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Les declarados
resposta de de Tardieu

fet públka
la Generalitat al Govern central

El Conaell Nacional del partit s o
-cialstdeFrnç'xàpus
canta la Internacional amb el macantaven
tas plaer que els Lluisos
-Tantum ergo ... La data exacta,
aquest top, fou el 16 de julio], a les
23 horca amb 30 minuts. Pero no es
tracta va pas d'una reunió com tantes,
a pesar de la vulgaritat de la cadencia final. Aquest top slavia consumar la unió dels socialistes els cocaunistes enfront d'un enernic coma:
e: feix.
Ja era hora: per éter ambdós partas de classe, socialisme i comunisme,
shan professat de Sota la vida un
odi cordial. El socialista, segons el
comunista, és una mena de pedant
amb vistes a una collocació
burocrätica. D'esperit revolucionara
gota. Però els socialistes no malpensen menys dels comunistes; són uns
cperitats o sirnplement uns agents
rovocadors destinats a mellar la
asse obrera pel carreró sense sorela de les frivoles revolucions
atase conseqüencaa. Dins el mon
earxista s'han repartit els papers i
un fa el senyor i Vahee l'ordinari.
Pera ara la desgracia els aplega.
Sobretot a França. després de la lar.
:nació del neo-socialisme que ha lleva: de l'ideari marxista la seca força
de dogma incontrovertible, i despres
de respectacle Ilastimós que donen
e:s socialismes europeus, servint
eavantguarda al feixisme, hom ha
sentit la necessitat de formar el quadre. El pretext ha estat una vaga
:una contra el feixisme — aquest fill
natural de: marxisme (natural en
Ices els senfits de la paraula) —; en
realitat, una ~ció defensiva per tal
'evitar un preces intern de descotositió.
Vist aixi, l'aliança resulta lògica.
al dir. pera, que el socialista frans, un aristòcrata de l'obreriame,
sna aplegat arnb els bramulaires
nergútnens al servei de Moscou mal)
:otes les prevencions del nión. Pero
es dificultats vindran quan es tracti
de dur a .1a practica aquesta "unitat
d'acció", que forma una de les bases
de l'entesa entre arnbdues torees pro:eta/ata.
Si precisament tota la diferencia
eare ambdues radica en el concepte
de laccia! Per raons d'oportunisme,
en secialista o un comunista es poden aliar amb un partit politic que
sfElli de classe per a una tinalitat
ronc-fer, - per exemple, aquesta de
a: tar contra el feixisme. Perra aliarS: ells atras ella per una unitat dar
la que meni a una unitat orgänica,
eo impossible si no admetem que entre ambdues forres marxistes hi ha
mole poca fe en el dogma social t
e ra Vd. InClit pronunciada enfront dc
:a mort que les amenaça.
Que la posicia dels socialistes i
iras comunistes francesos és illägica.
tu te dubte. La mateixa proposicia
Frossard, presentada en aquest Consell Nacional, que. basant-se en el
caràcter de l'acció comuna contra el
feixisme, proposava no excloure de
Valiança cap pattit dernocrätic, pasa
de manifest l'extravagäncia de la mara-a7a. Naturalment. per una resta
; adore fou rebutjada. Per6 sila
asició ion rebutjada. no ho len
pus el sentit comú, que no es derrota
a capia de paperetes. Es ben clar
que, des del moment que es maraisles renuncien a les seves caracteristiques . descola i es P asea a de
-fersaldmoci.tnea
ee
experiencia
de
Potser aquesta
França pot ensenyar . sense vessament de sang el que en altres pa,:sos
menys cuites sala esdevingut d'una
manera violenta. El socialisme i el
comunisnie, posat s en marea. no teren Inés remei que atacar els partts democrática i mirar dateblir-los.
Perra llavors seis presenta el feixisre. tan anii-deamocrátic com el marxame i menvs feixuc de pedanter:a
o auerilitat. Llavors els socialistes es
traben crucificats. No poden aliar-se
amb els partits dernocratics, per deNi poden plantar cara al fei,-tne per detecte d'autoritat moral.
F' ielxisme. en apoques pebres, te,
ra la earletaneria del marxisMe
pur. l'avantatge d'adreçar-se
tr 3ses socials mis extense s : a tots
t'a que no tenen gaire i. pel seu trist
r e accionara als rico i als poderosos.
En canvi, el socialisrne, cenyit, espeasatzat a la clame obrera. es ermita
vas.. en minaría. Si 'es pot salvar
1 'tris destrucció ràpida, és noma.;
g:aca, a l'existir/da de parfits demorratics - que -.encara .practiquen la
te:ti-anda i el liberalisme, ven encara n'in ha per França, anta tot,
t'a detectes humans que es vulgui.
Pero amh una eficacia innegable.
a l'onibra d'en , pot .donar-se el
luee nie viure i cornbatre en el Paper
feixisme, 'ola :a host mal avinguda
de ls sequaços de Carlea Marx.
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El senyor Samper l'ha rebuda amb molta
satisfaceld I din que tot s'arranjarit

El misteri Campera
Lleu

a la

la continuació

d'aquest.sensacional reportatüe
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Es creu imminent que
s'acabi la treva política,
amb la crisi ministerial
consegüent

-cordialment

París, 19. - - El duel oratori entre
Tarragona, a fi de buscar una solu- Tardieu i Chautemps ha fet molta impressió
en els. cercles polítics, S'opina
cié que fati possible que, conservarla
el Govern el que per aquest cas ins- generalment que la treva está a nunt datitueix la Constitució, pugui tenis cabar-se. roen ha dit el . mateix ChauCatalunya l'execució deis serveis d'a- temps, cap del partit radical-socialista
quests ports. Cree que amb serenitat, que ha donas el major nombre de mii allunyada la passió d'ambdós Go- nistres al govern Dotimergue, i que té la
veras, será possible arranjar satis- tnajoria parlamentaria.
L'ajornament fins 'a l'octubre dels tres
factóriarnent aquest incident.
Acabada aquesta !larga conferen- halls de la Comissió susnen la part jucia, el President s'acomiada amable- taclica de la qüestió,'peró no Cl pot dir
ment dels periodistes i es disposi a el mateix de la part política.
No és gaire eaperada una intervenció
rebre les visites que l'esperaven, les
(mal, ja anotem en el lloc corres- conciliadora de Doumergue que pugui,
si no evitar la fi de la unió nacional, alponent.
a/fi/ya allargar-la fins a un moment
RESPOSTA DEL SENYOR
en que si g ui mes faca trobar una solaSAMPER
da a la crisi aue es produiria si es retiA mitja tarda, el President de la ressin els ministres radicals.
Generalitat rebe del President del
Govern de la República, seht or Sant- Chautemps vol denunciar
per, el següent telegrama en resposta la treva política
al document enviat abans-d'ahir. Din
Paris, 19.—En les declaracions que
aixi:
el ministre d'Estat miel govern Dou-Madrid. — Presidencia. — Ur- rnergue,
senyor Andre Tarclieu, ha fet
gente. — Presidente Consejo Minis- davant la Comissió que caten en els
tros a Presidente Generalidad. — Re- assumptes Stavisky ha protestat concibidos telegramas y oficio V. E.
tra la maniobra de l'inspector de poDaré cuenta Consejo ministros. :agra- licia
Bony en la falsificació d'un xec
dezco solicitud con que ha realizado
su gestión y buenos propósitos ma- al sea nona
El
niembre
de la Cornissió :senyor
nifestados a los que correspondo sinceramente confiando fiel. acomoda- Torre ha preguntat al senvor Tardieu
miento Constitución y Estatuto con- si tenia provea que demostressin que
duzca solución satisfactoria. — afe va ésser el senyor Chautemps qui va
la
als
periodistes
complazco en saludar N'. E. atenta- indicar a Bony que falsifiques el xec.
En el despatx presidencial, el senyor Companys llegeix
El senvor Tardieu ha contestat que
mente."
resposta de la Genera litat al Govern central
no, retó que té testimonis que podran
EL SR. SAMPER FACILITA EL donar les proyesame.calguin•
en
primer
lloc
llaman
d
estuAhir al migdia el President de la trari,
DOCUMENT QUE HA REBUT
Desecas ¿aquestes declaracions de
Generalitat, senyor Companys, féu pas- diar els projectes de llei que han
DE LA GENERALITAT
quedat damunt de la taula, entre alals
periodistes
perque
anessin
sar avis
Madrid,
19.
—
A
les
cate
de
la
tarda
electoral.
tres, la hei
al sea ' despatx, car volia parlar-los.
Despees —seguí dient— petiso in- ha arribat el senyor Sanmer al seu desEl senyor Companys començà dient vitar els diPutats a qué realitzin viat- patx de la Presidencia. Poc desates ha
que despees del Consell de Govern -celeestas saludas pels perm anstes, ei, quals
brat dimarts al cesare, trameté al cap ges a Ilusa districtes. destinant un
llarl P regantat si en el Coasell d'tdel Gorda/ de la República el tele- dia a la setmana, o be una especie quest inatí hacia rebut contesta ..(5
grama que publiquen tots els diaris en de setnianes electorals per a posar- la Generalitat a l'oiici del Gavern de
en contacte amb les Juntes del,
la República relacianat arnb l'aplicagi'i
e: 5C/1 número d'al/ir. -El President ma- se '
nifesta que l'anava a llega- -perque h a . Pisinctes i recullin liurs iniciatives cc la hei de Contractes de Cometa
aparegut en la premsa ami) signes -era .aBl eiXe s, a, fi de no perdre contacte
—No bu se si ba-atrtzt o no.— ha
amb elles i mantenir la mal eta cornac-.
rades. El text del telegrama die alai:
contestat el cap del Gaveta —, paaa !mi-Recibirá V. E. manar/a, por correr"; netració.
au
al i neu despatx i li veurem. Els
indicas
al
senyor
al
esTambé Inc
docuniento contestación atento oficio que
periodistes han pujat arnb el senyor
V. E. se sirve dirigirme como repre- tres, arnb el qual acabo de conferen- Samper, i han comprovat que cl nIit dosentante Estado Cataluaa, referente Ley ciar, la conveniencia d'organitzar una cument s'havia rebut. El cap del GoContratos Cultivo, pues he hecho Go• serie de conferencies radiades en les vern ha facilitas el dit dacument petierno Generalidad, invitación y. E. in- qualS els senyors Rovira Virgili, riodistes.
Puig i Ferreter, Pi i Sunyer, Gassol
dicaba.
Despees de lliurat aquest daa'ameat
Gobierno acordó ver satisfacCión tono i daltres estudiaran temes polities, els periodistes han pregantat al senynr
cordial oficio que al confeccionar Re- econòmics i juridics, danteres per a Samper si la finalitat del Consell extra
g'.ernente, que permitir-a aplicar Ley ex- Catalunya.
ordinari de denla era per a dona- comp
El Goleen es dedicará a estudiar te al Govern del document de la Gene.
tremara su atención y solicitud para
aue esta se acomode fielmente Consti- eh detall, cosa que es faca dintre rrlitat, i el senyor Sainete ha tonteeles nostres possibilitats econamiques, tat
tució n y Estatuto.
Por mi parte pondré todo mi celo ,a diversos assumptes d'interés general,
—En realitat, no és per aquest :noAndri Tardieu
d'ells precisament el mas dificil és tiu. El que pasta és que e l Comea d'ai
tal finalidad.
el de la nostra economia, al qual de- vui ha estat brea, i no Mm tingut temps
Salúdale atentamente.*
Tardieu
ha
declarat Chautemps qui
el
nostre
zel
i
tosa
la
per despatxar tots els as:o:II/mes.. corn
Acabada la lectura d'aquest telegra- dicarem tot
ma el senyor Companys manifesta que nostra perfeccia.
sigui que encara en queden alerto. d'in- ha assegurat que les manifestacions
l'ora d'aquest problema basic,
teres, diversos ministres han crepe de Tardieu són una maniobra política
en el corren de l'expres d'abans dahir
parantesi de les activitats parlainen- convenicnt celebrar dema nou C nsell. i que davant la gravetat d'aquestes
a la nit ion trames al scilaor Sameer
4
taries
ha
de
servir-nos
per
anar
Es clar que donare comete al Govern maniiestacions es veiei obligats a dedocument resposta del Govern de la Genunciar la treva
neralitat, del qual l'anterior telegrama l'estabilització i reiorçar els nostres del document rebut, el qual poden dir
La sessió ha acabat a les dues de
estaments burocrática i estudiar les que l'he Ilegit arnb grär satistacciai.
és una ,concreció.
la
matinada.
Seguidament el propi President ;leal obres a fealitzir, tals com installa- La nieva impressia personal és que :a
Paris. 19.— El periódic "L'Oeuvre"
l'esmentat doctiment per creure que roi-i- dona de les diverses dependències i saluda sera satisfactoria, com jo he ocupant-se sie la situació politica asginal &maca ja a mano del cap del Goa aquarterament dé la guardia civil, del cregut sempre. Aquest assumpte, dones. segura que el partit radical-socialista
es resnldra dintre la mes completa cor- está disposat a trencas la treva polivern- de la República. El document diu qual- ja us parla_ el senyor Dencas,
dialitat.
daltres igualment importants.
aixi
i que tan sols esperen l'arribado
A les set de la tarda ha abandona, tica
Com veieu — acaba dient —les va"Excmo. Sr.: He presentado al Cond • Herriot, actualment a Ginebra, per a
sejo de Gobierno de la Generalidad cl cacions que pensem prendre'ns no el seu despate de la Presidencia el cap reunir el Comité executiu del partit
niel Coreen, ¡ ha entaat encar. ve als
°fiero que se dignó V. E. dirjeirme con són en realitats tals vacacionsa
p rendre acords.
rericalistes dient-los que, aesprés del crie
la invitación de que se abstuviera az
els havia manifestat 2b3:13, no tenia re, Potser avui hl haurà ConLA
VINGUDA
DEL
SENYOR
aplicar la Ley de Contratas de Cultivo
sell de gab l net
mientras no se acomode fielmente a los GUERRA DEL RIO I LA QUES- de nou a comunicar-los.
. TIÓ DELS PORTS
preceptos del Estatuto y de la Constas,
París, 19. — A petició d'alguns miAcabada aquesta'exposiciä del proein. ,E1 „ acuerde que le transcribo fiel:
nistres sana decidit que denla, a les
grama estiuenc dels parlamentaria i EL SENYOR MADARIAGA Cinc de la tarda, se celebri una remente es-Como sigue:
-EX - honorable Presidente de la G.,a- politice, el senyor Company mana
unió del Consell de Galanes per a ocuCAP A VENECIA
neralidad ha dado cuenta al Consejo dcl festa que havia rebut un telegrama
par-se probablement de la situada poParís, 19. — Aquesta tarda ha lítica, tal vorn apareix despres de
oficie que. 'como representante -del Es- del ministre d'Obres Públiques, searribat. dc pas cap a Venecia, on i'ocorregut en la comissió que entén
tado- en Cataluña, ha recibido del señor nyor Guerra del Pio, en el qual
Presidente del Consejo de ministros de comunicava la seva arribada per a a s istira a una reunió del Comité en els assumptes Stavisky, i la possila República pidiéndole . que invite -Si avui. El mea secretari, senyor Ala- d'Are i Lletres de la Societat de Na- bilitat de mantenir la unió nacional.
Gobierno de Cataluña a no 'aparar la vedra — alegi— atara a rebre'l a l'es- .-inns, l'ex-mini s tre i ex-ambaixador
A l'objecte d'assistir a la dita resenyor Madariaga.
unió, tornará a París especialmene,
Ley . de Contratos de Cultivo Mientras - tachó, i més tard, cl conseller de Fi- dEspanya
Ha estas rebut a l'estació pel se- des de Lió, el senyor erriot. La
no-se•acomode fielmente ales, preceptos t'anees, senyor Marti Estere, el coasplimentará en nom del Govern a l'ho- cretad de l'arnhaixada, senyor 'an' reunia será presidida pel senyor Caedel Estatuto y de la Constitución."
El Consejo ha visto 'con satisfaccian tel oil' s'estatgi,. i es molt probable torro, en represemació del senyor rme en absencia del senyor Dounierque canean ionpressions sobre la cárdenas . i per altres diverses per gue, que es troba retingut a Tourneel tono 'de, cordialidad , del citado Oficia,
atines particulart.
feuille pel cansanient, pera que vinasí como que éste haya sido 'tramitado (Presta; deis ports de Barcelona i sonalitats i
dria a l'aria a principis de la setmana
por mediación del honora bl e señor Preentrant si la situara; política ho exisidente de la Generalidad, cenan repregis.
sentante del Estado en Cataluña, dr
.11guns ministres, que creuen que el
acuerdo con el procedimiento autonómip:oblenia governainental que resulta
co regulado por el Estatuto.
todo
de
la declaració prestada darrerament
El _Consejo, que ha creído en
pel senyor Tardieu, no pot resoldre's
marnento que la Ley de Contratos de
en alise/Ida del cap del Govern, han
y al
Cultivo se adapta a la Constitución
decidit demanar que s'.ajorni la (atesEstatuto, después de • hacer constar su
ta', fina a les properes deliaeracions
adhesian absoluta al Honorable Preqac pre.idira el senyor Dounicrgue.
sidente de la Generalidad, ha PaliaPer altra banda, en una reunía. ofido el acuerdo de extremar su atención
ciosa celebrada per alguns parlamenselicitud al confeccionar el Reglamentad; mdL als, abans de la reunió ofito que ha de regirla y permita aplicar-la,
cial que llama de celebrar el grua
y garantizar a s í que se adapte fie lmen
parlamentari cl dia 25 del corrent, sala
de la República."-tealsybic
tnanifestat especialment una tendenPor mi parte, sellar Presideute, cocia a iavor , d'ajornar el debat sobre
mo representante del Estado en Catacl canvi eventual de l'actitud dels raluaa. tue complaeco en manifestar a
dical;
fina que acaba/ les vacances, i
V. E. que pondré todo mi celo a tal
s'ha cregut que certes circumstincies,
finalidad. — Barcelona, /8 de julio de
cosa per exemple la decisió de la Comissió d'enquesta de no examinar tins
pite. 21 1934."
a l'octubre la declarada del s2nyor
LES VACANCES PARLAMENTATardieu, revelen un desig de concilia-RIES I L'PCTIVITA T POLITICA
ció.
, DELS DIPUTATS
Ajornament
Besar
els
esmentats
doDesprés de
cumeets, el senyor Companys parla
París, 19. -a- La consistió denguesatab els repórters de l'activitat dele
ta que caten en els assumptes Stavisky ha resolt reservar per a la rede iputats 1 consellers durant les va
i n) eació del o trehalls en el proper mes
dances.
d'octubre, les decisions que poguessin
—manifesti— sera tancat
tenir abast polític, especialment les
el Paelament catala, la qual cosa no
que es refereixen a les declaracions
vol . dir, pera, que el treball dela.pardeis senyors Tardieu i Chautemps.
ceguera
deis
socialistesL.
en la
—Confiem en la bondat de DEL)
lamentada sera menyi intens. Al con-
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gnus. Jiu
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.
ala al nlvell de la matt non imetres. Tempsettur, acorta 23'4
va: 70 per cena Veloz! ta del venta
hora, de l'est fort-dt.
romea]; 3 qunometree. Ezin • ast cel'a
trenes es tunee: Tempe r. atura MIX)9133
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Ezquerra Trueba, els grimpadors més destacats de la Volta, Pugen
la cesta de Camp
Perpinya, i La ferida que Ca-:
tardo es produí a la cella esquerra,
en la caiguda que sofrí durant l'etapa Marsella-Montpeller, es troba en
perfecte estat. Mariä porta el cap embenat i aixi corregué durant l'etapa
d'ahir.
Un bon emitir trances, referint-se a
l'actuació dels espanyols durant l'etapa d'ahir, diu que es deixaren guiar
pels esdevenirnents en espera dels Pireneus, en els cima -deis quals tenen
posades grans-illusións, especialment
Ezquerra i Trueba.
Després de la catorzena etapa, disputada ahir, eIn corredora porten coberts 2.698 quilametres, ja prop de
les dues terceres parts d'aquesta esgotadora prova, i els queden, dones, per
recórrer 1.644 quilòmetres en nou etapes.
Els corredora neguen que l'etapa
dahin fos fàcil, i pel contrari la qualifiquen de molt dura, a pesar que només s'aconseguí sie promedi horari
de vint-i-cinc qttilómetres. La setdiuen—ens tunnenta com en cap altra
etapa anterior. Férem un gran tonsura de gasoses i fruites.
No sorgeix l'acord entre els seguidora i els "routiers" i, amb tot, salta
a la vista que uns i altes tenen raó...
especialrnent en el consum de begudes refrescants, i sobretot fruites. Tots
els' corredors preferien les fruites, i la
infinitat de fruiters espanyols—gairebe tots mallorquins, valencians i catalans establerts en' les ciutats del
recorregut, oblidaren que es traben a
l'estranger per. r, ter el seu capitalet, i
obsequiaren esplendidainent els tiostres corredora, mostrant-se comerciants únicament arnb els•altres -corredors.
Tots els equips estan mole esgotats.
L'aspecte exterior fisic dels corredors
ami ho delata. El menys crebantat
de tots es el - nostre. Atea s'evidencia
ahir, puix que l'asile intent de iugida
registrat durant l'etapa -una a carrec
de Taima Montero. Fort nornés un
imputa debil imprimit a la cursa, pera
els altres ni aixa no intentaren.
Les darreres jornades han costal ca_
res a l'equip francés, la qual cosa inspira grans temors als seguidors irannetos de la -Volta.
Es creença general que la labor
dels espanyols en les praperes etapes
podrá'arribar a ésser decisiva per a la
Volta. (Scgurix a la jág. 6, cn I.

Hollywood
capitula
El censor màxim
Will Hays és substituit
El que diuen eis director:

de la campanya moralitzadora

Continua la campanya per " neteiar
els films" als EE. UU.; continua i santensiiica. Catalica, protestants i jueus
salan unit en una 'Legió de Decencia" i ja tenen 2.000.000 d'adherents.
Quaranta-dos bisbes americans han escrit pastorals per a ésser Ilegales a totes
les esglésies i a Filadelaia i Sant Lluis
sha declarar un boicot absolut, fins al
punt que els cinetnes han hagut de
tancar. A les altres ciutats no s'ha arribat al tancament, perub es porta un
,
,
control rigorós.
El; diaris americana van plena de declaracions de hisbes.-pastors- protestants
i jesuites per columnes seneeres.
L'arquebisbe Curley remarca que hi
ha en la producció tm departament de
control de deu membres , sis deis quals
san jueus, i excita el ' noble d'Israel a
ajudar a la campanya de manera energica i eficaç.
"No és un moviment catòlic — diu
Es una protesta general de toles les
persones decents, sense distinció de fe,
creences o raza. No mine inconvenient a
donar als productora tota ISaertat ;.Peró
aquesta llibertat no ha d'infringir els
canoas de la decència i el bon gust
renta L'Esglesia Catòlica ha estar sernnre liberal (a América) en malicia de
ha prohibit;
divertiments, ¡ mai no
pera hi ha un limit en la paciencia quan
Ihnen a orgull la g loriliéscio del wat,
la prostitticia i les escenes ¿'aloma.
Mara de glorificar l'adulteri i esnee
4 14 1 1 1 1/141111ele 1 ,141.14 141444 1441.114PM rar que mares i infants vagin a veure-ho,
sha (l'acabar i sacaban.
Es absurd, per nart deis productora,
Un enviat especial de de suggerir que l'EsgléSia Catälica. o
8
qualsevtilla ultra església, actuf de censor
LA PUBLICITAT
rév isant els latas. No és aquesta la nosIra funda. Sita ella que han de regue
a la Volta a França lar la premia indústria, i si tenen dns
difs de front, s'afanyaran a fer-ho.
El bisbe Canidy ¿emana la dirnissió dt
Per respondre a l' inteales. el faniös "1 55r del dilema%
"Con'
a correctar de la bruticia i adrès que ha desvetllat ,ocat ele
la netedat de la indüstria cientre el nostre públie
nematográfica, atta Hay% ha ialseiat la
coafiança
dipositada en el!. Ila e gal cola Volta a França,
traidor ama la indastria del cinema. als
LA PUBLICITAT ha
at grats drets dels pares de protegir
enviat el seu redac- naualitat de llurs fills.
-Personalment no tinc cap mena de
tor Joan Tomàs a seclübte a dir pablicament. trav é s de la
nrernsa. que la mmediato destitueió de
guir les etapes deis
aíre Hays seria la condicia sale qua nota
l'ireneus, en les quals de
qualsevol intelligancia entre els croats
s'espera que els corre- de la netedat. cristiaus i no-cristians,
nroveidors. directors i productora de
dors bascos i catalans lael$passada
i present brutiria. Els m'anta
hlancs poden cohrir i amagar; pera no
lliuraran la batalla derenten les luan, brides:",
cisiva
Per tal de ter Mis general la protesta, començada fa unes tres seerna1,4•141.14114141111111111111141 n 14,1 114414.144
nes, en votar el Consell 'Federal d'Esel^iies de ('rial a Amarra sana adliesió
Llegiu a segona pliglna:
unánime a la camnanea dels e. talio.
L'AUTOMATISME PLASTIC
Clan redacte mata testos raje es van omper Mari( Pont
raint ràpidament de signatures.
El reverend (lector S. Parlas CabELS LLI BEE8 NOUS
man, fam6; predicador per radio. diu.
per Illarti de lquer
1 Joan lace
(Segueix a lo P4 • 4, ea. 11
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Arts

.eu d'escriptors valenciats; no en reig
cae motiu i em confuso mal entenedor.
Ves dieu al llibre: "La "Camita"
de Jaime el Conqweridor (1208-I21()) si

atribuida por unos Mores a Jalone Str.
roca, por Otros a Berna Vidal, y 15011
muthos a! miemo rey. a qmien se atride segle mostra exem- buye asistisma el "Vibre' de »viese",
• la sintesi de tota una coie,-ci ni n de sentencias 0enrahm. ” Tr0h0
rtia la fotografia im- que essent cosa tan demostrada i cena
omificacie de la ban- la falsedat d'aquesta atribuei6. és des-

Divendres. 20 de jullol de IN,

PUBLJOITAT.

EL CORREU D'AVUI
* Llegin denla en aqnesta plana "Let
Lletres 1 les Arte" l'article de Martí
F0112 "A IMMMAÄRMR !frie" i la secció
dilata "Llibres tatua" dmb notes de Riquer i Sacs,
* "O goderns literaris".- Hem rebut "Lena i el seu ¿esta'. de Tomi; Llop
i Roig; "Emelina d'Alfred Musset,
traduit per Josep janes i Oliver, 1 "El
rector de Tones'', de H. de Balzac,
tradult per Lluis Palazón s apareguts
en la collecció popular "Quaderns literaris". No cal dir com és de imeritoria
ó, que dila tasca d'aquesta publicaci
vulga entre el nostre g ran PübliC les
obres catalanes i estrangeres més s igniricatives.
* Visie5 económica de Catalunya.La nova obra de Lluís Creus Vidal
"Visió económica de Catalunya" és
punt de sortir. Mil pägines-clos gräcils
volums-, ultra un estudi criteriolägic de
la nostra Econonitia en general, un abundor d'estadístiques (supino mancance$
oficials) fins a la data completament
desconegudes (i de les quals els prini2rs
beneficiats secan els serveis de l'Estat,
que són els qui hauran tingut l'ohl , gacid de formar-les) dels nostres estudiosos, els quals en aquest tractat trabaran,
metòdicament, descripcions de tots els
aspectes, instanacions existente, riquesa
actual i futura, etc., referent a Indústries, Corriere i Comunicacions, Obres
Públiques, Xarxes electriques, Mineria.
Boscos, Regatges, etc.
* U210 biografia de Josep 111. de
Segarra.-La coHecció del "Qualeans
Blaus", que publicava les biografie; mes
interessants de les nostres grans personalitats, i que ha estat una l:arga temporada sense que co sortis cap nau volurn, ara torna a reaparèixer amb
biografia de Josep M. de Segarra feta
per Melcior Font. No du .)tem que aqut
nou volum de la popular collecció Medra l'èxit dele seus predecessors, ja que
d'algun sen va fer una segona
i d'altres han quedat completainent
exhaurits,
* .4 Igualada. - Mena rebut dos
exemplars del Butlletí de l'Ateneu I g ualada de la Classe Obrera". Esínrc considerable en la presentada, tipogràfica i
en la collaboració. Signen poemes o ami.
c leS Jose p Massana, Joan Llacuna, P.
Puig i Quintana, Joan Mercader i J. M.
López-Picó. A assenyalar lambe les crbMentes d'art, teatre, literatura i música.
que ens manifesten l'activitat espiritual
de la cititat ¿'Igualada.
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re

rose mejor liare que Se conserve el re.

Mot d'ordre?

Els funcionaris de l'Estat
a Catalunya

remase,

cuerdo. Y, en efecto, Ji inolvidable re.

