vespre, a les
esferes polítiques ben informades, es
tenia la impressió que el gavera de
Roma esta tan decidit com Londres
a iniciar una obra de persuació prop
d'Alernanya per tal que aquesta esha vaga
tudii com es mereja el projecte de
Portland, 18. - La situació en pacte oriental i reconegui que és en
aquesta ciutat és rnolt confosa.
eh lersier_us.hp iropi interés que li convé adEls directius dels Sindicats obrera
han decidit ajornar la votació per a
París, 18. - El diari "Le Temps"
decidir sobre la vaga, en espera de comenta la qüestió del Pacte orienl'arribada del senador senyor Wag- tal i, entre altres coses, diu que els
ner, el qual ve per actuar d'arbitre. alemanys pretenen trobar-s'hi ame- Fabra.
naçats en llur seguretats.
Afegeix que els han estas ofertes
Els radlotelegrafIstes nagaranties complementàries i solidasals hauran de fer vaga ::
mies , sota la forma d'un Pacte d'asNova York, a.- Els ràdiotelegra- sisténcia mútua, que ha de servir per
fistes que presten servei en vaporo a tranquiHitzar-los sobre aquest punt.
rius p rocedeixen de la costa del PaQ ua n el sistema sigui una realitat,
cific. han rebut de la sena Associacia, quan hagi creas un estat de coses
l'or,lre de cessar en el treball tan que constitueixi präcticament un ob aviat com els res p ectius vaixells arri- facie per lagressió, aleshores
es
a
bin al Dort de Nova Yorlc.
podrà veure el que podria justificarUn Incident a HuntsvIlle
se corra un element non per a un exaHuntsville (Alabama), r8.- Ar- men de la iguaitat de drets, dintre
mats amb bastons i altres instrumento. del quadre de la seguretat, tal cona
els vaguistes han intentas assaltar una hura, estat organitzada.
Les dues qüestions no poden ésser
fabrica, que encara romania oberta.
tractades en el mateix pla i la cornuLa p olicía i ha intervingut i
Produit una conisió suc ha arribas a nicació británica feta a Berlín indica
P r o p orcions d'im p ortancia en vista clarament que sols després de la sig
-naturdelPcoisprn
d'aixa i p er a evitar nue la coca pasa majors s'ha donas ordre que obrir negociacions, eran a conseqüenl'esmentada fabrica tanqui les seves cia de la realització deis acords rePortes.
gionals. - Fabra.
.
Una vegada aconseguit aix6, els
Londres, 18. - L'ambaixador dels
rnanifestants s'han retiran j s'ha res- soviets ha visitas el secretari permatablert per complert la calma.
nent del Ministeri de Negocis EsUn paral-lel de "L'Intrantrangers, senyor Vansittart, a l'ohslgeant"
jecte de fer desaparèixer tot equívoc
París, 18. - Establint un pa- sobre l'abast de les garanties que,
rallel entre els recents distur- d'acord al Pacte suggerit per Franca,
donaria Rússia al Locarno de l'Oest.
bis d'Holanda ¡ la vaga actualHa confirman que aquestes garatainen plantejada a San Francisco. tics serien en benefici tant d'Atenta"I,'Intransigenat" les considera nya cona de França. - F abra.
corn dues manifestacions de la
París, /8. - Interrogas per un reeris¡ mundial que estén aetual- dactor del "Paris Soir", el 'ministre
ment els seus efectes per tol d'Afers Estrangers, senyor Barthou,
arreo.
ha =infestas que 170 havia anat a
Din que aquestes crisis no po- Londres per a dernanar a Anglaterden esser tradades d'una manera ra mes del que ella podia donar.
-Estic aonven,cut -afegt- que
local ¡ que cal que algun dia
comprenguin les potencies que el la unid i la collaboració dels dos
seu veritable interés consisteix a paisos han d'assegurar la pau a Europa. - Fabra.
renunciar a llurs egoismes nacionals, puix que el mal que
afecta avui una potencia pot
Els
mit afectar-ne una alba.
El remei - segons l'esmentat
diar¡ - consisteix a aconseguit
Simia, 18. - Els tungaus es
que regni una veritable confiar-t- renieguen davant l'aven ç de les
ea i una Henil collaboracid; rem- trepes xineses procedents
harten en l'ordre exterior, allit- rumxi.
nyant les amenaces de conflicle
Noticies de Kashgar confSe
que planen darount el mema, i eol- men les noticies precedents
laboraeló sobre up pla econimito. la derrota deis tungans. A mes,
rentinciant R les gnerres de tari- confirme la noticia ei governafes 1 a la compelimcia desliada!, dor de la provincia de Sinkiang.
que arrijinen els mercals interEls lungatis han deixat II tire
uncionals.
la poblad() de Maralbrishi a les
tropel; !Meses, i es preparen per
abandonar Kitsligar 1 Varkand.
ileixant
l'ex-gevernintor
',Iegiu LA PUBLICITAT
anin ale Kashpar, on sembla que
ara lii ha traimptillitat.
r'ropazieu la!

tungans reculen

Violette Kaye

Londres, 18. - Es coneixen alguns
detalls de la detenció de Manzint, prcsumpte assassí de Viqlet Kaye.
Aquesta s'efectua a les ducs de la
matinada de dimarts al barrí de Lee
Road, prop de Blackeath, al sud-oest de
Londres. El reconegueren dos agents
funcions de vigilancia per aquell lloc,
als quals confessa de seguida nornenarse Manzini, seguint-los sense afma:- resistencia a la Comissaria de Pol i c i a de
Lee Road.
Avisada la Scotland Yard, el seu cap,
Donaldson, que dirigia l'etiquesta oberta a Brighton, es trasllada immediatament a Londres, acompanyat del sen
coHega Pelling i del sergent de la policia Sorrell. portadors del dossier complet d'aquest afer.
De seguida d'arribar. Sotmeteren a
Manzini a un interrogatori que dura
diles hores }largues després del qual,
convenientment vigilat, (ou trasllada: a
Brighton.

Tant a l'arribada a aquesta d'atan
corn a la sortida de Londres el públic
manifestà la sera hostilitat vers el P re
-sumpteai.
Sotrnes a un nou interrogatori, que
ha confirmas les sospites de la noliria,
se l'ha processat sota la inculpació d'assassinat.
Una mena de Don

lat. Aquests salons improvisats a l'ai-

Joan

Segons les dades que es van coneixent
del presumpte assassi, sembla tractar . se
d'una mena de Don Juan de balls de
barriada. Va arribar a Brighton la colla de les festes de' Pasqua, i es c)lbaca
de seguida. de cambre r. en un café dla platja, Durara les hores que tenia
Iliures era aficionas a freqüentar els
cafés del passeig i les sales de hall.
Sernbla que ballava a la perfecció, la
qual cosa feia que no li faltes mai parella. Encara que el físic no l'aravor,a.
aix6 Ii permetia ésser galant amb les
noies i slavia promes amb més de quatre.
Violes Kaye, la bailarina, anä a Brighton quan comença a organitzar trOtIPCS
de bailarines Del seu cortante. Hi era
coneguda amb el nom de Mes. nVatson,
i vivia a Park Crescent amb un llame
que tothom creia el sea marit 3 que
ara se sospita si seria el mateix Tony
Manolo!.
Quan fa alguns mesos la pare% abandona Park Crescent per aliar a ,iure
a tma altra banda, un parcia de !a bailarina, que viu a Londres, li va escriure que pensava anar-la a visitar. La
resposta fou un telegrama de Brghton
dient que Violes estava a pinas d'embarcar-se cap a Franca, on tema firmas
un contracte. Des d'a,quest moment no
s'havia sabut res mes d'ella.
El seu company, que hcm crea era
Manzini, alguns Mes més tard i al ea
on solia anar, explica a tul c-ilipaay
que la sena dona havia a' : t can a Pins per estar-hi probab' ement tos
ties anys, cosa que semYave coneraria7
forca. No obstant i a.x is . alguris die;
tais tard ja se'l va veure st, companya
d'una noia jove. Es cvaaeedeix mo-1:1
importancia a aquests
qae sem•
1 ia que han estat compravats per la po•
licia, puix que cal tenir en conaae que
lu maleta macabra fou trabada al dom.
cjli de Manzini,
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¿Manolnl, ¿a dues venados
assassí?

Es tracta ara d'esbrinar si existeix
La casa més antiga
conexiä entre les dues maletes, i
suposar que els dos crims eón obra d'in,
mateix autor.
MILLAT
Muntaner, 83. -- Barcelona
De inument la Scotland Yard ro a :•
ccpta aquesta hipotesi, 'i is al paat q e
designa els dos crims pe:- el si im de
la maleta número t, i Cl • , im de la ma
lela número 3.
.;
Alguns fets, de totes ,raner ra, reta
ren la sera atenció, par,:cularaunt la j
14 A C ir EA!!!
misteriosa desaparición d'una 1,:a
les coneixences de Manz'ai, M.s. Bai ard - una londinenca -, de la gil:al
LLET CONDENSADA
rc, s'ha sabut res mes d'úllins de
n aig.
Elaboració per PRODUCTES LACTICS GISPERT
Com sigui que, segons Sir Berna-.
Spilshury - el metge r ,, , ense clee exa
mina les restes de Violet Kayc
Nou de la Rambla, 157 -- Tel. 18021 -- Barcelona .1
ceclarat que el crim de a ue f Ort Vt
tui
tMia aquesta - el crim ee la malea.
número 2 - és anteri): al de la MG
!eta número t. algú h e supos , t q
un top morta Violet K a va podia hace,
lit tina altra dona en vssessió rel se
cret rramiesta rnort, i 3 1 .:,hores ‚'ass,
l'hauria masada per r ecl uir-1> al 51 !encía.
La inin g inació
per la sea.
banda, fortament imprc,innada ps•
-Cuesta crims c.-mesas a !a mate so c10
COBLA OFICIAL DE LA G.I\JERALITAT
tan a tan poc ternps l'In de
resisteix a creure que n finar a n ua
Hielera
De la manera que ha e anal l e s ras-,
aquests Mes se',' au que !a llu,.. REPRESENTAF:
no trizar', a fer-se del 5, 1 i nrt
ate rl .s envoluna -re ran.d i
risita en l'aclariment , l'aquest a ffr.;
PERE GARRIGA OLIVER
erina
Muntaner, 113, interior O - BARCELONA Telèfon 76442
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Condemnats per
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negligència
Rige, 18. - Comuniquen de

liavvilas que han estat condeninats a mort el cap de l'Estat
senyor Kubelionas, ¡ dos coronels, acusals de no hacer adopta( les necessaries mesures de
proteccid, quema la temptittivit
del 7 de jony, encaminada a
prosees t' un moviment revolucionad.
La pena de mort ha estat com
mutada per la ele mesó Perlqslu"
-pe! president (le la República.

