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vista del recurs
ALTRE COP Un auto -òmnibus d'una excursió a Miss Espanya Codos i Rossi fan el vol París- La
contra la Hei de con-

EN

MARXA París i Fontainebleau, organitzada

És realment curiós d'observar com les
:lastres jorentuts reaccionen davant dels
interrosiants que es plantejaren als seus
?ares. La conversa del 25 proppassat soere el Nacionalisme (aula en aquest
aspecte fou tipica. No mamá una nota
se serietat dins la discussió i una proeitat en restudi del tema. Psre l'esrerit que ho movia tot plegat era una
:rica estantis. Les idees de cadascú eren
en general un ressò de les de qualsevol
eartit polític ja existent. mas o meare
aeformades. Hi faltara la tònica nova.
preeiamentjove. Molts dels opinants no
semblava sinó que fessin oposicions per
a entrar en un dels partits nur avui es
reparteixen la vida de Catalunya.
I és que el desvetllar-se de la consciencia d'un poble és molt lent. Consumirle molles promocions de jores i dannaos. A Catalunya la mateixa velocitat
emb que durant un parell d'ahyades
shan descabdellat els esdecenimems
pot hacer enganvat la vista de robcerrador; pecó encara de alee
Per a un borne nue sent la sera joveó. n'In ha
nasa carn una set de creaci
mil que només cerquen un reces premura Acollir-se al primer ideari Q ue tr
b. i no haver-hi de pensar-aenm
més: renunciar a les perspectives vastos
aezna arrié en gran i aprendre de situarse . Un parta on un hom es Puma situar: ves an i el prablema. Inconscientment torturen i deformen llurs idees fas
que sencabeixin al matIle de Iltir deeieni secret El gust de eensar i les g anes de caneixer ne ele disten gran cosa.
Un instint els adverteix del perill que
representa no comprar la doctrina a
qualsevol basar ele Iletra morta i de !letra menuda. La vida, la veritat són adouisicions massa cases. Predestinas a
menar una maja-vicia, la decoraran de
rnitges idees. i aixi no hi aura desacord.
Vint anys enrera les pramocions inves
també es prepararen; segons el fetge de
radasefe a formar i progressar dins la
Lliga o dins els radicals. Avui, mudant
e! que calgui (ben pon), tot és asen si no
hagués passat el temps. sSerä això el
que chillen quan diuen: "La joventut
eterna'?
Ne! Més arias ereiem que es tracta
aarn fenornen accidental i conderreat
mart. La Universitat autónoma. i
tres instituts culturals on es treballa
avui amb una austeritat cornpletament
noca dins e! nostre món de la cultura,
no be ha dubte o y e donaran als postres iones la visió d'una grandesa de
moral i el noble orgull dunes ambicions
mes orejades que les q ue pateixen les
promocions encara criades a la falda de
barbärie unitarista de rolizarquia eentralista i monärquica. No tardará gaire
a percebre's aquest canse d'impuls a la
nostra vida pública. Comencen uns
temes que no es deturaran.
Quant a la joventut d'ara, ¡m'Osarnent en rie 5 de transició. vinguda al
món arnb la reacció i criada entre protestes. desordres i neo-burocràcia, encara
is a ternas per a treure's l'ensopiment
de les orelles. Per a voler guanyar tot
el temps que li han fet perdre. Per a
no deixar-se, en suma, defraudar els
fruits duna ¡menea que, per be que
deformada de comprepsire no és corrompida de cor ni de cervell.
Casos isolats ho fan preveure.

tractes de conreu será
En aterrar a l'aeròdrom de Floyd Bennet>
pública
eón relmts per una multitud entusiasta Madrid, 28. — Sha decidit que le

per "El Debate", bolca i causa
13 morts i sis ferits
Borderis, 27. — A cinc quilòmetres
de Lipsthey. localitat situada a 7o
quilemetres de Mont-de-alarsan, l'ata
tocar núm. 0.321 de la matrícula de
Madrid, ha donat la volta de campana
a la carretera i sha incendiat.
Procedia de Madrid i es dirigia a
Paris í a Fontainebleau. transportant
17 turistes que prenien part en una
excursió organitzada per "El Debate''.
El foc inicias en el vehi cl e sha
propagar a un hose de pino. i räpidament sha estés en una longitud
d'un quilennetre. En donar la colla de
campana, l'autocar ha fet cause un
pal t elegràfic, i per aquesta causa les
comunicacions entre Bordeus i Lipsthey estan interrompudes. Les autoritats de Lipsthey i altres indrets propera s'han traslladat al lloc del siseces, per() rincendi impedeix acostar-se
a prestar auxili a les victimes de la
catástrofe.
Diversos avions de l'Amo Club de
Mon t de Marean rolen sobre el lloc
del succés per tal de concretar exactament el lloc del sinistre.
L'autocar ha quedas bolcat al costas dret de la carretera de 13ordeusSajona, al quilänletre 132, i ha impedit que dones la volta completa
l'arbre contra el qual ha topar. La
pala davantera est à completan-mint arrencada del xassi, i ha quedas completament destroeada la carrosseria.
De l'informe munt de desferres a que
ha quedas redurt el vehicle es desprén
una lleugera columna de furia i entre les derxalles acaben de carbonitzar-se els cassos dels tretze excursionistes que han mora al mateix
temps que algunes restes de les butaqueo. Es creu que les victimes quedarien sense sentits en produir-se
i això eis ha impedit d'escapar
de les ¡lames, que en art momeo:
shan apoderat de tot el cotxe. Els que
han pogut salvar-se han estat traslladats a l'Hosp:tal de Dax. Un d'ells
es troba en estas greu.
L'autocar era ocupat per dinou persones. El xoier i els cinc viatgers que
araren asseguts a la part daaantera
han pogut saltar a la carretera i allunyar-se del vehicle abans que aquest
s'incendiés.
La noticia de l'ocorregut l'ha donada
un mctociclist que des de Lipsthey es
dirigí al poble de Mutet, el qual ha
avisas els habitants d'aquest darrer pable i la gendarmería de Pisos, que sha
traslladat immediatament al lloc del
succés, aiel com el comandant de la
gendarmería de Mont de Marsau, acompanyat del tinca Berard. També han
acudit al llar de la catästroie el prefecte de les Landes, senyor Vernet, i el
conseller general del Departament, senyor Roumegoux.
Poc després hi ha acudit el Jutjat
de Mont de Marean, que ha arribas al
lloc del succés a les sis de la tarda. Els
magistrats han tires declaracie al aojen,
i després han estas ordre de detenció
contra ell; será concha aquesta nit, detingut, a Mont de Marean. El :soler,