A proPósit de les n'estires presea pel salta su gestión administrativa en si
senyor DellCaS Per tal ¿evitar la crema Ayuntamiento de Barcelona, mucho ras
Rovira i Virgili, a LA liuMANj.. de traman, SOLIDARIDAD 0.512- inolvidable promete ser 513 gestión
T.•IT, record: pe l'Estatut Exterier re- RA publica, a tres column e s, el següent frente del Estado, Seriamos injustos tes
coneix en el President de la Generalitat advertiment;
muchas personas si nos oIvidiseirol
mes a reprelentant de l'Estat a Cataba' En los tranvías, en los autobuses de consig nar qt:e entre los colaboemases
tuya , la jerarquia superior dantunt t‘m
subalternas encuentra el lerronxisnal
e!: funcionaria estatals que exerreixen la ciudad van guardias de asalto y agen- ayudantes muy eficaces. Ahí eta, para
tes de policía vestidos, mejor dicho, disllar comesa din: el Izaste( territori,
prObarlo, la operación felicielma
President possecix, estatutariament, la frazados de paisanos; con sombrero, con atroz y el maíz
que tanta PcPulatidal
qualitat d'brgan dr relució, ito sois en- gorra, sin nada en la cabeza; con alpar- ha conseguido, al punto de empleva,
tre els poder: autónams i l'Estar cen- gatas, con zapatos, en m a n gas de cami- coMo denominador para caracterizar toda
tral, ans lambí, entre aqwest i els ¡Cris sa, en traje azul. Así van 101 guardias una política. Ya se anuncia conto segar,
Argans administatius, técnica i judicials escoltando, defendiendo los intereses de
dins dcl territori culata. Es a d ir , mu's una compafiía de tranviaa. Por qui la incorporación de un profesor de Eco.
funcions senzblants a 'les del goirrurnior esto?, se preguntaran los ciudadanos. narria y distinguido publicista que, s
sea el margen que t e le
civil en les provincies de ¡'Luto!, perii ;Ah, ailencio! Sc trata del - P lan' p e n peque ° que
-cas.' conceda, nos asombrará can bus pei.
encara amb 17 15 foro:

Multitud d'abjectes que s'executen i liar de
¡abriguen en norn de rart san sovint in- plars q
expressius i freds, i els que contenen vida. El
perefc
menys substancia poètica.
L'expressió artística no esti regida darrere tèria o de la beatitud. orientar el palie deixar-la d'aquesta maAlguns-mpareedors exhibeixen mostees nera.
per cap dogma. hs el misteri vital, per.
d'aquesta plástica singular. Algunes pisPel que fa a Eisimenis i el "CorAonalissim, jet plistic.
Aixi ens explicarem perfectartout que tiseeries de certs barrio tenen l'exclusiva bacho" hm errat per refiar-vos de maobra
de
del paetell "Modern Style",
carta objetes indiferents, senee
miele i no anar a les fonts. Si continuen
ear-nos-ho, eras emocionin i ens evoluin confitera "inspirats". Es una complaen- afirmant que el "Llibre de les dones"
ea
en
el
recargolament.
L'entreteniment
elle
tots
sois
que
no
pas
una
(aquest si que se'n diu aixi!) influi en
rnés cose
part de la producció de certs artistes pro- del creador en l'obra concebuda. Aquests l'obra de l'Arxiprest de Talavera as sebilidades ordenadoras de la econena
fessionals. Aquests objetes els haurem pastells són a base de mante gues Po l i nyal que no heu Ilegit l'una o l'altra.
"L'ajornament-o l'escamoteig-de re-cromadesbin xoclatque A mis, si segona Amador de los Rios.
nacional, Lo injusto es detenerse en les
ele considerar foreosament obra d'art
a.
L'enverinament
fectivitat d'aquesta representació presiPopular. No tenint maa en compte l'e- adopten formes de solutes i ramells d'on procedeix aquesta fantasia. el "Cordetalles. Lo absurde es precisar este a
dencial ofereix grelo inconveniente i
el otro dato, siendo asi que la Hestl'5.3
quilibri plàstic sin6 la plàstica evocado- amb !f oses a Venteen d'un nom sonor bacho" data del 140 i l'Arzi.prett
de
l'autonomia
crea una mena d'intolerable insuborra. Oblidem el cerebralismc i anem a de dona o d'unes Felicidades callara- adquirir el "Llibre de les Dones", de
debe tomarse en su conjunto. pues lej
els
renales
dels
funcionari
d=
croe
n
fiques.
Són
conegudes
les
mones
de
nac
ió
a
E1
yor
Pierre
Louis
l'Escoria! el 144Š, és a dir, den aays
colaboradores obran, no tanto por as.
l'automatisme plistic.
l'Estat que cxerceixen Ilurs ftmcions a l'AVE-A/1R DE LA VIENNE, de PoiEl cepalta descomiraal clavas al da- cant. El crocant és als confitera allò que desnrés d'hacer escrit
Catalunya. Parqué la veritat és que tiers, regueis la ova campanya infor. Catira propia corno siguiendo unas e.
Finalment, 11s he d'agrair les corrern:une de la porta del eareeller. Pintar el ciment armat és als constructora S'in
molts d'aquests funcionaris consideren mativa sobre el fet català. Ara, esa el rectrices morales que les están prera,
2mb el color mis inversemblant e amb eleven veritables edilicit. Sobresurt a n les done que em féu respecte el nern de
Iletra morta les disposicions de l'Esta- Sea darrer article publicat, aclareis les mente sehaladas. ¡Quién sehala 2534
les ales recargolades. L'eaorme mi en- formes més 'horades, otee s'enfilen en dos escriptors valencians, que l'alar estut que els afecten i cometen cada dia fautaties de -Deformaciones" a props:t rectrices? En puridad, nadie y tocki:
guantada que penja com si us volguts espiral, sostenint ous de sucre i con- criare Balido% 1, en comptes de Baldovi,
la tradición del Partido radical. T'O,
mancaments i transgressions.
de preteses pres.tions franceses i italiatocar el cap, que l'heu vista anys i anys, fits platejats cobert tot amb un doll i Diez, en comptes de Pérez. Es tracta
El mes descaras incompliment de nes contra rantanomia de Catalunya, i cien tan fuerte, tan estilizada, que u
d'una equivocació me y a, nue no crin fa
fine arribar a son/aliar-la, i cada re- aurific d'ou filas.
l'Estatut per part dels dits funcionaria Pesa tambi de renta Its calimnies que sumamente imposible encontrar un sea
En cenes tendetes vetaren objectes que vergonya de confessar, car otean m'equigada que passeu per sota d'ella, obra en
el vciern en el terreny lingüístic. Molts fa circular la preinsa trWelarqUiCa o 'no- radical lerneuxista que no participe a
vosaltres corn un objecte hipnenic. Les assoleixen una expressió abracadabrant. voca no penjo les culpes a d'altres (polas mismas ambiciones de economista."
jutges i molts militare, i quasi tots eis
salieres, el paraigua i la camisa ver- El color negrós amb material de cautxú bres caixistes n , ans regracio aquell (ene
" M uitzallt de Madrid. Ideas aci la conoficinistes d'Hisencla i de Correns, per clusid de l'article:
mella de proporcione gegantines. La co- i la forma hieritica, coronats amb cre- misa fet aciones de la me y a errada, perexemple, es refusen a admetre la coolitilla monstruosa de branilles, amb pun- ta. contribueixen a aquesta expressió. oné. al capdavall, si diecutitn ho fem no
"Contra totes les bandarrades i les
cialitat de la llengua catalana. I ben mis desvergonyides explotacions, Catates i llaços blau -cel. I tots els objec- Plásticament eón a remarcar. Obsessio- per Pruiges personals. sinó p er clúrar a
nen
per
llur
forma
ancestral,
que
resovint fan ostentació de llur actitud Su' lunya ha viscut, subsistit ¡ realitzat la .ailln11111111111111fIllillinlillgiii111n11ii11111N11114.,
conèixer la riostra bella literatura, a
tes de reclam de finals de segle. Molts
civil, ofensiva i facciosa.
d'aqtrests objectes sen representació dels cerda la dels primitius menhir>. Altres l'estadi de la qual cnnsagrem untes beSeca renaixença, Autònoma i Illure as-ui,
I be, una de les facultats del Presi- decidida a no deixar-se ofegar mis, desmateixos d'Us normal, que actuen damunt de grotescos confeccionats amb retalls res de la nostra vida.
de
goma
de
diferente
cesuperposats
dent de la Generalitat-de ' la qual no e:011a entre els monirquics espanyols
Per tíltim, si algun mot meu us ha
costee en forma obsessionant.
b . ha recordat fins ara el Govern de Ma- loch més viu. L:n odi
Altres objeetes arravaten per llur fi- len representen figures de Napoltó I, molestar, us ira semblat ene atent rs desq u e es desenca
drid-es la de fer complir ¿inc Catalu'es:. Les efigies decapitades de les per- de pallas, de capella etc.
Maat, perdoneu-me ‘ r ull que en mi
-dena,corhmvist'uManefrEntre
els
elements
gräfics
hi
ha
la
nya la ConstituciO i l'Estatut. ; Si adhuc nética. Mentre que Catalunya, serena,
ruqueries cn2ien régime, amb mirada de
tragueu sempre un atine, un ami,: imho diu textualment el recent ofici del no reclama sinó l'exercici dels drets que
sei r ée. Iluint pentinats engomats, leerme- tarja postal. S'hi aboca l'automatisme 'f- nertinent. cert , ter?, a les vostre s o r
ó. San un documensenyor Samper 1 El mere President té,
-dres,ialo cudela
tics dintre globus de vidre. Els man- rie de cada generaci
per tant, la facultat d'obligar eis fun- Ii confereix la Constitució, les dretes
quina estrafolaris dels sastres de basar, tal de l'alegria i dc la moda. En els Rena i xenta de la nostra Patria eacostums
són
el
portantveu
del
molercionaris de l'Estat central a Catalunya espanyoles empren tOts els mitjans per
muna.
coltocate en rengle, com els ninots d'un
el compliment estricte, lleial i respec- enverinar el conflicte: excitacions parpim-pam-pum, amb expressió idiotesca. nisme mes atrevit. Els idillis i les abratuós de les disposicions estatutàries (ale lamentaries al Govern central contra el
Hermes de Praxiteles amb bragtrer i ca- çades, considerades pecaminoses. Senyomieses separatistne catalä, Tebas de deiels afecten.
ma ortopèdica Es especialment un es- res amb vestit de bany dernier cri cada
"Museum"
Confiem absolutament en el Patriotis- xar aplicar una Hei agriría votada lliupectacle sorprenent el de les figures de regada mes despullat. Les grane vedettes
me ¡ l'energia del President Companys rement, injüries als catalana i a Ilurs
cera. Tota una miseria física i moral és nacionals i internacionals en actituds pi- ( T'ot VII, n.' 8. Barcelona, Ed. Thomas)
per convertir en una realitat aguaste capdavanters des de la premsa; avui
vomitada damunt de la grandesa dele caresques i toilette: creacions prbpies.
Cossos
de
dona
amb
ondulacions
i
opuimportant i irrenunciable repreontade arriben a publicar informacions fantapersonatges que s'hi exhibeixen. PresiAguces darrer número d'aquesta resitiases que comprometen les cancelleries
jerárquica."
dents de República amb bi g otis de crepé, !anejes insinuantes caracteristiques del vista d'art és important per l'originalitat
estrangeres."
maquillats com els actors de sarsuela. ternos del tándem i del floreSdele
treballs
que
vublica.
Deetaca,
en
Tt plegat és obra dels p
etits enaPanes ama somriure beatific. Napoleó I.
La "merienda fraternal"
primer
iloc, un erudit estudi de l'obra del
mórate
de
les
oetites
coses.
Humes
orle
Landrú i els nrincipals homicides i suipintor trescentista Pere Sesea i del seu
L . oPixio ass,91;,ala que la Pujada De les disposicions cielo lercides. Tots caracteritzats amb propie- han poso nur vida en la contemplació taller. Aquest treball, on se'ns revelen
e‘s 5ev$,
rouxistes per l'economia
. suptegeon
tat i abillats amb aproiitarnents de guar- d'un pastell, duna gäbia, d'un retol de obres noves del taller dels Sarta, va sig- EXPOSICIONS D'ART deis Icreousisics al poder Iza estat el
començament d'una veritable merienda
carmena. Poesia popular nascuda a ratda-roba.
9:1;730'ea%.„„
EL SOCIALIST A cenia un editorial
Leandre de Satalegui.
f ra te rnal":
Misteri de l'autemata en el ninet me- Zar. Poesia intranscenden t. mnridora, nat pel senyordel
ati 07,0
gran arqueòleg senyor LA PINACOTECA
póstuma
" Perquè no els en traiessin-perque sarcastic contra les disposicions del Goeinic dorgue: en el tocador de trom- quotidiana. Es la innocència anónima. Et Obra
tot
vern
Saniter
de
mentrc
pasear
per
Serrano
Fatigati,
Es
un
personalissim
es.,i‘a at (*cese
P$11181310 Di CMACIA.
era arnb permis deis antirepublicans que
peta: en la dona ¡untadora i en ei groom el merarellós a l'abast de la multitud.
alead amplie el seu campeonas d'aprntudi de la decoració pictórica i estultaCiaon
que anuncia amb cops de peu i giravolts
Martí PONT rica del "Panteón de los Reyes", de Ex50e5e56 permanent de pintura catalana eren al Poder-, cada regada que se'lb var eis pressupostos. Que tingui o do
a coso s al
Mares - CSIVIt•
Motllures
acostava el Gil Robles amb aire de da. tingiti
de cap asseriyalant larticte, Co especgiaà so Os ". g
atajaría a la Permaitent-cxela•
León. Signada per Pornpeu Gene. , es
"Prou1",
li
tiraren
un
os.
1
així
'V*
sacie hnrripilant és el deis ninots bruts
nia-que inzporte Ja en tindra el dia
- £0\
en aquest número de "Museum"
odo
van tirar els setze milians per als cai espellifats que donen voltes sense to- Els Hilares nous publica
complagui
una mena d'història de l'espesa. Per fi,
pel:ans, l'amnistia, la derogaciä de la :le; que hi porti un projecte que
ze. \04V,•
car de peus a tenia entrant i sortint
les dretes:
el signant d'aquestes tírales hi publica una
de Termes municipals, l'ajornarnent de
Per les Portes d'una barraca de fira.
noticia sobre la cerämica vidriada t es- SALA BUSQUETS la substitució de l'ensenyament religiós...
"La Literatura
"Seamos, siquiera por una vez, razoSón uns éssers degenerats. que quan els
pisgrio DI GRACIA, 315
maltada deamberta recentment en terEls governs lerrnuxistes no han go- nables los españoles. Demos de lado a
salta el barrer d'un cop de pilota, mosa" (u res hellininues, cerimica dels segles VI
Nobles 5 dislocase aliara
vernat tui. Prepiainent, al cap d'un todas esas pequeñas cuestiones del pleito
tren un cap tiay5s i Isoterma
i V ab. C., de la qual ja foren assa- Meollos apunte dat meetre Pito Camele mima d'haver ocupas el Puder ja nhau- con la Generaldiad v de las victorias o
Entre els petits ,abjectes ha cita Fina! de la resposta a T. Almela i Vives bentats els lectora del nisstre diari en
Per
r;en hagut de surtir si haguessin estat derrotas del Gobierno, y paremos nuestra
multitud fascinadora, especialment enRAMON LL181113
data oportuna. Copiosa i perfecta illueestiguessin integrats per persones de atención en lo que es digno de ella: los
tre els titllats de mal gust. Res de corn•
Ja sé que algun historiador de la litt- tracie en fotogravats negres j tricolors
Inauguraol6 asul
sensibilitat. A mitja "merienda", perb, presupuestos. El lerrouxismo militante
parable a la sorpresa experimentada quan natura catalana ha dit que Tiran . lo completa el text d'a q uest darrer númenos garantiza unos presupuestos conto
qualsevol
se'n va I"
entren a casa d'una familia menestral Blanc Ihritá en el centre d'Europa. com
ro de la revista "Museum".
Derrotes con: la de la Dipu:lició Ter- no se han conocido otros. En esta maque la darrera generació ha venerat tots vas recordeu i no preciscu; jo el que
LUCRES!!
!Dan
SACS
eis presents i records. Us fan entrar a vaig dir. i dic encara, és que radia de
mn,nt - a f egeis-- no pas motiu per- teria Lerroux es, con los suyos, exigenAutOorafe, (Maula«, Hoare1444
tísimo. Les pide, sin duda, mucho más
, al Ittat Iropirtant aisollineut de
ni!:! min partit u i.rí s'ai.requi de taula:
la saleta de! pianp, la qual está atapei- la novella de Martorell-Galba ra s'esdeprevale se Barcelona
"D'ad a unei guantes sensuales Espa- de lo que pueden dar. Tosa, se le anda de figuretes, coixins per a agulles, sé mai al centre d'Euro pa. Liegin
itxpostekt u venda a oreas inversem
M'a es teobarä elavant d'un rroblema ida rnoco. Pero, a la par que les exige,
fotografies minorarles dels ascendents. i us en convenzereu. Quant a Berberia El núm. 79 de "Revista de
Mame as
malt grea a restare, un problema deis les brinda con su ejemplo. De ahí su
FAITROPOLITANA
Es. veritablement. un moment de mis- i el claseic Orient dels ainioeivers. sae
sortirà
avui
Catalunya"
LLIERERIA VELLA 1 NOCA
realment insolubles. El problema de cercar fuerza. De ahí, también, el contagio. Los
ten Sobresurt l'objecte representant le- "al sud" d'Europa, corre bata la Medil'AMA& 31. bellos le la Sale Mozart
la manera de treure ele lerrouxistes del más ajenos a esas disciplinas acaban por
te-n cap de dorta en el moment més ál- terrania.
Poder. No és broma. Elle no se n'araran. Co mp r end e r que no hay más remedio
gid de la cera vida, amb la cabellera
Pel que fa als redactors de "El Mole",
Avui surt el nú:nero 70 de la 1-enePassaran per tot ; s'ho deixaran dir tot. que sacrificarse v poner, lo mas alto poestesa endulant convertida en gerret i ro em 3ernbla gaire avinent que en el menta revista d'idees, "Revista de CataSi ee'ls vasta el Gil Robles novament, siale, el pabellón del partida.
cendrer. Un treball p ise recorda les obres tamps de la Renaixença meeyspreeu dos ltrnya", que tant d'honor fa a la nostra
dels alienats, és la ;sabia de marqueteria coHaberadors prou constants d'aquesta cultura nacional. Conté assaigs de Ma- No podem publicar les notes el Calvo Sotelo, el moro Muc.a, li tiraEsa característica del lerrouxismo no
ran un oe, pe . -e. no se n'aniran. Ales- es nueva. Viene de los le j anos dias sle
AUTO ELECTRICIDAD, f. A.
amb peetale enganxades. Es l'obra. generra Manera. Furteza, 3.farti de
rsIment, (l'alienta "geni" familiar que exContinua semblant-me estran y que es. Riquer i Ramon Pei, i :lates de J. V. pregades que no vinguin es- llores ene planea veure els espanyols cap- Barcelona. Des de entonces, roda !a pre*v. ver.
y easce •scsa
ficats per cercar la fórmula per tren- ocupación del Estado mayor lerrouxista
real( en aquesta mena de construccions. lucida les cróniques en un Ili'are on p,r, Foix. Rafe', Benet, Alfons Maseres, MiLa familia la censerra con/ tin recard,
Ilis-Raurell. Maria Manent, Joan Teixi. crites en català i amb un rala del Piden Ja parirán! Afentresrant se cifra en llegar a los resultados 111ä3
(1) Veoeu T.A PUBLICITAT ¿'a- dor. etc. Com l'anterior, l'illustren proornant-la de Ilacades color de rosa i tar.a van den Me5O5 de "merienda frater- positivos. Saben, sin duda, que es eso
timbre o signatura coneguda nal"."
eant-hi el canari. La foragrafia farni- Sse dabans-crahir.
lo que mis apasiona a los pueblos y lo
iusió de gravats.
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Parlament de Catalunya

Els presos

catalanistes La Camba inicia les seves va--s-L'adrecat senyar Camil Befill. qual, coces i reprendrà les sessions

3

PUBLICITAT

El pagament deis ardas
de l'Exposicid

sobre els ser
Eis atracadora de Matará Laveistaxad'hostalatge

han aconsetuit

1 Sunyer
contesta les objecmitjan setembre
cions de—la premsa
decret d'Instrucció
interessant debat
El Sr. Pi

fer-se

fonedissos

res' a urant
Publiquem a
continueoi6 el
text integre de la Llei que coca
la laxa sobre eta aerveis d'heslidalgeost 1 restatsrant. Aquesta
e destinada a fomentar
laxa
ela serveis del turlerne. La hei
definilivament
dijeus.ape0Vada
18 de ifflidi
de 1834, diu