"EL VOLCAN"

FABRICA DE FOCS ARTIFICIALS
FRANCESC IGUAL
ltamellets i castells de foes per a festes majurs i tot
que fa referencia a lat d pirutecnic. - Especialitat

en

coets granifugs per a destruir tempestats, marca "El
Volean", els més segun i efioaeos

Despatx: FERLANDINA, 95 - Telbfon 18809 4+11.1444444.44444444.554444444.44+>14-> eees

Barcelona

BARC ELONA ALTDIA
Dijous, 19

LA PUBIJOITAT.

miseld de Govern de l'Apunamera. de Barcelona prengui, en
Servei Meteorològic
la lleva reunir:, reglamentaria cede Catalunys
lebrada aliir, ele acords segiients:
Autoritzar el Conseller regidor
COMISSARIA GENERAL
de Circulació i Policia Urbana
SITUAOS° MNIA1. AT1110111111PICII
per a N'aun/tutea! Ple constelaD'ORDRE PUBLIC
OTIUDOPA e LES 7 &so p as Dita DIA
da), per vonducte de la Comisele
111 DIS 0.11.101. DI 1034
Per la policía ha eslat recu• corresponent, un projecte d'ore
Poodslolet al don lomea • tot
perada una creu de brillants t ganitzacid del Ces d'aapirante
eldent d'emulen d'o d'espume i la
pernee. valorada en unes 2.000 sense sou del servei d'extincie
MedltmeleM" fin, es PMmm Meses
I • emandlnarla, os •I uf alt sed
pessetes, que fon robada a la d'ineendle.
1 la temperatura torno • augrnentar.
eenyora Genny Hennevely, del
Balees en PI Padró de l'arbitri
A l'almea Central I a los costos
tle l'Atlante Itt ha alguna nabuiteellat
seu domicili del carrer d'Urgell.
i en el de trasllat
mete Momear en etene
menee
Peemlen• bufase
* Ahir foren recollite 325 de !nobles).
Reenturra de reclanneinne rnrexemplars del illari madrIleny
"El Siglo Futuro", el qual fou mulades contra T'otee dele arhiDISTA/ 0111. TINIPI
denunciat pel fiscal de Madrid. tris d'inquilinal, de tribunets i de
CATALUDY11 a LIS VUIT
de
millares.
contribucions
* Al a espre ne ve retro els
el mel sntl oemplotamant Neä, el.
Elude de quotes de plus Niebla
venta ‚en flulsoo i las Umporaluem
perindielee per ', s'ir preeellut la
deeetstimacia de reclamacions
sitio. La M'alma dehlr 10u do 34
Junta de Somelents de Catalueme.
o Sorda, I e rolnItne d'evo/ Os
contra el maten arbitre
7 sede • Fidel. Cabal del rete lon'ya.
gro a Caen
• 32 motes túnica
le eieee 1 rectifieacions en Varpor amen. Cabal del red Itagulite, •
bitri de solare sense edificar
l' y ema, 22 motees enblee Per
do solars, estiguin o no edifiDELEGACIO ESPECIAL DEL cate.
(Lea ten
ons del tempo a
a les set. ven a le cap'
GOVERN DE LA REPUBLICA Acordar que l'Ajuntament rom- Barcelona.
cuan de la primera Mate.)
pa regui ruin a roadnivant, en diA r,'ATALUNYA
versos recursos centeneloso-ad- ..110.1,04•111n••n•••n••nnnn••••••nn••nn•nn••,
raintstratius interposats contra
Han estar expuleate per in- bente, ncies
referents a l'arbitri lors d riritholes emplaeats en
deeiljebles Otto Theodor Patz, de
a vía pública.
plus vältia.
esiueeeppe Vocead i Sigfrid
Adjudicacie, en metete del con- Adoptad', de conformitat areb
fina celebrat a l'eferte, del Fub- les normes eslablertes, de fun* Despres de reeeslar denla- ministramenl de fuina de Paga- ienaris dcl Coa .le Veterinärta.
Adeplacia de la coneignació
Vedó han dona posas a diepo- ment de permisos d'obres ¡ nitres
pie figura en pressupost al perhiele) del jutge de Teriaeeni den per al Negnoial d'Ingresses
enial de les Cases de Socors
individus que !() , :en deling,.ts la Intervi e nele etuntripal.
Expediente de jnbilminne 1 111- raspase:Irles • l'Ajuntament.
ene motiu de la trobal t is del direeen de dinseente en d/s 11.-es cPneies de funcionarle ¡ cunees- Cedir el 'leal ne Oree de Monte
Mona de pensione, pagues i sub- nio a Itädio Barrelema per tal de
d'aquella p,,elam.S.
elebrar-hi el dia 27 del rorrent
eidne.
*
La policía va delenir ahir
Auloritnr l'execurió de les Irle representarle de carheter
free individus que es dedlraven
o)
¡1
a ter e o titzar els traniviaires obres nie reparada en la caberle
¡ canonada del Mercal Central de
Aproveche del pla de conrerts
per als seus compoua
de repara- tue ha de . lanar la Banda MunaFruites i Verdures,
dat s.
i conservació de loes vecante eral' a les barriades de la ciutat
Un dele dettngute es delegat
en el Mercat de la Bareelonelit. ennb moliu de les testes.
del Sindical Unir.
Traspassos en la forma reglaAntoritzar el pagament de lee
matricules i premie d'estímul
mentaria ..le Ilues de mercan.
Incluisione, elles baixes en el .eracedite als aluniims de les EsAJUNTAMENT
roles complementarles d'orrals
padre de veme.
Convocatòria d'un concurs pri- les Iespeses dc materials i !liVisiteo a l'alcalde.-1.'alcalne,
vat per al subministrament al bres deis ;ilumines becaris.
senyor Carlos l't
Suityer,
•
complimentat pea ilipintat Servei de Pares (te mangueres
(le goma ¡ material cumplemenseny o rEerrere, i Duran.
lari per a regar i per al oublniAl Canaria de Municipio de nistrament de tol tos, innons
L16. — liii martal cap a Lió, per rajoles per a atendre els errental de prendre part al Congerie primen 1 petites obres en els
Internacional de Muiii e ipis. el Pares per al matraz Servei.
coneeller dnetne Franecec CaeAproveche dele falls deis triUNIVERSITAT AUTONOMA
/non/ele
humille censors encarregals de
Creuer transatlentic,— La SecretaNotes de preu. — Fine al dia judicar els concursos-upuslcie de
places d'un- ria del Patronat de la Universitat
26 del corrent corleen eser Ilin- provisió de les diles :egucials
Barcelona adverteix als que han itero
de
cial
segun
deis
rades al Negociat d'Obres Perbarcar per al Creare transatläntic que
!imitare 1 Personal de la Seeeió Cuntribucions i Obres públiques Patrocina aquesta Universitat, que cond'ofenial tercer del Negocial de ce q ue es uroverixin de dólar, abans
d'Eixampla, edzon pis de la Casa iCuntribudons
d'Enitempla.
de la comida, car ¡narria moneda és
de la C.iillat, notes, de preu per
Aseabentar-se de la certitud- d'ús correm a tots els na i sP5 tue es
• Eadquisicie de 162 perenne 'he
Museus
visitaran.
de
la
Junta
de
que
eació
/lotee rifles d'aigna, per al perCal també advertir als q ue bag
sonal clol Servei d'Eatinrici d'In- Ina queda( definitivament
monutnent a Isaac Albetuz d'eraprenclre ¡Cursi viatge, la convecendie i Salvameints, segons el hit el
niencia
Que fiaran a l'Oficina de recimodel 1 pressupost que es I roben :II Pa y en.", d'aquest leen al Pire sió d'equinataes abans d'embarcar, al
lo
elontjuie.
exposats en el referit Negociat
moll de Balears, el vinent dicendres,
Aproiarió de renta de les sub- de tres a dos quarts de atiene de la
durant lea horca d'encime
!instes relatives a les obres de tarda.
Oferte, de farratgee. — Com ieenstruocie de clavegueres, albesigui que sla d'adquirir alfals, llons, imbornals i altres obees
garrotee, segó. elvsteln, (aves, ve- niccesseries als carrera de Sant
ELS MESTRe7S
ces ¡ palla per als cavalls del Lluis de Inane
VIII
Aesemblea de la Federació
Laboratori 'Municipal es fa aviImpoeieie de penynres i sus- de Mestres Nacionals de Catalunya, a
neta als inclustrials als quals
e 115 i6 d'obres i nolifteacione de la ciutat de Tremp.— Programa de
pugui interessar, perque presen- 11reedificadons
o enderrocs per la sessió d'avui: Al :liad, a les nou:
tin ofertes el Nrgoriat de Com- incomplinient d'acords consisto- Lliçó
practica, donada a un grup de
pres (Casa de la Cinlal, tercer dale o infracri6 de les Ordenen- nois, pel mestre jubilat senvor Joan
pia. abans del dia 25 del mes ees municipals en obres parlicu- Cortada. Al inati, a les deu: Discuss'.',
del proiecte de rectiiicacions dels Eselle son
lars.
tatuts de la Federació. A la tarda, a
Els acorde de la Oornissitt Aprovar les normes relatives a les
quatre. Continuació de la discuss,'n
Municipal de Govern. -- La C.,- l'ordenade de la installació del.( de: Pr o iect e de rrctificacions esntentat.

Pels Centres Oficials
IIENERALITAI
Preeldanele. — El preeldent
de la eleneralitat de Catalunya
ha rebut, entre altres, le3 me-

güents vlsitee:
Diputat e senyors Mestres
,Trabal; Comlasia d'empleals de
la Companyia Telefònica; capitä
del Co. de Mo g ote d'Esquadra
senyor Bartommu Muntaner, que
ha vingut a acomiadar-tie del s e nynr preeident abano' de manar
cap a Ifnl.
g l Preeldent.—E1 eenyor Lluie
Companye cobea el mate a Moret
de Mar, en rompanyla del. eeue
i al migdia torne a
Barretina.
M seu deslinde va rebre la visita dele petrel» del ruin textil
i del ram metaltúrgic; a agucetem •ntrevieles hi aseistf el Conseller de Trehall, senyer Barrera.
Mes tard conferencie amb l'alcalde, senyor Pi ¡ Sunyer; amb
ele Contienen de Gnverneete
Treball ¡ amb el Cornissari gu-

neral d'Ordre
Segens mandeste el sen secretari F enyor Alavedra a la
tarda el Presiden( visilä el (Jipatat vilafranquf sepyor Armen i a-

ros a la clínica on es restableix
de lee leeione que sota en un
accident d'autemebil fa uns
guante ches.
Mes lard assisti a la seesie del
Parlament. per tal de Ilegir el
Projecte de Llei Electoral.

Coneelleria de Oovernacid. —
Abir al migdia el senyor Deneäs
manifest als periodistes que a
les mines de Sallent hi havien

entrat a treballar 200 obrers
mes, i que, segons Ii havia dit
l'alcalde d'aquella població, ja es
reviran fer el. dos terne ilivenOres.
Afegf que el dimarts de la setmana entrant quedarla e o lucionat totalment el conflicte.