el
troba recibe a la Presa
de Barcelona, davant l'anunci que la
vista del ¡g oces que se li segueix per
Se sospita que no siguin de la mateixa banda
asaosades injúries a "Don Javino" ßer1.1
a
fer-se
tancada,
com
acostuma
a parta
que segresta el fabricant genyor Creus
ras ¿elides :tantea l'henestedat, sala
esctircolls mi•sre¡at a l'henerable cc:nseller de Justa Un
sobre
un
FI tirreeig qtte s'entatilä alar entre la guardia eivil, practicaren
ue
adeMoi
fuRit niteartils.
y te
et tgatniar
i Dret i a lallustrissim ded (l el
n e ealean mtr
Ahir sl migdia redimible ennyor force patalea i els atracadors al bosc de ,,nucieseetmbnv
aixf:
contra
cegid'Advocats
protestant
Pública. — Foren aprovades diverses lleis que li i sunyer vta rebre els periedis- can Baltriaa va acabar eels v de les
elts
•' I. E 1
deseas del asoteig es feren fenediss
sauesta mesura ineblita sense precedente
les
per
tal
de
parlar-los
de
la
en processos política
quedaven pendents
sic
les
sosa
M'Ud°
1.
—
Per e prolegIr ¡ fn_
part
tasa
me,
D
.
les
nata
manera ram havlen estat reco- "A
La {masa !sr./Mica es dedica ara a vea- mentar el turisme s'estudies
També ha estar cursada una ;letra
force, que havlen cercar el bese fon
alerta del deniegas ;salina senyor Joan
treten
ue asiles:as qamagatall per aqueas una Illan sobre l'import del conA les sis i minare comenaa la ses- L'APLICACIO DE LA LUZ! DE GuleS i eumentades per la premisa hostilitzada ' er uns desconeguts, i es Itle
eöcsi. ia
les seres deelaracions sohre l'e- reprodni tiroteig.
tse par haver-nati alCONTRACTES DE CONNEU
afcraguee, ernpresanat pels fett de Cale- sisa sota la presidencia del c e nsa r
sutil ¡ se rvela verutuate,
a: cap dels Sometents de Catalunya, Caeanovee.
:'. a:
El senyor ROM F_\ . a tarmula
A un aun de dura de la matinade 121111, el qual potser (lana a una tara
arar inissia del Pressupost extraordisensier
111 Pela ealabliments dameEn
el
cace
del
Gotero,
el
Liquidacid.
senyor
Pérez
Salas.
peorescz:randant
al conseller de Justicia s.bre l'aparad [inri (le
set/listen cap Santa Colaina uns agents lmnda de l a muntarlaa . Satrita la 1Y.1" talatge que tinguin declaren en
teas centra el fet que havent-li estat Marti Estere.
Comeneä reniareant la impar- de vigilancia, proyeits d'armes llar- 'Ha que na haguessin fugit eer l'amagade la Ilei de Contractes ce Comen M4tribute"
desea:les
Els escons .
publiear-se aquesta Llei, o que
ten esmentat.
ocupada una arma que tenia cera a meneper be que
l'acta de m'esta que vol pregar as censo Lluir limeta (10 la qüestió.
També te suma que ele atitnrä de et declaren en inaugurar-se, un
are de la dita institucia i en deguda mata. Es Regida i aprovada
que redact¡ un Reglement just
havia a la Par t de
ade• deis verde de la Comissió
s fnrces que
Os
11112san.
e
be
d'atracament
segla, un senyor jerga s'ha a treva a la seseiä anterior.
ucin.
qtrat de les cuestiona sascitadn en c.: ii)V0111 510 . 11 iletilleiX que al Ple
preu inInim da pentstei cempleta
alontcada, i que tenien cercas el
van ;Me' a partir de 16 pessetes. La laxa
processar-lo nota l'acusació de tinensa
nostres
iionren una batuda i ne trufaren cap teixas o lt4 un a liad de i s nui
EN LA LLEI justa campe. Dei/1311R usaba l'ha atalie liman iniportanla assumptes.
venir en el segrestament del fabrican; sera del 2 per 100.
;ilícita d'arma. amb evident menyspreu MODIFICACIONS
i desapassionada sia la Itai (Ira:
els
nuals,
ccineixeclars.
atracadora
dele
no es poden do.
MUNICIPAL
aprovi el l'aclamen( de Cetalum.
la senyer Creas. del -colee i del fill del
analueixa secular i sempre res pectada
li) Pele ealabliments d'hasnar xifres en aquest moneda evidentment. del serreta:, aprofitaren
institució catalana,
toscas de la nit, i fugiren per un esPai arinatr, tats ele gneis foren canduits per taIntge que tinguin declarat en
Seguidament es passa a l'Ordre del Es refereix a l'amissia d'un marespie- de
segui
___
la
impressió
ea
a
desceneauda.
en
una
coy
Iloc
i
aquel
eaaares
tree
as
l
as
errena
eran,
a
t
d'una
propiatic
per
a
remeter
el
pratatma
de
l'atar
discussie
adreaat
saEs presoners catalans han
Die. amb la
sillisfacteria, i crea que (wats 11?) es pngueren cenar.
Per tal de veme si, en efecte, eón els publicar-se aqueata Llel, o que
lutacions cellectives de benvinauda ale sida de Bei modificases uns articles fere - s case sa a fer el Govern (Teatral, nainent.
i prega al conseller de ii inances aue pra tole els estainents corresponEn fer-ne ciar les forres reconegueren mateixas que hi san arel/Are part, a a el declaran PD inaugurar-se, un
prestigioso' pandes Dr. Jo s ep Murillo, de la Llei Municipal.
desinente rase prou adnim d'habitació gene e
Sesear discussia, s i apreven els arte- curi fer efectiva la part que ¿'aquella dran. He vist lambe tots els co- tata la muntanya, i ne, trnharen ninga. mes, si entre ele quatre
de L'Havana, i Na Gracia B. de Voataric
si ala
enfienerri.
c a1 penales, euperior a 7 pessetes.
p úahtic.
ixesuariar
wl,i hCam anln
Se soepita atie els (t'aisles escaparen dii i orledre
tarte, de Buenos Aires, en ocasia de llar ales modifieats, que san els sagiients: cabale correspondran a Catearas a, la mentarle iie la premett i he d'exqual ha de superan- tansha Parar {oreó: pressar la M or a salisfaceid i aer emes rieres, i que es refugiaren a
111NR Eif i ra del 2 per 100.
57. ata tia, 117, 140, 1 44. 1 74 1 t aa•
arribada a la Patria.
el
senyor
Creas.
el
sea
fill
i
el
seodos
aprovada
aquesta
provocas
per
l'emigrada
de
as
gest
Seguidament
cir Pels establiments que
a graiment, per la forma cola la Santa Colonia.
Aquests detinguts. en nombre de * • t.
taxi que ele atracarlors roba.
del
er
f
tres
terres
espanyeles.
en
acaeció
definitiva,
vuit
dcl
mata
lee
forres
es
reA
les
inieiativa.
premie:e ha reeollit. la
atorguin serveis de restaurant o
s i n vasitadissims. Ahir a la tarda sa
teurer RlER. rnanife5ta que la
ren.
El
en
es
escoda(
el
tiroIlse
tiraren.
En
el
realtres
De
manera
que
encara
que
faei
aitar-las a vetare. entre maltee
Per les declarasions tetes peal dns xo. fonda, de menjars 1 de coneuDE lania de Rebassaires compleja: a tots ea.
e' inu trohada una arma Ilarga.
presentacions. ceta nodrida comise:a fe- DISCUSSIO I APROVACIO
(minen( aria, ti VO 1 do- te j Eh
m i m as a „e aa„ „tat deja_ (erg de Badalona. es tenen les sesees nincluns, l'import dele gneis (Sirobles de Catalunya la llei apestada pe'. Ileugers
DIVERSES LLEIS
menina de les Joventuts d'Esquerra Esnar-los
to
de
polemice,
sind
siinParlament Carate.
arrase d'aquest fet san (marre; de d'al a i-1os lele atracadars • Coiaeideisten, gui superior a 10 pessetes.
tat Cataiä.
plernent it'aelariment d'algunes eietu
A cont nuació es posen a discussió
ataran',
aquests i dos a Santa Colonia. s egun § sembla , amb les dels atracadors laxa sera:
aldarulls
dakauslar
Es
refereix
ale
d.:
Els pregnners catalans—aenvots Ja. i 5 . aproven el, articles dels seguents
De 0'25 pessetes en els comptes.
Continuen als calabassos de la Comis- del senyor Creas.
Segarra,
i diu que en es tnostra senior-- objeccions.
Etnifi
Caraa.s,
Canal
Bofill,
projectes de lita
sep Ayssia,
fa
un itr trrilis nell secae,ltelui
nrtdg'iehlil es . téunäaeeicapaa
inco-fu
dels comentarle és sobre si sana General d'Ordre Públic. oti serant
que sumin de !O a 25 pies.
me en que el conselier de Gavernact,
Un relatad a Eautoritzacia a l'Hos- envil
Floread Clariarta, Ernili Granier-Barred'on calgui les farces neeesseries podria ésser més encertat portar seitme5os a un interrogatnri i a peeDe 050 pessetes en els comptes
ra Joan Moragues i Serail Rangel—po- pital Canic de Barcelona per a con- per mantenir
l'ordre, que en tete els ca- restalvi a la indestria i al ,.'0- ' neie del "fen Per
que sumin 25'01 a 50 Mes.
den éster visitats cada tarda, de tres tractar una operad() de credit.
talde veure
amEbsatlé
gulnaa im
ditaf riceusistilnue els autars del
propietaria, eme no mere o als valore públics, i ell aquest ela reconeix.
Un altre referent a la Carta Sa- sca ¿a alterar pels
no trigaran Reates dies a ésser de- DI pesseta en els comptes que
fet
t sis.
asa
Parhei
aprovada
•
•
a
la
souneten
•
que
si
una
regada
s'ha
se
ha de dir
sumin de 5001 a 100 ptes.
La vista del armes contra Cama Ba- nitaria de Barcelona.
tinguts.
estat citats a declarar els
fet una ernissia que /legues de Derant el dia d'ahir la noticia contis emplearaHan
Un altre referent a la composici6 lament.
d'I pesseta per cada 00 pestindrä :loe derni, dissabte, a les deu
de la sucursal que el Banc
Acaba demanant que sigui Ilegit aviat ;Janalitzar ela diners cap a aqueoGeneRepartiment
de
les
Juntes
de
arles mes, i fracció superior
•ses mati.
a la Cambra el Reglament d'aplicada tes activitats ea aquesta, perque ntiä treballant per entre si aconeeeuia Badalona ta insta:Inda a Santa Coloma.
ral dttilitate.
desenbrit eta autors de l'intent d'aSra- e n . temps enrera. tasaba s'intent à reaa 25.
Fomentada Ilei.
crèdits que cament,
va
destinada
a
pagar
Aprovats cense discussió els arti- deEl
litzar
un
atracament,
entatilant-se
ama
Art. 2.—La taxa s'aplIcari per
DE LA CAMconcitecles de les Ileis esmentades, són BRA PRESIDENT
tenen
paralitzades
aquelles
aatiEls
memos
d'Esquadra.
Tril5
tiroteig
anueet
metiu
un
entre
els
mossos
Reglal'esnientat
dia i per persona en ele eetabliadverteix que
aprovades aquestes definitivament, i
ders del terreny que no la policia i la d'Esas:adra.
dintre les facaltats praaies del adate comeecials i industrials,
metas compresos en els aparsamba ho és la Ilei relativa a la crea- ment tau
aquest
fet
representarà
una
recon
ho
cateu
el
qua!,
Executiu,
Poder
ser
tate a) 1 b) de l'anterior m'Ocie,
consum
i
da, d'una taxa sobre el
per no parlar a la Cambra es presa de li act1vi1at económica de
venient.
restaurant.
¡ per arte de consum 1 per perd'hostalatge
i
reis
la ciutat.
Es continua l'Ordre del Dia 2i111,) Realarnents Que dicta.
sona en els compresos en l'aparMa.
senyor
ROafFIVA
rectifiaa.
Un
anee
cornentari
es
el
que
El
e's
tat c) del mateix article, f seranifesta que ell no N' h a re rerit a sar, pan salta fet sobre si el creditor quepre sobre el total despee, dedifite
cceat , que dara satisfet O no poi saaeiteei
PRECS I PREGUNTES titular: únicament sol larserte
únicumeat els gravatnens, de tota
l meta ir que Ij representa. Ell pot dia
en cada araste s'aplica I
mena i les gratificacions al perllei de la manera que mteressa re, pera, que eellt en relaja amb
EL DECRET DEL MINISTERI fament mis pacieras.
sonal que hi constessin.
D'INSTRUCCIO PUBLICA SO- El CONSELLER DE CULTURA illveraes d'editora ¡ pot dir que
No s'apticarä la tarea pele diea
estan molt salisfets. Potser nu
ael
Caven.
gire
En
la
darrera
SeeSia
celebrada
nene
en
manifesta,
d'estada continuada 1 cense InEl gerent de les Fabriques Re- BRE LES CONSTRUCCIONS ESr-se ame resulta un aaantalge cobrar ara per la Junta Directiva de la Soearonta
entiesa
esta
dispnsat
a
t
La senyora vidua del que fou terrupció que excedeixin dele
COLARS
:mides de Cautxú i Apeen; ens
cl que me con/alead la l ' u r. i rase de la el que llameen Miau', do colmar cietat (FM ['necia de Forasters
sa tramee una atenta Iletra, en
El seneor FRON,10SA es refereix antei xa manera que env'S forces es Agui• en :n'ye anteriors, pera el fet d'aquesta canal, sota la presi- uenseller de Governattita, senyor 30 primen.
Jean
Seises i Carnet*, ha trames
nArl. 3.—Queden eximits 'de la
Madrid lar de Saaarra, estä diSIOSat a (nviar- que d'una manera rapidiesima es
's qual ens comunica
del Govern deFi
a un decretque
dencia del senyor Francesa. Puta a 115 premsa la Sea.aent 1101a:
laxa, sigui quina sigui la quanendi n corregut a l i ealllentada aparegut el is de julio' a la "(la- se aile sei d'eta
ereilits,
pagina liquidar aqueals
els
aeorde
que la anhion., i Alfonso, foren presos
quanahavi a
-Havent-se assabentat la se- tia i ternps de la factura:
aabrica no fou tan important ceta", Formula una serie de generaarK- SUSPENSIÓ DE LES SESSIONS 'Semanaria melle anys, ds real- següents:
nyora sadua del que futi horioraa) Els viatjans de comete.
-' en se suposà de bell anturi. Fa litats sobre :a eituacia Politica
Fer
constar
en
acta
el
sentil'autonomia
no
ble conseller de Governació, Joan
b) Els enhieles de teatre, cionstai . que na va quedar des- ba a la conclusió que
El PRESIDENT DE LA C.aal• ment una cosa satisfactòria.
cap realitat.
ment
de
la
Directiva
pel
traspäs
truida cap sala de mäquines, e té a Catalunya
encarad'Economia i P.R.\ manifesta que tes repetices alta
ha una altra ocorregut a Burlinglon (Nora Selves 1 Carnee, que elan anuti- nema, circ i varietés.
Finalinent,
hi
(Entra el conseller
e) Els masajes.
vre al cap de niitja horaAgricu:tura.)
naat per la premisa la celebraciú
dihaver
sions que diversos diputas haa fet ei) ohiecrid, i es si Vernpreslit
Jersey _ Estats tinits) del die. j tt apaga t el foc s'hi torne a Entrant en l'objecte del prec,
la Cambra de les vaeanques no ti quens
(I) Els periodistes.
destinara a anees Menciona us- Unan eseriplor senyor Francesc de curirnanies religioses amb tressatpensia
la
proriesar
que
attre
remei
' • t-ia.:,ir normalment, De la-qual sigui, el dccret esmentat. el qua: fa
e) Ets estudiante.
tau de la mort Sei seu mara, Isa
gente. Si bé el clittri que la fa Londres, delegat de l'Atracció
iarmul,
la
ne
i
prentinc:ar
n
sessi
(le
lee
...., e:,-s alegrem. referencia a la construcció d'unes esde tee e 01) S tar que tara l'esroen- Art. 4.—Eanconiplimen 1 o dela propera sessió s'avesarà a salsa la serietat de l'alcaide, cal aquella ciutat i un deis elemeuts ba anund con) la realització fraudació de la laxa
roles a Catalunya i disposa citte la nue per a
serà !san(lir que aquesta erniesid afectada mes art ius amb que comptava ia
subhasta de les obres s'efectui a Mad
• aquelles cerimònies san corre- cionatt
LA CAMBRA assenteix amb seta-- pel Pressupost extraordinari de Sodetal, ¡ nomenar per a ocudrid a la Direccia General d'Ense• faccia
pletament
alienes
als
heresis
Casa'11
lePrimer.—Amb
multa
del doble
Liquidada hi ha la seguid
a la propo sta del senyopar el cerree que deixa vacant,
nyarnenta
noves, i aquesta aixeca la sessió a u- absoluta que Iota ha d'altar al la seva filia Marra, que venia anime del final ¡ a la vidua Sol- al quíntuple de la quantitat
1
s,
de
Cultura
conseller
Pregunta al
auart de vuit.
pasamen dc crèdits, perquè stete - collaborant en les seres activi- Ves, com a represenlant deis fraudada.
este disposat ha acceptar a questa abSegon.—Amb el doble de l'anata que es volgues fer eltra 1 at s patriatiques ¡ literàries Muere.
sarda disposiciä, que senibla obliclar
LA REUNIÓ SECRETA
En ter constar aquest ai ari- terior multa,- en cas cele reineis
cosa no seria possible.
que a Catalunya hi ha paletea obrers
felicitar el vocal senyor Jacint
—
Seguir:arneses desallotjades l este'
Acabe el setiyor Pi i Sunyer alentllor pel ehren de confiança mena es lamenta que vulgui do- delicia.
i fns i tot constructors d'obres.
A ja Pasea d'En Revira force Remarca que aquest decret atemp- bienes, i la Cambra es rcrneix ea sessi^ agraria novanient Heteras que que b lea cstat contera per la nar-se a aquells actes U1/ ea- Tereer.—Amb la clausura de
vuit,
aer
tai
decancia
la
secreta fina a das guarra de
e e tinguts ahir dos ca-tramviai- ta contra la llibertat i
havia dernostrat la prenisa per important empresa hostelera racter polilla, en contradicha l'establiment en cas de lemerices, els qua l danzaren entie els deis catalans i de la riostra econornia de tracias- de diversos a s sumpats de ni aquest assumpte.
H. U. S. A.; congratular-se d'ha- ami) la voluntat deis que mes tat,
principalment. puix que si la sub- niit referente al Regim
empleats dels tramvies.
ver estat constitu id a Sant Hilara pregonament senten el dolor de Art. 5.—La inspecció del cornTambe a Sana es practica la hasta d'aquellas obres es fa a afa.
+54.•••
amaba el Sindicat de Turisme la cesa mora entre els quals te pliment de la taxa i la imposició
a zonstrucdetenció d'un individu que esta- drid, seran
adjudicades
i el consol de poguer-se de sancions per incompliment de
no catalans, ele qua:s portaran
Una nota de la U. S. A. de la poblarla; interessar-se per- Eerguli
La
fabricaciö
de
pipes
va fent propaganda entre els tors
nostra
terra
obrcrs
espanyol!
a la
que sia nrranjada lIs carretera de complar la Generalitat de Cala- la Ilei, aniré a arreo de l'Oficina
•arnviaires, dient real de la que treballen cobrant sosa mes belde Turisrue de Catalunya.
Tarragona, tros compres entre lunya."
• e:panyia i recomanant-los que xos dels que es paguen a Catalunya.
Larderessat podrà recOrrer en
Sitges j \afanara, per trobar-se
de
la
erial
.
retiressin per l'Empresa, puix provocant un agreujament
apenada davant el consellen
en
deplorable
estat;
m'oreen('
a
en
el
rase/
de
la
conque
persisteix
a els explotava.
una nova tirada de namenaments
d'Economia ¡ Agricultura, la reirats trc-s delinguls ingressa- trucció.
El Consell de la Uniú de Sin- do Delegat, en edicia de luxe;
soluci6 del qual serà inapellable.
es re:creas a
El
senyor
ARNAU
ren ala calabossos de la Colilla- :a mateixa qüestia. Recorda que fine.
dicats Agricoles de Cutalunya, en coneedir la Medalla de la SedeArt. 6.—L'import ebtingut amb
-aria G a nes al d'Ordre Públic.
la seva darrera reunió va acor- ta t per a assec adjudicada en el
laxa, es distribuira:
ara les subbaste, de les obres de
del
Cav.
Mucci
ha
la
feien
en
-oposiiu
per utianiranat, ¡ a ui
construccions escolars es
Concurs Folografie de Belleses
a) D'un 20 a un 3 O per 100
La guardia civil d'Anglasva de- dar
propis municipis. Es a dir, que aquest
Naturals de Ca ta lutiya, obert per
a favor deis Municipis, de la reFrancesa ile la aresidencia, adreear-se
necees és un senyal de la centralit- stine che veins d'Amer:
captuete feta en Ilur loaalitat.
i el sets gec- Conseller d'Economia i Agricul- l'Agrupada Eutegräftea Sant
zació que tant agrada als Govern Boada, de 31 any, casar,
tura,
senyor
Joan
Cernorera.
sig.
Víctor; prendre en consideraciá
b) D'un 2 0 a un 30 per 100
. _tosca, de 25: Angel Corcoy, cis
aentrals.
nificant-li
l'agrairnent
per
la
pui
22,
A
Madrid
iiu
detinaut
Scgon
els
suggeriments
del
delegat
Alfred per a fomentar el sredit hoteler:
Creu que en aquests mantente. en 23, casat: Frederic Bruces, de
faisto
Oficial
da
la
Rubio,
el
qual
fou
denunciar
pie:
Tomas
"Butlieti
de
16;
ui
Ronald
Falconer,
blicada
viatger
senyor
Llorcna,
c) La resta per a fomentar
ru ele quals comença a dibuixar-se Fea- el seu acensa
aluaci, acusantao d'haverds este ,.at une, el I misine en general.
tonomia de Catalunya. aquesta acti- afuntaner, de 32; Pelegri Ter, de z8: Generalitat de Catalunya" del respecte a la propaganda tules- cmquenta
naa pessetes.
tud no e,, ines que una provocada. Joan Roura, Donato Domenech, de deur e't del Ministeri d'.agriculltiva tica que de Barcelona esta dest
Art.
7.—Els Municipis que VnlEs Jatjat numero das hurracas
nom dels af unicipis catalans,
Sebastia Codina, dc 16; Joan Lao- ele la Repúbliaa relate a la va- posada a ter la casa navilesit
ten.m, guin aeullir-se ale beneficie de
prega a) conseller que procuri que 20;
Ah:r al mati es va efectuar l'entsr-En
que
es
antecedears
sumara
ele
i
de
33,
Sebastià
Pedrosa,
para de 20;
lavada del preu del blal, i feli- "Hamburg Sud", ai:C.1 COM la pecarnear de Costare Zafra i Faajardo,
st decret ne singa: cica:virar a i Peste Ferrer, de 24, els quals, pro- eitar-lo per l'encert de les bis- ticid rauda d'un grup d'esperan- sembla que el detesta Es ama: del, [milete anterior ealdrä que pretue va resultar mort a consenaancia aque
Catalunya.
eines, en- truccioris que han estut dielades tistes perque la Societat impri- que estan condenmats per harca- estafas, vistinent estableixin un pla de
i
altres
vistos
¿'atoes,
pies
del tiroteaz sostingut ami) un agent
El CONSELLER DE CULTURA vairen una tinca propietat ele Joan 1,01 edi Departament per tal que meixi ele optiscle illustrat (le la per majá del j,e, al senyor Segura coordinaciú amb els serveis de
de policia. al carrer de Vallverdä, de contesta
a un ornen
una quantitat, i a Valetria, molt
Mmor• lurierne de la Generalitat.
ele dos arcas, els quals — Pcdemonte, i procediren a arrencar
.a barriada de :es Corta.
Cormal en esperanto, am; tiesta una abra imantan
. ldeeret de referencia tingui una
Art. 8.—Lea quantitats bitediu — esa jierineten d'esposar la Me- les arrels d'arbres, principalinent de saplieacia
eficient en el terrnosi los seves entitats tindrien curte talla
Les autoritats havien mesmollee va indignada per aquestes disposi- les utilitzades per a • la fabricació
El 5enyor 3,luil, en la seca de 'tara- tes el "
ele 31linleiPle
•. recaucians, car tenien naticies q u e casas de Madrid, que suposen una rapes.
de fer circular arreu del 111..511;
de Catalunya.
digue que havia coargut el aentur Musitan de dest inar-Se exclusivas r:ernents iaistea prepararen U: , 7. manea de respecte a l'autonornia i a
Mal maleta aeordä expvessar faei lit ar al delegat a Ginebra. ció,
Fit el monteas de la detencia els
ment a fomentar Uds obres de
btu, eergo '
datt
el
nual
o
Ii
jer
po
s
,
sa.iestació. A l'Hoepital hi va acu- la prometer-sea de donarmos tacilitats forra
ocupades les cines i 330 quin- cl l'esinenlat Conseller la creença senyor Bassegoda, els claves que joe, mitjançant el qual ropod;.,,, pe r ttll iSlue o per Mencione deis set- -cia secció de guardies stias • alt !a en len qüestions del Departamcnt de tars d'arrels
de diverses classes, i b- que rimi no mancara el seu aju! le demantits referente a obres tire mai. sana, ell alta a una casa, pe, vela luce
relacionin.
na va haver d'intervenir, ja que Cultura.
rea posase a disposicia del Jutjat (plan es tracia dc defensar la mu- esaulteriques de Eillustre artista
,txe q ue va conduir el cuela-' er sla
de fer rea Periment , i q uede canven•Art. 9.—Queda facultat el conCrea que, malgrat la bolla valla,- cliósaa.
Joan Llirrena; pedalea' bona nota ral
das: da agrícola.
eut.
ae Zafra va aort ir pel carrer de tat del Govern de :a Generalitat, ela
setter
d'Ecutionita
i Agricultura
que les m'Alientes 'lila d'Os" i
campanyla d'un ,trert per a dictar les disposicions nesrrael. Els antas nue hi havia esta haines de Madrid s'entesten a cercar
Decidiera
La presidencia (lene compla
"F
i
esta
Mejor"
han
ohtingut,
resadeetsts eesehries per al compliment dafer el dipòsit (le tinquatita mil
iAts al canee de Casanavea no se'a la inelignacia patriótica deis catalans.
la des¡gnacia del senyor Renten
da,„,00,:,
peetivament be Medalla de la S.,- cadascú, el &anadear
e clonar conipte. A :zig metí es vate
Parla del Censen Cossuniu Regional,
Vidal '1'ru 11 . per a formar para
per a reglamentar
ittleAlit Lid
ell el Murar coneurs
ci q uenear les nperacir,11%.
per
el qual en aquest cas particular sa, hs
en representada de la U. S. A., Cinema Amateur patroeinat pei
la forma de percepció de la taza.
d
dilntreuencebreCa.la
e.,
dinrs.
Dew,,,s
e s tar escoltas, i el (aoven/ Central IA faa
de la Jetuda Central da Contraca
i Cl sea control, da( coas per a
Excursionista de Cala- pssh
a que li ha semblat. Si aquest decrvt
lacia de Blat, creada recent roda, 1.:entre
guantes copes de licor, en el casal su- regular la präctica de les excepI asaba a aplicar-as — aies• eix — pi pa
Muy:1
;
aceept
sr
arnb
sa
tisf
actea
(Melare:ida que triereSql/si rape uafucci que hi havia que/ . eions estattdertes, cont per a fer
suprimir el taansea i(cgivaal. pasa
els oferiments do collaboració a po s a el senyer
que Ii fea perdre el sentit, 1121"xl. efectives les sancione que s'imsue dernastrará atie na serveia oer a res
El conseller Tia:ball, seas ur vtieiO tadusime del Consell.
la prupaganda de Barcelona, re- ceet
una
carta
a
cercar
un
notara pee tal que atliegt
ren
Cataluitya
EI
presidenl
de
si defensa els interesses
Barrera, digue ahir ala periedisbata del distlegit histormilor seConfia en la compresible!) de l'actual les que eontintiaven les negoda- del ill1 . 1SCWISIffl EiCliyOr Fraiseeec nyor Belleiny, de Santa Cruz de acaste% d'ala de contracte.
P"laits'aMbe queda facultat
En tornar s'adona que dintre e: sobre propi eonaaller, mantee no esti•
ministre d i fustruccia rutile, el (iiiii1 cama per tal de
el con- alaspons i Auglasell, encomian( Tenerife (Canäries) 1 estublir a nomas
hi havia retalls de diaria.
rectificara aquel) decret u: coaaiaer al tacte dels aconsisidanient
el darrer (foramen' (le la U. S. A. les Oficines de la Societnt l'haEs retiras roba. el „mar gtti orminitzat el rervei de reMi sisan i els sugueninents que cl saMafia a dos quarle de den del fluor Casera petisa fer ai persceaarnera.
'l'araba digué quo el F11111 41111.5 relatiu a lit Llei do Conrous. ¡ e:- rma d'estile 1 el regim list ericen- al el fet a coneixement de l seu saci. el ca n ta e i d dieeere . P er a Poder
erina/adula del bon
ra sare, es declaras un incendi PU demostrara la lama voMmat que sellan, trutibpül la de Sabadell lii s
ees, fine al dia 15 del proper mes qual Is dieué que no ,.apures, la q\w concertar els canvenis p ecasenun boc que bi ha darrera ¡Hatea els catatans envers els que tea soviar presentat l'ofici de vaga per al sine la Mirla list a de la U. S. A. de setembre.
eneara tenia joies, que les empeayararia ris. oxcepeinnalment 1 tínitament,
por
pars
dele
mes
opoI
robat
ha
del eementiri de Sant Gervaas, menyspreen les nastres cuses 5 et nos dilluns %j'usad.
Per la Seeretnrin General fa- i que l'autor del robatori, que en ti ter - trt h me Municipal: sentare, peco.
sets
elernents;
prepietat de II. Figueres. Prep as, ¡atersaaa
Afea( que bi
per un. tertnini no superior a un
rro presentats els enmptes deis- cer personatge, estaria s aladrld.
el producte de laanaenaoratnent any."
Espera que tots els a i astats secelza- darrers dies tus se solucionen len
d el boeu hi ha un pelad( parnitius de l i stan(' de l'Al reacia i Ilse deAmb
les
nel
pessetes
mat•
joies,
une,
tres
faena
cr,
tirular, propielat de Manuel ran el Gaseen en les secaos»
disereidincies que vis °brees tefigurà en el Sale de Turisme
xaren en avia a Marina, en, trol ant-s,
ptop de Madrid per res al tare IL reste, seit ainb els patrona s a live la inFontie.
In VII t'ira de Barcelona,
en un hatea i aprefitaat la arda telefavor aquesta qtiestió dc Plinstbaamea. terpretad() que ella de doner a
NOUs
Instigo dele ()puedes en rologuaC0111 és sabut, e,

"re

L'incendi de les Fábriques Reunides no
fou tan important com
es digué

Les activitats de la Una nota de la vídua
Societat d'Atracció
del senyor Selvas
de Forasters
i Carner

Tres ex -tramviaires

detinguts

Arrenquen les El decret dels blats
arrels dels
arbres

L'estafador

estat agafat a Madrid

L'enterrement del
cosme zuf....

ncend
i en un bosc •cu

Anunci de vaga de
- transports a Sabadeil

de Sant Gervasi

D'Isla a aqueeta cirumstancia a Catalunya.
es prodin uria grossa alarma, star
El senyor ERONJOSA rectiii,a brea
pede Incendiar-ee, cas que l'in- meta, i agraeix aquestes tnanifesaaa,,,,,
eendi s'este.n g uée. Tocaren les
El senyor SALRET ei referear a le.
i rampanee, sonaren xiulets de- denúncies de peribaics per ata ca al dad.
' manara auxili•
mai i en protesta. Preguata al la esidem
ha amar glaAvients ele bombera'', hl Real- de la Generalitat si és que
sea e ap¡dement els de la cen t re) , nat algun Concerder amb l'Esgle 'a r«
thlica, mustié hagin torrad a ..essusei•
-1mb lance, ele guate atenseguilar *queme delictes per faci • ,a Re
ren isolar el foc al cap de milja ligia, que ara velen esser penass me,hora.
tre no ho adn ele atacs , la Centralita!
Horn no g ap si l'incendi fou i a la República, i ele fents al feixisnique publiquen alguns patiadics.
ntencienat.

terraträmo's

una de les bases signados, el .11L'Obsetvateri de l'Ebre va re'lu y a es declararan en vaga, ¡ ei
al cap de cinc dies no ha estnt gistrar alud' mes terratreinels
tres
nas
mas
violenta que el (rebane-resolta, l'estendran als
(ladilla a les 10 llores 59 minuta
;mea a pública.
Ef sanyor Barrera aliir mateas ti,6 segons, a una distäucia inva eamenear gestions enciunina• serta, eerb probublement sopedes es resoldre aquest coulliele, tear et 13.000 quilernelres.
Ai'-1, ens ho roniu Mea. ese
gairebe n'entinen', i celebra sitia
ronferanent amas FaIralde de Sa• aista telefentine, Eillustre (brecbadell Filtres pertionalitals sin. ha' d'aquel, Obaervatorl, P. Lltns
quena canela

fanica d'un aescanegut, landivala

extremistes de
Sallent, detinguts

Deu

en (t ino llengües, °dilata tingta a Madrid marxh, ; se n'empotra
cIncel 111111.1 l'Oficina de Tnriaine l'entripatge.
Segons %nubla, le Menda s al porde Catalutiya, els (1 1111112 a 'aP rO Segons noticies rebudea de la
Varen sanan discutiste; dels visi. tar a efezte desaras de teniente el de
xlls de turieme i direivanes que tingut una a l t ra estafa a Stas S-thasti a . Comissaria General d'Ordre
nents
hilo, a Manresa foren detinguls
lenen aminorada Ilur visita per per ha n Ille utilitzant /taus penca) ;
den individus, per sospitosos, a
al mea que suite, 1 de les cunasniesteions, (le cavarter t urfstie, 111111d111111111111111111N1111111111111111111111111111111111111111111111t resultaren esser elements osenmistes que proredien de Sellen
rebulles; (lela delegele a CopenEntre eta detinguts hl ha ei
Miguen 1 Mesita Delegada gene. Llegiu cada diioup
presIdent del Sindicat atIner de
re' I senyers Ilumine! i Bertran

vat

de Quintana.
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LA rUb'Ltii.i

iNFORMACIO D'ESPANYA
plet de la Llei El Consell de ministres d'ahir El Bovern L'aetualitat i l'esdevenidor Important eiasió
la qual cosa se celebrarà avui un es proposa crear
de presos a hidaga
polítie
de Conreus cu tes Fou breu, perConsell
extraordinari
un rägim d'excep- Ea creu que abz.ns d'obrir novament lea Corts Hi han cooperat uns solde solució
haurix dimita cl Govern Samper. -- La provisió dats de la guardia, els

El

Madrid, 19. — Des de les onze del en el Consorti Nacional Almadraber.
luan fins a tres quarts duna de la
Obres Pabliques.—Decret lacultarda ha estas reunit el Consell de tant el ntinistre per atorgar a les Comministres a l Palau Nacional .
Punyies ferroviàries concessions (-12
En sortir de la carnbra presiden- transp orta p er carretera de la classe A.
Discrepàncies quals timba s'han evadit
;in interessant comentari cial,
definitiva de la cartera d'Estat.
el senyor Samper ha dit que tot i creant una comissió de coordinacia
Madrid. 19. — Un palillo català, el el que s'havia tractat en la reunió de transporta.
al
Govern,
al
partit
radical
i
a
la
C. E. D. A.
:van del qual s'oaulta, ha fet a un re- iigurava en la nota oficiosa.
Un altre sobre subhasta de lee
Málaga, 19.— A la una de la mariGovern
que
Ha
afegit
el
cap
del
obres d'acabament de la carretera de
Madrid, 19. — els passadis-os de
iac ta r de "La Voz" diverse; inaniiestaLa reorganització de les forces republicanes
nada s'Ida descobert una evasia de
tions relacienades amb la Llei de Con- encara no hacia rebut el document Sant Sebastii a Alfaro de Peda, pel l'Ajuntament han sovintejat avut eli
presos e:1 aquesta presó. S'ignora el
traeres de Conreu a Cgtalunya i el con- del President de la Generalitat en set: pressupost de mando pessetes.
rurnors.
Madrid, 19. — Lit 1 vriiili pnhlicii nvor Rocha. No iS cstraay raie en nombre, puix que en aquest moment
resposta a rofici del Poder central.
tractat
l
Un altre sobre relació de les obres
Es parlava de l'in donat a la sabvea- aqueas metí el següent sobre cl mameC aq uesta conversa sagt
aliare Planacj at entern de la dita Llei
Un
periodista
ha
preguntar
al
miqualsevol de les ducs designacions es fa una requisa dintre de la penó:
En primer Haca parla extensament del nistre de Marina si era cert que pcn- noves de carreteres a subhastar en el ció de capitalitat u de I assumpte d.: perlino:
pera es creu eme són molts. Es creu
prablema. i posa de relleu la compe- sana dcixar la cartera d'Estar que ve present exercici.
Blac Patronal. Sobre aquest dar:er as"No obseant raparent calma politis que deixem apuntades. Sense que pu- que entre els fugitius figuren diversos
tencia del Parlament de Cataltmya per exercint interinament d'eneä que el
sumpte es parlava del propä;'t d'uti que vivim, venuts al pes de la tzmpera- guein afirmar quina será la que es socials. A la presa s'impedeix 7enAMPLIACIO DEL CONSELL
a legislar sobre la dita Lid. Parla destancament general i una mainiestacia /tira, el cert es que en aquests hes, eb porti a la practica en definitiva, ens trada als periodistes i la policia es
Pita Romero marxa a Roma,
pees del Tribunal de Garanties que va senyor
molt distintes direccions, testa d'' lbs'' inclinem a creme que te mes versern- ncga a facilitar informes. Han estat
Rocha ha contestas:
Encara que en la nota oficiosa no pública de protesta.
senyor
i
el
Interrogar sobre aquests turnst a, el rant sobre el futur imenediat, la inicia blanca la del nomenament per al no( mobilitzades totes les lomees Per a busfallar el recurs , i diu que el dit Tribu—Si, ' aci en el cotxe l'acabo de es parla per a res de pressupostos, se
que deixa vacant cl senyor Pi , a Ronal. en comptes de datar una senten- deixar.
car els evadits.
sap que, en links generals tractat ministre (le la Governaciä ha dit, tele- ció del qual en cap cas bo es peala re- nitTo.“
cia jurídica donä una sentencia política.
El ministre del Treball ha Iliurat de les orientacions de la nona Ilei eres- rint-se a la inspecció l'Ajaraamena tardar del mes de setembre.
Diversos extremistes han aconseELS MALCONTENTS
:i va trametre la LIA perquè resol- als periodistes la segtient nota ofi- supostiria. El senyor Matraca ha expo- que arribara fins on l'ordre eh/ 2 dc discrepants, cada dia mes, esque-res i
guit llirnar els barrosa d'una de les
ne- si s'ajustava o no als preceptes ge- ciosa:
En
unes
notes
politiqueo,
el
diari
sat la pnlaica que es proposa desenvo- juliol rautoritza. La inspecció abraeara dretes, republicans autèntics i reptad:.
reales que comuniquen amb la sala
apteciaeerala de la Censtitució i de l'Estatal:
A les dotze i al Palau Nacional lupa r per aconseguir una rebaixa apro- tanate la desfila del recarrec sobre coa- eans circurnstanc ia ls , hi ha una
"La Voz" diu que en un mornent de visites i p er una iineatra s'han desperò el 'Tribemal, en lloc de determinar han celebras un Consell els ministren, ximada d'uns 200 milions de pessetes, en tribucia. En el cas que resultessin car- cM en que tots coincideixen: en la que oportú els republicans de tots el; ma- Peniat al carrer.
¡abre aixia denä una sentencia negant seta la presidencia del cap de l'Estat. els propers pressupostos, amb el prop q recs contra l'Ajuntarnent,s'arribara fins el Govern que presideix cl senyor Sam- lisos estacan units com el 14 d'abril.
Fins ara se sap que entre els que
tata competencia i autoritat al Parla- Com de costum, el senyor Saniper
per no es presentar á a les Corts.
-sid'arbfnvelcópsuota- en indica la llei.
No creu en l'anunci de les eleccions s'han jet escápula figuren Enric Toment per a legislar sobre la n-.atéria. No ha fet un discurs exposant el mes tia en tres etapes. Ha indicas el ministre
Ens morasen' anar — ha afeg it — a
Davant d'aquest a realitat induitutiblc municipals, perque en la data que es ledo Díaz, Josep Pareja Rodríguez,
era això el aue den/anal el Govern. sortint de la política nacional i des- de Finances la necessitat imprescindible un regirte d'excepció (Entre la Ilei md- es prepara, com és natural, la ot.ustitq preconitzen no existirá el Govern ac- Josep Siliceo Victoria, Cipria MinSi 'a sentenzia slagues limitas a as- prés ha sotmès a la signatura de S. E. que s'arribi a aquest sacriiici, per tal nicipal per a Madrid. Le carta muni- ció. quina forma? En aixO está la tual. Dintre el Govern no hi ha una g= atarceIiano i Antoni Rovira.
senyalar els defectes de la Ileí. el Go- diversos decrets.
Aquest darrer ha estas ja detingut.
d'evitar que el déficit segueixi en aug- cipal la coneixerà el Govern dintre pous major disparitat d'opinions.
completa harmonía, pina que alguns
vern de la Generalitat hauria preparar
En el petit Consell que abates han ment. Els ministres s'han mostrar con- ches.
Segons sembla — i ens atenim a inperque co- Tots els que s'han fet escàpols citara
Es sabut que la inspecció enrainiana- formes de seriäs origen — alli un .5 ministres estan disgustats
el n'ella perquè el Parlament rectifi- celebrar els ministres s'acordä que a formes amb aquesta orientació i escovan
encuite p an en els successos relen absoluta autonomia per al después tots aquells punta que peguessin les ¡cates colombianes q ue en com turran la reorganització deis serveis de da al senyor carbonen comen e,drä dc- inspiraciä s'aclareix de P e 5 iä i e s en, enrotllament dels pressupostos dels volucionaris descabdellats el mare
motivar plets inútils.
-meoraciódlsbnt'Ame- llurs respectius departaments.
mä paseas.
cine procedir atenent, sobrctot, inserta respectius alinisteris.
darrer. i recentment van comparéixer
La dita sentencia pllitica del Tribu- rica se celebraran a Huelva a prisos a les conveniencies sacionais, con.
S'ha parlat Ileugerament de la conTambe hi ha disgust en el partit davant un Tribunal d'urgencia, que els
sal de Garanties constitueix un atac con- mera d'ajzost hi assisteixi. en repre veniencia de celebrar eleccions muniun
canci
'orase
ds
LA SESSIO D'AVUI SERA
nt
siderant improcede
radical, davant la possible contingen- va condemnar a nou anys de presida
sentació del Govern, 1 ministre d'Estra la Constitució i contra l'Estatut,
MOGUDA
politica, es petisa en una situact't tener - cia que el senyor Rocha pugui suhs- Silicio Victoria és el cap d'una bancipals, i com que el Consell d'avui ha
significa ein acte d'hostiatat contra el tar i Marina, senyor Rocha. Per tal estat curt i aquest assumpte requereix
S'anuncia que la sessió municaal s'e media. Ult Govern de ..epresesmems tituir el senyor Samper en la Presi- da d'atracadora que ha vingut actuant
regino. Una moca daixa és que han de donar el rnajor relleu als esmen- un gran estudi, s"na acordat celebrar un detná. sera moguda.
amb èxit cte aquesta capital.
inolt set-111)1111ns a l'actual, nerä alai) un dencia del Consell.
compartir la sentencia Sánchez Roman, zar; festivals, el Govern enviare a consell extraordinari per tal de tracSembla que ela han ajadas en la fuCene es recordará, s'aborda:a ra-,- altre cap: potser el ministre l'Estar.
Tampoc
no
hi
ha
satisiacciú
en
la
'Miguel Mama, Angel Ossorio i Ga- Huelva un creuer un destructor, la tar amplament aquesta Miestió.
ida Francesc Carmona PMeda, anarsimple que ha motivat la pruíesta del senyor Pita Romero; potser, i mas pro- CEDA, com leo demostra l'ocorregut
llardo. i altres personalitats contràries a banda de música marinera de Cádiz
quista,
i soldats que aquesta /lit presbablement,
el
ministre
d'Agrictatlba,s,..El ministre de Justicia ha sentires al Bloc Patronal.
en la reunió de la Diputació permai una nodrida representació de l'exerl'Estatut.
L'alcalde ha rnanifestat que trina re- tirar Cirilo del Rio, molt ben co vuderat nent de les Corta. Els quatre diputats taren servei de sentinella a la presó
President de la República el nomena Sha dit que el Govern de Catalu- cit.
1 que han itigit amb ella, abandonant
Es designa abrí mateix una repte- =ni de magistral del Suprem a favor leas una repre s entació eid BI c, que entre tots els republicans.
autenomistes no estaven disposats a el corretjam i el fusell.
rya. en no acceptar la sentencia, hasha mostrar contorme amb el prat t'e
Perd tancant el pas a la idea da que t donar Unes vots al Govcra.
s:a atemptat contra la Constitucia; sentació del Govern perque formi de l'actual sots-secretari de Rinances i
Govern
"de
contemporitaaci6"
surge,:
calde
sine
el
La policia, aixi com lotees de la.
raposas ahir per l'a l
Mentrestant s'intensifica rorganit- zuárdia civil. diatalt i de seguretat,
/será encara en aquest cas convindria Part del Comité encarregat de pre- un altre sobre nomenarnent d'un funcio- vista
una declaració del senyor Lerroax taurecordar que els iniciadors del gest parar la commemoració del IV cen- naA fiscal. Tamicé s'ha acordat el norne- cobrament per l'Ajuntament del artn- tenticitat de la qual ens consta.
zacia deis partits republicans, i a practiquen diligencies per a detenirtri
sobre
rètols.
tenari
de
la
fundació
de
Lima.
Als
nament dels quatre fiscals del Tribunal
anticostitucional no han estas els caMadrid n'hi lea u/1 que té ja més co- las.
L'alcalde supuso que la qtresti", queEl sen y or Lerroux ha dit:
talana. Les dretes, vulnerant rarticle solemnes actes que arca) aquest mo- de Cassació de Catalunya. No &han fatitzants que cap altre partit polític.
—El Partir radical no recolzara
dará re s alta denla en la sessió cae se
Sernbla que els fugitius es relució25 de la Constituid. han jet que es tiu se celebraran al Perú, hi assistirá, cilitar els norns dels designare.
que eis que
endava nt altres Doverns
D'acord amb el que ja va indicar als afiebrara.
cotessin els havers de la clerecía i la en qualitat dambaixadora extraordiES PREPARA UN MANIFEST nacen arnb elements extremistes de
13
presitleixi
el
seo
cap,
eme
sóc
l'exterior
de la oreada
naria
d'Espanya,
l'eminent
escriptora
seus
companys,
el
ministre
de
FinanLIA damnistia. que. segons un meDE LES FORCES REPUQue pretkn el senyor Lerroux? Posamorable document, era una Llei anti- Concha Espina, designada a Isefecte. ces ha reunir al seu deseara els direcBLICANES
en
manca
una
idea
que
fa
ternps
prengue
També ha estas designada una re- tors generals del seu departament, amb
renstitucional, pera amb tot i saberrehellia er ell: la de presid i r in Gocen. mi Madrid, 19. — "Heraldo de Map resentacó de l'Estat per a prendre l'objecte de ranciar impreesions arnh Seüueix
las es firmà i es complí.
joritari, en el qual estiguin rea•esen- drid". parlant de la reorganització
El Govern de la Generalitat, que no p an en la Comissier organitzadora de ells sobre l'elabaracia dele propers p resUn atemptat social
patrons macIri- tate els radícale, els populistes ee G.: les
torees republicanes, diu que és
supostos.
e5 un Govern de l'Esquerra, ainä de l'ExPosició mora.
Robles, els marre els liberal% anula
El
ministre
de
la
Governació
s'ha
malicié, de partits de centre-esquerra,
ele molt possible que s'estigui redactant
També alean eicupat els ministres de
lenys
crates, els regionalist e s de Carnea,
esta diaposat a reformar la Llei per ocupar de la situacid de l'Ajuntament la situació de l'Ajuntament de Sevilla,
un manifest dels republicans dirigid Es ferit greument
progressis te s i els independents
2 fer - la mis perfecta. Ansb alai, s'a- de Sevilla , tant en relació amb el Barrí: i han tracias de la urgent solucia que el
al pais. Afegeix que potser l'encarMadrid, 19. — El Bloc Patronal ha tual ministre d'Inditstria.
tenen les peticions d'alguna propieta- de Crèdit Local dependent
regat de redactar aquest manifest sicas
requereix.
Cum
que
en
la
reuni6
de
ra
per
a
la
p
fet
pública
una
nota
en
la
qual
rccatramEl
senyor
I.erroux
com
com
per
;a
falta
de
pagament
als
funria del camp i a la cegada s'atén
gui el senyor Sánchez Ro/11am comisa
cionarais municipals. el que acusa una la Diputació nermanent de les Corts el mana als comerciants que continuin amb realitzachl daquest intent amb l'aiut sionat pels senyors Azaia, Martínez
també el requeriment del Govern
i
ntar
endavant
el
p
Pogut
no
;la
Gaya",
cls
anuncis
coberts
com
a
protesta
condecidit
del
censor
Gil
Robles,
el
anal
vies
ves Perq ue s'ajusti la Llei als pre- notòria urgencia per a resoldre el seu projecte per afavorir l'Ajuntament
Barrio i probablement el senyor MaueepreS generals de les Lleis bàsiques Problema p lantejat. En el pròxim Con- de Sevilla, i es troba era amb dificul- tra l'intent de l'Ajuntament de cobrar un prestarla el seu concurs incondicional, ro.. A aqueas manifest dels grups resell ordinari es tractarà ele lEaspertine la idea afavoreix els seus proimpast pele retols.
),l adrid, 19. — A in matinaaa, al
et ii •República.
tats d'ordre legal per a fer-ho, els mipublicans d'esquerra seguirá una in- carrer Ample de Sant Bernard. s'as§
Diu la nota que davant la rectificació pdsits.
El Gevern de la Generalitat is tan sumote.
en dec- tensa propaganda a tosa la peninsula. produit un atemptat de carácter social.
Entre els altres assumptes que slan nistres estudiaran detingudament aques- de l'Ajuntament, el Bloc havia dispo;at
espanyol com el de la República i co
Creu el cap de la Ceda que,Samper,
ta
qiiesti5
per
veure
si
es
pot
trobar
una
El primer acte se celebrará a la
que ea descobrissin els anuncia de les te. Lerroux ha de reemplaca r
Marxava pel dit careen l'insa eztor
por desoir res que tendeixi a evitar despatxat, fi g uren els següents:
Marina. Decret concedint la Gran enlució. màxim tenint en compte que hi purtalades, perö dawent la contradicció otie el Gocern que constitue i xi el cap plaea de braus de Madrid i hi pren- lis Companyia de Tramvies senyor Rapugnes lamentables que puguin degeha
obrers
i
ernpleats
del
dit
Ajuntadran
part
com
Creu
del
Mérit
Naval
a
Mr.
Henry
a
oradors
els
repredels
radicals
sala
de
procurar
que
subates
el
repeno Garcia Peña, de 2.7 anys, acotanerar en tragèdies. Però
ment que no cobren llurs havers i es que existcix entre les manifestacions tequeriment. queda en peu la sentencia Rooseceit , sots-secretari de Marina troben co trna situació compromesa.
tes al Bloc i les facilitats pel sena an sisteixi fins a la propera primavera. en sentants de tots els sectors signants panyat del cobrador de la materna Con.ja "republin decidit", el podra del doeurnens.
Cel Tribunal de Garanties, arnb el pe- dels Estala Units d'Arnerica.
panyia Pedro Herrero Plaza.
Rico
a
la
Precisa,
després
d'haver-se
que
ell,
ri ministre d'Obres Publiques ha preUn arre autoritzant el ministre per
rill que un Govern vingui qualsevol
En arribar davant l'esglisia d: idos 5sentas als seUs ets Mpallys U11 projecte de compromès a defensar amb tot alteres succeir...
hai vulgui fer-la cornplir; i això es a concertar directament el canal de decret, pci (mal
en la sessió de
Pedí aquest Ministeri Lerroux, a
Serrat, un individu que eslava a la cara
e 'crencedeix a les la fórmula expressada
el que cal salvar. Des del moment en la bateria d'acumuladors del subman
tot
aixía
s'utilitza
que
i
vist
se
del
recolzament
de
cedistes
i
redivendres,
tonada del cartee de Quiñones ea enferroviàries l'explotació de
ene el Govern demana que, que vo- "B 2 .. per un valor de 2 554 1 5 . 45 pes- Companyies
gionalistes, sembla trotan . obstacles inpegar un tret contra riaspectoa, iríalinks de transports per carretera, en per acusar de precixxxx i agressiu
tada la Llei pel Parlament, s'ajusti a setes.
Bloc,
aquestrecomana que continuin eis franquejables. Decididament. resulta- s'encarreüa
mediatament ha iugit en un autentabl.
coordinació
amb
les
'Mies
fèrries cae
Idem ídem, una hateria d'acumulaConstitució i a l'Estatut, vol dir
retels tapats.
ment. el rebutgen les esquerres.
El senyor Garcia ha caigut a sena Si
,.at es reconeix la competencia del dors del al:hl:latí "B 4", Per igual exp loten, a fi de donar facilitats a armes(o y eres presiE;
clar
que
nualsevol
sumptes indiüenes temps que deia:
tes Companyies per a llur desenvoluParlament de Catalunya per a legislar valor.
pel
cap
dels
radjeals
Martha
l'antiNOTA
DEL
BLOC
NOVA
dit
Un altre ídem, ídem, per a modificar pament i per al del tràfic.
mort.
sabre aquesta materia. Sobre aquesta
patia dels elements esquerristes: Penó
PATRONAL
Com que en el consell d'Atan hi haría
El cobrador que l'acompanya va tumel contracte q ue té firmas l'E s tar amb
Tetu:in, 19. — El coronel Capaz
base la solució del conflicte es
tina cosa és la tirria parlamentaria, d'abastants
assumptes
a
tractar,
i
flamas
la
Societat
Anónima
Entre
Canales
i
bé
s'ha
sentir
ferit.
càrrec
de
deleEl
Bloc
Pahronal,
assabentar--e
ha
mes
possessió
del
eec
pereuè el Govern de la Generalitat
tac verbal, i raltra, molt mas greta la
Tots dos han estat auxiliats per dia ne ésser un Govern ferm i intransi- Tabora. per a les obres de prolon g a- se n'han despatxat alguns, els ministres de les manifestacions de l'alcalde, ha fct retirada del Parlament, per camele... gas d'assumptes indigenes. El coronel
han
acotadas
celebrar
un
Consell
extraversos
vianants,
que els han traslladat
ha sostingut una detinguda
pública aquesta tarda una nova nota
:ene clavan; una injusticia. pera, no és cid del clic sec de l'arsenal de CataNo hi ha acord concret encara entre Capaz
ardinari que se celebrara denla. En el la qual en sintesi diu que no hi ha enconierancia amb el secretari general a la Casa de Socors del districte de la,
testarut, perquè això no es una virtut cena.
el
que
sha
dit
de
tot
els
republicans;
Un altre donant normes per a !a Consell susrlit segurament es continuará cara acord anib l'alcalde ni amb el Condel Protectoras, senyor Manuel Pla- Universitat, on els metges de guardia
re.:ítica.
provisió de les p laces de secretan 1 'estudi de les economies que s'han d'in- sell; que el Bloc tramita aquest as- recons truir el Comise revolucionan del za, que acaba de tornar de la Pen- han apreciar a l'inspector una terina sle
1930 és pura invenció, l'origen de la qual
auxiliare de la Delegació de l'Estas troduir en els pressupostos.
Sala, que tenia la seva ea trada pes
ínsula.
sumpte sense influencies estranyes; que anal intenció es desconeix.
El governador general del Sahara esquerre, i sortida pel maxilar dret, quaencara que alta dit que no es cobraaa
100
Per6 en una cosa sí que estan con- ha comunicas telegraficament al co- lificant el sen estas de gravíssenrarbitri sobre els anuncis de les per- formes aquests elements: en impedir,
Sedes ni s'intentava cobrar, el cert és cocee sigui, que els amies de Gil Robles, novel Capaz l'ocupació de Sentara, po- bala, després de ferir l'inspector, ha feL'asamblea de la FederaL'apliesei6 de la que
Ola cobras, i amb multes u tos; que une ten han Jet encara declararions re- sic ie) situada al desert, i que té im- rit Ileument el cobrador.
la policia ha començat immadiattallegues fet la protesta se se g ui- publicanes, i els antics de Cambó, que portancia política, per ésser punt d'oció Espanyola de Futbol
Reforma A gritria sidanocobrant
hligat pas de les caravanes. L'ocupa- ment a practicar diligencia, per tal de
l'arbitri d'anuncis, que el formaven el darrer Govern onarquic,
m
ha
estat
efectuada
per
la
mia
de
descobrir l'autor del trzt. Per ncticiet
propi alcalde reconeix que no han de particinin directament, com a ministres, ciri
cantells que comanda el capita senyor facilitades per algtins testimon i a s'ha
:Madrid. 19.— Ha celebras nova tributar.
al Poder.
sabut que el cotxe en qae ha itial
Sant Sebastiä, 19. — Avui ha con- sessió linstitut de Reforma Agraria.
Galo
Bullan.
Per al Bloc, ei fonamental és que
Per tal de dificultar. dones, la conaLimas les heces tasques la Federaciä S'ha tractat dels avals concedits per l'arbitri no es cobra El Bloc assumeix
Procedent d'HM ha arrihat a Te- gresscir tenía el número 3442a. Ele
Espanyoia de Eutbol, i ha tractat de a la intensificació del conreu de 2o fin- la responsabilitat de les multes que l'ar- titula d'un Govern majoritari que pro- tuan, per via seria, el comandant d'Es_ agents .5:han presentar a, pardee an
SOUS: de 4 a 12.000 ptes. la competició de la Segona Divisió de q ues. i els avala
j erta el senyar Lerroux, na s'estan de tat Major senynr Peremonte, sots- tanca aquest entxe. an l'encarrtgle
pug na a mé s d'un bitrarietat municipal imposi als patrons res, i prohablement la solució triada será
governador d'aquel! territori.
la Lliga, sense que s . /leer adoptas majó de pessetes.
quest els ha dit que el vehicle ices'e>
per tapar Ilurs portes.
Les senyoretes també hi po- cap acord.
la retirada del Parlament, secundada
vis utilitzat en tot A eia dable, cosa
Sl s acordar que les finques DeheAconsella als patrona que segueixin pels socialistes.
que sala pogut comprova r faaii-ent. ja
La ponencia de la Nacional proposa sa de lorbiscoso i els vedats su ce- tapant Hurs portalades, empaperant de
den concursar des de disset que
Qué succeirà, en definitiva? Resulta
que el trotar estava enrelletamen • teta,
el campionat de Segona Lliga se deixin temporaiment per l'anuklaciO non les que signin arrencades.
aventurat formular orondstic. Pe yó exde
1
any
celebri
en
dos
grupa.
agrícola
que
acaba
el
mes
anys d'edat. Preparació, doposades queden les intencions i eta prosi::i nie
d e't.i'ét, ' indhiicahs";«;: aquse'neY' altotqxue e. rnofae;
estat novament
L'acord adoptas ahir per l'Assern- de setembre de 1935, a 16 parellers
pósits dels distints grups pelitics. En
via utilitrat des de feia algunes horti.
terme municipal de Peraleda de
cuments, etc.; LICEU DAL- blea desfent tota la labor realitzada ladelMata.
censen
i
Platees i Cates de carien ami
per la ponencia que es nomena per a
Tot sindi fa suposar que el mimarla dcl
recollit
trehallen, seguint cadascú el sen cama..
cotxe en que fui ragressor era fans.
MAU. C. \r alada, 215, en- estructurar el carnpionat de Lliga,
Sha acordar aixi mateix que Tul
que
publica
"La
LiberAquest
escrit
Segons les nostres u. t cies, In sp scobjecte de violentes discussions entre Melosa en l'inventan "Cerro talanes,
Osca, 19. — El governador civil tad" sobre el mnment ',n'irisa ha entat
Aquest
mati
ha
estat
19.
—
entant
del
Madrid,
del turne inuMcipal de Villanueva
tresol. Professorat oficial de alguns delegats. El reprei,
tor lea manifestes que ene que es traenatics
recollit "El Socialista". Ni tan solo ta d'una venjança personal d'algen
Celta es queixava que s hagués set del Ire sein, ilestinant - se a l'absenta- ha publicar una circular sobre el Pren comentar als verdes
¡EL SENYOR MADARIAGA
a'han salvas g is exemplars que en alla GENERALITAT. Asse- jugar al seu equip dos partits P er a ment de camperols. El nombre das- del Mal. La taxa per a cada classe
puix que fa alguna dies ngai
tres ocasions queden per a les redacEascens a :a Primera ',liga, partits sentaments es de 43 sobre la base de cereal es iixa segons la qualitat i
LA CARTERA D'ESTAT?
A
para Ides amb nut brador eer rczona
d'aques
periòdics.
t
i
anule
les
regles
que
cions
dels
airees
q
que
ha
justas
amb
crebant
económic,
g ureu-vos de no anar a cenue cada un cultivi individualment
-El Sol" diu, sobre Cl moment poHa estar denuncias per una nota prendre'l per no haver carat en
a l'efecte estableix. Assenyala sanper a després veure's relegas altea ve- una parceHa de 12 hectarees.
litio:
politica sobre els rumors de la re- cartee que viatjava en el tramv.a set.
cions molt severes per a venedors
tres insolvents o improvisats gada a la Segona Divisió per un acord
Per últim uhu acordat que les fin"Des de fa algun tenles es parla de constituci6 del Comité revolucionad volant. Tarnbi sembla que raí:asedar
al seu judici illegai de EAssemblea.
ques "Torrecilla" i "Peurogusillo-, comprador; gel' negociin a preus mes la probabilitat que el ministre d'Estar de 1930 i per un solt sobre detonad- ha dit que havia amonestas i imposl
baixos que els oficials de taxa,
També Ora discunt el fet que l'A- s: g uin destinades als fins assenyalats
actual,
senyor Pita Romero, es queth nada actuació del secretan i particu- alguns correctius a airees cobadors 1
19. — A les onze del mati
S'autoritza els governadors renes, que descendí a la Segona Lli- en l'apartar a) de la base 12, dc la seMálaga,
celebra al Teatre Vital Am a una a Roma definitivarnent com a ambai- lar del President del Consell d'Estar. conductors.
1.1ei de Reforma Agraria en relució
ga per haver-se classificat darrer en
L'inspector lea ategie que, degut a la
a‘isemblea d'agricultors per a dema- xador (le la República a la Santa Seis.
per a revisar els estatuts la Primera Divisid l'any passat, se li amb la seca base 16. A les diles fill- nar al Govern que es compleixi Sala parlar tambe que, arribat aquest
rapidesa amb que s'ha cemes I cu css'ti,
q ues q uedaran assentades 20 families. laxa del Wat.
la rnent,
el senyor Rocha cessarta en
om
qui er: l'imli1:inasi
' sh.a pegue admiar
,
Els conflictes
hagi atorgat, per pressió dels delela seva interinitat cona a ministre
er sen.yes
de les societats
v idtt ni iixar-se en les :es
S'acordà elevar al poder púlale unes per a reintegrar-se plenament a les
gats bascos, que ja intentareis fer-ho
—
La
"Gaceta"
publi
.
c
Madrid, ira
onclusions demanant la modificació seves funcions de ministre de Marina.
treball
La policia continua 'es seves iirest"
, a una ordre de Governacia comuna en l'Assemblea de Madrid, Eascens a
del decret publicar sobre els blats, a Sembla que aquests fets s'acosten, i
Hi
maror
aCOnscaue-a
fi de fer-lo mes eficaç.
fa ns a tots els governadors civils que la Primera Divisió. Els representants
Ceuta, 19.—Els obrera que trealaen gacinns, per tal de Yerme ei
que per tant cosa propera aixi mapoden acordar la revista, dels estatuts dels clubs Celta, Unió d'Irun i Marassistiren els diputats senyors triz el nomenament d'un titular per a a la carretera de Monteacho, i en la aetenir l'autor del Ir
els a¡raris
d'associacions inscrites al registre cia, que es cenen perjudicats per
Eduard F rapolli, Bernard
construcció del nou mercal, s'lain
Laude, la cartera d'Estas_
cp rresponent. concedint un termini
Francesc Burgos, Martí Gómez i
No tindria res de particular íillt claras en vaga per haver-se Se,p
perque els que tinguin defectes le- aqueas acord, consideraven que no Si
Martí
R
odríguez,
i
Ciudad Real, re.—El diputar agral 'assemblea es aquesta designació recaigués en len- iin comprima Intervenaa les aus rritatt.
gals puguin subsanar-se, o cerque hacia cap rad per a concedir aquest
ecl tnig dcl major entu- ministre al'Inatruccia Póbliea senyor Per tal de resoldre el cooflicte.
Els flequers madrilenys
els governadors utilitzin els drets que ascens a l'Arenas. Indicaven que, en ri per la provincia settydr Andreu Ma- desenrotllà
Oviedo, 1 9. — l e er ;Lit er esta: alroto ha dirigit ccc escrit al perlódic siasme.
Salvador (le aladariaga, actual delegat
Ilei els concedeix.
tot cas, es podia haver fet una elitni- "El Pueblo Manchego", en el qual
P amplona, 19. — Sota la
miadat un obrer, slan a(clarat
n••n••n•n•11.1....G.
a
la
Societat
Nacions.
d'
Espanya
pr esidennatória entre els tres clubs que han diu que esteva disposat a separar-se cia del guvernador civil, se celebre Com es recordara, quan senyor ga eta °brees del grup atale de la Ilt.
Demit deixaran
la minoria agraria, a que pertany, una rcuniä a la ddial
den Espanyola.
demana quedas eliminats de la Primera Divi- de
assistiren
terra- pi adariaga deixa d'ésser ministre el
L'atur cha generaliizat a la qua,
per collaborar en un Govern que no
'
sió i l'Arenes, i el vencedor ascendir resol els problemes agrícoles, clau- tinents i fariners, per tal d'arribar a propi senyor Lerroux indica que lisaun acord respecte al funcionament /MI algun temps se'l nomenaria per al totalitat de les mines (are explota la di
auxili
Ilavors, per merits, a la Primera Di- surant el Parlament abarra que que- de
t-t empresa.
la Junta de co
de blats departament d'F.stat.
Madrid, I " La NactOn
Bilbao, 19. — Continua la s esee d'ovisió, i no per graciós atorgament dessin resoltes les dites einestions. i ande el propòsit ntractació
Ami) tot, hi ha una probabilitat que
d'evitar
que
sigui
anuncia que, davant la necessiContinua en la minarla per indicacions
te tot raspecte de convertir-se en un brees carenssers. Han tse rdat
tat de renovar el seu material. d'una aasemblea.
del senyor Martínez de Velasco, que burlada la taxa d'aquest article.
iet positiu, i segons la qual no anirin zar-se amb els dita calaren els teshallaEl delegas del Celta Samba pro- sla sumar a la seta manera de penEl governador rehé una comissió elo
Madrid, 19. — El, flequers han en.
acut als aíflics j simpetitzante
dors de! ram de la pail.
a aquest !loe
si. senyor Madariaga
Termal, 19. — Per us er coas ac - viat als periadics un escrit en el qual
Porque l'ajudin en la e ealització testava del fet que l'Atlétich de Ma- sar. En igual sentit s'han mandes- d'obren de la Ribera, de Navarra, n . a la representacid diplom/etica
date:otea/a obra. Anuncia que pu- drid, veient segur el seu ascens a la tes els representansa a Corta agraria. els quals Ii interessaren que geationi d'Espanye einvant els soviets. Es ciar ntiadats altrims obren •v les dl,re, ilel fan histaria del conflicte creas des
sarit en circularid Un paquel Primera divisid, traiciones els seus Han dirigir un telegrama al president a Madrid l'obertura de la fabrica su- que el nota de l'ex-ambeixador a Para feirocyril d'Alcanyis, el Sindatt s'a2 de comencaments de juny.
Anuncien que davant la passivitat
d'aecjong dg 100 pesseten, do la compromisos en compensació al be- de les Corta anunciant una interpels crera de N'arcilla, tincada actual- sosa per a un dele, carreet indicara. dirigit al consumiste en aollicisud
dal Poder públic, des del die Si del
lació al Govern per a la propera m- ment per no haver contractas remo- Abre al null el senyor Madariaga tin- reingrés. En cas
sórié C.
cornead infrien a !a corrent mes cesaran la tabricaoidi
nefici que se li atorgava.
ajó parlamentaria.
latxa per a la campanya d'aquest any. guié una Ilarga conferencia amb el se-attc...
t.
del pa de iami/ia.

ció per a l'Ajuntament -.—
de Madrid
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LA PUMILIOITAT,

A Caäaqués

Un borne se suicida
per que no podio
mantenir la familia

Ha mort
Emill Amigó
Abans-d'altir, al vespre, morí, a l'edat de 64 anys, l'esceno,raf Emili Amigó i Castelltort. }feria mascar a Barcelona, i cursa eh seus primera estudis
a l'Escola de Belles Acta, on exeeRi ela pintura decorativa. Mes tard de,
xeble a l'aula del mes s re Lluis Granee
S'especialitza, més enclacant, en rescen
gratia, coHaborant durant llar, temo:
amb Ramm Batlle. La raó Balite i
Amigó gaudi sempre le gran popularirae Els innombrables l elms tuielAs Pe,
Entil( Amigó són un ni,del del genere
Fa uns tres anys Amigó es rcurä dla pintura teatral per deaicar-st de ple
a la de cavallet, en la •pial es dedacava
rigorosament la sera 1.ersonalitat.
via especialitzat en la pintura (le flors
i hodegons, i totes les exposi: i ems qe tes/ aconseguiren un bon acollitneed tart
per part del públic com oe la premsa.
Ahir a la tarda s'efectua l'e úterrarrent. al qual assistirm rombroscs personalitats del nostre •sr,'m artiAie sute
volgueren retre el seu "creer hossnenatge al malaguanyat pintor.
Reposi en pan.