Delegaeld. — El eenyor
panys delegà la seva representació en el eenyor Canudes en
Vade de l'enterrament de l'aviador eenyor Sandova I, que
>norf en Paccident d'aviada ("corregid abans-el'ahjr al nostre
port.
La •enyora faraels de Llorenç
a Barcelona. — Ha arribat a Barcelona, pi occrient de Buenos Airee, la illustre poetessa ¡ fervent
patriota Grecia B. de Llorenç,
que tan heme taca catalana i
cultural ha realitzat per (erres

d'America.
El Conseller de Cultura. senyor
Ventura Gassol, en donar la benvinguda a la illustre poeteerne
vol fea notar a tots els catalana
fet que en asqueen moments
)1e vibració patrietica coincideixin a Catalunya catalana tan significate com In eencrire Grecia
B. de Llorenç i el doctor J. elu'ello, en guate en llores de perill

per a Catalunya ajudaren la seva
pausa d'una manera especial.
La senyora Gracia 13. de Llolene, que en el camp de les Iletres i en les activitats socials
gaudeix de gran popularitat ¡ estima a Buenos Aires, es distingi
entre els patriotas catalans de
ßlid-Arnérica en l'ajut preslal al
gabdill maxim de lea llibertats
catalanes-, Francest Maelä, priener President de la Catalunya
eer obrada.

Oonselieria d'Economia j Agricultura. — La venda de moroso
•xatio: Avui, dijoue, arriba al
port de Barcelona un veteen arel)
5.500 tones de moresc. Aixi niateix hl ha anutteiat un altre carregament amb idéntica quantital, que arribara la setmana enItrant.
Tenint en compte la quantltat

Je merece que arriba, la vende
directament pels coznerelants, senee nitre intervenque la de
Generalitat
'ció de la
vetllar pel compliment de la
taza.
Segurament que etre posat a
)a N'Onda damit, divendree, dia 20,

eerh feta

Occeelleela del Treball.—Allir
senyor Barrera no assistl al
can desnata oficial per trohar - ee

el

Indisposat.

El Butlietf Oficial de la Peneralltat.—En el Fell llenero d'alur

publica, entre altres, les disposi done següents:
Llei d'habilitació d'un credil
extraordinari al Pressupost de
prorrogat per al segon tritnestre de 1934.
Ordre - circular recordant el
compliment del Reglement d'Installacions elèctriques reeditares
aprovat per derret del Uoverli
oe la República del 5 de julird

1933.

Ordre publicant les !R et
t'aspirante admesos en el (ionturs-oposirld per a la previst
'algunes placee de sots-delegate
de Treball, inepecfnrs de Trehall,
auxiliare de Delegaren', ¡ en:eme
'Inspecció, amb Indicarie dele

gue tenen defertes eubeannbles
en la documenta ció, els guate
kauran d'diser corregits dintre
• terrne de aeu dies.

Butllet1 Podagegic
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Bitllets d'anada i tornada a preu reduït
generalitzats a totes les estacions
Aquests bitllets fan extensives a totes les estacions i relacions locals
i combinades de les dues Companyies els avantatges d'una reducció de preus
a l'entorn d'un 35 % sobre el de tarifa general, que fins ara només existien
entre un limitat nombre d'estacions.
ADQUISICIO. — A l'acte, en totes les estacions. En demanar el primer
bitllet hom haurà d'adquirir simultäniament, al preu d'una pc,seta, una
tarja d'identitat valedora per a un any, lliurant una fotografia 4 per 4,5
centímetres.
TERMINI DE VALIDESA DE LA TORNADA. — Dos dies per a
estacions distants entre elles fins a 100 quilòmetres, i un dia més per cada
100 quilòmetres més o fracció. A aquest termini s'afegeixen els dies festius
intermedis. Pot prorrogar-se el termini en una meitat mes, per dues vegades, mitjançant el pagament d'un 10 % del valor del bitllet.
TRENS QUE PODEN UTILITZAR-SE. Tots els trens, adhue els
expressos que arriben o surten de Barcelona, amb la sola excepció dels trens
de luxe nocturns números 804 i 805 i dels trens expressos números 801
i 800, no utilitzables en el trajecte entre Saragossa i Madrid.

Anociaci6 Haelenal de Profesor;
Particulare.— Aquesta Associació ce-

lebrara reunió de Directiva el dia
del corrent , a les onze del metí, i

l'Assemblea central ordinaria el dio-

sil.

.,v

ESQUERRA REPUBLIC!.
DE CATALUNYA
Acció Catalana RepubliAqttest vespre, a les den, reareee
d'Esquerra Republicana del
cana a Prat de Llobregat OradDistricte VI.e (Provenea, r5 0 cele.
3 lira Junta general ordinaria Per ),
a tacm ar el segitent ordre del dia: acta an.
Alele dijoue, a dos guares
seriar. memòria. estat de comnee,
de dele del vespre, al CASAL
rennvació de cid-c.:s, assumptes ge.
CATALA, se celebrare un nerals.

ENSENYAMENTS
ESPECIALS

VARIA
—
Beques per a estudiante de Dret I
premi de llicenciatura.— El Colleg
d'Arlcocats anuncia el contras per a
concedir les dues bullas "Maurici
Serrahima" i "Josep Vilaseca i Mozas", per l'any acadèmic 1934-1935.
El terrniin d'admissió de soHicaucs
acaba el 15 d'agost proper. Tumbe
admet instäncies fins el dia 15 he
desembre, dels q ue vulguin prcedre
'art a les oposicions al "Premi de
Llicenciatura Duran i Eas". El 3 plezs
de condicions esdra exposats a la Secretaria del Collegi, on poden veme%
de den a una del Iraq.

miting

lii
)

parlaran:

FAUST FEU

JOeEP M. IMBERT
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EDUARD RAGASOL

i el Conseller municipal
000 HURTADO
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Cursos i Conforäncie

I

PER A AVUI

e
=.

MANUEL ANDREU

:

I
1
i

_

Agrupaci6 de Rebosters i Pastissen
de Catalunya /Rambla del Centre, 3e,
p ral,). — A Ir, 1 9, conferencia per
Andreu Nin. Tema: "El moviment
d'Aceite Catalana Republicana
proletariat".
Consultan Jurídic de la Joventut ternacional del
u:mi cada (hitas, a les vuit del
Ateneu Popular de Grecia (Salne.
vespre, l'advocat J. Borenat i Rece, ron. 6). —.A les 22. conversa-polen:u
sena, evacuara les consultes q ue li ti- Pública prenent p er base les diverses
znen tetes.
conferencies que s'han donat iras n'al
contestant l'enquesta sobre la pertsj.
Aplec de les Joventuts d'Aceite bilitct de la inde p endencia le Catala.
Catalana Republicana
nya i la manera d'estructurar-la.
Ha des p ertat un gran entusiasme
Casal d'Esquerra Republicana del
l'anunci de la ce/ebratir de l'Aplec Camp d'En Grau« (Roger dr Firr,
cle les Joventuts d'A. C. R. Que org.a- 251).— A les 22, conferencia per SE.
ratea la Federació de Joventuts del quel Guinart: tema: "Camino per lz
Partit. Aquest Aplec se celebrara el Ilibertat de Catalunya".
dia 2 0 d'a q uesi mes a Sant Cugat del
Valle5. S'organitza la formació d'un
Ateneu Republice de Gracia (Mont.
tren addicional i el uncen irrte es facin manv, 36).—A les 22, conferencia
les inscripcions abans del tila 23. En ner Amadeu Aragal. Tema: "El proaq uest Aplee. ultra un gran miting blema agrari a Catalunya".
hi hauran ballades de sardanes, ballets, visita al monestir i un popular
apat de germanor. Ei Partit d'A. C.
R. confia veure- Ini els seus afiliats en
nombre molt crescut.
Nou Centre adherit
En reunió extraordinaria celebrad,
eirmennememesd

VIDA CORPORATIVA

Tribunals i jutjats
CAUSES VISTES AHIR kSSENYALAMENTS
A la Sala de Vacances. h pe! Tribunal d'Urgenria, es vele una caes',
contra l'edil, Alan, acusar del delicte
de desobediencia a un guardia. El
Tribunal Va dictar un fall absolutori,
cesen) posat el processat en llibertat
* Les altres dues cau s es que estaven assenyalades jarca suspeses per
no hacer comparegut cis testimonis.

VARIA
El publicista alemany stnyor Ludtvig Stautz ha presentat al Jutjat la
demanda inicial preparatrria de la
corresponent querella criminal per
injúria i contra uns supo.
'ate cornites alemany i italià i contra l'òrgan comunista "Catalunya
Roja".
La causa diquesta denúncia es la
diiamació de que es objecte el cenyor Stautz de part dels querellats,
a desgrat de la gran activitat antiieixista que ve desenrotllant el Mildador de "Der Antifachist", al qual
els nostres lectors ja coneixen per
les notares informacions sobre la colaina aleman y a de Barcelona.
* El iiscal de guardia ha denunciat Cl setmanari "Ateo", per escarnis al dogma.
* Pe! fiscal del Tribunal d'Urgencia ha estat qualiiicada la cansa
instruida contra Joaquini Sospedra,
el qual, junt ands Juli Altimires. Intenta atracar la venedora de loteries
Petra Ves, al seu domicili del carrer
del Vidre, acompanyats d'una dona
que no ha pogut ésser detinguda.
A consequencia dels crits de la cte.
tima, els atracador: fugiren, tostenint una col-lisió ata* la bona pública ¡ resultant ferit Altimires, (Me Va
morir al dia segitent.
El fiscal considera el fet cran un
delicte d'atemptat i tinenea ¡Bicha
d'arma. demanant per al processat la
pena de sis anys de presO. El fet
ocorregué el dia ib de juny darrer.
* Igualment ha estat qualificada
la causa contra Agusti Isart i els altres acusats de reunió clandestina.
La pena soHicitada is la de dos :Ilesos i un dia de presó.
* El Tribunal Suprem ha tornat
cassada la sentencia dictada contra
Josep Calobart. que fou conderanat
per l'Audiencia de Barcelona i el Tribunal d'Urgencia a den anys de
pel tlelicte dassassinat frustrat en
la persona de Madi Onis, fet ocorregut a Mantesa. El Suprtm rebaixa
la P ell a a sis anys de preste per considerar que el fet es constitutiu d'un
delicte d'homicidi, en grau de frustrad&
* Per al dia zr dels correuts ettÄ
assenyalada la causa contra t'ami!
Bonfill, autor d'unt articles publicat5
en "La Nació Catalana", els quals
foren considerats injuriosos per al
magistrat Don Jovino Fernández

Peha.

La vista te celebrará a p orta tancada per tal d'evitar incidents.
* Amb motin de la denúncia del
fiscal contra el semanari "Atto" per
injdres al dogma, i entrant de ple
en la Llei d'Ordre Pnblir, es procedi shie a la detenci.; i al processament sense tiene de l'autor del,
entrefilete, considerats delictius, A l
Martin Carrasco. Ingressi als-teras
calabossos del Palau de Justicia.

de 193

dimarts, el Grup Republica Demeä.
tic del noble d'Almenar (Lleida),
acordar per unanimitat. adherir.
Acció Catalana Republicana. Mitote
entitat q ue comp ta me s de 300 siels,
és el nucli politic mes nnportant que
hi ha a l'esmentat noble.

ELS ESTUDIANTS
asestó ¿'Estudio Universitaria de
l'Ateneu Enciclopèdic Popular.— Ha
quedat constituida la noca Junta d'aQUeSta Secció per a l'exercici 1934-35.
atnb la sedent distribución president.
Modest Petera; vice-president, Josep
Montoliu; secretad. Eladi Mude; tresorer, Antoni Nadal; comptador, Jea‘i tran Duattia; bibliotecaria, Dolors
Patines: vocals: Gregori Yago, Jausne
nosnuer i Antoni Puyal.