".. Divendres, 20 de juliol de Mi

treballaren La Volta ciclista
dilluns a la S. A. F. A.
Comarques Catalanes
a
Frene
de Bienes
51.ere"...
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TARRAGONA

L'Orfeó Canta de Pitria
Colònia
Els optimismes dels "supporters" Escolar :: Dispensari Antituberculós
de l'equip espanyol són iRitnitats. Un
Turisme Noves diverses
cronista experimentat ha dit: "Si hi
Tarragona, 19. - Diumenge, a las
llagues hagut guatee espanyols mis,
de tires pes i mis atlètics, propio per deu de la nit, al tea:re Principal, se
als descensos i les planes, encara que celebrara un concert a (arree le l'Orsense exigir que igualessin als corre- feó Cants de Patria, de Girona, perra
dore francesas i talians, la Volta bau- nyent a la Secció Cuitar:1f, de t'Arene.,
na estat seca. Perque aquests corre- Social Democrätic, d'aquella civan.
- El dia primer craas,st smitte ea,
dors haurien permes de descansar els
escaladors i haurien mantingut so- a Montblanc, on romandrà un mes,
Isrerament la puntuació guanyada en Colónia escolar subveneionada pea aquea
les etapes alpines. A l'equip espanyol Ajuntament, la qual estará integrada per
Ir falta, dones, la defensa. Els suissos 6o nene i 40 nenes.
- Ha complimentat r 1 COnlis5111
podien l'a yer exercit aquest papen, pera no ho han fet. Adhuc els craauell la Generalitat el nou de!gat da Finances
d'aquestes comarques.
país muntanyós, de distingir-se ett al- L'Ajuntament ha creat el Dieguna cosa, es legic que es distingeixin a escalar. No hi ha hagut bar:ira- pensari Antitubereulós, f:lial de l'Insti
nia en la constitució de regulo ibero- tut Municipal d'Higiene. Aque3t
suis, que resulta absurd i altament pensari facilitara a tots • s pares •e fu
perjudicial per als espanyols, perqué milla la vacuna antituber:tdoea deis do,
els seus esforços són neutralitzats en tors Calmette, acompanyant les neces•
gran part per l'escassa válua i me- saries instruccions per a la seca apli
Abrir a la tarda fou detingut un in - nor entusiasme deis corredors helvè- nació.
divida anomenat Félix Rodriguez. que tics."
- En assemblea general ce Arad,
era viatjant d'una important casa es- Tornant sobre l'entusiasme dele cor_ pel Foment de la Sardana "L'Harten
tablerta a la Via Laietana, i que en redoreespanyols resulta interessant de nia", ha quedat acordada la cone s ituci s
realitzar els viatges deixava de pagar consignar que tots els seguidors de la Tuna colla que representi renti.:t aa
a les fondee on slostatjara, i deixava Volta, sestee excepció, han advertit en el concurs nacional sardanistic me proLa S
- 'ecid d'Assistencia Infancom a garantia part del mostrad, que ele espanyals aquesta qualitat que cap peranient se celebrara a Barce!..lia
- Ha estas convocada per al ssineot
és de gran valor, el qual ha pogut dels a:tres corredors no posseeix en
til de la 'llesideuvia Internacional
de Senyoretes Estudiants, ens
El diumenge dia 29 de julio!, esser recobrat integrament per la po- tan alt grau. Tots els seguidors eón diumenge una assembha de l'entitaa
"Els
Amics de les Pla t ees", 1:mt ta"
testimonie
del
que
succeeix
freqüentlicia.
prega la inserció d'aquesta nula: de dos quarts de sis a dos quarts
ment durara les etapes. Sovint apa- d ' emrorar el prorzrama de festes gafe se
conseqüència de la lletra de set de la larda, se celebrara
reix vara la carretera un grup d'es- celehrarä enguany a la del MiJ
que feu publica tota la premsa una batalla de flors a la pina de
Taceta
AVIli ha arribas
panyols residents a Franea, gairebé
de Barcelona, donant a coneixer S'Agarisi.
sempre treballadors agricoles, que en_ martaje autocar amb ro excursionistes
Seran admesos, sense pagal'estat en qué es troben ets untusiasmen anulo la sola preséncia els francesos. Aquesta expedici A esta 01,ZdTolosa "La
seas compatriotes. Immediatament nitzacla pel periòdic
fants malalts assistito a rflos- ment de cap dret d'inscripcio.
sorgeix sin "Anim, Trueba!", "Apa, Depcche". Han visitar Tarragona i els
pital Clinic, beta rebut nombro- lots els vehicles de tracen') aniseus
monuments.
Esquerra!",
"Apret
a,
lolonterul•',
mal
i
mecànica
que
siguin
acses demandes sobre la forma de
"Fort, Cafiardol''.
- L'inspector interramarcal rfe
pagament de la queda mensual ceptats pel Jurat d'Admissió.
Els quatre espanyols responen im- nitat, senyor Folch, ha fet una visita
Aquest Jurat es reserva el tiret
de 25 centims, i davant la immediatament al crit encoratjador for- d'inspecci9 als nobles d'Aseó i IOMelre
possibilitat d'atendre-les direc- de rebutjar tot vehicle que c onçant tor seguir la marxa. El que mes amb l'objecte cl'aranlar el probl!ma sasideri allusiu a afers religiosos
tament, fem públic:
Allir es procedí al desnona- es distingeix en això és Caftardo. Ele nitari d'eliminació dele 1' 9sits de l'oh
Que és indispensable que els o politice, o mancats de dignitat
crits infonent-li anim troben tot seguit El ressiltat ha estat satisfactori.
nieta, per manca de pagament, eco i es tradueixen en impressioMoviment del port. - Vaixells enlectors que s'interessin cerumen!, artística.
Les flore, ramells i fullatges Ist local que a Horta ocupaven nants esforços. Molts seguidors parlen trase: "Les Tres Manes", de G•nocso;
per la solució del problema no
rk
Sindicals
Enics.
"Ponzano",
"Tarja", "Peseta Ar-las” i
frequentment
d'aquest
"cas
Cafiares limitin a donar els 25 centims que s'utilitzin per a l'ornamenTota la documentació fou do, rhome obedient per excellen- "Einard Jarl", cap a Valéncia. mensuals, sitió que, ultra això, lució dels vehicles hauran d'éstraslladada a la Comissaria Ge- cia a les veus d'anirn dele seus coasprocurin formar grupa de deu ser forçosament naturals.
CERVERA
Duran! el transcurs de la testa neral d'Ordre Públie, j serie 'nit- patriotes i adrniradors en general.
persones dels quals ella ostentin
Durant l'etapa Marsella-Montpeel càrrec de tresorer. La tasca no podran Ranear-se confetti ni rada en 4ser permès el funcio- Per, quan amb la ferida fresca al cap
Futbe4 :: El cond'utilitzar- 'numen! dels Sindieats.
Cafiardo acanaaca penosament, apa- L'Arxiu histdric
que aquest carrec representa es serpentines; hauran
Altres naves
seller
d'Econornia
regué a un costat de la carretera un
ben petita-cobrar mensualment se flore ¡ manuelle nalusals, de
formats i mides que no puguia
Durant el passat mes de juny han
crup d'obrers agricoles catalans. Da_
les nou quotes dels inscrits
quest grao sorti un atronador ".Apa, concorregut a la Biblioteca Popular de
seu Grup-, però la seva impor- causar cap dany als espectadors
Cañardif. Aquest gira la cara visi- la nostra ciutat 723 lectors, i slan Ilei participants.
tancia és molt gran, puix que
blement emocionat, i correspongué a git mil cent quaranta-cinc volurna.
A tole els participante ala basimplifica l'organitzacio i conala salutació alentadora forçant ex- Durant aquests darrers dies ha estalla de folrs sels Lira ofrena
titueix el nexe d'unir:, entre nostraordinàriament la seva marxa
tat molt visitat l'Arxiu Històric de la
d'un objecte en iecordanea de la
altres i un /n'Italia que, per be
En
els
corredor;
no
espanyols
els
t'ostra
ciutat. Eure els visitante figufest a.
crits de les multituds entusiastes no ra yen el senyor Agustí Duran i Saat
que sensible a tota obra gran,
Els sera dedicat un te dansant
probablement voldrà limitar-se als jardins de S'Agarú el dijeois
Comuniquen de Ripoil aue el cama') produeixen generalment aquests efec- pene, director de l'Arxiu Històric de
tes. Aixö ho han constatat els que se- Barcelona. i Mr. Chandler R. Post, Ph.
al donatiu material.
dia 2 d'agost, a les sis de la humero 4572, ir la nu;rieula J e Gi- gueixen la Volta. i tetan d'acord a re- D., catedrátic de la Universitat
L'èxit, dones, de la nostra tarda.
rona, conduit per xofer Ramon Font
i Serret, de la companyia Sayos, a t ro- conéixer el resultat pràctic que es de- Cambridge (U. S. A.). Aquest, amb
obra, considerant cine volem ferLlocs d'inscripció: A S'Agará:
rivaria de la presencia a la Volta d'al- l'objecte d'estudi i reccrca de retauies
ia durable extensiva molt aviat Banys de S'Agará. A Barcelona: pella la nena de sis anys Dolors Ri- guns cotxes seguidors amb compaDaran aquests dies han estat
cart,
habitant
amb
els
seus
pares
al
a tota la Secció Infantil de 'rouring Club de Catalunya ¡
triotes dele nostres quatre represen- lliurats al nostre Museu importants ohcorrer de Vallfogona.
ta
n
ts.
l'Hospital Clínic, radica en la lears, Rambla de Canaletes, 9,
jedes d'art ; entre ells figura el litig aL'accident es produi en soler teament del senyor Claudi Gómez d'un
constitució de cent Grups
primer, primera, telefon 22319, vessar la nena la carretera quan pasarder de fotografies dedicades a l'Indeu adherits. Cal, per tant, que de sis a vuit de la tarda.
La
general
desclassificació
eara el cernió, i anä a parar sota les
cent persones ben entusiastes
rodes del rehi7le. Fou recollida pel prés de la catorzena etapa ventari Grafic de Cervera i la seva
comarca; la del senyor Agusti Duran
disposin a cercar entre Hure faxo:er i traslladada immediatament a
cónsisteix en un brocal! de pou, obra
Montpeller - Perpinyà
miliars, companys de treball:
una farmacia propera, on deix9 d'eescultórica
del segle XV; la del senyor
xistir a conseqüència de les greus feoficina, taller, fabrica, etc., o
La classificació després de la XIV Josep Campader6s, pintor i artista serides rebudes.
d'esplai: clubs, societats, etcèteetapa queda invariada, i és la següent garrenc, que consisteix ert dos magnira, deu inscrits a l'obra d'Assist. Antonin Magne (Frana), 91 In . fics dibuixos.
o m• 56 s.
sistencia Infantil, i que amb elle
- El partit de futbol entre ele equipe
2.
Marrano (Italia). 91 Im 4 rn. 38 s. Penya Joventut i F. C. Fonolleres acaformin un Grup. No els serä
3.
Vervaecke
(pelaren
independent),
difícil , segurament. de trobar-los
ba anda el resultat de tres gol a un a
En tina fleca del carrer de
9/ h. 36 in. 77 s.
favor del darrer equip esmentat.
entre els de convivencia dihria. l'Aro del Teatre, propietat
4. Vierto (Eterna), 91 h. r m. 35 e.
- Per motius particulars han estar
Qui negara la mines col•aboraciO Josep Cases, es presentaren ahir
5. Lapebie (Eranea). 91 la 41 m. 28 s. en aquesta chitar unes hores el conseller
de 25 cèntims cada mes per a a la tarda uns quants individus
6. Morelli (s egon independent), 91 h. d'Ea,moinia de la Generalitat, senyer
uns infante que tant ho necessi- de la Germandat d'obrers fle44 m. 26 s.
Joan Comorera i Soler i la seca espoten!
quers, per tal d'esbrinar si an
7. Geyer (Alemanya), 91 h. 52 m. sa, que després de saludar Ilurs (emiDes de Calella foren traslladats 13 5.
Això aconseguit, poden reco- aquella casa es complia la jortiere i diversos mines hast sortit altra
ahir a aquesta chitar, ¡ han ingressat
8. Speicher (Franca), 91 h. 52 m. regada cap a Barcelcna.
I h r- els impresos que facilitaran nada legal de treball.
a la Presó Cellular, a disposició del 50 5.
el treball a l'autoinunibus die la
- S'ha començat la trilla de ceeis
L'amo de l'establiment
Conseller interi de Governació, se9. Mariä Cafiardo (Espanya), 91 h. reals ; segons manifestacions de dicenResidencia. davant mateix de la agredí i causa diverses contunyor
Dencäs,
tres
individus
que
fo5;
itt
38
5.
sos pagesos, s'han ohtingut resultats faUniversitat, de dotze a una del sione a un delle, anomenat Patt
ren detinguts a la dita poblaci6. S'alo. Vicenç Trueba (Espanya), 92 h. vorables. Els dits treballs s'han efecmigdia i de \mit a nou del ves- Cabree, de 49 anys, el qual baguil nomenen Martí Dalrnau Turró, Pele- o m. 19 5.
tuat amb completa normalitat.
pre."
d'ésser assistit al dispensan t del gri Perich Cali i Pius Gironès GiII. S. 'faes (independent), 92 h. 5 nr.
tlistricte.
rones.
55 s.
CALDES DE MONTBUI
12. Louriot (Fraga), 92 h. ir in.
5 s.
Festival a l'Associació de Cultura
13. Molinar (independent), 92 h . 1 3 m.
La festa organitzada per l'Associazi5
24 S.
14. Frederic Ezquerra (Espanya), 92 de Cultura celebrada al Casino Caldenc
bou un éxit. Figurara en el programa
hores 42 rm 57 5.
1 5. Gestri (Italia), 92 h. 35 minuts un escollit festival popular da dances
catalanes a cärrec de 1 - Esbart Germa6 s.
16. Cazzulani (Itälia), 92 h. 35 ni. nor" de Cornellä, "Eshart Infantil"
eraquesta localitat i de
58 s.
La gran concurrencia que aisieti a
17. De Calusré (Bélgica), 92 h. 44 m.
lletrat senyor S. Calveces i Pone
la ¡esta seguí asub gran interés les :co42 s.
ens carnet una lletra en la qual deslacione
dels dansaires, els quals duda18. Franzil (independent), 92 h. 46 m.
ment que el fals Baró Gartringe Miren tina perfecta interpretació d'aquests
38 s.
gues establert un desnata al seu do19. Buchi (sufs), 92 h• 48 nt. 54 a. baile populars.
La publiquem amb gust:
20. Frne (Suissa), 92 h. 47 tn. 16 s.
El debut de I-Esbart Infantil" de Cal"Que el hará Gartringe no tenia
21. Vignoli
92 II. 48 m. 22 s. des fou nrolt celebrat pel
installat cap "Gabinete Jurídico EeoTambé tingué molt interés el recital
22. Buse (Alemanya), 92 h. 50 ni.
nómico Internacional", al carrer de
de l'Orfeó Calderi.
49 S.
Girona, núm. 26, ja que en armen lloc
23. Level (independent), 92 It,. 55 ni.
hi radica únicament i exclu,Erament
5.
el meu despatx, i jo no he ungut altra
24. Bondad (Bélgica), 92 h 55 ni
relea amb aquest subjecte, igual3.-Espanya: 276 h. /5 tn. 4 2 s.
12 s.
mear que altres companys, ele nome
4.-Alemanya: 277 Im 47 ti. 54 S.
25. GOIli (ItMial. 92 h. 59 m. 34 s.
dele quals per delicadesa no vull es5.-Bélgica : 2817 11. r ne. 14 s.
26. Le Greves (Erario), 93 la 3 m.
mentar, que rhaver estat vietima de
3 ) s.
les seves maniobres, ja que com es
El que han fet
27. Stoepel (Alernama), 93 h. 4 m
comprovarä en el sumari, aquest indi52 S.
Dia 3.-Paris - lilie. 2.55 km.
vidu donava norm de Iletrats,
Salazaed (independent), 93 b . 5 tú.
Dia 4 .-Lille - Clearlevilte, 192 km
els guate tenia certa relacio profes6 s.
Dia 5.-Charleville - Meta 159 km
sional, com si fossin cuilaboradors
29. lIerckemrath (independent), 93 h.
Dia 6.-Metz - Belfert, 220 kin.
seus, per poder fer servir alsei d'es24
s.
20
rn
Dia 7.-Rel fort - Evian, 203 km.
quer els seus noms respectables. De
3(1.
Meini
(independent),
93
h.
34
ni
Dia
8.-Descans a Fajan.
mis a mis, jo, precisament com a
55 s.
Dia 9.-Evian - Aix-les-Bains, 209 k.
advocat de diversos perjudicats pels
3t. Renaud (independent), 93 h. 39 m.
Dia ro. - Aix-les-Bains - Grenoble,
actes del baró de referencia, he estas
25 S.
227 km.
el que ha redactat les denúncies a la
32. Llucà Montero (Espanya), 93 h.
Dia 11.-Grenoble - Gap, lot km.
noticia
i
al
Jutjat
que
han
s?rvit
de
• base per aclarir l'actuació traques:
42 rn. 13 s•
Dia ma -Cap - D ign e. 327 km.
33- Le Goff (independent), 93 h. 47m.
Pa 13.-Digne - Nia. 150 km.
sublecte, pel que, lluny d'ésser un
25 5.
Dio 14.-Descans a Niea.
cooperador. sóc un acusador."
34. Ridot independent, 93 h. 53 in
Dia m 5.-Niea - Calmes. 128 km.
Queda complagut el nostre comu54 s.
nican!.
Dia 16.-Cannes - Marsella. Try) km.
35. 1Vanters (independent), 94 h. 4 ni.
Dia r'. -MaNella - Montpeller. 18e.
Voto .
38 s.
Dia
IR.-Mosupeller - Perpino a, 1;8.
(d'asid
36. Marcaillou (independent), 94 h
Dia 19.-De5can5 a Perrima.
Pons‘neu-gos oteb 1ot el
7 rn . 26 s.
te,.
us dospefdinoron
El que els falta fer
37. Galateau (independent), 94 h tt
clue senstdord
So escetdetsveteo peneor.
minuts 5 g 5.
Dia 2o.-Perpinyä - Az les Termes.
31 Gii55C15 (Bélgica. 94 h. am
de
uf( km.
Nns
30 5.
us ocedseu
Dia 21.-Ax les Thermes - Luchen.
3o. Kutebach (Alemanya), 94 la. 48
res km.
duo
rains sts 46 s.
La matinada passada esclataDia 22.-Luch on • Tarhes, ot km.
40. Riehm (Alemanya). 95 h. 46 m
ren dos pelareis prop de l'EspaDia 23.-Tarbes - Pan, 170 km,
3.5 o.
'Je Industrial. No causaren desDia
a4.-De5cans a Pall.
te
41. Folco (13lia), 9(6 h. 28 In. 48 s.
Dia 35.-Pan - Bordeas. 211 km.
gracies ni destroces.
2,50•-°"°
Dia 26.-Bordens - I,a Rochelle, 1 76.
ahir a la tarda n'hi fou trobat
CLASSIFICACIO FER NACIONS
Dia 27.-La Rochelle
Nantes, 146.
un altre amb la metxa posada.
-Freno: 374 11 . 19 m. 59 I
Dia 28.-Nantes - Caen, 278 km.
o arribà a esclatar.
-billa: 376 h. 15 ni.
Dia 29.-Caen - Parir, 321 km.

Joan Arranz, de 55 anys,
vet de Cadaquers, se suicida
llançant-se a mar des d'un peny2.segat de 35 mares d'alcaria,
proper al Cap de Creus.
El suicida deixa escrita una
carta adreçada al jutge. la qual
Ion trobada al seu domicili, on
expressava el seu propòsit
suicidar-se per no poder mantonir la seva familia. En la mateixa
carta diu que, a fi que el sen
cadäver no sigui trobat, es lligaria una pedra al coll.
El fet ha produit pregona
pressió en aquella localital.-C.

A les persones in!eresades pels infants
de l'Hospital Chic

El dillems vinent començaran
a treballar a la S. A. E. A., de
Blanes, 7 88 obrers. Dels obrers
antics deixaran de treballar-hi
una seixa n I ena.
El Conseller de Treball ha demanat a l'Empresa els antecedents dais obrers acomiadals,
un cop els tingui, els estudiara
detingudament per tal d'esbrittar
si els aroiniarlaments han esta!
tete d'acord antb les disposicions
legals.

Detenció d'un vialjant musa llest

La Batalla de Flors
de S'Aguó

Els S. U. d'Horta,

desnonats per no
pagar el lloguer

Un canijo' mata una
nena de
sis anys
-=-

rn flequer

de mal geni

Tres detinguts de
Calella, a la gres()

El Iletrat Sr. Calveres
no vol saber res amb
Llegiu LI P0311CITIT, frdliall11011-13
el "bario" Gartringe

Tres petards a ('Espanya Industrial

5'1'1

LLEIDA

Lesions per imprudencia

Garatge

incendiat
Altres noves
Jiilluins comenearan les obras de re-

paració del semi del cara, d'Ala,.
La jove Josefa Cuela, de 22 anys,
es dirigla per la carretera ai mercar
de Monerusa. El propieteri dan canuto
de la matricula de farraguna, Jus:p
Puig i Pasqual, l'acunsegui, i la
que pugés a l'auto. La jove re!osit e:
princspi, penó davant la insist \ns..a ak•ceptà. Una cegada en el cotxe, Puig
dirigí paraules indiscretas, i la ris, a protesta, Ilanfiant-se de
(21 ; resuhe amo
ferides a diferents parte del Cni. Pi. .g
fou detingut.
- En un garatge de remprssa Tangarina, del poble de Balaguer, e incen
diä a l'interior el motor a un en.o; Hispano, i quedaren destraits sastres t portes d'aquest. No hi llegue desgracias
personals.
- Ahir, a Mollerusa, a la rasa de
Josep Huguet, intentaren robar dos i •idividus. Els "serenos" se n'ado aren i
dispararen contra els inalactor s.. resultant ferit Ferran Sunyer, de 45 anos Vel
de Barcelona. Un altre fugi, aeompamat d'una noia rossa.
-Per estar beguts diveros otse,rs dc'
túnel de Viella, un d'anonienat Feances:
Asin Valls, tingué paraules ama el capatas, ¡ Asin resulta amb lesions al nas
ocupant se-li una pistola. Fortu denngute has dos. - C.

M ANLLEU
La festa mejor :: El treball
L'atur
L'Ajuntament ca preocupa de remeter latan toreéis que es presenta
cada dia mes amenaçador a la riostra
vila. Hom no sap encara quines mesures es prendran per tal de subvenir les necessitats dels afectats per la
cris:.
-Es prepara la (esta major, que
aquest any no será pas molt huida.
Els aficionats a la tauromaquia, que
l'any passat organitzaren diferente
curses de braus, aquest any han desistir del seu p opósit i peasen esperar millors temps.
- 1,a fábrica Senesteva reprengué el
treball. Com recordaran els nostres
lectors, estada tancada a causa de la
vaga de contramestres.
- Hom treballa intensament en la
construcció del nou camp d'esports
que resultará un formós Estadi com
poco n'hi hauran a Catalunya. Si els
propòsits es reairtzen, en aquest carnp
hi llama, ultra el terreny per a hitbol, pista de patinar, frontó, piscina
i camp de tenis. Els esponjas .estan
mole engrescats, i tothom veu amb
bons ulls aquesta obra, puix que remeia en cena manera latan que soireixen els del rann de la construeció.
Aquesta empresa important és portada a terrne per VAgrupació Esportiva, sota l'alt patronatge .d'un manlleuenc magnas-tira, i impulsada per
l'incansable esportiu Pere Gil i Reixac.
-La collita ha estat bona. La batuda s'intensifica, i dintre pocs dies
tete els camperols tindran el gra al
granen El ternps és nualt propici, per
ara,- i tot fa creare que tetan ja salvadee les tardancries.

TORTOSA
Identificació d'un ofegat
Terrarremol :: Tarifes de transports ferroviari
Noticiari
Tortosa, 19.-Segons referencies
p articulars, el aojen que va ofegar-se
ahir al Canal de la Dreta de FEbre,
ha resultat isser Jesús Morales i
Moren, de 25 anys, sollen. El cadáver
encara no ha sortit a la super:lit:e.
- Nc.vament ahir. a les 19 hores
59 minuts, rObserratori de rEbre va
reg:strar. rier m¡tja dele seas aparells.
art violent terratrèmol destructor a
unaa distancia de 13.000 quilämetres,
i une es repetí diverses regules.
- Ahir foren robades cent pessetes
d'unes maatels Suc foren abandonades,
prupietat d'una artista de varietés. Mes
tard foren trobades per la policia.
- La Cambra de Comerç d'aquesta
ciutat, Ita rebut de la Direcció general de F. C.. el projecte d'estació
especial de petitat velocitat, i la ti,
de gran velocitat, per al transport de
combustible i mineral, i peix i marisc,
respectivament. que poden efectuar alguns nobles «aquesta comarca.
- Demä, a la nit, celebra Junta general ordinaria. rentitat coral la Tortosina.
- lIa comeneat la rebaiza de trens
en els viatges d'aliada i tornada a
Sant Caries de la Repita.- C.

TERRASSA
Una altra troballa d'explosius :: Desmentiments Detencions
La noticia governaaiva local ha desmentir la noticia publicada per la
1'nm:tse. segons la qual baria estat
descoberta una quantitat de dinamita
a casa del conegut anarquista Cateens,
qu era ésser mort per la giardia
en intentar escapar-se quan el conduien a declarar pele fets ocorregat,
en aquesta ciutat el dia 8 de deseinhre de l'any passat.
- La policia ha descobert una noca
nuantitat de dinamita a la Riera de
les Arenes, a uns 7 00 metres de la
darrera Casa del carrer de Lleó XIII
El total de material darrerament
describen es el seguent:
75 cartutxos de dinamita; 50 aletees
de aletea im p ermeable; 13 cartutxos
!l'escopeta de caca, carregats amb l'alias de oetit calibre; algunes capsules
"Le 's'anches' . ¡ dos carregadors olens,

l'un d'ells corres p onent a una pst,44
Star. i l'altre de revólver de marea
desconeguda.
Relacionar amb aquest descobrhenh
la policia ha verificat una detenci6,
El detingut ha estar traslladat a Bar.
celona. on ha quedar a disposició del
comissari general d'Ordre Públic.
També ens comuniquen que ets
agente de policia d'anuesta tinta! es
van traslladar ahlis a la tarda a Sa.
heut ands el fi de practicar gestions
sobre els assassinats ocorreguts
aquella poblaci&

BADALONA
Detenció d'una dona :: Agressió
Queixa ate.
Moviment demogràfic
Interessants precs deis regiclets
sa
a l'alcalde :: Vària
Badalona, 19. - Pele agente de vi.
gilancia muniaipal, ha estar detinguda
al caree:- de Francesc Lairet la cone.
guda "metxera" Carolina Barrica
Vázquez. de 35 anys dedal, d omiciliada a Barcelona, cartee de les Ti.
pies, número 12, per dedicar-se a la
venda de joies de quincalla com
auté nt ique s.
- A les 330 de la n'atinada, els
vigilante de nit J. Torruella i F. Alvarez detingueren Domenec López
Sánchez, per hacer agredir, en sor.
tir d'una bodega del carrer de Cer.
cantes, número 171, Pere Tudela Vi.
Ilanueva, produint-li ferides de pro.
nästic reservat amb una navalla. Fue
posat a disposició del Jutjat.
El dia 15 fou detingut pels
agente de vigilancia municipal be.
quim Alzamora Casanoves, de pa
anys dedat, que ja fou detingut una
altea regada, trobant-se-li una carta
que li adreçava un pres 0. la Mo-hl
de Barcelona, en la qual ti dernanava
diners per a olstenir la llibertat. per
haver-se eomprorat la cesa pattic...
pació en alguns dele robatoris dame.
rament efectuats a la nostra chite,
Durant el mes de juny passat
hi hagueren a la nostra Ciutat 42
funcione i 86 naixements: 47 honres
39 dones. També foren denunciati
32 casos de xarrampió.
- El Eutlleti Oficial de la Gen,
ralitat del dia 15 del present publi:a
un decret del Departament de Cocernació aplicant la Llei del 9 de mar;
d'enguany a Francesc Boiarull i Grau,
ex-ajudent de rarquitecte municipal
i ex-cap del Cos de Bombers, den:.
tuit del seu cärrec per l'Ajuntameit
automätic que actuä des de la ce:.
gula de la dictadura Ens a la pro.
clamació de la República.
- El Tribunal Contenciós-Adm.
ni q ratiu ha revocat licord de l'A.tim•
lament de data 18 de juliol de 1930
destituint el rigilant d'Arbitris Antoni Escolar Nicolás.
A conseqüencia Tuna queha
formulada per "Ruta", portantvea
d'Acció Catalana, l'Ajuntament, en
la darrera reunió de la seca Comissió de Gocen,. acorda encarregat
l'enginyer municipal percute inforre¡
cobre les causes de lestrepitós surcó
que produeix el tramv:a en passar pe s
carrers cèntrics de la nostra c:utat i
que sembla que és degut al mal assentarnent de la via.
Després es pregà a l'alcalde trJe
gestioni de la Companyia d'Electrcitat la desaparició de dos transformadors, situats l'un a l'entrada de
la Rambla i l'altre a la carretera, dusant del carrer de Santa Bárbara, per
representar uns destorbs important,.
Tumbé fou pregat el senyor alcaide
perquè iremos' la máxima sanció al;
xofers que infringiren la Conatitu&(
de la República i el programa de les
seres festes aixecant un taulat
carrer de Feliu i Veguis, on acudiren cinc capellans per beneir els amtomnbils, no havent sollicitat et
l'Alcaldia la necesaária autorització-.

RUBI
Festa escolar :: Detencions
Ciclisme
Altres noves
Diumenge passat. organitzada per
la comissió de Cultura de l'Ajunta.
ment, se celebra. al Teatre Domenee
una festa d'obsequi als alumnes
les Escoles Nacionals, cont a fin.:
de curs.
El president de la Camissió
Cultura, el tunen d'alcalde senyor Y:miel Segura, raposa el motiu de 11
testa, tent lis de la paraula tarnbe el
professor senyor Murtra, que en rica./
dele seas companys i deis aluranea reinercia l'obsequi que se'ls lefa, expo:•i
les deficiències dels locals actuals •::
les escolte i féu vots perquè les fs:
tares Escoles Graduales siguin
aviar construides.
Foren projectades algunes pellicub
documental, i culturals, i per nens
nenes de les dites escales taren cec;rajes diferente poesies. La iesta acaba
amb - El cant del poble".
- Francesc Formen i Brustenga, fill
del metge Maximi Forners i Gota,
obtingut bnllantment a la Universital
central de Madrid el titol de doctor ea
Medieina i Girurgia. Rebi l'interessaa
i molt particufarmcnt el sea pare, I.:
nostra ielicitaciä.
tancada la fábrica de
"Rubí hidustral, S. A.", i per ara
hi ha cap noti c ia en el sentit de quan
es tornará a obrir.
-Han estat detinguts els veins
Joan Rossell i Vidal i Antoni Lb:gany. Hom diu que catan complicas!
en els tete de rocupació de dinamit:i
a Terrassa.
-Diumenge, dia 2, a les vuit de:
mati, hi harma una cursa ciclista orga.
nitzada per la Secció Ciclista de 'a
U. E. de Rubí. Es disputaran diversos premis. i el recorregut total e5
d'uns vnitanta quilönietres, passant
per Molins de Rei. Ordal, Sant Sadurni, Gelida, Martorell i Terrassa.