Cursets. la inscripció als Quals ja és
mirada. Van començar el dilluns dam'esta setmana.

juliol

L'Activitat Politica

menge, dia 29, a les once, al local
social, Tapiales, 46, pral., primera.

Cuneta d'estiu a l'Escola del Tre.
ball. — Com de costum, en aquesta
epoca, l'Escola del Treball ha organitzat uns Curacts d'Estiu, cont a complement i ampliació als estudis que
drina durant el cura. a p rora exelusicamele dels seus alumnes, Enguany
ha organitzat els araneras: Calera de
maquines electriques, Radio, Tecito.
logia química, Ampliada de Maternasigues, Trigonometria. Anales, Erances elemental Frances sup erior, Gafati, Dibuix industrial, Estudi i practiques de frece. S oldad u ra eléctrica
Repujar artistic en ferro. AqUeStS

de
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La Litera de Corredors,
¡anta j Representants del Comen;
¡ de la Indústria celebrara assetublea extraordinäria al seit
netalge social avtii, dijous, a les
deu del vespre, rin primera ronvoralória, i a dos quarts
de segona, per a traelar de l'afer
de

la Sala de Varance•. i pel Tribunal d'Urgencia. se celehrarti un ju
diei contra traillem ('abot, pel delicte
de desobediencia. i un oral per roba'
inri contra Angel Dtaz i nitres.
A

ANUNCIS JUD1C1ALS

l'ex-ofiriel

eeeretarin

el ecr iA del Consell dirsrtin.

ARXIUS I BIBLIOTEQUES
De Catalunya. — Bisbe, 3 ert a t31.
Joventut Socialista de Barcelona—
Rambla de Santa Mònica, 29, sera.
(Oberta al pdblie testa els dies feinen,
de Set a nou de la nit Diumenges,
d'onze a una del matt)
Anclé Social. — Amadeu Vives, 3.
Academia de Bones Ulcera. — Car
rae del Bisbe Caçador.
Academia de Medicina i Cirurgia.—
Canana, 45.
Pedagògic Experimental.— T"*
ve7sera de Dalt, 74.
logia.
Academia Catalana de Selles Arts
de Sant Jordi. — Casa Llotja Ido
nou a una). Especial d'Art i Arqueo.
Social 1 Industrial. — Urgell

EDICTO
En virtud de lo dispuesto por el Señor juez Municipal, Regente del Juzgado de Primera Instancia nranero diez
de ésta en providencia de doce del actual
dictada en el juicio de menor cuantia
promovido por Don Luis Zacarini S. en
C. contra Transportes y Aduanas Mili
S. A. por el presente se cita por segunda vez al Gerente o representante legal de la sociedad demandada a fin de
que comparezca ante este Juzgado el ella
veintiuno de les corrientes y. hora de
las once para absolver las posiciones que
se formulen por la actora y .5ean declarada, pertinentes, bajo apercibintienti
Clic de no cotnparecer podrá ser declamemero 187.
rado confeso en las que se formulen.
Barcelona, die: y seis de julio de mil
D'Arqueologla (antic Palauie
nosecientos treinta Y cuatro.
les Arts Gràfiques del Pare ea
El Secretario
MARIANO PUJADAS Montjuic en cure dinstallaciee.

Atenció, Senyoras.
LES SEDES, CRESPONS 1 ESTAMPATS
de més isxit de la temporada

EL BARATO
els ven Actualment
A PREUS EXCEPCIONALS
SEDES superiors, de 6, 7 i 8 ptes.. grans
cions, ara a 3'75 ptes. el metre

T'A 16 ,1. 4 pfillciu
a preus de
verdader

OBSEQUI
N'hi ha grans partides, perb
:om que els TROSSOS que
ven EL BARATO tenen
tanta acceptació és possible
que s'esgotin aviat

'1

LA PUISLIOMAt

miaus, 19 de juliol de 1934

NOTICIES SOLIO

BARCELOÑA AL DIA

l'Assoclació de Pares 1 Árnica
dele lottle-Muts ha orgartittet la
sisena °Menta d'esitiu per a pela

La Mar i l'Aire L'ACTUACIO SOCIAL
sEMAFOR DE MONTJUIC

rega general; de Marsella, amb

ELS PATRONS
—

càrrega general, el motor "TuGremi de Borran«, I Ferrera
observacions meteorolealques: tea", de la Comercial Combaba de Barcelona. — La Junta prega
t, sol ixent, vera al e. U. leese, Sagrera; de Valencia, amb eär- ale agrennats que passin per
.;. erc le clar; al migdia te. S. O. rega general, el vaixell 'Jai- restalge social abans del proper
rail freee, cel alar ¡ heritzoes me B.", del senyor Tomtes Ma- divendree.
teiroses, i a sol remera S. O. amb ilol i Bosch; de Génova amb l'emateisa foro, mar pieeada del quip i 334 passatgers, el vaixell
e. O. i el cercle queda elote.
italie turista "(Cenia/denme", de
ELS OBRERS
Barólnetre, i6. — TerMölne- la S. A. E. d'Empreses Marínmes;
de
la
mar,
amb
turistes,
el
27•
SIndicat Regional de Lium
loviment de vaixelia a posta vaixell angles "Strathaird", dele Fcrça de Catalunya. — El CoJe sol. — Demoren a l'E. dos senyors Mac Andrews ¡ Cia.; de inite de Relacione, de conforme.
'..-,c.San lins goleta que van en Hamburg, amb càrrega general, tal amb la consulta teta a lides
un pailebot, que va de el vaixell alemany "Livorno";
les Seccione del Sindical, conPel S. un pailebot a rim- la mar, amb lineales, el vaixell voca els delegats d'aquestes al
en que va cap a 1a mateixa
inglés "Idomeric".
Ple Regional ordinari previst en
receid, i al S. O. una goleta, una
Vela. De Nillagareia anib els Estetuts, que tindrà llee dit
ealandra i dos bergantins goleta pedra, el pailebot "Compostela- rant els dies 21, 22, 23 i 24 del
j ue venen en popa; de vela Ila- no'; de Palma, amb eärreea ge- corrent, a Terrassa, per tal de
tina tres faluteos vera diverses neral, el pailebot "Carmen"; de tractar del eegüent ordre del
direccions i un vera aquest port. Gandia, anib melons, la balandra día:
•
"Pepito'; de Cullera, el negra
Nomenament de Mesa de dis-Vicente Fosan"; de Marsella, el ensebe j revist ó de credencial.—
idOVIMENT DE( PORT
yacht d'esbarjo francés "Apa- Informe i gestió del Comité de
Vaixella entrats. — De Palo- che".
Relacione. — Lectura i aprova.
clüs, amb carrega general, el
Vadeen, sortlts. — Distància ció de l'estat de comptes. — Lovaixell "Arnpurdän", de la secalitat on haurà de residir el Senyora Vides de C. elarterell; de navegada dele vaixeils que han crelariat del Comité de RelaGijón, amb carbó mineral, el sortit: fora dloritze es troben cione. — Renovad() total n els
vaixell "Deva", dele senyors Tor. el suec "Gothia", en Hast, cap a inembres del Comité. — ¿Creuen
,ell ä Figueres; d'Eiviss.a, el Bona, deis senyors Talavera i les Secrions que el fiestee Sinmotor "Ciudad de Matnee". amb Filie; el noruec "Svein Jarl", dicat ha de continuar formant
49 passatgers ¡ ciirrega general; zimb ciirrega genertl, cap a Sa- part del Front Unic de Gas i
de Ma0 el vaixell correu "Rey n:mica, dele senyors Filie de 51. Electricitat?—eEntenen les SecJaime II", amb 79 passatgers i Condemines; ritaliä "Nereide". cione que el nostre Sindical ha
citerega general: de Palma, la amb càrrega general. cap a Lis- de ennlinuar a l'Aliança Obrera?
metonau "Ciutlad de Barcelona", boa, del senyor Joan Salvador; el — Assumptes generals.
amb 199 passatgers i càrrega noruec "Ingria", antb càrrega
'Sois ele delegats hauran d'esgeneral, tole tres de la Compa- general, cap a Marsella, de l'ATransrnediterränia; de Las gencia Marítima Delgado; els ser a Terrassa el dia 21. a les set
de
la tarda, al local de la Secció
Palmee. la moionau "Villa de espanyols el "Cabo Palos". amb
Madrid", amb paseatgere i cía- cicrega general, cap o Genova, i de Temiese, carrer de Sant Peel "Cabo Carvoeiro", ami/ càrre- re, 7, bar.
ga general, cap a Bilbao, tots dos
Per a la millar facilitare) de
dele senyors Fine de Remul les lasques del Ple, cal que tole
Bosch; el "Poeta Antas", amb ele delégale portin una Còpia de
eärrega general, cap a Las Pal- l'acta de rasseniblea de la seva
mas; el 'Rey Jaime 11", amb Secció respectiva on constin ele
passatge i cterrege general. cap acorde presos. Les credencial,
a Mate: el "Ciudad de Barcelo- han d'indicar lambe el nombre
propietat
de
MaEn una torre
na" , amb passatge i eiirrega ge- d'afiliats de cada Secció.
tire' Ventura. situada al Passat- neral, cap a Palmaatots tres de
Sindical Obrer Indústria de la
ge Foraster, entraren lladres i se la Cia. Transmediterränia; l'Han'emportaren joies per valor de lle turista "Gerusalemine e , amb Fusta (Oposició Con7ederal). —
sis mil pessetes.
passatge, cap a Valencia, de la Aquest Sindicat convoca tuts ele
— Al carrer de la Llacuna, S. A. E. d'Empreses Marftimes. obrers fusters i serradora de Yoment d'Obres i Construccions a
havent la caserna de la guàrdia
Vela. — La balandra "Pepito", la reunió de taller, per a avui,
civil. es barallaren Roba Gonzälee Sastre, de 28 anys, i una al- amb ciinent, cap a Valencia; el clijeue. al seu estatge, carrer
tra dona. Aquesta agredí Rosa "San Rafael", amb Tàrrega ge- la Ene), 7 entresol.
amb una pedra 1 li produi diver- neral, cap a Palma; la balandra
Sindioat d'Obrers Metallúrgics
ees ferides i contueions al cap, "Lenün e , amb carrega general,
dijous. a les
de pronbstic reservat, de les cap a Valencia; el pailebel "Ponv (U. G.
ewils fou asistida al dispensari Marti", allá) carrega general, cap den de la nit, tindra lloc un mtdel Teulat. L'agresksara va fugir. a Maó; el paitebut "Gala Cente- ling per tal que ia Junta del Sin— En renerenament dele rar_ ea", amb Tàrrega general, cap a dicat. Metallúrgic informi de les
gestions que han estat tetes: per
TP I'S de la Muntanya i Ruiz de Palma; el pallebot "Gala PorPadrón. bou atropellada ahir al tale, amb càrrega general, cap a a la implantació de la setniana
de 41 llores. El miling tindrä
rnoti per una bicicleta Encarna- Cartagena.
lloc a la Casa del Poble, Primer
ció Garcia Villa, de 52 anys, que
de Maig, 7. Hi parlaran J. Font,
viu al carrer de Con ¡ Vehe 48,
R. Joy el.. J. Frenjosä i S. PaloMOVIMENT D'AVIONS
balees , la qual reeultä amb Conmas.
tusione al bree CM, de les quals
AHIR
fou assistida al dispensari de
Sant Martí. Despres de curada,
Aeròdrom de l'Air France. —
Precedent de Tolosa, a les 626
passt al seu domicili.
arribe
l'avió atril) Gorrete merca— A Aveli Irisa ¡ Pujol Ii fon
sestreta la cartera on geardava deries i 1 passatger.
Procedent de Marsella, a les
una quantitat de diners, diversos
documente i un carnet de xefer. 645 arribe l'avió anib cerreu,
Avui, dijous, a les den en punt
DI, Eä el fet a coneixernent de la mercaderies j 3 passatgers.
Proeedent de Casablanca, a les de la vellle, selecta atiran te de
pelleja.
— Al dispensari d'Horta fou 1234 arribe l'ave, arel, corlee, cardanes a la Plaça de l'Angel, a
càrrec de la robla La Principal
aexiliat el ne] de 11 ,-,u anys Santa mercaderies i 4 passatgers.
A les 12'34 sertf l'avió cap a Bareetenina, organitzada pel FeDuran j Marín, que habita al
.7orrent de. Mariner, 3, batees, el Tee.a5 a amb Gorree, mercaderies elent de la Sardana de Barcament de la Sardana de Barcequal presentava una batida a i 4 passatgers.
l'abdomen de prenenstic reservat,
A les 1252 sortf l'avió cap a lona.
per haver-e, mosseget un ase Marsella amb corren, mereadeCONCURS DE SARDANEll
propietat d'un vet. Despres de ries j 2 passatgers.
paSsä al sen domicili.
A lee 650 sortf l'avió cap a A CASTELLAR DEL VALLES
— Quan viatjava en un tram- Casablanca amb correu, mercaEl dia 12 del mes d'agost vivia de la línia 29, un desconegut (feries i 4 passatgers.
nent, amb motiu de celebrar-se
que va fugir va robar la cartera
Aeredrem de l'AeronitutIca Na- la l'esta Major a Castellar del
a Ig nasi Meyer, en la qual guar- val. — Procedent d'Estutgard, Valles, la Junta de l'Agrupació
dava diversos documente i tres- unib escales a Ginebra i Mar- Eeperliva F. C. de la (medita locantes pessetes en trallets de
calitat ha organitzat un roncees
Banc. El perjudicat ha presentat sella, a les 1750 arribä l'avió
-11(J1111BACH D-1692" amb cor- de sardanistes, entre ele guata
reportuna denúncia.
ren, mercadenes i 8 paseatgers• seran repartits premia per valor
— Manuel López Guillen ha
Proceden'. de Madrid, a les ,le 500 pessetes.
'denunciat a la policia la deseen- 1310 ariete:a l'avió "FOKKER
1'ote hes colles que desitgin
heló d'una cartera de la seva EC-AMA" ainb correu, mercade- insrriure's
a aquest conmine popropielat que contenta diners i ries i 5 passatgers.
dran fer-ho dirigint-se a l'esdocumente. El denuncian' ignora
A les 710 eertt l'avió "ROHRal seu daper qui i en quina ocasió Ii fou RACH .p -AHOL" rap a lestutgard. mentada Agrupació,
Passeig. en. El preu d'inssestret a,
amb e,srales a Marsella i Gine- cripri6 és de dues pessetes per
— Per un tres ¡ no res s'epa- bra, amb rerreu, mercaderies i parella, inclee l'entrada al carne
Ilissaren Manuel 3151ojo Vidal. de 9 pa:ssatgers.
de Ultime an s'hi celebrarà un
33 anys, que viu al Pont d'En
A les 930 sortí uyOle- gran part it.
Cabra, 20, baixos, i Jaaqiiiin Sala KER 11 EC-PPA" cap a Madrid
La Junta organitzadera d • afeonzelez, de 3i, habitant al car- arenb correu, mete: aderece 1 5 pasquest concurs sardanistic prega
rer de l'Alegria. barraca núm. 7.
SnIgers.
a les Talles que vulguin TirenResultaren amb diverses lesione
Rasa Aeronaval. — A les ISIS dre - hi part que sellicitin la seva
contusiona, de les quals finen
assistits al dispensari de la Bate_ sartf rhirlrnaviö "I - FILEG" inseripcies coro mes aviat millar,
celoneta. Després pasearen a cap a Marsella ¡ Roma amb cor- per tal de faellitar la bona orgareu, niereaderiest 1 4 passatgers. nit
Ilurs respectius domicilie.
— Ha ingressat a l'Hospital
einic Patrici Joande. el qual 1444444444440444.440004400044+04444444444444
ieentre es banyava a l'are, prop
le Benieatiet. resultä gretunent
fc rit a coneeqüencia d'un accieme
— Als turistes Anteini Ponselli i Lluïsa Mullen els l'oren
BANQUERS
rebades let carteras, en les (mala
portaven, el primer 4.100 tires,
i e] segon, 720 dólar>.
çe Rambla dels Estudis, 11113, i Bonsuccés, 1 i 3

AJUNTAMENT DE BARCELONA

Subscripció pública

sorde-nluts pebres de la clutat,
Tots els paree que tinguin fills
tords-MUlt poden demanar per a
elle aquest beneftet; cal Presentar el Rol de referencia al dedilcili de eAseoclac16, carrer de
elentserrat, 20, principal, 13j ha
de temps fine a Eacahament del
mes corrent. Les persones que
vulguin contribuir per mitja d'un
denatiu a l'obra de l'Associacide
poden nitrar-los al despalx del
senyor Francesc 011er, Ronda de
la Universitat, 4; a la Casa de
Canal del senyor Alfons Tintorer, Rambla del 15; a Ecetabliment del senyor Jaume PeUrgell, 1. al domicill de
l'Associació, carrer de Montearrat, 20, principal.

a tito l irreductible de
60,000 OBLIGACIONS MUNICIPALS
corresponents a l'emisió del

Pressupost extraordinari de
Liquidació de Crèdits
de 14 de juny de 1934
de 500 pessetes nominals cada5cuna

La Delegado d'Hisenda ha
assenyalat per a avui els sesilente pagaments:
Administrad() de Loteries número 10, 5.604 pessetes; F. C.
d'Alcantarilla a- Lorca, 1052;
Antoni Väzquez, 4167; Enrio
Raso, 3.580. ¡ Francese 7orres,
393 pessetes.
Ahir mate va aribar procedent de Génova el transatläntio
ilaiià"Gerusalemme", amb 334
turlstes. Atracä, a la seva arribada, al mol! de Sant Beltran,
un desembarcaren per tal de vicitar la riostra ciutat i els seu e
sol hants.
També arribe el transatläntie
angles "Homeric", procedent de
Southampton i escales, amb una
nombrase caravana de turistes.
Ancorä a la rada, i per rnitjä de
llanxes foren desembarcaba els
expedicionaria per a visitar la
nostra ciutat.
En la reunió celebrada per he %
societats esperantistes de Barce/ona es va acefdar acceptar
eficialment les caravanes d'esperantistes que passin per Bareelona en ocasió del Congrée
Esperantista de SAT, que tindre
Hoe a Valeneia del 3 a! 8 d'agost
vinent, 1 participar als esperanlistes que, amb motiu d'aquesb
Congres. visitaré Barcelona una
caravana aomposta de 90 esperantistes holandesos, els guate
porten 35 tendes de cam p in g, Per
a ésser usades durant Ilur estada a Valencia.
Tambe s'acordä' demanar a
l'Ajuntament la cessite del Palau
de Belles Arte per tal que els
esperantistes puguin Esser estatjats.

al 61 anual, lliure d'impostos
0

FETS DIVERSOS

presents i futurs
amor t itzables en 25 anys a comptar de l'any 1940
amb cupó integre de 30 de setembre próxim

Tipus d'emissió:
450 pessetes per Obligació
Subscripció pública: Dies 26 a 28 de julio! de 1934

Llocs de subscripció: A l'Ajuntament de
Barcelona i a tots els Bancs 1 Banquera de Barcelona i de la resta de Catalunya

Durant els dies 21, 22, 24 f 25
de l'actual se celebraran al carrer de Sant Salvador (entre els
de Massensj Vilafranca) les tradieranals testes de barre conejatenis en balls, sardanes, sentiges, etc.
Entre els velns regna l'entusiasme precursor de ranimació
a que tenen segur que hi baurä;
aquella dies.
La setmana paseada s'efectuaren a la dependbnCia central i

LES SARDANES

SOLER i TORRA Germans

aaannimmalmors.n
I VIGUES DE FERRO
NOVES

Venc baratas
canela
`46t. maneo. e

Tabalee mes

Negociem els cupons Deute Amortitzable
- 5 per 100
VENCIMENT 15 D'AGOST VINENT
CAIXES DE LLOGUER
. CAMERA CUIRASSADA
altres

°Metes
per a guardar valore, documente, pues 1
'.de valer
Compartiments des de 22 pessetes anuals
E s p oo l visitar tole els dies feinere, de nou a dues.
E

les -sis sucursal e les segeents

operacions

FINANcEs
Moviment borsari
MERCAT LLIURE
En les sessions que celebra ahir el
mercat d'especulació continuó la tendència de depressió iniciada en la jornada anterior, en la qual es destaca la bal-

as que es manifesta en les accione Explosius. Aquests valors, que ja La aldies es vejen irregular; i donaven
la sensació de poca estabilitat, en les
decretes reuniese s'intensificarenaquestes caracteristiques, i hom notó gran
afluencia de paper, la qual cosa produi
una marcada depressió que ocasiona
una baixa de vuit entere des del dilluns
de la setmana pasuda a la darrera cotitució. La resta del mercat es veu un
ele perjudicada per aquesta pesantor,
encara Que les lancee registra/les no eón
esire apreciables, is de doldre que domini aquella ternica en uns moments que
guna

semblava iniciar-se una possible represa. con/ així es manifestó en les primeres sessions d'aquesta setmana.