Contra els mals d'estómac, fetge, intestins,

estrenyiment

Pavos6&..k, Ce1carins

ESTRANGER
LA VAGA DE SAN FRANCISCO

les maletes de Brighton

iciny es nega Cedeix

reconèixer-se
culpable
1.114res. s g. - Arda el seu vez;ta,lr.
Joch Nots-ce, fory Maan .i. el
atsum pte assassi de la bailarina Vi• Kay e, ha comparegut datant. :se!
.ribunal de policia de highton. S'he
dat a declarar que es innocsat
'in de que se l'acusa. Desnras de les
nualitars de costura, la ca-usa ha e.ajornada per vuit cies,
L'audienci a, que ha dutat vais núins
ta5:05, ha estar dedicada a las deal,
taioas dels testimonis, els in,pectua
:enaldson i Pelhig, i,ne el 15 él: jui o:
obriren la ma:eta are contnia el
de Violet Kaye, ea ei soterrar, trua casa de Brighton que el 1/ tor,n
arats
amb :slanzini al lioc da
l
Lesvisharn, barriada de Loada:.
L'acusas anava elegaitment
i portava una c3nua grisa sta ica•

la

intensitat

del

Preparatius
Conferèneia

de la
Naval

Els E. U. no acullen cap
proposta

moviment

110.111113

De mica en mica, es reprèn la normalitat
San Francisco, 19. - Després de
dos dies de vaga general, la situado
sembla hacer millorat sensiblement.
Les entres-james celebrades ahir entre les diles parts litigants donen
l'esperanea d un arbitratge, que si
veritablement és acceptat, podria significar el retara a la vida normal en
menys de quaranta-vuit lacres. Aquesta esperança ha de considerar-se, de
toses maneres, bastear feble, si ea
pensa en les importants diierencies
gLe encara separen eis contractadors
i els olarers en el cami de la conci-

liació.

'La resaludó presa pel comité general de vaga (per 207 vots contra
roS), daconseller” els vaguistes que
acceptin la solució del coniicte per
via d'arbitratge. fa constatar que la
vaga general posa en perill l'esdeveoidor económie de la costa del Pacífic, tot dirigint una crida als goverclia.
nadors dels Estala d'Oregon, de Ca;Yuan Manzini, que baria seg
de Washington i als alcaldes
bfórnfa.
interés les declaracions deis ade les ciulats'afectades per la vaga,
ha estas advertir (rae rafe unto,
s'ha re,i;.st perquè aconsellin el President Rooa ajarnos per vuit csc
ilestesa del sen Loca i ha bateas sevelt que tracti d'obtenir que els
,..,.:dament els graons si ne cos.:seixer. contractadors i els obrers saimetin
a , larbitraige totes les quest:ons olacalabossos.
jede de
de desacord, per tal cotas l'acA l'exterior, una gentada commta de
cep:ació de farbitratze cstä subjec▪ d'un miler de persones, la ma.p.a,i
lada "al reconeixement per part dels
s..r.es o noies en vacan-ai, espera‘an pa- contractadors de täts els Sindica:s
:ratme n t per poder ...mar, casa q te
aut ier una cinmantena V.12a_e. amb els gneis existeixin. desacords-.
an pssr
Una condició semblant equival a
2 persones.
exi g ir el reconeixement deis SindiHan ha g as de retirar-se una ,el'irs
cats,
de tal manera que sembla int2sS vestides en paiamcs de platja, peEncara
:tes per la policía, que els ht sCOr acceptable pels contractadors.
que aixó dificulti rnolt les possihili'T riar de no anar a un tribur
tata d'arbitratge ,els esforços de:s mit:a roba tan Ileugera.
;encera federals podrien superar tal
dificultas.
Passasenquesta sobre

‘Vashington, 19. - Les noticies
que es rehen de Ginebra, segons les
ner tal que el port recobri la seca ac- gneis el Jalad tractava d'arribar a un
tivitat.
nou acord potaje ama els Estats
Dom té la seguretat que la vaga aca- Units i Anglaterra solare l'acció prebarä dintre d'un o dos dies.
parativa de la Conferencia naval de
1935, no han trobat bona acollida
Als extremistes els toca
en els círcols autoritzats d'apuesta
pardee
Sass Francisco de Cmtórnia so. E la extremistcs del Ciini'tZi de Vaga,
que dirigeixen l'australii Hace ' Po alBes, han sofert duce Jerrotes dacisi.cs
ca dues votacions. Malva: la p:ussie
Bridges, cl Comité ha ins:stit a recomanar que totes les qiie31 ; ons signin Fe I,
meses a arbitratge.
La policia ha practicas tres-mistes demenciona en els centres comunist,s.
El fiscal ha dentella une sigma ..eLtdats rota els preces «a tisis que lindan• estat completados t es enquevea s obe la nacionalitat dels pro- essats.
El fiscal soste que la deportaclí iS
rrua arma molt eficaç su pot fer-sen
t., legal.
A Oackland s'acaba la vaga

Oakland, 19. - Els cass del, Si,,lircts obrera han decidir el c de la y o,
er la qual prenien pan 41000 P"rsones.
Al constas d'Alameda t-ta els servei.
'e transports han tordas a lanci n ar.

AMD AQUE/T PERFUM

DEIXARÀ

PAff l
UN RAfTR E
DE DIfTINCIÓ
PER ON

capital, - "'abra.
Toquio, 19. - Segons noticies de
boa origen, el Govern nord-arnericä
ha rebutjat la proposta de neutralització de l'Oceä Pacific, que recelament fou feta al secretari d'Estas,
senyor Hall, per l'ambaixador jugo-

nes senyor Saito. - Fabra.

Terratremols
Paname . t. - Durant les darreres 24
hores s'ha registrar un non tremolar de
terra , a la zona del Canal.
L'epicentre seinbla que es troba a uns
3 00 quilansetres de Balboa.
Segons les noticies que es reben, els
danys materials ocasionats riel fenomen
al Ilarg del Causal con insignificants.
Els missatges de T. S. F. Ilancats pels
vaixells case es troben als voltants de les
illes Coiba i Borica, assenyalen fortes
tonades que han durar uns to segons.
Londres, so. - Comuniquen a l'agancia Reiner que Osan declarat viólents
seismes a la població de David.
Han resultar quatre persones creament ferides i nombroses cases destruides.

A LA CAMBRA DEIS COMUNS

ESTRALLS DE LA CALOR
ALS ESTATS UNITS

Lord Baldwin proposa l'augment
de les forces d'aviació militar

Nova York, !9,- S h a declarat
una terrible epidemia a conseqüencia de l'eixut i Vexcessiva
calor que fa aquests dies.
Allir el termúmetre marcä 47'2
graus a l'ombra. La manca d'al.gua-fa 27 dies que no ha plogut-ha paralitzat la indústria i
ha destruit moltes propietats. El
bestiar sofreix rnolt la manca
d'asigna.
A Kansas City no s'havia vist
mai que els rnasovers portessin
el bestiar en massa abs escorasdore, j les prades uesenten un
aspecte fúnebre.
A Oklahoma City han estat
morts a trets 600 caps de bestrat
per tal de posar fi a llurs sofri-

Les declarae:orts de Baidztin a la ouadretes p revistes en el Programa
Corribra dels Comuns tener& un doble as- de 1935.
Pe ne : politic 1
El líder dels conservadors-i atad, ab- Quina. seran lea torees
sind MarDonald, cap del govern Oakland, 19. - El senador \\*ag.
aärles
port
afectar
per
la
volgut demostrar la ncressitat gire Id la
ner ha yisitat el
Una altra personalitat de Aerouna
liviana
posseir
de
diversos
de
Bretanya
Gran
Anava
acompanyat
vaga.
militar superior a la de les altres Ho- näutica ha manifestat que a darrers
andes formara una caravana de dos
l'any 1938. calan hagi estas comde
noris, tant per les necessitats defensives
automòbils.
el programa anuntorre Per a romplir els compromisos assu- pletament executat
En entrar a la poblacia, la noticia
inundaeions
Canoas
pacte de Locarno. Agrust cias aval a la Cambra dels
enifs ami)
sindical ha disparas contra el seguici
la Gran Bret a pel
senyor
Baldwin,
llenguarge
1/0 es habitual en els govari ha ferit alguna persones que acePolònia
de 1.300 apareils de
110/ 0 S anglesos. Cal atribuir-lo al vial- nya posseirä prop
ren en el segon cotxe. El senador
primera lima.
ge de Barthou a Londres i als canseWagner anava en el primer autoa:
lat
d'aquesta
classe d'apaEl
nombre
Vars9ria, 19. - El nivell del riu B irent s acords franco-britimics.
ments.
Van els tramvies
rells és en Eactualitat de 850 apräx:l'istula ya augmentant ràpidament.
Beddecin ha volgut aixi matrix fer saefectuat
3o
policia no val admatre
federal
ha
A nombrosos llacs, la calor i
palicia
La
en 91 esquadreUna gran
madament,
repartits
19.
San
Francisco,
A
Varsòvia
han
estas
adomades
enèrar. q ue se ssil'I•
ber que Auglaterra segneix sempre
possibilitat que el
detencions. tes, de les quals 42 estan afectes a la Eaigua poc potable ha causal
quantitat rfauteicarnions atestats
giques
mesures
per
tal
d'evitar
un
defranceses.
Tony
Manaini
tinzai
ies
fronteres
beigurs
i
rantint
per
comes
defensa de la Metrópolis, altres to mort de diverses persones.
queviures han arribar a aquesta casastre. Hi ha preparats diversos combois
Perú cal taeribe fer notar que Banga sió amb Eassassinat de la &si-J.:eCanvi de governador a
//serranoA. Kansas s'han suspes els nepital u aixó contribueix que la poner a evacuar els habitants deis bar- »ten t de l'aviació II0 esta en l'armonio destinades a altres uMtats
-t.:a, el cos de la qual ton troh.t cc
Nord
::
del
Dakota
litanes i 39 a ultramar.
ràpidament el seu asj s'han tancat les escotes.
recobri
blada
gocia
en
el
ris
bainca,
cas
da
que
arribessin
a
haurien
tcat
que
amb els propasits pacifistes
na maleta a la consigna de Test
pecte habitual.
Al centre de Tennesee hi ha
Bismarck, 19. - El senyor Olson trobar-se en perill.
d'ineirar la nova politice europea.
3righton.
Encara que no ha estar donada ha estat nomenat governador de l'Eshagut forts temporals, i un
Al s'Id de Paliarla les regions negaSi rs cc:rus: abra, paró, vial el programo
Szotland Yard, deixint de hanla la l'ordre de cessar en la vaga general,
de Dakota del Nord, amb carácter des presenten un asorde de tremenda naval ilea de dcsenrolllar en quatre anys
Ilamp va matar una persona i
nät:idencia de temps, fa observar crie eón en gran nombre els treballadors tar
maten, havent pres possessió del seu desola ció. Families seneeres han hagut de I que ola ea correlacid amb l'ampucat
feri 18.
t.. , mitades ernprats l'execui d-;3 que s'han reintegras a llurs ocupa- càrrec aquest metí.
refugiar-se a les teulades de llurs ca- de les forres militars dels altres paises,
Nombrosos campa de blat han
as aritos són ben dife:cnts. Vide* Kt- cions.
L'edifici del Govern estora protegit ses.
sigamb
volgut
;r.t
lea
Baldzilin
que
pot
admetre's
que
han
:ou
morsa
d'un
cap
al
cap
quedat inundats. La pluja
Els
tramvies
municipals,
::
nacional.
gufsrdia
la
Damunt
les
aigties
floten
ren
gran
<plannificar que .4119/aterra, tot ¡ confiar en
, instrument contuntear, el sen na.
reprès el servei, han establert un rearrencat diversos arbres. Les
El senyor Olson ha publicas una titas d'objectes L eteregnis 1 ca na de
arranjam en t europeu, 110 VOL esser
na ainagat en una malsta, sense
cord transportant més de 3oo.000 vial- proclama suspenent la sessió extraor- bestiar.
comunicacions telefeiniques han
vol
trobar-ss
-des:re:librar-lo ei fer jr desanar;:ixer gers en 24 hores.
de
sorpresa
1
aga
fada
dinäria d'aquest Estar, que havia estar
La familia del general Balaban de condicions
queda t interrompudes.
de defensa si fossin violats els
La canvi ea Cl cas de la dona fa.% hoS'espera eme d'un momear a Vahee convocada pel sea antecessor.
Lwow, composta de no persones, ha su- tractos 41w garantrix.
'as el criminal prennai infidtat
es reprendrä el servei en altres
senyor
partidaria
del
ha
inaugn:
19.
Aquest
mati
Nombrosos
Lió,
cumbir.
desaaarciar- Mes de tramvies, i que aixä mate a s
-e:aucions, ren tal de
Potser el pessimisme de Boldmin
Langer manifesten viva agitació.
els seus treballs en aquesta caEls danys ocasionats per les inundade la seva nrn:,eta.
de l'actitud d'Alemanya, ras
,
s'esdevindra amb el servei de taxis.
Alguns caps política diuen que ca cions rugen, sola:te:u a Novi Sack, consegüncia adherir al Locarno oricii- pital el Congrés de :a Unió InternaEMBARGAMENTS
que
no
CO VOL
Co l esmentar que Mrs Sally
senyor
decidia
que
el
es
el cas que
cional de Ciutats.
uns 36 milions de frenes. A la mateixa
aria de vint-i-sis an'«, el n.asi da ja Es reprès el servei de proLanger no pogués tornar a ésser ele- regia hi ha hagut 5o victimes.
Ha presidir l'acte el senyor HuDEL B. I. P.
banda,
es
te
la
Londres,
d'alisa
s'havia associat al de Isfanz: m. i veiments
.4
gil per al cärrec de governador, poguenin, alcalde adjunt de Lió, i han
sensació que Alemanyo fa ¡artes pres. ocupar llocs a la presidencia els seSemblava baria desararegut ha eadria ésser elegida la sera esposa.
S'ha
reprès
19. - El fla-n, Internacional
lo.
s'aria.
.tions sobre Poldnia finque' no
as /robada a Londres, a Eignal c, ut
San Fcancisco.
nyors Winck, vice-president del Seemba c ga- tose, les enDOLLFUSS S'ESCOLTA
el servei de proveiments, sense res- La vaga textil a Huntsville
In. Lilian Packett, .1c1 qual
!j ai. al Pacte de l'Est. .4ixi la IVilltelnes- nat belga; Montagu Harris, de Lon- ha l'aprietas ha
trades alemanyes a fi skeserura- cl sertrasse de-regara° a PoleMia el frads
se'n sabia res. En rasó.; s'ha dejas - triccions de cap mena.
dres, i Fortuyn, burgmestre de RotPasses i YI711112.
emprèstits
LEX-RE!
D'ESPANYA
Huntsville (Alabansal, 19. - La
veis dels
Milers de caminos transporten lleast una nava desanarhii. la d'un a nala
/a iniciativa, 1 es demostraria que agites- terdam.
eme ascendeixen a lo rrhiidns i tasi5 de
garas, fruites, caras i altres articies vaga deis obrera del rara textil és
ta nació esta in,Is al rostat d'allemariya
' 1 . 1213 vint anys, Miss raisy f.,*arsi e,
ha
represenViena,
19.
Per
En
aquest
Congrés
hi
casualitat
mares.
alimentaris: han quedas ja proveits completa.
que no Pos deis sens antirs aliats.
can, segons servible, fa`ta de
tades quaranta nacions.
restauA conseqüencia d'aquesta vaga ca- s'llan trobal don Altotas de Borhd
Anglaterra costa perplexa sobre la
isa de l'agosr passat, i .es senyv de la completainent tots els hotets,
Acabada la sessió d'obertura, els
a
la
CHi
el
canceller
Dollfuss
queviures.
de
i
establiments
i
han
mil
obrera,
vint
untes
tan parats
rants
ra rorrespnnen a les ;tic
política que seguir° PsissudsCi, pera es congressistes han visitas el Pelan de
ranear les seres portes trenta tintu- nica del célebre doctor Ilenri crea que et Birteig ame, allemanya na
,a dona feta bodas.
la Fira.
LES INUNDACIONS
lleumarn.
res.
La vaga general es dóna
pot sinó donar desagradables sorpreses.
A la tarda el Congrés ha prosseEl primer anava amb el sen
Tant Anglatcrra rom Franca 1
guit els seus treballs, a:1lb assistènper acabada
DE POLONIA
Optimisme presidencial ::
fill don Jaume per a consultar el rolen COI:VOI/CCI Polònia, peral crin que cia del senyor Herrin, que ha estas
RECORDS BATUTS
Varsòvia, 19. - La situació a
San Francisco. /9. - La resolució
19. - El President d o ctor, 1 el canceller nnnvn a vi- esperaren que aquesta no posaria dificul- molt aplaudit en entrar al saló.
Washington,
regions inundades de Polönia
adoptada pel Comité de la vaga genaral Roosevelt ha trames un telegrama al sitar un dels seus atriles que lats al Locarno oriental, es compren que
A MONTHLERY
Han estas presentats a aquest Con- les
rnoment caräcdin espedialMent que el d it Com i le cs sots-secretari del Treball dient que es troba a l'esmentada Glinira.
cert esceptieisnte.
ihagi rroduit
grés nombrosos treballs, entre els revesteix a cada
a fa vor de sounetre immediaDe lotes maneres, continua la tasca quals en figura un del senyor Saleta, ters mes greus.
Després .d'haver estat J'eles les
París, 19. - El jove pilot declara a rarbitratge totes les qüestions está segur que en la vaga que versen
tament
ttilitzant un asió han estat;
pera en l'enstrcutia Aun/a- de Barcelona, que sha ocupat de l'inJeannin ha establert a l'Asiló- plantejades i ha decidit que previa ac- sostenint els obrera dels ports del presentacions pel doctor, el can- terra iO negitgeix dcityntentar les sevi's seres que revesteix una
ensenyança tramesos socorsos a Zarnavo, on
Prom de Montblery els quatre ceptació, pels armadors. de les condi- Pácific s'imposarà el boa sentit i s'ar- celler i don Alfons han eslat forres arrics 1 els Comuna voten les SIL, administrativa t' en especialitzada.
bi han hagut nombroses vict¡a
parlant en un despatx més d'una
records següents:
cions proposades nel Consell nacional de ribarä a una räp:cla solució.
mes.
Aquesta és la primera declararla hora sobre la situad() politica mes que calcn.
dels
la
vaga
resoldre
a
ó.
per
conciliaci
50 quilmetres: 18 minuts 47
Totes les conumicacions estad
presidencial en aquest conflicte i es
d'Austria.
el
deber
19.
Durant
segons 41-10 horària: dockers, acceptarà tals condicions cnrn
Londres,
lallades
amb nombroses ciutats a
molt
signiiicativa.
com
a
considera
del
cessació
immediata
base per a la
sobre l'aviada a la Cambra dels Co159'658 quilòmetres. Anuo reFabra.
nobles
de
les regions afectadeg
conflicte:
muns, el senyor Baldwin ha dit que
cord: 138530 quilòmetres).
per la inundacid.
Per siltim el ssrsdit omite aconsella
arribas
a
la
rancieGovern
havia
el
EG1P TE TAMBE AUG50 milles: 30 in. 10 s. 91-100 a tata tia Silikats que ordenin irmneA la regid de Cracòvia. de
sia que no podia retardar per més
TOT S'ARREGLARA
',mitjana horària: 159658 m'ah- diatament la tornada al treball dels seus
disset cantone, aujeare estar«
Pollftica inter;or
temps l'adopció de mesures que perMENTA
LA
SEVA
AVIACIO
afectats pel desastre.
rnetres. récord: 132133 afiliats.
metin, en el transcurs dels vinents
Alexandria, 19. - S'anuncia anys, collocar l'aviada militar britáAnkara, 19. - Es diu que el gavera
- San Francisco, 19. - Harry Erice.
A Novy Sanen han estat retirats
quilòmetres).
del port. ha publicas
dile el ministre egipci de la nica al nivell Inés aproximas de la d'Ankara referent al conflicte de la illa de tes aigties 43 cadavers, porä
100 quilòmetres : 37 an. 32 Se- can dels vaguistesen les guals
Toquio,
19.
El partit
immediats.
mes
de
Santos.
diu (Me
unes declaracions
Guerra ha obert un crèdit de dels paisos veins
es creu que el total passarä d'un
pus 63-100 (mitjana horiiria: lis quedas acabada la vana general.
Seiyukai anuncia que han estat ?0.0li0 lliures amb deslinaciA a
En aquesta nota el Royera britänic
La posició defensiva anglesa ha
cent enar.
ré159813 quilòmetres. Antic
.Assegura'cnie els obren, no han estas expulsats nou. deis seus naens- adquirir deu nous avions angle- d'ésser constantment revisada, i el examina la qüestió i demana al de TurEstan arnenaeades per la inuncord: 152031 quilòmetres).
Govern es reserva el dret de modi- quiaa
de proa
vençuts. i que eadascii s'ha de mantenir lees que aceeptaren llocs en el sos pers a l'aviació
les grans fähriques
dació
programa
seseu
ficar
o
ajustar
el
t.
Excuses.
Gabinet Okada.
Una hora: 136243 quilörne- al seu ;loc.
produeles nitrogenats de aloseice
puguin
que
gons
els
nous
factors
2.
I
nclenmit
zació.
S'accentuen
els
i.
San
Francisco,
en
qué
es
En el document
res. (Antic récord: 133330 quide sal han estat ja
duir-se.
3. Constituir una comissió mixta per els dipòsits
senyals de desagregacie; de la saga ge- Urna compte d'aquesta expulsió,
Ornetres).
L'ENTRADA A FRANÇA
imindal s.
Després de fer aHusió al nombre reglamentar la qüestió.
neral.
s'acusa
Ealinirall
Okada
d'haver
Sembla que el govern turc es mostra
Segons les noticies rebudes
La volta mes ràpida a la pista • Els bornes de negocis es Drenaren a
d'esquadretes d'aviada que es con'de provocar eacisions en
D'AIGUA MINERAL
sideren necessàries i la distribució favorable als dos primen punts, i es fins ara, el nombre de victimes
F ha donat Jeannin a 163232 qui- ernprendre tinvarnent llora transaccions. tractat
oferint
Subseliberal,
partit
el
ha
alesenyor
Baldwin
d'aquestes, el
riega a acceptar ei tercer
uunt.
s.
en vista de les mesures eme s'han pre
5-.etres per hora.
passa d'un centellar.
ESPANYOLA
cretaries al3 seria afiliats.
ga que la politica governamental
de despulitica
una
essent
l'arnbaicontinua
L'Agéncia
Anatólia
diu
une
-••n••-••-n
Parit, , 1 9.-Un itvís del Infli j a- armament internacional, i no s'in sudor
d'Anglaterra i el ministre de Neeri d'InilUstria. 1 Camela:, que d'abandonar de cap manera l'espe- gocis turc kan
celebrat una entrevista
publica el Diari Oficial, anuncia ranca d'arribar a alguna limitada. molt cordial per tal d'ex_arninzr l'incident
importadora
que
aran
subha
afegit
el
seals
Desgraciadament de Santos.
jecci6 ;eles eläusules de l'acord nyor Baldas ist degut als nostres
El ministre de Negocis Estrangers ta
couterc la I de reciprocitat franco- compromisos devela la Societat
saber cine la comissió mixta dernostrarä
i
als
indubtablement que l'incident no bou de- DE BARCELONA
espanyol vigent, dues noves mar- Nacions i al Pacte de Locarno
de pertorbació que gin a mala fe.
ques d'aigua mineral espanyoles malls símptomes
a Europa i a altres indrets,
s'aprecien
podran entrar a França sense hem cregut, després d'esperar un
n••nn••••
diu sobre la per.
Toquio, 19. - La noticia ha des- necessitat d'autoritzaci6 especial cert temps, que havia arribat el moEl que
cobert un nou cornplet, que tenia de cap mena.
LA
GRAN
PROVA A TRAntera d'examinar la possibilitat de
sonalitat
del pretès rei
con' a objecte assassinar l'almirral
mamerta els 'lastre: artnaments so••••••n•nn....
VES D'ALEMANYA
Okada i els ministres del seu Gabinet.
bre la bate del seu nivell actual, en
d'Andorra
Han estat detinguts ja quatre consabséncia de reducciians comparable,
LA COPA DA VIS
piradors i sen busca activarnent alLa :Delicia ha realitzat gestiens Per
en altres potencies.
Berlin, 19. - La gran prova
tres divuit.
Easlbourne, 10. - Han comenveure d'identi fi car la personalitat de
La proporció d'aquest programa,
linees
d'Alemnnya,
amb
un
reAquest complot estä relacionat cal. les N'ove de la Copa Davis. que será aplicas en el osas dels cinc
rindividu que ha tingut la pensada
amb el moviment que tendeix a insEn la primera jornada, Austin anys vinents, dependrà de tus caes corregut de 2.000 quilhinetres, de proclamarsse monarca d'Andorra.
taurar un socialisme estetista i proDe les gestions portades a cap sensque serä disputada el 21 i 22
bale Yainagislii, per 6 a 1, 6 a 1 consideracions, especialment
cedir a una reforma agriria de gran
res, que san impossibles de pree:ssar
bla que es tracia d'un individu que
ti a 2.
i
ilel
corren',
mes,
ha
reunid
1.738
amplitud. - Fabra.
ha residit durent tres o quatre anys
Perry bale Fujikura per 6 a I, actualment.
Esperen' de totes n'entres - ha partieipituts, dialribults de la se- o Mallorca, on es dedicava a donar
2 a 6, 6 a 4 i 10 a 8.
reparacabat dient - que l'obra podrà
güent manera: 650 autornbbils, classes d'idiomes. Vivia en usa habatació molt modesta, i es diu que esti
MACDONALD HA ARRIBAT
tir-se en forma que no s'excedeixin 90 1 motos 187
motos amb sidaj
dota d'una gran inte g igencia, ja que
les previsions pressupostäries cap
DIARIS PROHIBITS
AL CANADA
cars.
any.
forma part de la seva cultura la coLondonderry
Londres,
PI
-Lord
Hom calcula que la sortlda neixença ale vint-i-dos idmornes, entre
Quebec, 19. - Ha arribat ett
ALEMANYA
Cambra dels 1.ors
a
la
asili
fet
ha
ells el sities, el japonés i diversos
equesta capital el senyor alacd'apesta colossal prora durará
Berlin, 19. - Els perb'elics una declaració idéntica a la formuladialectes irabs.
Doneld, acompanyat de la sosa
Cambra
a
la
n inste hores i
p at senyor Baldwin
També es diu que él de naciona"Ohserver", sIe Londres; "Bohe- da
filla.
deis Camus, sobre el problema de
mia", de Pragii: "Iteichpost",
hb' s de 130.000 volnallaris litat res.,sa ¡ que figurä en re.XNCit
Interrogat pels periodistes,
l'aviacia.
turista amb el cauto de comandant.
1ost", de Budadosrhenlil els rumors relalins a Viena; "Pestet
Londres. - S'ansonentaris en al preataran eervei per tal de man
No es diu res del nona veritable
postran entrar a Ale- esquadretes la fasta aerie britana-a.
la celebració próxima d'eldcciens pest,
durara
el
trajecte.
tenle
l'ordre
pretès monarca.
manya durant quinze dies.
S'inclou en apuesta adra les sis esgenerals a Anglaterra.

Trets contra el senador
Wagner ::

Les

de

SI

El Congrés de la Unió
internacional de
Ciutats

L'incident de Santos

japonesa

En Joan Sangenís

Tiiadó

Darrera hora

Es eescobert un complot contra ministres

japonesos

es

Na mort a l'edat de 64 anys

La seva apenada vídua, fills, fills polítics,

nets i familia tota, assabenten llurs amics i eonekuts de tan dolorosa pèrdua i els preguen

que assisteixin a l'enterrament, que tindrà lloc
avui, divendres, a les deu del matí, sortint de

la casa mortuòria, carrer de Sant Lluís, 14,
i d'allí a] Cementiri Nou.

A
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BARCELONA AL DIA
Pels

Centres

IENERALI
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Visites al president. —
ten el presideut els diputats senyors Remueva 1 Sauret; el riceeónsol dels Estala Units de Verezuela, senyor Puigeorba, amb
nou cónsul d'aquest pais senyor Manuel Ochoa, el qual ama
a oferir - h els seus respectes;
aliptitats senyors Mestres, Layret, Simó Bofarull, Mora i Companys (Josep); el comiscad d'Ordre Públie, senyor Con; el governador de Granada, sensor
Duelo; l'ex-regidor senyor Vehilas i el cornandant i iuÍcia1 del
creuer italià ancorat al postre
port.
A la tarda va rebre lambe diverses visites, entre les guate,
les següents:
E/ president de l'Assemblea
municipal, senyor Eecofet; l'administrador de a La Humanitat",
senyor Manuel Conipanys; el
conseller de Finances, amb el
qual celebrà un canvi d'impressione; el diputat a Curas senyor
Sunyol; el conseller-regidor de
Circulada', senyor Vicenç Berna..
des, I j'ex-diputat senyor IgléSia S.