Tanca fixada pel Mercat Lliure de
Valora en la reunió ele Borsa:
Valón $

Nords

Alacants

M. Rif
Explosius
Colonial
Ford
Chades

Dia tEl ronca

Alça
anterior boira

516052'—
4410
4 3 '90

--ezo

5e2 5

54'50
:11'30 113'—

+025
--eso

44'2 5

—040

43'85

157.— 160'—
33 3' — 332.--

loe (e.ono.000), ¡ Provincials no varien sense intervencie per part de la
de cotització; les 4 i mig per neo (cinc Generalitat, per creure que hi
milions), que no s'havien operat de fa haurä genere sobrer per a atenun mes, baixen a 74 (—O; les 6 per dre totes les sollicilude. Per tant,
loe, 88 (—tiene i 4 i mig per loe st- aquella als quals convingui ponie C remunten a 68 (+0'75).
Programes
dran adquirir-lo directament dels
El grup de cèdules, amb regular ne- venedors. No cal dir que sabentgoci, queda a canvis invariats.
se el preu fixat i les eondicions,
El sector ferroviari, quelcom depri- el inaleix venedor les sabrä estaDijous, 194. Jullol
mit en negoci, registra algunes irregu- blir, ja que no ha d'alterar la
19'00. — Langenberg. 456 m,
laritats en posicions, amh osciltacions norma assenyalada.
Conr e rt. coral.
d'un quart a mig enter, sense predomiEis altres generes mantenen la
24'00. — Redio-Parle, 1.648 mi
nar cap tendincia. Queden mis modifimateixa
colització
indicada;
la
les
quals
segiients
emissions,
\' , t luida de n•ançons.
rl
les
ca e,
hem de fer notar que no han estat ope- manea de compradors, pelee, fa
2000. — Brusfieließ flamenca,
rades d'alguns dies ençà : Sant Joan
difícil cap negoci.
322 ni. Concert siinfenie de alele
per zoo, s i (+1); Osca 4 per ino, 58'75
sine Ileugera i serios*.
(-0'75); de les Alacant, Arizes, 67
2000. — armellas francesa,
(-11, i Frances, i878. 39 (—a).
484 ne Orquestra clàssica:
El grup d'obligacions d'indústries
zart. Schubert.
verses no registra particularitats remar20'15. — aulas& italiana. 257
cables en cap dels seus aspectes, mis
ristres. "El Pare Je les Campe.
Clic les següents modificacions de conette". espera CIA Lombardo I
tització, que corresponen a valors
COMPANYIA GENERAL
Ranzenl.
no s'havien nperat en el corrent mes:
Cooperativa Eluid. tan, 5325 (-2'on):
DE TRAMVIES
2030. — Paría P. T. T., 432 me
emissió 53.25 (-2 . 00) ; Aigne
Música de cambra: Bach, Ratercera sirle A, 10323 (4-723), i Bella
A l'anunci que sorlí ahir re- meau, Ravel. Lid, 463 m. Mica
Auxiliar Carrils, 97 (+3).
2010. —
De les accions es de notar la millo• ferent a l'amortització d'ebliga- de eambra: Saint-Saens,
re de Cros, a 120 (+3 ) . i Telefóniques cions al 6 per 100 d'aquesta 3toza
Companyia. que tindrit lloc el dia
preferente, /08'75 (4-o'4r0.
20'45. -- Mili, 368 m. "Fa-

114a T.

S. F.

europeus
selectes

Anuncis oficials

—020

--ece
+100

4.366 imposicione, per peeselee 1.507.751. — 2.747 reintegramente, per 1.356.50777 pessetes.
—11 compres de valore, per
38.70840 pessetes. 351 nena
impenents.

Mercat de Llotja

La sesee) d'ahir fou poc concorreguda, i per aquest melle les
BORSA AL COMPTAT
transaccions foren moll limitaEls valora de comptat prossegueixen des. Per altra banda, el poc incom en dies anteriors, el a dir, no gai- lores comprador fa dificil encarre actius en la contractació,
rilar cap negoci.
guts en posicions.
moroso: Per a avui està anunEls Deutes de l'Estat, un xic mis animata que no en sessions precedents, sen- viada l'arribada del veteen que
se éster el volum realitzat naire re- porta unes 5.400 tones d'aqueet
marcable, queden en general a posicion; gris, i es ilion possible que desostingudes. Witnés algunes series dele mä, divendree, ea lee' IliuraInterior i Exterior registren baixes qui ment del que hom demani. Cona
oseillen d'un vuitè a un quart d'ente:. prometerem als nostres lectora
Les dues emissions dels Bons or eotit. intereeents que ele tindriem al
zen :ajas (--o'5o).
corrent sIc tot, pedem dir-los
Els valens municipals, no gaire deina- que, segons referencies que tenats, repeteixen mielen' precedente
De les Diputacions, les 4 1 mig per nlm, aquest repartiment es fartt

ter , d'agost, es va fer constar
per error involuntari que s'amortilzarien 140 titola en lloc de 240,
que eón ele que correspon amortitear.

ADVERTIMENT IMPORTANT
Els particular. I múltala que
ena tremolen notes per a la uva
pubiloael0 sön pr..gats que Un0494 pre sent que la redao440
asporthne do LA PUIELIOSTAT
al *error de /Barbare, 11 1 13. que
aa en cal adrogar Iota la 00Prespond4nold destinada a momia
asoció. La Publioa414 dale original& que no vlagule afiab agemilta
adreça, sofrire, d'ara endavant.
UN retard minlm de vint-l-quatre
Bofia.

Huesos'', 'ópera de Leoncavello;
"El Misteri", ópera de Verga i
elenleone.
2045. — Roma, 421 ni. Con.
cert Ressini.
20'45. — Palorm, 531 medres.
Concert. simiente.
21'00. — alidland regional, 39s
metres. Concert per la Guirdie
reial.
2100. — Londres, 342 matees.
Concert per l'Orquestra de la
)3. B. C.
21'15. — Munir>, 405 metnes,

Coticen simfònic.
t1'40. — Asolen& anglo«.

1.500 ni. Recital de piano per
N'arcana Meyer. "Goyescas", de
•
Granados.
22'05. — Oopenhaguen, 225 m.
Corleen simlenio.

Dijous, 19 dé julio! de ole

LA PUBLIOITAT.

ELS ESPORTS
P

ittbol

Distribució dels càrrecs del
nou Consell Directiu del
. Barcelona
Dins la major cordialitat 5e celebra
l'acte de distribució de càrrecs en el

nou Consell Directiu del Barcelona.
Han quedas distribuits alai:
President: Esteban Sala; vice-pre-adents: Francesa Casals i el doctor
oler Julia; secretara Francesa Fizutrola; treaorer, Juan Bargunyó;
zamptador, Francesa Casals; Comissió
rsportiva: Agusti Bo i Jaume Guardiola; vocal de Camp, Joan Noneil;
ntletisme. Jaume Pararla; cultura, setvoreta Anna Maria Martínez Sagi.
Al senyor Josep Sunyol se li ha reservas un càrrec a la directiva.
No es van prendre acords,
be els nous directiu; a celebrar un
canvi darnpressions.
• s
Arran de l'actuació futura del nau
Consell del Barcelona, un directiu ha
fet unes manifestacions en les quals
posa de manifest que la tasca inimediata a emprendre és la d'estabilitzar
la situació del Club i la reorganitzada de reclina; avui començaran a fitsear ja els jugadora i sobre !licenciamenta no ala pensat encara aplicarlos en els que estan en actiu. La
situada, de les • noves adquisicions és:
en fu. . únicament el mig centre hon paris Berkessy i Francas, Arana, Lecuona, Rata i Escolä signaren un
contracte provisional el qual ara els
sera ratificat. Sobre l'adquisició d'ATaita el senyor Coma, q ue es • troba a
Dornastia. per a representar el Barcelona en l'Assemblea de la Federació Espanyola, fac h algunas gestiona complementaries.

L'Assemblea de la Federació
Espanyola
Donbstia.— Han començat les aessions de l'Assemblea de la Federada
Espanyola de Futbol. Hi asststeixen
1,58 clubs, amb un total de lar vots.
Les reunions del mas; i tarda han
transcorregut sense dezistons d'importancia.
Es va aprovar la Metnória i l'estat
de comptes, es van tractar diversas
proposicions de poca importancia,
algunas d'elles del delegas d'Irun senyor Zarnailao. La primera sandia a
agrair el partit benitic que es va jugar per a afavorir el seu Club. Una
altra es referia a qua els Clubs Dogucssin cobrar el traspäs de:s seas
jugadora "amateurs". Van intervenir
en ajada d'ella els Clubs biscains
va qaedar sobre la taula per al nou
astucia
En la sessió de la tarda es van
examinar les modificacions a introduir
en el reglament que proposava el Comité nacional. Quasi toses elles van
asser aprovades.
A continuació es va tractar del calendari intertiacional, sense recaure
ca p acord recolzant uns delegats que
fossin ala partits a celebrar quatre.
thantre altres defensaven la p rcposició que n'hi havia Drcu anda dos.
També es va començar a tractar,
sense que recaigués cap decisió, sobre les expulsions dels jugados dels
tamos disposades pels arbitres.
Es van aProvar tense discussió uns
articles addicionals al Reglament de
la Federació Nacional.
Es va entaular llarg debut en traetan -se de l'article relacionat amb ceraes ¿es p eses extraordinàries deis àrbitres. La Nacional proposa,a que els
pagués el Club on hagi de jugar-sa
el partit. S'hi va cposar el senyor
Cossto, per la Muntanya, recordant
els casos de Vilalta i Melcon.
No obstant, després de llares 4:scussió, es va amarar la proposta de la
Nacional. defensada per Cabos, el erial
va allegar que la caixa de la Nacional anava malament aquest ano pels
clasplacaments internacionals altres
¿espeses; Derb ner a un altre any podria estadiar-ae que la Nacional pagués

:Itera Lliga el campionat de cada grup
de segona. Tots automàticament.
Els clubs de categoria nacional són:
Primera divisió: Oviedo, Racing de
Santander. Athlètic de Bilbao, Donbstia, Barcelona, Espanyol, Madrid, Valanda, Betis 1 Sevilla.
Segona divisió. Gruta A. C.: Múrcia,
Hércules, Llevant, Athlatic de Madrid. Nacional. Sara g os sa , Sabadell,
Badalona, Terrassa i Granollers.—
Gruta G. N.: Osasuna, Logroño, Unió
d'huta Alavés. Arenas, Valladolid,
Sporting, Avilesino, Dep. Corunya
Celta.
(Aquests noms. com els anteriors de
al super-regia. són com a exemple.)
En cada gru p super-regional hi haurà un campió de la categoria regional.
Aquest ascendirà automáticament a la
segona Lliga, descendint el pitjor classificat corres p onent a aquel! grup.
Com es din més amunt els campionats super-regionals donen deu
clubs per als vuitens de• final de la
Copa.
Heu-vos ad el que es proposa per
a trabar els altres sis:
Entre eis campions de calmarla regional de les super-regions i de les
tres extrapeninsulars (Baleara, Canáries i Marroc) es juga una eliminase/da, donant entre els vuit la meitat
de clubs).
Aquests quatre s'uncixcn als 20 nacionals que no han quedas classificats.
Aquests 24 donen els vuit que calen.
I ja tedian en els vuitens de final
la Copa cl'EsDanya.
Amb campionats regionals, Lliga,
Per a l'exercici 1933-36. la Nacional Copa i quatre dates per a partits iapropasa el programa següent:
ternacionals encara q ueden quatre da
Les rcgions peninsulars sena 14 i
-tesBirpa nbestIcs extrapeninsulars, 3.
gers. Aixb amb el temas que ara s'oBiscaia, Guipascoa i Alava, forma- cupa oficialment.
ran una sola Federada
Per a jugar el cam p ionat es forEl C. D. Espanyol a Palafrugell.—
men cinc grups super- regionals.
Els dies 21 i 22 de juliol propvinents,
Biscaia. Guipúscoa i Jalara, forma- el Palafrugell, amb motiu de la Festa
ran amb Navarra un d'a q ucsts graos. Major de la simpät:ca població cm(Ja tenim la Copa basca.)
Dordanesa, zebra la visita del C. D.
Catalunya jugarà sola.
Espanyol. en Ilur arrengleració máxiAstúries. Duero (Vallado- ma, per a com p etir en dos encontres
lid) i Extremadura. un altre grup.
amb el titular de la localitat, notableCantábria (Logroao entra en ella), ment reforeat. L'onza que anuncia
Aragón. Centre i Manxa. un•altre.
l'Espanyol és el següent: Fournier,
Valancia. Múrcia i Andalusia, un lierater., Mas. Marti, Soler, Czistiä,
altre.
Prat. Edelmiro i Domènec.
Els Clubs ca divideixen en catcgoEl Palafrucell, amb el refora de
rta nacional i ctegoria regional.
Torredeflot i Costa, del Valancia,
Eis primera san els q ue ocrtanven Barceló. del Sabadell. combinará el
a primera o segona Lliga.
segiient onza: Tresené, Blanch, CaCada su p ergru p estará formal Per lamar, Rosalancla Espada, Reixach,
S:5 Clubs de cate g oria nacional.
Torredeflot, Costa, Miguel, Bacceló i
Són els de la basca: Atrlatic, Are- Bonal.
nas, Alavés, Donóstia. Iran i OsaVista la vàlua indiscutible deis nonas
sana.
en Billa, cal esperar-ne dos interesJugaran p er Dunts, donant das clas- sants encontres.
sificats per als vuitens del CamptoSamitier en llibertat? — lleno
nat d'Espanya.
En la Lliga, la primera divisió sera atta entre els jugadors que enguany
el
Madrid deixará en llibertat In ha
de cica clubs i la segona per raons
Samitier, Arocha II, Villanueva, Sangeogräfi q ue s.
Descendiran cada temporada dos are. Hidalco i Mendizabal.
clubs de p rimera i ascendiran a pri-