Conselleria de Governa016. —
El conseller inferí je Governarió, senyor Denees, ito va rebre
ahir al migdia els periodistes,
per trobar-se absent de Barcelona.
El seu secretari, senyor Torres, manifeete als informadors
que no tenia cap noticia per a
camunicar-los-bi.
RI Butlletf Oficial de la Centralitas. — En el seu número
erahir publica, entre aures, les
eegúents disposicions oficials:
Governacid. — Decret autoritzant el conseller de Governació
per a presentar al Parlament un
projecte de Llei disposant que el
Cos de Sometents Armals de Catalunya estarä g ota la dependencia directa 1 immediata del coneeller de Governació.
Presidencia. — Ordre publicant l'acta del Tribunal qualifiredor del coneeirs convocat per
a proveir la plaça de cap del
Servei Centra/ ¿'Estadística.
Ordre designant l'oficial segon, senyor Casimir Sobrevals i
Berenguer, perquè actuï d'habilitat per al pagament deis havers
del personal de la Secció dels
Serveis Centrals del Departament, d'acord amb la designacle
feta pel Mateix personal, i autoritzant el de la inetleixa Secció
que presta servel accidentalment
a la Comiscada General d'Ordre
Públic perquè en designi un de
propi.
Sanitat j Assistència Social.—
Decret ereant l'Escota de Pràctics de Salvament de Nau fraga de
Catalunya.
Departament de Crevernació.—
Comissaria General d'Ordre Públic de Catalunya: Circular prorrogant fins al 31 d'agost vinent
el termini perquè els propietaria
d'autos presentin una relació de
ilurs cotxes; els propietaria, gerents o encarregats de garatges,
dele cotxes que tenen guardats
en llurs establiments, i els posseidors de permisos de conducció de vehicles mecanice, el carnet de conductor per a revalidar-lo.

Ofieial s

DELEGACIO ESPECIAL DEL
GOVERN DE LA REPUBLICA
A CATALUNYA
Han estat expulsats per hulesitjables els súbdita hongaresos
Guilleni Koratire j Isael Cebok.
Estan reclamate per diverses
nacions com a estafadora.
* Per haver trencat l'ordre
d'expulsió ha estat detingut el
súbdit argentf Humbert Adalid
Taliaferro, el qual fou expulsat
d'Espanya per la frontera francesa el mes de maig darrer.

AJUNTAMENT
Visites • l'alealde. — L'alcalde, seiner Cardes Pi ¡ Sunyer.

plaeament deis llocs i el tipus de
u anif
d eest
de im
proa
Negociat
e' bithoacr=7 ' ds tnat trua ins t r
veiments, tots els dies de feina,
de les den a la una del migdia.
Concurs per a unes obres. —
Al Negociat de Cementiris de
l'Ajuntament de Barcelona, baixos de la Gasa de la Ciutat, s'admetran flus al dia 27 del corrent,

de les deu a les dotze del mala
tots els dies fettleeS, proposicions per tal d'optar al concurs
ll'obres relatives a l'acabament
la (el/y.4[111(TM de dos grupa de
ninxols a la via de Sant Jordi,
agrupació setena del Cementirt
del Sud-Oest j obres accesöries.
i altra per a Eacabarnent de la
construcriú d'un grup de ninxols
al clepartament primer del Cementid de les Corte; tot amb
subjecció als pressupostos i detalla' que fine a aquella data esteran exposats a l'esmentat.
gociat.
Concurs prIvat. — A partir d'aquesta data ¡ per un teranini
den dies hàbits, s'obre un concurs privat per l'adquisició al
tipus de 4.935 pessetes d'una
cuixa arxivaclora d'acer, refritotäria, de 180 metres d'alçada
per un metro d'ample i 50 cenlimetres de profunditat. poden
presentar-se proposicions al Negoriat de Padrons d'arbilris de
l'Ajuittament de Barcelona, situat al Passatge de Pujados, Tinteros 1 i 3, durant l'esmentat
terinini, tols els dies feinere, de
les deu a la una.
Subhasta. — Sota la presideneia del Conseller regidor seneot
Hurtado, que portava la representada de l'alcalde senyor Caries Pi i Sunyer, amb assisteneta del Conseller regido senyar
Josep M. Massip, en representada de l'Ajuntament, s'lla celebrat a la Cimas de la Ciulat la
subliesla de les obres de transformació en nati mixta de la nan
que era de malla de l'Escnrxadar
General. Aquestes obres han estat adjudicadas provisionalment
ala senyors Fills de Josep Miarnao, per la quantitat de posee-

fou coMplimentat aliir al mati
pel senyor Leone Rueca, capità
del vapor "Jerusalem", de la
Lega Navale Italiana, de Milä, el
quid anava acompanyat del cap
de secretaria doctor Carlo Sommariva j del corresponsal del
"Corriere della Sera", de Mula.
senyor Alfred Glorgi Messoori.
També fan complimentat pel
governador civil de la provincia
de Granada, senyor F. de P. Duelo i Font.
El Clnque Cenares I. de Publi- Lates de, senyor Carlee
Pi i Sunyer, ha rebut la visita
dels conmonents del Camita Executiu del Cinquè Congres Internacional de Publicitat, compost
dels senyors Mateu, Fàbregues,
Vila i Aubevzon, aquest darrer
president di la Federació Europea de Publicitaria " Union Continentale a . presentats pel Conseller regidor senyor Ferran Boten.
Feren a mane del senyor alcalJe
el seu nomenament de membre
d'honor, nomenament que el senyor Carlee Pi i Sunyer acceptä
molt satisfet, tot manifestant ele
seus desigs ¡ oferint la cera colJabonete perque sigui un exit tes 285.60443, havent oblingut
aquest Congres Internacional de l'Ajuntament una rebalsa de
la Publicitat, que tanta impon- 86.460 pessetes.
läncia te. Els anteriors CongresOS Internacionale s'han efectuat
a Parte, Berlín, Brusselles, Roma, Milä, i el d'enguany ha esta(
concedit a Bareelona-Madrid,
sera celebrat a finals del prop-

vinent octubre. Horn preven ja
des d'ara els 1131S falaguers resultats.
Subhasta de iloos de melons I
síndries. — El Conseller regidor
le Proveitnents, senyor Hurtada,
per tal de donar facilitats als
agricultora que es dediquen a la
producció de fruites, vista la siPlacee dificil que ha creal la tintinea de contingents d'exportaatenent les reiterados peticione que en tal sentit li han
estat tetes, ha cregut convenient
la creació en la via pública i ea
diversos indrets d'aquesta ciutat
de vint paredes per a la venda
de melons sindries. Aquests
Hoce podran ésser adquirits mitjançant subhasta que serä celebrada al despatx oficial de la
Conselleria-Regidoria de Provelmente el propvinent dimart a,
dia 24, a les once del mala havent d'ésser constittea el nlireasit
a partir d'aquesta data ¡ fine al
dia abans, a les dotze del ma II
Hi podran prendre par t totes les
persones majors d'edat que acreditin residir a Barcelona des de
fa mes de dos anys, que no siguin concessionaris de lloes als
Mercats d'aquesta ciutat, ni de
COMISSARIA GENERAL
fruites i verdures en la vi:e pública, ni tinguin magatzem o beD'ORDRE PUBLIC
liga on es vengui l'esmentat anhele. Tampoc no pudran pren* En una pedrera de Vencer- dre-hi part el madi o la mullen.,
ca fou trobada una bomba amb ni els familiars que visquin al
mateix clanticili deis exceptuat
la metxa apagada.
El carro blindat la traslladà al en el parägraf anterior. Les altres condicions, aixi com 1amCamp de la Beta.

ItititiiliIiiurtIù
s'II Ni uso

ottAxux-pitit
porqué sois té gust
d'aigua 1 no pesa a
l'estómac per mona
que s'en begul.
Els minora Metges
de Barcelona en
'palien 1 la recomaneo amb

••n•••••

que li reparava els mobles i se n'ha
endut joies per valor de diversos ralleis de pessetes i desaparegut de Barcelona.
* Les oposicions a magistrats al
Tribunal de Cassació de Catalunya han
retal suspeses, degut a que el vocal
del dit tribunal, sensor Xirau Palau,
no es troba a Barcelona i s'espera que
el seu nomenament sigui refrendat
pel conseller actual de Justicia.

Servei fdeteorolbgie
de

Catalunya

919~0 IIIINIERAL AT111011FERICA
D'EUROPA A LEO 5110RIII OIL DIA
19 DE JUL.101. DE 1994
Dos del nord d'espanya fine ale
Pelee. galleo I lacendinbela domina
temp. variable I nuvolem debut • una
4o5rem16 baromatrIce situada a la
mar del rford, que tendele • deepiaban. ** per Dinamarca cap • la
mar •laca.
A la moltat meridional d'Europa
I domina bon lempo, perb tendida a
medre estabIlltat debut a la probable fermentó d'un minimum Maromale.
irle a la Aledl

ASSENYALAMENTS
PER A AVUI
EL DILLUNS, DIA 23 DE JULIOL, A LES SET DE LA TARDA,
Sala de Vacantes. Tribunal d'Urgencia.— Un judici contra Josep Perelló per injúries i un altre, també
per injaries, contra Angel Espi.

ESTILE DEL MAPA
A CATALLMIYA. A LEE VINE
Dentina bon tornee, amb col completarnent aer•, • l'Interior, 1 alguno
nivele • lea comarque, de la cinta.
En lee d rrrrrr 24 llores o'hen rebistrot tempoetet amb plugo. de pdo. Importincl• • Tortosa i a les rooarpuee compres*, antro Barcelona,
kmpordi . rail do Ribes.
Le temperatura ~Lima dable fou
de 38 gratis • Tremp, a tleid* I a
Borde. La ~Una d'astil ha Unsut
NOG a Nicle, amb 12 graus.

VIDA CORPORATIVA

La Junta de la Germandat de
l'Associació de Comptables de
Catalunya, ha quedat constituide
com segueix, després de la (terrera assemblea, rece/ene/A celebrada: President, Josep Gal i
Solei; vice-president, Albert Ras¡ Puiggros; treseer, Roma
Cursos i Conteräncies ses
Sender i Zamora; comptador,
Josep Navajas del Olmo; secreCURSET DE CATALA
tad, Rafel López Corrales; vocal
Companys d'Escota (antics deixc- Propaganda, -loan Font ¡ Soler;
vocal
d'Estadística, Joan Bulabits del Collegi Sola), fa públic que el
ion, set tenme •
11..e• ob
garullo/1a. O es set. ven a le eso
calera do la primera parttuai

Davant del Tribunal de Vacances
es va veure una causa per robatori
contra Angel Dias i Angel Herrero.
El fiscal, desPr é s de le s Provee,
modiiicar les conclusions que tenia
oresentades en el sentir d'apreciar un
delicte de ¡un. Per tant, la pena que
va demanar va ésser la de quatre
mesos i un dia de presó, per a cala
un dels orocessats. Aquests s'Id van
conformar.

TRIBUNAL D'URGENCIA

Federació de Joventuts
d'A. C. R.
Diumenge, dl a 29 de julloi,
APLEC de les Joventuts
d'Acoló Catalana Republicana a Sant Cugat del

ValIts
ASSISTIU-Hil

se celebrará el día 29 d'aquest
a Sant Cugat del Vallas. S'organie
la formació d'un tren addicional
Preg a que es facas les inscripcin
abans del dia 23. En aquest Aple
ultra un gran miting iii hauran halls

des de sardanes, ballets, visita alele
nestir i un p op ular àpat de germano..

El Partit d'A. C R. confia veure•hie4
seus afiliats en nombre molt cresec,
Noves entitats d'Acei6 Catalana
Republicana
Continuen rebent-se noves adhesica
al nostre Para. Ultra el grup Reps
blicä Dernocratic d'Almenar (Isteldat
que esmentarem ahir, sabem que t:
camp d'En Grassot, al districte quar
de Barcelona i a Sant Gervasi, hi ha
ames de simpatitzants que acter.

Per a constituir entitats noves afiliad*
a A. C. R.

primera, de les dotze a la una
La Delegació d'Hisenda h:
assenyalat per a avui els pagament s següents:
Josep Benet, 4.43735 pes*.
tes; Josep Dalmati, 13.260'72;
Manuel Rius, 6.04800; Daniel
Morlanes. 1.37500; Josep Carrera, 1.09590 pessetes.

Pedagügic

se rnr0I12",

L'Associació de Propietaris
Santa Enlälia de Vilapiscina ha
adreçat al Consistori una instenque es tracia d'un aceident ca- cia sollicitant la numeraria deELS MESTReS
finitiva de les finques enelavg.
anal.
— Per haver - se insolentat des als carrers de Rarnon Albs,
amb
un
agent
de
la
Policia
UrAchcies i Rialp.
de
la
Federació
VIII Assemblea

Isaac Garcia i Pérez, per als quals
es demana quatre mesas de Presa.
* Gregòria Caen ha presentat una
denúncia contra els !a naná: C ari a de la
casa on presta serveis, els quals li han
vingut fent peticions de diners duran:
el s at l as q ue ¿a allí. Actualinent puja
a sis mil ressetes la etianatat que li
ileuen i resulta que es neguen a tornar-la-hi.

de Mestres Nacionals de Catalunya, a
la ciutat de Tremp.— Programa de
:a sessO d'avd: Al inatí, a les deu:
a) Presentad& discussió i resolució de proposicions encaminarles a
orientar la marica societäria.
b) Nomenament del tresorer.
c) Parlament del senyor Joan Delclös sobre el "Vint-i-cinque aniversari
de la primera Assemblea de la Federada".
* Contra la Companyia General
el) Clausura de l'Assemblea.
d'Autobusos, ha estas presentada dcnúncia al Jutjat de guardia. Se l'acusa
de retenir els permisos de conducciO
d'alguns dele seus empleats conductots.

L'ACTUACIO SOCIAL
ELS OBRERS

El SIndicat Professional de
FadrIns Pintare convoca asscmblea extraerdinäria, que se celebrara avui, a les sis de la lerda,
a l'eetalge del Casal de Cultura
Esparta, Consell de Cent, 263,
(mitre Anbau i Muntaner, per tal
de tractar assumptes de gran
interes per a la classe.

Les senyores que vulguin

Això fer que s'alarrnessin alguna
dele individus ClUt acostumen a anar-la,
le
els mude van avisar els guardians.
Demaneu-la per tot arreu.
servelx en parrafee de 8 litros Aquests en sentir els sorolls van creuQue
al preu de 220 pies. la garrafa re que es tractava d'alguna mina
construien per anar als calabossos amb
el propòsit de fer desaparkixer algas
ores dels mis destacats en acudir a
ludid oral.
Va ésser cridada la guardia la qual
eGITÄVALLI
va fer un minuciós escamo!' i va posar
en ciar del que es tractava.
Has:Arrisca es1 Mesa Oargaral
* Pel fiscal del Tribunal d'UrParia. 174 . Tol. 77410
irència han estat cualificades les CauBarcelona
ses Que per tinenca d'arma sesegueixen
contra Pere Garzo:14 René Lada i

"LES FINANCES MUNICIPALS"

FETS DIVERSOS

* L'oficia: civilista del Jutiit número dos. sensor Carmona. va estar
ahir al domicili d'Adolf Sánchez per
a requerir - li el lliurantent d'unes cabres que tenia en qualitat de dines:t.
Sánchez es va insolentar contra el
reoresentant del jutge i va desoheir
Ice seves ordres. va tractar d'agredirVARIA
lo i va ésser detingut i condua als
calabossos del Jutjat de guardia, on
Pel fiscal ha estat cursada una que- va quedar en qualitat de detingut.
rella al jutjat de guardia a ii i efecte Sera sumariat d'acord amb la Llei
que s'instrueixi un sumad per ts1 d'Ordre Nadie.
de depurar els fets que van esser dcGerman Sancl • ez que viu al caenunciats per un lineal de navill: i un rer* d'Ame& va denunciar a un parent
metge de l'Aeronáutica sobre uat auP.3 3 tS inaltractes dels quals va este:
objecte un alteres de navili en un
cabaret del Parallel.
El dit alferes sembla que en ésser
detingut va éster maltractat i insultat
La denúncia va acompanyada d'un
certificas del metge de l'Aeroniatica,
confirmant els maltractes.

* Als baixos del Palau de justicia, on hi ha els arxius, es fan obres.

donara una Conferancia pública a la SALA MOZART (carrer
de la Canuda, 31), sobre el tema

Seccia de Bareelona-Ciutat
Aplec de les Joventuts d'Acció
del Collegi Oficial de Metges de
Catalana Republicana
Catalunya posa a coneixernent
Tal com deiern ahir, ha despertat
deis senyors metges que tenen
cotxe ¡ que encara no han carel- un gran entusiasme l'anunci de la cede les Joventuts
pliment at els requisits de regia- lebració de l'Aplec
C, R. que organitza la Federadö
tre interessnts per la Comisa:vid d'A.
de Joventuts del Partit. Aquest Aplec
General il'Ordre Públic, que. per
tal d'evitar-se les maletines de
perdua de temps, ells i Ibas xofers poden passar per les °fielnes del Collegi Vds els dies feiners, de dotze a una i de set a
vuit, fins al proper dia 2i, un
Al Passeig de Gracia, xamfrà
postran efectuar tots els esmen- al carrer de Mallorca, al periotats tramita legals.
dista i adeocat. Rafel Massó i
Golfenillg lj robaren la cartera.
— Al moll de Seta Bertran
va aparèixer ute cadaver.Fou tret
de la mar leo/id/ni al dipòsit
on fou identificat. S'anomenava Joan Horn eren

Associació Instructiva d'Obrera i
Empleats de l'Ajuntament (Unió, 7,
pral.).— A les 18, conferencia per
Carles Pi i Sunyer. Terna: "El funcionad en l'evolució contemporània
del concepte del Poder".
Ateneu Nacionalista d'Esquerra (Pallars, 134).— A les 22, conferensia
p er S. A. Trabal. Tema: "Una República governada pels reaccionaris nn
es República: és una monarquia sen-

sas d'un deticte de desobediencia. Les
provee van resultar favorables al processal. El fiscal va retirar
que mantenia contra ell i va ésser
p osa: inunediatament en !liberta:.

* Per un jurat mixt ha estat cursada al jutjat de guardia una P.:Milicia per falsificació d'una documente
que van ésser presentats al jurat miss
esmentat, amb tnotiu d'una reclainaciö
presentada per una obra. En la denúncia se sollicita (lbs sigui tramitada
la falsedat per tal de castigar els
autora de la falsificada.

de Barcelona

FERRAN BOTER I MAURI

La

PER A AVUI

lii va comparèixer Felip Alau acu-

* Davant del Jutjat número do:ze
va declarar ahir Francesc Celta, marit d'Eucarnació Pérez i Rubio, la
qual esta processada per ;m'asada
complicitat en la falsificado de
documents judicials, amb l'obiecte
d'obtenir la llibertat de tres comiere.nats que estan tancats a la pres.
Va manifestar que no sabia una
paraula sobre els fets i que estuvo
convençut que la seva dona tampoc
no en sabia res.
El jutge va aixecar la incomuni
cació a la qual estaca sounesa la
procesada.

el Conseller delegat d'OrdenacI6 Flnancera de l'Ajuntament

guer ¡ Arau.

Termini per a inscriure's al curset elemental de català (lectura i ortograha), que es donará els dilluns, dimeeres i divendres, d'un quart de vuit
a un quart de nou del vespre, i finira el dia 24 del corrent. Detalls a Secretaria (Consell de Cent, 263, bajaos).

Tribunals i jutjats
CAUSES VISTES AHIR

L'Activitat Politica

fer una bona compra de TROSSOS,
veritables finals de peces de gèneres
d'acualitat cal que vagin com més
aviat

millor a

Ell Barato
TROSSOS SEDES SELECTES

bana fou detingut abur al mati.
i concluit a la Delegada) del dis-

tricte, Joeep Pérez Gràcia. conductor de l'autotaxi
El fet va amarren* a la Rambla, davant el Mercat de la Bequeda.

NOTICIES SOLTES

TROSSOS DE GRAN METRATGE

El Cansad general de Balgica.

10.000 Barnussos
de bon genere rus Ilavorat,

colors, grandària esplèndida
per a senyora i senyor a

5'75

PUM.

De Catalunya. — Bisbe, 3 ('ti a ist
Joventut Socialista de Barcelona.Rambla de Santa Mònica, sg, segoa
(Oberta 11 públic tots els dies felona,
de set a nou de la nit Diumenges,
d'onze 3 una del mati)
Acció SociaL — Amadeu Vives, 3.
Academia de Bones Lletres. — Car
re, del Bisbe Caçador.
Acadinúa de Medicina 1 Cirurgia.-Carme, 45.
Pedagògic Experimental —Tea

— A l'encreuarnent del carrer
de Provenea i Passeig de Gracia,
Lluiea Lopeyre Faura, de 62
anys, que viatjava en un autobús
Roca, va tenir la dissort de cauce
casualment a terra, i s'ocasiona
diverses lesione de pronóstic reservat, de les guate fou assistida
al Dispensad de Gracia.
Després de curada passä al
set/ domicili, Corta Catalanes,
número 718, primer.
vessera de Dalt, 74.
— Al domicili d'Entina de logia.
Cambra i Bartola Casanoves,
tuero 210, entraren Iladres i
s'apoderaren de joies per valer
13===
d'unes 1.000 pessetes. La niestressa del pis ha posat el fet a
LIbN1 LLIBRE Q(JE
coneixement de la Policía.
— Primitiu Marqués i SantHA D'ADQUIR11
andreu ha denunciat la sostracTOT CATALA
cid d'un rellotge sie la seva proMetal, valarat en 500 pessetes.
— Ahir, a les cinc de la tarda, es declara sun petit incendi
pis segon de la casa mimen, 3i
del carrer de Fiveller. Es Cre1113ren uns cortinatges i part del
meleiliari.
Hi acudiren ele bombers de la
Central, els miele enfocaren el
foc rapidament.
— Al domicili del senyor
Gaspar Lenchos, al carrer d'Aragó, número 359. entraren Iladi es ¡ se n'emporlaren jales per
valor de 3.500 pessetes i 1.000
pessetes e/1 metallic i bitllets.
Els autors del fet no foren detinguts ¡ s'ignora rinitis poden
poden ¿acer.
— Al jugador de l'Espanyoi
Oro ii sostragueren l'americana
en un bar de la Ronda. Hi porEs l'obra cotudo l i definitivo del
lava la cartera i una quantitat
gran filaleg catoló, ei Miste
Im n metällia.
Pompeu Fobro, en lo quol ha
treballat mes de vint onyt

TROSSOS GENERES PRECIOSOS
TOTS, TOTS A PREUS INSIGNIFICANTS

ARXIUS 1 BIBLIOTEQUES

senyor Jules Sinion, té llama,
de posee a coneixement dele s,eus
tmmpatriotes que els rebra denla.
dissebte, dia 21 de juliol, amb
ocasia de la testa nacional, al
seu domicili particular. Avinguda del 11 d'Abril, 556, primer,

Un volum de 1750 pags. mor
nifIcament relligat Pessetes 63
al comprar; a t•rmlnis da
Pomos. 10 al mes, Pesseres71.
Si desitja adquirir aquesta obro,
tolli i remeti'ns el segúent cupe.
So

Correr
L'enfila

derdie rebre blecheleeri Cemerel de le
tlengs• Cefolen• I•arfer.io

Alm1M

EL CANARI
DE LA GARRIGA
PREVE
MANA,

.
IM

PEONO COMPLETA
EMANA SMAAM

LLIBRERIA CATALONIA
Rondo d• Sani P•v•,

BAR

CEL ON

-

10

Divendres, 2.0 de juliol de 193i

LA PU01.10ITAT

E AS
l nt bol
e

ESPORTS
tida de l'estatge social, controlats

fins a la carretera de Lleida; sortida
oficial, Morell, Vilallonga, Raurell,
Mosó, Vallmoll, Valls, Puigpelat, ArL'assemblea de la Federació gilaga,
Tarragona, Vilaseca, CantEspanyola
brils, Montbrió, Riudoms i Reus, pass
ssnt pel Passeig de Print carrer CeELS ADVERSARIS A LA PO- rní de Misericòrdia, Ravals de RoNENCIA HAN ACONSEGUIT UN buster ¡ Sant Pere, Pina. del Printer
BON TRIOMF :: HI HAURA de Maig, on estera situada la meta
CAMPIONATS REGIONALS
d'arribada.
Els drets d'inscripció són de dues
Donóstia, 19. - En la reunió celebrada ahir, confirmant les 'lastres pessetes, reemborsable una al qui
impressions, que anticiparon, s'acor- prengui la sortida i torni el mateix
dà que la primera divisió de Lliga dia. La inscripció s'haura d'efectuar
sigui integrada, per a la vinent tem- des de la publicada de la present
porada, per dotze clubs, ocupant els fins a les deu de la vetlla del dia 28,
!loes ampliats l'Athlètic de Madrid a l'estatge social, Plaça del Primer
i l'Arenas, concedint-se per tant deu de Maig, 2 (Bar Massip).
dates per a les competicions regioLA FINAL DEL CAMPIONAT
nals o mancomunades.
DE FRANÇA DE MIG FONS. Les deliberacions sobre aquest teAquest any es van establir diverses
ma donaren lloc a ireqüents cucan e:iminatóries per arribar a la final
dols.
En primer lloc, els antiponencis- del Campionat de França.
Les tres que es van celebrar el 29
tes demanaren que es reconegués la
vigencia dels treballa de la ponencia d'abril donaren com a quilificats sis
"stayers".
El 6 de maig se celebraper a poder modificar-la al seu gust.
ren dues semifinals en les quals parI artoò dona lloc al primer escandol.
El dele g ar del Madrid. senyor -Her- ticiparen els sis qualificats el 29 d'anändez Coronado, i el de Murcia. ¡o- bril. El resultat fou aquest: G. Vam ren els primers a enfadar-se, als quals bes, Lacquebay i Grassin; Paillard,
contesta Roca, de la Federació Cata- Brossy i A. Vambst.
Restaren finalistes, dones, Georges
lana, i Ferrer, del Donästia. En
aquest punt se suspengue la discus- Warnhst i Paillard.
Per
a decidir el tercer finalista se
sra.
En reprendre's la sessió a la tarda. celebré una prora el dia ro de juny.
Hernändez Coronado pregunte. cont La guanyà Lacquebay.
a qüestió previa, si per als acords a
Ara, diurnenge vinent es correrà
adoptar es necessitarien els vots de la final al Parc dels Princeps,
la mejoría absoluta o dels dos terços. París, sobre roo quilómetres.
El Comité suspengué la reunió,
Lluitaran Georges \Vairst, Georges
despees de canviar impressions du- Paillard i Charles Lacquebay.
rant cinc minuts. acordà que es neAquest darrer resultara posar en
cessitarien els dos tereos. En vista joc el seu titol de campió de Franea.
craixti, el delegas del Madrid, senyor
Hernändez Coronado, es retirì de
l'Assemblea força irritat.
Intervingueren l'avara en la discussió, en un to força agre. els deCampionat d'Espanya
legats del Celta, del Murcia i Racing
de Santander, en defensa de la pod'outriggers i skiff
nencia, que foren contestats pels del
Barcelona, Donóstia i Athletic de
D'acord ami., el Reglament de la
Federació Espanyola de Ron, tindran
Bilbao.
En votació triomfà el criteri dels lloc el dilinlenge, dia 22, a la tarda,
per
98
vais
contra
37
antiponeneistes.
le; regates p er al Campionat d'Esi set abstencion s . El total de votants nansa d'outriggers i skiif, sota rumaera de 142, per la qual cosa als ven- nització del Club de Mar del Centre
cedors els sobraren tres rols.
Autonomista de Dependents del CoDesprés de la votació es produi un miere i de la Indústria.
incident entre els delegats del Celta
Les dites proves. que prometen esi FAthlétic de Madrid, que provoca ser interessants a jutjar Pela equips
un fort estando!.
que han de participar-hi, seran efecI a continuada es posa a discussia tuades amb el seguent ordre i horari:
una proposta deis antiponencistes,
A les 530. Outriggers a 4 bogadora
que consta de dos punts, que ¡ay (Campionat).
enrayada.
A les 445. Yolas a 4 bogadora
San aquests: que es niantinguin (Iliures).
els campionats regionals i mancomuA les 5- oYles a 2 bogador; (Hienats, jugant-se llurs partits en deu res).
dates dominicals, que es reservaran,
A les 5 . 15. Outriggers a 4 bogadora
i servint aquells per a la classificacia (debutants).
per al Campionat d*Espanya, com
A les 5 . 3o. Skiff (Campionat).
fins ara.
A les 5 . 45. Outriggers a 2 bogadora
I que juguin la I Divisió dotze (Campionat).
quedant-hi els deu que la disA les 6- Outriggers a 8 bogadora
putaren Fany anterior, atihric l'Are- (Campionat).
nas. i ascer.dint el campia i el sotsA l'arribada, o sigui, davant de
campió de la segona, Sevilla i Athlé- l'Estada Marítima del Moll de Bartic de Madrid. respectivament.
celona. s'installaran unes tribunes perEl senyor Palacios, del Comité Na. que els assistents a les dites provee
dona!, protesta contra record, con. puguin presenciar el seu descabdellasiderant pot serias que es concedei- ment. De més a més, hi hura instalxin atribucions a una ponencia per a lat un indicador el qual animé assetreure-les després. Presenta la dimis- nyalant la situació en que es trabasió irrevocable del seu arree.
ran els equi p s mentre durin les reEl senyor Oliver. també del Co- gates a fi que el pugui saber
mité Nacional, s'adherí al que fou en tot moment el sea curs.
dit pel senyor Palacios, anunciant,
Els Clubs participants a les dites
també, la seva dimissió.
proves seran, probablement, el Club
el president, senyor Garcia Du- Nàutic de Tarragona, el Club de Rem
ran, en vista del caire que prenien i Club Maritim de Barcelona i e!
les discussions, aixeca immediata- Club de Mar, que és l'organitzador.
ment la sessió.
Per la premsa es donaran a coneixer e:5 equips participants i les embarcacions amb les que cada Club
participara en les di:es nroves.
CURSES DE
L'entrada a les tribunes es fan'n
CAN TUNIS per invitació.

-=-

Ti<

e

CAVALLS

HIPODROM

Diumenge, dla 22,
a lee quatre de la tarda
Tribuna: Senyors, 3 pessetes.
Senyores, 150.
General: SettyorS: 1 pesseta.
Senyores, gratis

Autobusos des de la Pluea
Catalunya j I rarnvia linfa 48.

Ciclisme
DISSABTE AL \ F.LODROM
DE REUS. - La composició dels
equips anunciats per a l'americana
de dues hores que organitza la Secció Esportiva de la Casa del Poble
de Reus per al dissabte a la nit ha
estas rebuda amh satisfacció.
Sans, qui no ha aconseguit brillar
encara, acolilat a hachero, J. Cebrian
Pelleja en les curses de la present
temporada a Reus i Vendrell, corre
amb Ferrando per primera segada.
Per Pur part, J. Cebrian i Bachero,
que han estas els supervivents més
destacats de les darreres batalles entaulades per Nicolau-Pou i els ger
-mansCheiAdr,fomnqup
junts.
Els germans Albirana han deia tat que pensen demostrar, dissabte,
que la supremacia dels mallorquins
no fou cosa transitória. Ells han guanyat dues curses en un curt termini.
Per a estimular majorment la moral
de Civit de Montblanch i J. Gascon,
que tan braument es defensaren en
la darrera cursa, seis junta respectivament amb el campió d'Espanya
de velocitat, Joan Plans, j amb el
campió de Catalunya, Vicenç CebrMn.
Abans de les dues hoces es correr:1
el braçal de persecució R. Lázaro, que
promet també aferrissades batalles
entre Rovira i Bachcro i Raquetas,
Ruf eras.
UNA PROVA RESERVADA A
NEOFITS. - La P. C. "Avant Sempre" organitza per a diumenge vinent, dia 22, una Cursa ciclista fons
carretera, 65 quileunetres, reservada
per a neòfits.
Els premis a disputar són: 50 pesIletes, 4 0, 3 0, 23, 13, 10 i tres de 5.
Classificació social: Primer, 15 pessetes; segon, 10, i tres de 5 pessetes.
Copa per equips de cinc corredors
del mateix club.
El recorregut és cona segueix: Sor-

elotorisme

EL VINENT DIUMENGE, CURSES D'AUTOMOBILS AL CIRCUIT DE DIEPPE (FRANÇA) I
MONTENNERO (ITALIA)
El diumenge que ve es correran
aquestes dues curses anunciades Pel
calendari internacional. En la del cir
-cuitdeMonr(Ial)sdiputare la Copa Ciano. En aquesta
darrera hi ha inscrits els esos d'Itälia , i a la de Franea, rnolts independents i els pilots francesas que formen part de la Scuderia Ferrari.
A Dieppe es corroa la cursa amb
la fórmula de dues series i una final,
com la que es va carrer el diumenge
passat a Vichy. Fins ara ja In ha les
inscripcions següents:
Etancelin (Maserati), I.ord Howe
(Maseratil, Chiron (Alia Romeo),
Lehoux (Alfa Romeo), Penn HuglieS (Alfa Romeo), Eccles (Bugattil,
Mathieson (Bugatti), Bioncletti (Maserati), \lile Ilelle-Nice (Alfa Romeo), Cattaneo (Bugatti), Delorme
(Bugatti). Clifford (Alfa Romeo),
Mas e (ER A), Soffletti (Alfa ROneo), Straight (Maserati),
(Maserati), Gaupillat (Bugattil, Cazaux (Bugatti), Zeltender ( Nf aserati).

Frontó Principal Palace
Avui, divendt es. Tarda, 415

AREITIO II - ALBERO!
COntra

URIONA I - NIENDIZASAL
Nit.

i0'15

JUARISTI I - CIAZALIS II
Centra

ANDRINUA - GUTIERREZ

FRONTÓ NOVETATS
AVUI, DIVENDRES
Tarda, a a« 45
CHISTU I • CAMPOS
»BU"
MU11102 - QUI
MIL • Me 1111118t
AAAAA RTA III . "SERIA
«MUR
ZOLOZABAL
Dote,. per »Melle

Base-ball
LA JUNTA DIRECTIVA DEL
CLUB MEXIC
El dissabte passat es va sfectuar al
Casal de Cultura i Esport (Consell de
Cent, 263) Felecció de la Junta directiva del Club Mexic, que va quedar
formada com segueix:
President honorari, general Llàtzer
Cadenas; president, Joan Acosta Daurel; vice-president, Manuel Mas Serrano; tresorer, Josep M. Taixés; comprador, Modest Gómez; secretari, Antoni
Rosselló; sots-secretari, Pere Taix;s;
vocals, Josep M. Clavé, Gerard del Lago. Albert Bru, Antoni Vela í Maties
Yarza.

molt bé superar l'actuació dels seniors.
La inscripció, que es tanca el
dia 18, es presenta nombrase i atraient
en extrent tant en els juniors com
en els veterana, car en ella vcurean
la reaparició de velles glòries, als
quals els anys no han mita y as Hinentusiasme per la natació.
El sorteig es faite a la Federada
Catalana de Natació Amateur (Rambla de Canaletes, 9, pral.), el dijous
dia 19, a dos quarts de vuit de la
tarda.
A tal efecte el Collegi d'Arbitres
ha nomenat el següent Jurat:
Starter, Arrnand Domingo; jutges,
Andreu Borrego, Joan Navarro; jutge arbitre, Josep Lebrero; cronometradors, Lluís Fontanet, Pene Massanella, Jaume Perdigó, Agustí Lebrero, Agustí Zaragoza, Josep Pelleja, Mere López.

LA INAUGURACIÓ DE LA PISCINA DE CAPELLADES. AMB
LA PARTICIPACIO DELS CLUBS
BARCELONETA, F. A. E. E. T.
I MEDITERRANI
RESULTATS DEL CAMPIONAT

DE BASE-BALL ALS EE. UU. I
El pro p vinent dia 25, a la tarde,
CLASSIFICACIO. Darrers resul- s'efectuarà a Capellades la inauguratats:
do oficial de la p iscina, que tant d'inLliga nacional
terés ha desvetllat a la simpática vila ,
nosant de manifest la bona acollida
New York, 7; Brookl Y n , 2.
Pittsburg, 8; Chicago, 8. (Suspès al dispensada Pchs capelladins per la
construcció d'aquesta installació esvuite innings.)
portiva que tant benificiara la nostra
Cincinnati, 7; St. Louis, T.
natació, máximum tenint en camors
Filadelfia, 5; Boston, 4.
ClUe l'element jove ha fundat el Club
Natació Capellades. entitat que disClassificació
J. G. P. P. posara de la piscina.
El festival d'inauguració d'aquesta
New York
66 42 24 84 p iscina, correrá a arree dels Clubs
Chicago
66 46 26 8o barcelonins, Barcelonesa, F. A. E. E.
6 4 38 26 76 T. i Mediterrani, que desplaçaran a
St. Louis
Pittsburg
62 34 28 63 Capellades els seus millors elements.
Boston
6 3 34 29 68 desitjosos d'adjudicar-se la Copa cediBrooklyn
67 26 41 52 da per l'Ajuntarnent de la vila.
65 24 4 1 48
Filadelfia
Entre els nedadors que participaCincinnati
63 20 43 40 ran a aquest festival figuren coneguts
campions i destacats elements de la
Viga americana
'ostra natació, entre ella Olmos,
Cheveland, 5; Chicago. 2 (11 innings). recent campió de Catalunya de la mas:fina categoria, Escudero, campia
New York, 7; Filadelfia, 4.
. mar, Salvo, el
d'Espanya dels 2000
Detroit, 8; St. Louis, 6.
campió de Catalunya de la seva cateClassi I icariA
gorja, Blanes, l'excellent bracista guaJ. G. P. P. tyador dels campionats de Catalunva,
'uniors i debutants, en qué ha part:8o
New York
64 40 24
65 40 25 So cipat. Lloren Muhoz, l'actual detenDetroit
67 36 3 1 72 or dels Campionats regionals de deBoston
68 36 32 72 nitants, Lluis Granada, diverses veWashington
62 33 29 66 nades campió de Catalunya, consisteCleveland
62 28 34 56 rat actualment com el millor esneciaSt. Louis
64 26 38 52 isla català en dors, després del reFiladelfia
67 21 46 42 corchnan Ricard Brull, Albardaner.
Chicago
guanyador del Gran Premi Pasqua, i
A IIERNANDEZ altres, rnolts altres valors de la riostra natació, entre els que figura l'excellent saltador de trampoli Muntaner.
sots-campia de Catalunya.
Per a donar millar relleual dit
ncia
arte ha volares la sera assiste
La inauguració de les curses 'honorable President de la Generalitat
de Catalunya.

"'pi sine

ESPE CTACLEs
balacaz0 11MplO" I "El héroe le Mide,
Broadwey . - "Enzanrbados",
guerrero", "l'Obre tenorio:" t strsj

Te atrae

a la fuerza".
Capitel. - "Tres

calle 42".

co i" ,

TEATRE NOVETATS
•rnapsayla lirios LLUIIII CALVO
Tarda, 430. Butaques del de 2 pea:tetes: LA ALEGRIA DE LA HUERTA,
ci eació del divo Animal Miras. LA
VERBENA De LA P A LOMA, per Ga.
lindo, Llanos. ' , atarlos. Rara1R. eise.

g is artlates portaran resma de Pepoca une correspon a l'obra ALMA
DE DIOS. 511, a les 1 0, a rändlös 1,"1Oval a beneflel del Marinan Jales,
Marine,: /COMO ESTA EL MUNDO,
FACUNDO! LA VERBENA DE LA PALOMA. ALMA DE DIOS. ACTE DE
CONCERT, pe], divos Harto" Mayras, filman, Miras. Malean; de la rerevista LAS INVIOLABLES, pchs eminents Carlaajai, Garriga, Corles, HeY
1 vieetiples d e l Prinolpal Palas., dirigint Porquestra mestro Padilla. Actuaeid deis grans asilase s del
Teatre Cöttiic Alady, Lepe, Pinillo.
FI DE EVITA per la celebrarla AM . LIA 'SAUNA. Denla, larda: DON GIL
DE ALCALA 5 LOS CLAVELES.
LA DOLOROSA 1 LAS GOLONDRINAS, debutant la tiple VietOrla naelunero. Despatx a comptarloria

TEATRE BARCELONA
Avul, divendres, R lin quart de 515;
extraor•
a un quart d'unzo:
dinari ale l'orquestra

DEMON'S JAll
amb r/ seu ESPECTACLE 1830, and
qual forma part, entre (dures notables
arlIslca, la genlil naquieussa

AMALIA DE 'SAURA
T i erna, di s sabte. larda 1 ni:: DEMON'S
JAEZ, amoS el seus ISPECTACLE 1944
Aviatc debut d'una gran company la
d'opereta. en 15 dual fi g ura LeinInent
tenor Tuno Folgar

TEATRE ROMEA
Telares 194111
tempanyla
Barden:
!Manques de platra a 2 pessete 4 . 00155
0505 terrassa. El Icalre mes fre s e I mes
barat. A les 530 1 a les 1015: MAYO Y
ABRIL. La militar obra de Quintero I
ta uusiths e Interprotacia. t'estira einmera teatral del MI lama. tarda: MAYO
Y ARRIL; ni!: MAYO Y ABRIL I GRAN
VERBENA TRIANERA. Maniihr,
narre, ‚ dan QUADRO FLAMENC. "Lhatrt s te manranma gratJa.. ruuno,vo' a les
5-30 t a les 101 5: MAYO Y ABRIL

TEATRE POLIORAMA

'farda, a les 420, 5 nit. a les 9'15. Senapre el nalllOr programa de Barcelona:
Jan Xiepura en la deliciosa opereta

TODO POR EL AMOR
Triumf ile Marla Eggerth en el ruin mes
perfecto de l'any

VUELAN MIS CANCIONES
l a to menge, ma Mal, a n, t n'a o. ninuss:
EL EXPRESO DE SHANGHAI I SOLTERO
INOCENTE

SPLENDID CINEMA
Reneell de San. 517
Teléf« 30416
Local dotat de temperatura agradable
As un,
ce diosa-ama.
REVISTA SONORA
LA TUVE EN MIS BRAZOS
per Mmone Cerdan
El gran exit de la Al. G. N.
chic

EL PEELDO DE MADELON ELUDE?

per alelen 115 , P, 1 1 co
t-toise
RESTAURANT FLIP, dibuixos sonors
i 5 e rdossal produceld en espanyol

vidas de mujer" j

a este ho mbre" t (-4
tiontbrerno saliente".
COmédia. - "Perro y amigo", "Vida sy,
Comtal. - "Estrella a v entura", "ral,"
dad con suerte" 1 "La maSeara
mr5", en cspanyol.
Delfcie. - • ci d recompensa", "Pare
que fue ayer" I "Amor, honor y
mandulas".
Diorama. - "Peregrinos" "Paddy",
g r a ndes tomberos", - . E.11 el b arrio ex.
no" 1 "EcIalr jOurnal".
Exceleior. - "Hay mujeres ast"
ment larda). "El error de los parare,
1 "Dos nOrhes", en espanyol.
Eeplal. - "Ln profesor Ideal",
de arrabal" I -Adiós a las armar.
Pulula°. - "Muchachas de
"lata canelón. un beso y tina mujer
Frtgoll. - "Simoue es 1151". "Selii,
alsiOr" I "Hombre slra nombre".
Goya. - "Estrellarlos", "Fia
"Amo

-Locuras de amor", "Delicia de
pana". "Charlot ell la calle de la pu.
"LI quinto I "Tomasin quiere Watt,.
IntIrn. - -El rey de los fósforos"
mujer X"

?

leie.-"EstrelledoS", "Fra-Dlavolo",
curas ale amar". "Dell-ios de ser
pa". "Chorlot en la calle de la par)
--El quinto" 1 "Tomasin quiera el:
'cese''.

1,

Ideal. - "Oso amos del presIdlo".
patria" I "Torero a la fuerza".
de laneros.
Laletana. - ...Honduras
-N .ttia mas que un gígolo" I "La eral
PRIMAVERA EN OTOÑO
s y ra fantasma".
per uaialina barrena 1 Antonio Moreno MaJestic. - - Pecadores sin ruma",
mujeres y Un Juan". "eompalleres
CANCION GE CUNA
fatigas". "Romeo y luneta" i "Erlst
una meras-ella en tecnicolor
Jorenal".
Marina. - "Unidos en la veniranza".%
que sus c itan las mujeres), " T O qu'el
a 1111 Tunera"
Metropol. - "Eaddy. lo mejor a fa*Sis
es chico" I "Catalina de Husla".
CINEMA
•
- "Extrana aventura" tüntems,
tarda), "Calamidad con nsjerie' c •••_
Revista Paramount; EL PROFESSOR
IDEAL, i/e/ 5ciuc Oildra; MELODIA
ma c eara del otro", en esomso.
DE ARRABA L, Per Imperio A 2( uMonumental. - "Piran; de Shangala
-E/ diamante Orlow", en esputva., 1 -El
f tina: ADIOS A LAS ARMAS, per
,no de Burridan"
Gary Cooper.
Mundial. - "E] palacio flotante" es es.
panyol, I "Et rey vagabundo"
Pathe Palios. - "Hay mujeres ist. •
error de tos padres" 1 "Dos nocher,
un espanyol.
Pubil Cinema. - Raportateee tractualint,
Principal. - "Quigknalglown" i "El tuCAPITOL: 5 larda 1 10 sil. "Tres alias
sar negro"
i per' y -La calle 12". - PATHE Recreo. - "El terror del hampa" 1 "DI
PALACE: Continua 4 larda, -Hay mujeres
Un Vagabundo".
a•i". Lee Trary, -El error de los padres". Royal. - "Los que danzan", ''El dr,
-1)0, muelles", en espanvol. I Cdmlea.
/cc IIIIe illow", en es p anY ul . 1 " ti aspe
EXCELSIOR: 4 tarda 1 930 n1I, "llar
ntujer e s IM'' ointeament larda), "El errdr SalóHurrlden".
Comtal. - "Max, domador por
rle los padre e ", "Dos noehr 4 ", en e stamorena y nna rubia".
amor)
nyol, I Doeumentai. MIRIA: I tarda
9'30 nit, -Extrana aveilluna- (tinleanirisr Select Cinema. - "El marido de mi na.
ata" en espanyol, 1 "Alelodla del arre.
fard2,, “1:ilaninlad con suerte", Dentare
Arli-s. "La mascara del otro'', Ronall ton en espanyol.
5;onnat) , cus espnyol. t Dornmental. GRAN Splendid Cinema. - Gran programa ei.
TCATRE COMTAL: Continua 3 • tx tarda.
- Extraña aveniiira", "Calamidad ron surr• Unen Cinema, - "El presidente cantas.
re", Deorire Arllss, I "1.a maseara del
ma" I "Un par de fresco,".
otro", en espan5017 nonata Colman, - RO- "Dime quien eres tú". “0151111
NUMENTAL: continua 315 larda, "Pira- Talla.
-EL aguda y el halcón".
las de Shang-Ilai", "El diamante Orlow", Triomf. - "Vnidos en la venganir,
en esnanyol, t asno d e Buriden", llene
que suenan las mujeres" 1 1.7
Lefevbre. - ROYAL: Continua 3'43 tarda:
quieto a mi nillera".
-Los que danzan". "El diamante orlaw",
en csionyol, I "El asno de Burilan", Trianon. - "Simone es ah", "Reina e/
amor": a mas, a la tarda, "La nona
llene Lefevbre
universItarla".
Volga. - "I .a gran Jurarla", "Moral e

ESPLAI

-

SALONS CINAES

amor": a mes, a /a tarda: "La novia
universitaria".

dissatte, c 1 huhhir. t 191 t. presentaXile. - i -lloopla", "No dejes la puses
grandlös eapectar'e ainerice BELabierta", en espanyol.
SYMPHONIC - BOYS. El millor (amplia
Per al diumenge que ve, dia as s emusleal presento a Barcelona, compost
MUSIC-HALLS
nyalat per a la inaugurada de les
de 13 professors, amb les seres ereacions
cOmIques. "skelchs": -anus 1 ha l l s a m e curses de cavall s , hi ha la segrient
Pompeya. - Varletats 1 Mercedes Aun.
Trofeu
Sabata
ricans. 8 grans atrarrions. Presa populars.
llista d'inscripcions:
rel,
Tres Miles dies
*AM. - Vtrielats 1 Merredes FM.
D'acord amb els desigs de l'AjumaGRANDIOS PARC D'ATRACCIONS
Prerni Obertura. - Conde, 2.5oo;
varietats, Bella Martilita1
Ca ben cada dia. taid 5 I int. Entrarla al
Image Bien, 2. b'rn o; Duquesita, 2.50 0; nent i poble de Guissona i amb el fi
..srin e llia Palacios.
•
511 n41111)15. Plisr ,• 11',,r entrada. una
Franca.. - Ball Musse 1 -Les
Fiel, 2.500; Ruma II, 2.55 0; Faril, j ue l'acte d'honorar el olores pilot
pesseta. Pernä, deas ahre, ante graneló. fes- Cabaret
Martos".
Duque.
esportiu Josep M. Sabata tingui sota la
2.600; Endorsado. 2.65o;
tival a Ponerlo' dele Palmita, a de la Creo Dancing Edén. - Varletät,.
PRINCIPAL PALACE
Roja i Brigada
olemnitat que es mereix, ha estas defi2.70 0 ; Fan I, 2. 800; Carmenc.ita,
PALAU DE L'ESPECTACLE
Stambul. - orqueste. /espoleen t Elsa
2.875; Fiere Picarde, 2.875; Soluel, iitivarnent ajornat fins al din 8 del mes Nos •laterna de refrigero:ció - La brisa
13,1} ron.
de seto-libre vinent la celebració de la
de l• mar, al Principal Palace
2.915.
Fiere
Picarde,
Premi Enoch. cursa airia Trofeu Sabata, organitaCompanyla de Revletes
DIVERSOS
MARGARIDA CARBAJAL
2.800; Valentina, 2.80 0; Belle de da per la Unió de Pilots Aviadors CiAa 111, in1endre5, 5 tarda:
Jour, 2.800; Veni Vidi Vid, 2.81o; ala de Cataluma.
Casa L'ID,. - Aval I Cada 5110. lile den.
san,.
Guillon, 2.870; Florida II, 2.88s;
Las mujeres del Zodiaco
Casino Sant Sebattle. - 7. ,• ! 1 sorlida Ce
Els viatges aeris
Eserine, 2.920; Romeo, 2.920; LataTEATRES
tcatres. Crazy Boyo 1 Habana Gang.
teta
la
companyla
Margarita
Carbelai
1
per
Hotel alta. - A•ui s C0 00 L1 16. 10e daspion, 2.950; Tante, 3.000.
75 n 1. a /es toma:
per la Costa Brava
• aroelon. - Tarda I nti, "DemOn's
.6111.
Premi Mataró. - Eserine, 2.900;
1/1 11 111 011 borde. - Orduestra Av-satura
trab
.
El dissabte passat va efectuar-se anib
Voyou, 2.900; Antigons, 2010;
Triana - rime cate namenc rurign per
Cernid. - Tarda: "La pipa de oro";
Espanyol. - Tarda: -E t novio de la relLeyburg, 2.910; Cupidon II, 2940; %ajó De Havilland Dragan. de N uit
che llap p l 111 ,5.
per la ,I.pciaedet:e
ila", "Qui es el loco?" 1 "Ltarespeta";
Pepe Hurtado.
Coquin, 2.940; Axia, 2.950; Tene- places, un nou viatge aeri per la Costa
MARGARITA CARBAJAL
"Itatolins de casa rica".
breux, 2.97o; Azur, 2990.
Novatas.
Tarda:
"La
alegrla
de
la
Brava, deis que formen el Servei ReCARLOS GARRIGA - PACO GALLEGO
huerta", "La verbena de te patona
SACHA GOUDINE
Premi Son .Masia. - Violeta Blan- gular de Turisrne Aeri que té establert
1 "alma de Dios"; MI: -Como esta el
. D'Artagnan, 2.200; Aube- per aquella comarca FEscola d'Aviada Dem5, dissabte. larda, a l e e 3: LAS MUche, 2200:
mundo. Faeundo". "La verbena de la
5 in. a les t0-15.
JERES
DEL
ZODIACO,
Josaphat,
2.210;
Cesar,
paloma"
I "Alma de Dios".
2.200;
rive,
Barcelona,
LAS INVIOLABLES
Principal Palees. - Tarda: "Las mureres
2.240; Alpha Al!. 2.250; Justice HunPilotas pel director d'aquesta Estola,
0.:, 1 zodiaco"; nit: "Las Inviolables".
Es despalva a Is centres de localitats
de
iast, 2.250; Diworty, 2.260; Coeur
Romea. - Tarda 1 nit, -Mayo y abril".
cnyor Xuclà, l'esmentat avió emprengué
Watts, 2.280; Vlain, 2310.
el vol portant a bord l'alcalde de BarPremi Intermede. - Alger, 3.000; celona, acompanyat de la sera filla, el
CINEMES
Coquin, 3.000; Tenebreux, 3. 000; Ti- senyor Cuita, per l'Oficina de Turisme
America. - "Teta cate", "Torero a la
0;
Champaubert.
3080;
3.06
bere,
fuerza" 1 - La hermana blanca".
de la Generalitat de Catalunya. el seEL MIS IREIIIC DE BARCELONA
-yo, tú y OPIO", - 111sertanitos
Arenes,
Collier de Pedes, 3.100; Flelit de
nyor Massip, president de la Conüssió
SI. de revistes del Romea, de Madrid
Oil 1111dalneäl" 1 "Una morena y cita
Serpolet, 3.rio; Dies trae, 3.t4o; Dun
rubia".
de Turisme i Festes del nostre AjuntaZaplandld Jard1
Contralto,
3.180;
DuRoh,
3.160;
le
"Os
nent, el senyor Nadal i Blanc, presi- Artzi, divendres, taras, a J os 3'15, Ruta- Arinsuda. - "Avidez de tragedia",
tenorio de Sleping" 1 " Perdone , henoguesclin II, 3.270.
dent del Sindicat de Periodistes, i el ques a 1 pta.; g eneral. 000 pies.: La
rit a".
divertida resista
Barcelona. - "El asesino d'abalice)", "A
enyor Antoni de Gaztafiondo, gerent de
LA PIPA DE ORO
'Estola d'Aviació Barcelona.
d'un
magnific
viatge
l'avió
Després
LAURA PINILLOS, ALADY, LEPE
va prendre terra a Figueres, on els illus. Na,. a les 101 7., /ti/laques a 3 Mes, 110posiCid en l'unció de rut de /a grandiosa
CAMPIONATS D'ESPANYA
es viatgers foren arnablement obserevista (lel ilustre Hostil°
DE NATACIO
quiats per representants de les auturiats i de l'Estola d'Aviació Barcelona
LA FEDERACIO VALENCIANA d'aquella ciutat.
HA ENVIAT LA SEVA INSLAURA FINILLOS
Cap al tard va efectuar-se amb tota
CRIPCIO
normalitat la tornada a Barcelona, ar- MAUSII - ALADY - LEPE - AMPARO SARA
Els Carnpionats d'Espanya (l'en- ribant a la riostra ciutat els que P arti
ISABEL HERNANDEZ
senyoretes. Dorna, larguany prometen ésser els mes olio-ciparend'qustSv iamde ¡ lOt el
LAS
CHICAS
DEL RING. 00, LAS
da:
cionants i competits que fins a la les excellències del viatge, sobretot per TENTACIONES. Diutnenge,
tarda. monudata slan celebrat. Fins ara es namental progi ama. Avias, estrena de la robellesa del paisatge que ofereix
Atufwa
cotillo
sises de
dia dir que els Campionats Peninsti- Vo l per la Costa Brava.
Ino.dur nOS1110.
/toman, mn s iel
Reme
lars tren una representació doblada
Progressivament aquests viatges adLAS VAMPIRESAS
dels catalans, ja que heu comptats quireixen major importancia per al tucontra la calvicie
eren els participants de fora de Ca- risme, la qual cosa fa esperar (tus ob
talunya.
tindran un merescut exit.
Amb l'increment de les piscines, la
GRAN
natació ha pres una gran volada. PriCompanyia de comedios valenolanee del
mer Madrid, amb les seres magnifiNOSTRE
• de Valáncle
ques piscines, després Valencia, AneVIATGE EN AUTOCAR
Primer actor 1 director: PEPE ALBA
gó, Sevilla i altres ciutats espanyoles.
Antuft tots els calbs ho són per la seborA GUIPÚSCOA
els Carnpionats generals prenen un
Ir, a. F1 W, n mes
Amb rnotiu de la celebració dels As sli. (lo - emires, larda, a
rea, aquesta hipersecreci6 del cap,
increment extraordinari, que ja es
a 11113 pessetai EL NOVIO DE LA REINA,
G que es manifesta amb l'aparició de la
comeneä a palesar en els disputats Campionats d'Espanya d'Atletisme,
QUI ES EL LOCO? I L'AVESPETA.
que
se
celebraran
a
Tolosa
(Gu.püsl'any passat a Madrid, per a seguir
N/! I cada nit, l'eso monumental
caspa. La seborrea és el començament de la
la ruta creixent i que els dies 28 i 29 coa), els dies 4 i 5 d'agost vinents, la
Federació Catalana d'Atletisme, coRatolins de casa rica
tindrem ocasió de constatar.
calvicie- Cotnbatre aquella es evitar aquesta.
mença
arnb
tota
activitat
els
treballs
A la Federació Catalana de Natapossibles
de
la
seva
parper
fer
els
No es conelx altre especihc contra la se.
cié Amateur sla rebut la primera
inscripció. La Federació Valenciana ticipació.
berrea que el sofre. I no es coneix mis qua
De
moment,
suposant
que
els
mitha cursas la llista de participants,
aquestes
un medicament clue permeti
amb prec de reservar lloc per a totes jans económica ho Perinetin, es farà
les peores. Els noms deis nedadors el viatge en autocar Pullman, i es
propietats del sofre: el SULFOPILOL, ara
desitprega
a
totes
les
Persones
q ue
són provisionals, per quant la selec.
de nou ofert al públic
ció es tara despees dels Campionats gin acompanyarlos que es reben insEl SULFOPILOL no es, doncg, un pro- Regionals, que tindran lloc els pro- cripcions a la Federada Catalana
d'Atletisme,
carrer
de
Floridablanca,
pers dies 20 1 21, latlit dies abans de
Tarda, a les VIO. I nit, a tel tO:
ducte
impele, casolà, o de perfumeria, prepanúm.
rol,
principal,
primera,
cada
dia,
les grans jornades que es disputaran
REVISTA, UN HOMSRECITO VArat sensereponsabilitat cientifica. Pel contrari,
LIENTE, lier Jaelale Cianea'. I AMO
al nostre Estadi Näutic de Montjule. de vuit a nou del vespre, el viatge
A ESTE HOMBRE, per Nancy Carian
liess ad la nova que avui avan- d'anada i tornada estä estipulat en
I Eritnund Lomo
està fet per facultatius catalans 1 basat en fórcem. Darrera seguiran les ins- p rincipi en seiscanta-cint pessetes. Sc .1nn••n•nn•••••••n••n••n••nn•n•n••••n••••••••n•••n••n•••
mules del gran dermatòleg Dr. Sabouraud.
cripcions de Madrid, que és la incóg- suposa que no variara.
nita en aquests Campionats.
FESTIVAL DE DIUMENGE
Es l'iltdc remel que li aconsellerä el seu metPer a diumenge, a la tarda, la Fesi el consulta. Amb el SULFOPILOL eviELS CAMPIONATS DE CATA- derada anuncia sin gran festival de
LUNYA DE JUNIORS I VETE- Preparació a FEstadi Municipal de
la calguda del caben en qualsevol motarä
Dosumentale
•
RANS
Aatoalltata ismaelita
Montjuic. Es prega als atletes que
SasSil irestInua
ate.
Illatese
!TI que es trobi el seu procés de calvicie.
ment
But••• UNA PIESSITA
De s prés de la magnífica exhibició desitgin p artici p ar-hi que s'inscriguin
Amb el SULFOPILOL tindrä, demts, sempre
feta pels senior% els dissabte i diumen- al local de la Federació, Floridablange passats en els Carnpionats de Cata. ca, rol, ahans del dissabte. dia 21.
1 perlectament el cabell net i sec, evitant que
En el transcurs d'aquest festival es
lunya de la dita categoria, san espela caspa 11 malmeti la cabellera i li taci Ileig
rats amb gran interés els de la ca- donaran detalls del mata Portugaltegoria junior, que se celebraran els Catalunya, que se celebrará a Lisboa.
brut damunt el coll de la seva roba exterior. Es d'esperar que tots els esportius
dies 21 i 23 a la piscina de la Uni-,
versitat Industrial, organitzats per la aniran a l'Estadi el vinent diumenge
Tarda, a tes 5 . Nil, a les 10:
F. A. E. E. T,, i en la qual militen per a poder alai fer de manera que
nedadors de prou coneguda vàlua, Catalunya vagi als Cam p ion a t s d ' Es - UNA CANCION, UN BESO, UNA MUJER
- com san Lepage, Muros, Sabater, panya, la qua) participació perilla per
MUCHACHAS DE UNIFORME
Salvo, Brau, Doma, etc., que podren manca de mitjans económica.
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