les despeses extraordinàries eme es de-

batien.
El senyor Cabos va anunciar que en
comptes de dos partits serien guasca
els que tingui Espanya en el calendari
internacional, contra Alemanya, Suissa, Austria i Txecoslovàquia. S'hi va
oposar el deelgat del sud i el va ajudar el de Cantabria, per creure que
lea quatre dates fan falta per als campionats nacionals. Finalment es va
aprovar la proposta de la Nacional.
Es va acordar també concedir la
Medalla d'Honor a l'arbitre senyor
Vilalta, i la del Manita al jugador del
Madrid F. C. Jacint Quincoces.
En la reunió d'aquest mata es va
ocupar l'Assemblea del rigim de participada en el Carnpionat d'Espanya,
de les Federacions de Balear; i Canarias.
Es va tractar de la creació d'una
Ilicancia per a entrenadora.
Va ésser objecte de deliberació, la
concessió de la Medalla d'honor al
jugador. Jancint Quincoces.
Tumbé es va ocupar l'Assernblea
de la aumessió de la enlata en els
partits de Lliga.
Avanzada la sessió va conminar a
discutir-se la batalladora qüestió ele la
ponència. el qual debut va continuar
a la tarda.
La im p ressió es que es jugara un
campionat de Lliga, a base de dotie
Clubs. q ue seran Madrid. A. de Bilbao,
Valancia, Barcelona, Espanyol, Betas,
Sevilla, Domastia, Arenas. Av la, R.
de Santander, A. de Madrid.
*

•

•

Atletisme

Frontó Principal Palace
'Astil, dijous. Tarda, 415

RECALDE II - BASARE
corma

URIONA I ANTON
Nit, 1015

CELAYA II - TEODORO
conira

IRICIOYEN III - ULACIA I

FRONTO NOVETATS
A VUI, DIJOUS
Tarda, e lea 4:

LEJONA
•m'e
GALLARTA III BEGORES 111
Nit e la. 10.11:
ZARRAGA JAUREGUl
••ntra
IZAGUIRRE - URZAY
Detaile par oartelle

CHIQUITO BILBAO -

1

Notorlsme
EL FAMOS CORREDOR KAYE
DON HA SOFERT UN ACCIDENT QUE LI COSTA UNA
CONDEMNA
Ens assabentem que aquest popular corredor, /neutra s'entrenava per
una carretera i marxant a més de cent
quilämetres l'hora, va tenir una topada amb un colza que anava en direcaló contraria, per la qual cosa
Kaye Don resulta feria i el inecänic
que l'acompanyava, mart. Per aquest
fet ha estat condemnat per homicida . degut a la imprudència comesa.
Ha estat, per& alliberat, degut a qué
li ha estat admesa la presentació d'un
recurs.

Teatros
ET
T
.....,.. EtirleaNummGALvT.S
Tarda, 430, t nit, a les 10: El
grandiós programa Mayra!, Simon,
Mertogs. Butaques des de 3 pies.:
LA DOLOROSA, rroació del divo
Slayral, LUISA F[RNANDA, per SIunan, Herlogs, Vila, Estere, etc. .
Den., tarda popular: LA ALEGRIA
DE LA HUERTA; LA VERBENA DIE
LA PALOMA; ALMA DE DIOS (re.
posiciói. Nit, ¡tramitas festival a
benenci del velera bartton losen
Mariner, COMO ESTA EL MUNDO,
FACUNDO!: LA VERBENA DE LA
PALOMA ; ALMA DE DIOS. Arte de
ranrert, veis famosos divos Mires,
olmos, Mayra!, Ileriogs. Ninneros
la nora revista LAS INVIOLABLES,
pels gral. amistes Carbajal, Corles,
liry, Garri g a. Dirigira l'orquestra el
mestre Padilla. Els populars Lepe.
Alarly 1 la Pininos. amb les sesos
formidables tirracions. El LE CESTA
per la genial Amidia Dissable, tarda. DON GIL DE ALCALA, !ter
Mayral, Gor ge, 1 LA DOLOROSA,
Sin)°, LAS GOLONDRINAS, le
narices. III debutara la g ran licae
ViCIÓria Racionero.

Pistonades
Varen.' tarar un somni agradable, i
era que el pal indicador Iluminas en
la antilla del carrer de Balines amb
l'Avinguda ra d'abril ja estava colla cal; .amb sorpresa, pera, hem pogut
acure que això fou solament un seanni; de totes maneras arelar!' que dintre de poc temps sera. • una realitat.
Dau ho faci, i el Departament
Circulació també.
• ••
En Ferrer de Can Bofill, quan surt
d'excursió els diumenges, se n emporta amb el cotxe una destral; boas
creia que ho lela pels atracadors, i

7.1n•n••••••••••••••

• TEATRE BARCELONA
Aritl, allane. tarda, a un eplart
de sis. Nit, a no quart clamar; EX1T
cLAM01106 de la Inimitable urquestra

resulta que és que té uns "periquitos" a casa sena i es dedica a reco-

ihr branques deis arbres per tal de
guarnir-los la gäbia, ¡ per fer la cossellada.
•
•
M. Sabatier, el director a Barcelona de can "Renault", ha disposat
que el seu flarnant i laborias cos de
venedors vagin proveits d'unes clan;
per tal de fer (me així siguin uns
-serenos" amb mas carácter. Els
nois estan la mar de contenta i valen
fer un homenatge al seu cap, el senyor Bertrand, el qual no cap a la
pell.
SS.
Fit Bigues té un criteri "cerrado",
i és que la marea que representa es
solament per als "Clodoaldos Poseer si la fabrica se n'assabentas canviaria de pensar.
• ••
Ara els olis pesats calan de moda.
En Bobigues ami, el ” Ba s i n g- din
que fará furor. El -l'almo no para
d'empaitar transportistas.

Programes d'avui
TEATRES

DEMON'S JAll
Exit grancliós!
ROMEO PER QUATRE DIES

TEATRE POLIORAMA

Tardi, a I ms 5 - NII, a les le;
UNA CANCION, UN' BESO, UNA Muiii

Dissatte, 41 de RARA 1934. Presentaoil del grandiós capertacle marica MESYM HONIG - SOYS. El mili« mana
musical presenta% a Barcelona, compost
de 13 professors, amb les seres crearlos.
ramlques, "sketrhs", cants 1 bolle americana. 8 gratis atracclons. Pecas populats.
o iodos ches.

MUCHACHAS DE UNIFORME

PRINCIPAL PALACE
PALAU DE L'ESPECTACLE
Nou sistem• de refrigeraci6 - La brisa Tarda, 4'30, I no, 5'15. El mIlior programa
de la mar, al Principal Palace
de Barcelona. Jan Eiepura en la deltdos4
Companyia de Ravioles
opereta
MARGARIDA CARBAJAL
Avul, dtjous, 1015; nit. deflnitivament,
TODO POR EL AMOR
esdeveniment teatral: ESTRENA a Espanya Triana de Martha Egger/h ea la nurse
de l'opereta earnIca en e artes I 1S quapellicula de l'any
ares, ori ginal de J. Silva aramburi 1 el

atestre

LAS
INVIOLABLES
Super-vrdette 31.11ariXRIDA CARBAJXL;

VUELAN MIS CANCIONES

I a innen ge. mal inal ale'- I ('30.
EL EXPRESO DE SHANGHAI 1 SOLTERO
INOCENTE

printers actora: Cueles Garriga 1 Faro Ga.

llego. Bailad. Sacha aouddle. Bailarina.
Joaneta Bareeló, Tiples: Coneepciet Rey.
Napy Cortes, Mary Dorsos), F. campos,

DIP1ro, d. CAllei 1 A. Alegre. Actor,.
porronas. Gansa. Cruz, Gag o I torease.
PaIittie GIris, P p.-wats: Murales 1 A5A11si. Luxe 5 vestuari d'A. López. Eis autors
de l'obra assistiran a l'estrena, 1 el mestre Padilla dirigira l'orquesta. Es desmira al) ren/res lo lorall/a/. - pomo,
z tarda. LAS MUJERES DEL ZODIACO, I
rut: LAS INVIOLABLES.

DEMON'S JAll
ama re s pectarie 1931, del qual for-

ma part, entre Blues notables artistas, la genial maquielista

AMALIA DE ¡SAURA
Den.. rlivendres, larda 1 nIt: DE SIGAS amb Pcspectacle 1934,
a= AM éLi.A DE !SAL RA.
•n••••n•••n•••n•n••••nn••n•••••••nn•••••

TEATRE ROMEA

Telares 11~
-Bardase
la Id
Butaca de platea a O peesetes. Del-M.1 terrassa. El lean er mes fre5e I liaran.
A les 530 I a les 1015: MAYO Y ABRIL,
la millar comedia de /21111111,0 I Guillen.
l'esderenipiect teatral ilri dia. i cala dia, MAYO Y ABRIL.N-VERBENA
nun MAYO Y ABRIL u GRA
II> er.
TRIANERA. Mattubri.
Estupend QUADRO FLAMENC.
ST/S.
- lilihilos" de Nlaneanill
MAYO Y ABRIL.
muge, a le- z • cti i la'
Company

Iuiuu,uma.0

DEMON'S JAll
co el quu si rren part

AMALIA DE ISAURA
TEATRE COMIC
[1. MES FRESC DIE BARCELONA
Cia, te re :Netos del Romea, d• Morid

SPLENDID C1NE111
Oeneell d• Com. 217 • Telele. 104111
Local dotat de temperatura agradable

/oul darrera secrió del pta.

granta cómic d e gran Civil: peRicules, 9.
FUTBOL EXTRAORDINARIO, pels JO, es
Arnir s ; ROMPIENDOSE LA CRISMA, p•Is
A, n - t,

RABIANDO, per Laos PulsR U EDA LIBRE, pr 11 l'anC111; EL MAGO,
=ataos sonors-TEODORO Y CIA.. pe:
al A'(! QJE ME MOJO, ree
lobre
Chase; RADIOMANIA en espans"41.
per Siso Laurel 1 Oliver iiardy: CANCION
DE CUNA, meravanosos ditulitos en tru.
mermar. - Nil: Revista Sonsca; LA TUVE
EN MIS BRAZOS, per Oimonne Cerdiä
EL PECADO DE MADELON CLAUDET,
Ihres I Levis Ston", RESTAURAIM
FLIP; InbUI105 SOnOrS; CANCJON DE CUNA, una nieravella P11 Ir,,nirolOr,
VERA EN OTOÑO, rn espannol, per Cato..
luna 11Orcena 1 Antoni Moreno,

Esplendid lardi
asul. mitjoas, farda. a l o s Z • 1S, 131 T.30LES.

PESSETA; GENERAL, 06u. La dmerti.
dlestma revista

LAS TENTACIONES
A r11113: a= LAURA PINILLOS, ALADY,
Lepe, Sara, nernandez. Easaravina, ena
Oil, a las 10'15: BUTAQUES, A 3 TTE.,
larpnsició de la orlen revISta e;tre/130S en aquest leatrc,

C omí,
c.as crin-as clol ring"
Espanyol. — Tarda. estrena, -Qui c, .1
loro ?" 1 -flatollits de rasa rica"; tila
-flatolins de casa rica".
Revalide. — Tarda 1 >in, "La dolorosa"
1 -Luisa Fernanda".
Principal Palace. — Nit, estrena de "Las
1 in tala bles".
Romea. — Tarda 1 nit, "Mayo y abril".

CINEMES

rira".

Barcelona. — "El asesino diabólica", "A
bataeazo i -El héroe se rinde".

Broadway — "Enganchados", "Himno

guerrero", -Pobre tenorio:" I "Torero
a la tuerza'.
Capltol. — ei corsario" 1 "La vida prlrada de Enrique VII/".
Coliseum. — 'Anua a este hombre" I "Un
h..mbrecito valiente".
Comèdia. — "Perro y amigo", "Vida ans.
ta s a" 1 -Duro de pelar".
Bonita!. — -Hacia las alturas". "Por un
breo" I "Loa conquistadores".
Dellcles. — .Su recompensa", "l'arecc
que Ne ayer" 1 -Amor, honor y caroandulas".
Diorama. — "PeregrinOs", "Paddy". "Ins
g rilles Bomberos", "En el barrio china" I "Erlair »tunal'.
Espiad. — -Un profesor ideal", "Sirio=
arrabal" 1 "Idnis a las armas".
Fantaalo. — "Murharhas de uniforme" I
- Loa canchal], u:1 beso y una ulule!".
Erigen. — "Simone es ast", "Reino el
minar" 1 "Hombre stn nombre".
Goya. — "Estrellados", "Fra Dlävolo'',
-Locuras de amor", -Delicia de
papa", "Charlot en la calle de la paz".
"El quinto' 1 -Tnrnasin quiere casarse'.
Intim. — "LI rey de los fósforos" I "La
mujer X".
Iris. —"Estrellarlos", "Era-Talar-ola". "lo.
curas de amor". "Delirios de ser paps", "Charlol en la calle AA la paz",
-El quinto" 1 "Tomasin quiere na•
na rot''.

CINEMA ESPLAlf
Revista Pavamount; EL PROFESSOR i
IDEAL, pe , %nny 001r1: MELODIA
DE ARRABAL, per Imperio Arrea
Una; ADICS A LAS ARMAS, per
Gary Carpo,

LAS CHICAS DEL RING

per LAURA PINILL05 ALADA', 31aart,
Lepr, CasaravIlle, Empar, Sara, Isabel
Ilernandez. I tot el ronjunt (V Se11,11,,,,
tarda, a
s popularm:
preu 1..A PIPA
DE ORO. Oil, AL PUEBLO! AL PUEBLO:
Ideal. — "Los amos del presidio". "Ola
Centres
de Loralittts.
Es
espata:a
als
patria" 1 -Torera a 1.1 fuerza".
LaIctana. — -1Ionilor, de infierno", Molt cUal, estrena de LAS VAMPIRESAS.
-Nada mas que un gagolo" I "La cm-5,ira fantasma".
MaJeetle. — "Peeadeire5 sin retreta", "Dos
mujeres y don Juan". - campaneros de
rangas a , - noma° y anhela" i "Eclatr Companyla de comedias valenclanea del
Journal".
NOSTRE TEATRE, de Valencia
Marina. — "Unidos en la vengan a", "Lo
qu e suenan las mujeres', "Yo quiero
Primer actor I director: PEPE ALBA
a mi ninera".
Metropol. — Ei sar genlo X" I "Un yanduom, sarda. a les 5, ESTRENA:
qui en la corle del rey Artima".
QUIEN ES EL LOCO 1 RATOLINS DE
Mirla. — -Por un beso" innicament lar‚1.11, -llana las alturas" i -Los con- CASA RICA. - Oil, I cada nit, l'esa monuquistadoros".
menlili
Monumental. — "La ley de Talión", "Sinla, herrianata", en espanyol, i "El rey
de casa rica
de !a plata",
Mundial. — -FI palacio flolante" en es.
pany ol, I "El rey VaFrellna3"
Pathe Palace. — -A mocita voz", "El ocaso dei Perro" I "Cl frente Invisible".
Publi Cinema. — Honor: tunees cractinomat.
Principal. — "QuIgionigioun" 1 "El
ear negro".
Recreo. — -El terror del hampa" 1 "Soy
un 5agalcal=1".
Royel. — "1.5 leo da Tallan". "Hola, hermanita", en cepans.ol. 1 -El rey de la / adata, a len 410, I nit, a les 10 . !
plata".
REVISTA, UN HOMBRECITO VA- I
Sale Comtal. — "Max, =nadar por
LIENTE, per Jarlsle C.per, I A MO !
amor, 5 "Una morena Y litia rabia".
A ESTE HOMBRE, per Nanas, Carr ad 1
Select Cinema. — "El orlado de nit noI Emane' Lame
via" ou espanyol, 1 .. 3telodla del arrabal", ro cepanyol.
Splendld Cinema. — Gran programa eaI

GRAN TEATRE ESPANYOL

Barcelona. — Tarda 1 ni;. "Demon's

Amariza. — 'Feilt rafe", "Torero a la
za" I "La hermana blanca".
Aringuda. — °Aridez de Iragerlia", -Un
AHIR SORTIREN ELS ATLElenttrur de Sleping" I "Perdone, sena.

TES CATALANS CAP A PORTUGAL
Ahir al mata a les set, van sortir
del local de la Federació Catalana
d'Atletisme els atletas que representaran Catalurna en el primer festival contra Portugal, a celebrar a Lisboa els dies 21 i 12 del corrent, o sigui dissabte i diumenge.
Sortiren els atletas segiients: Arévalo, Aracil, Colomer. Taguas, Roca,
Piferrer, Montfort, Angel, Mur, Conegal, Ricard, Canyades, Altafulla,
Company, Garcia, Talión. Els acompanyen els federatius senyors Francesa Carrera i Eugeni Torruella, i el
senyor Guerau Garcia amb la sera
mullen i Francesa Detrell.
E! viatge es fa en un autocar Pullmann de 21 places, amb tota comoditas, a fi que les molèsties del viatge
siguin el menys possible.
L'arribada a Lisboa estä calculada
el dijous a les onza de la nit, descansant alai tot el divendres i dissable al mata actuant el dissabte
diumcnge a la tarda.

ESPECTACLE!

Ratolins

Cinemes

SALONS CINAES
CAPITOL: 5 tarda I 10 PM. "El rorsarin.
/ "La r ida privada de Enrique VIII" - PA;
THE PALACE: Continua a larda, "A are.
dio voz", -El ocaso del terror", 'El
frente Invisible." I Garnica. . EXCELSIOR:

continua tarda, "X Inedia NOZ" “ El
oraso del terror" "El frente Invisible" I
Documental. • RUMA: 4 tarda 1 5 10 n1t.
"Por co beso" tunicament tarda), "Baria
los alluras". Eatnerine NApburn. "Los raes
aullador e s" Richard Dix. - GRAN TEATRE COMTAL: Conlinua 343 lamia, "Ha.
ela las atracas", Kalherine Nepburn. "Por
un beso" 1 -Lns crinquisladares", Richard
Din. • MONUMENTAL: Continua 345 !Ir.
da. "La ley de "Hala, herinanIV
ta", en espanynt, "El rey de la plata" I
Documental. - ROYAL: Continua 345 lar.
da, "La 'my de Talión", "Hola. /23emcrila"
en espanyol, "E/ rey de la plata"
DOrdnental. - IDEAL: Continua 330 tarda, "Los amas d, presidio"; "Sin patria;
e anraro a la tuerza". Edene cantor. •
SALO COMTAL: Continua 330 Urda:
MIX, domador por Orno 0"' "toa mores
na y una rubia". l ciarnIquom. - RECRIvr
hmtscontinua, 300 tarda; "El
pa". -Soy un vagabundo" 1 rMnIca.

COLISCUM Diversas

Cinama. — "El pre5idenle fantasma" 1 "l'u par de frescos".
Talla. — 9 1,nle quien oros 111", "S1 orla.'
i -El agrilla y el halcón".
Triomf. — -Unidos en la venganza'',
-lo que suenan las mujeres" I "lío
gotero a mi nInera".
Tri•non. — ..sonone es 851", "Reina el
amar"; a nol s, a la tarda, "La tiOila
tiairersiluria".
Xlle. — "Ilonpla". "No dejes la raerla
abierta'', en espanyol.
Smart

PUBLI CINEMA
Aeluallteta mundial. • Deournentale
Vialgee - ato. - Seeele »miaus
LINA

PIUMETA

Pompeya. — Vartelats 1 Mercedes Abur,
rez.
Apolo. — Val-tetan 1 Mercedes Elft,
Cabaret Frangala. — Ball Museet. 1 "Lee
31aritts".
Dancing Edén. — Vartetats.
— ,• nn •• •
•
Starnbul. — Orquestra :Napoleón 1 Clase

GRANDIOS

PARC D'ATRACCIONS

Obert tals dlt dies, tarda I nit. Entrada
31 Pare, y a eentim s . Euntrular 1 enirada.
1 pta. Aval, dtjous. larda I nIt. Segoa
Rrancliós Festh al aatalania. Traca Hile.
amb jagaines, eng egada de globos.
sardanes. °frena ‚je jogutnes sonoree
tnt coneurrent. Castell de roes d'arar>
ei, ele.
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CARPETA GRAN,
PETITA, 040
A TOT ESPANYA

NIU SIC-II A LLS

5P1.

MARICEL PARK

ECONÓMJC
HIG I ENIC

Bayron.

1.4444444.4444+44444%
4+9.04,>44444444444444
--ertgagiplew.,

••n•

CAFES

DE

QUALITAT

Importació directa dels millors cafés d'Aràbia i América
Torrefacció automàtica a totes hores
Degustació 1 vendes a la Casa Central:

RAMBLA ESTUDIS, 8 - Telèfon 24173 -

BARCELONA
••••

Es sol lielten coneessionaris solvents per a les poblacions de Catalunya —
•

`444.044444.04+114.44.464.t.4.4.7.•-•+1..-,,

/***PAPPOPOO4»1144...*****H.