El campionat mundiat de futlbol

A Génova, Espanya va batre
el Brasil per 3 a 1

L'equip del Brasil, fotografiat a l'Es tació Marítima de Barcelona, de pas
en el seu viatge cap a Gènova, on ahir fou batut per l'equip d'Espanya

La probable dorada
del govern Samper

Llegiu a les pàgines d'esports la
ressenya del nostre envías especial a
Genova per al partit Espanya-Brasil,
i els resultats dels partits vàlids per
a aquest torneig jugats el diumenge
Madrid, ah. — En un P eri&lic de la
passat a diverses ciutats d'Itàlia.
nit s'assegura que el govern Sainter es
formá imicament per aprovar els presLlegiu el divendres vinent a LA supostos. Quan els pressupostos estigbin
PUBLICITAT la informació del aprovats In haurá crisi total. Aleshores
nostre envías especial a Florencia per —segons el diari que dime la noticiaal matx Espanya-Itelia, que forma , formare un govern Lerroux, que esgotera la capacitat d'apestes Corts,
Part dels partits cuarta de final del tus gavera nacional de concentració reCampionat del Món, el qual es deciPublicadla que tan t a el Parlament, leer
dice el proper dia lo de juny, a Rema. a obrir-lo en setembre, i si aleshores no
cometa amb rassistentia parlamentäria,
i convocar neves eleccions.

El suposat atemptat
a Grau Jassans

Rossi i Codos, els excellents avíadoes francesas han atravessat norament l'Atlintic. Enguany dest a oest.
Recordar= q ue ran e Passat
dies 6 i 7 d'agost, amb el metete
avió "Josep Le Brix", Bleriot-tio.
motor Hispano-Suissa, saltaren l'Atläntic Nord, des de Nora York a
Rayack (Siria), i es feren seu el record de Ilarga distäncia detentat en
febrer del mateix any, amb 8.344 quilemetres, pelo anglesos Gayford i Nicholetts, amb el "Mistery".
Codos i Rossi deixaren establert
aquest record amb 9.104 quilennetres.
Sao en linia recta.
Diumenge, a. les 5. 10 del matí, carregata amb 6.60o litres d'essència
uesant 8.7oo kgs. es va enlairax penosament el "Joseph-Le Brate", a
raerás:1mm de Le Bourget.
Al cap de dues llores passava per
damunt del semäfor de Jobourg i de
la ciutat de Cherbourg, darrera terra
francesa que saludava els aviadors.
Ame, un sol esplendent. Rossi i
Codos, es llançaren a roceá. Les noticies meteorològiques eren les més
favorables perque la gesta es portes
a bon serme.

La policia Una per acaba-

Fellcitació del ministre de
l'Aire trances

Francesc °calla Martin, de 27 anys,
está molt abatut, i no ha pogut proporcionar cap explicada sobre les circulastálleles en que s'ha produit l'accident.
Només parla espanyol. Segons el resultas de les primeres diligencies, el xoxer es devia endormiscar; s'ha advertit, en efecte, que el cotsce seguia la banda esquema de la carretera en una longitud duns 70 incites. El Jutjat nomenará Peras , que tindran la missió dexaminar el que queda del vehicle, a fi
de determinar, si és possible, les causes de l'accident. S'han donat ordres
pesqué al mes aviat possible siguin recollides les restes de les victimes. Els
cansols d'Espanya a Baiona i a Bordeus han estat posats al corrent de rocorregut per la Prefectura de Les Lan- Eugenia Enríquez Girón, de disset
anys, que ha Wat elegida 'Miss
des.
Eapanya 1934"
El vehicle. el dipeisit de l qual conterna
el
foc
litres d'essencia, sancendiä, i
es aunad, com s'ha da. a en bese proper. Sha escampas en direccie a Ic'noux.
i ha afectat unes 12 hectárees de pins en
ple rendiment. Les poblaciens de les i m
-mediacons,vtlemn.
salan trasladas al hose per tal de combatre l'incendi. el qual, segons noticies de
riarr^ra hora sembla que ha esta: doELS FERITS
Després dels primers auxilis. els ferits
pc.gueren ésser traslladats a Baiona, pera born creu ene continuaran hospitalitzats a flux. Les restes calcinades de
les /3 víctimes apareixien entre les des¡erres dcl cotxe cremas, i senda impossible poder identificar-los. 1-1i ha cinc
de la familia del matrimoni Torres. nue
viatjaven junte i dos fills d'un altre Passatger anomenat Ballesteros, que Ita sortit amb vida.
El xofer ha declaras que l'accident
s'ha degut al jet d'haver-se rebentat un
pneumàtic quan el mece anua a gran
velocitat per a recuperar el retard Que
duien sobre rhorari previst. En adanesse que el cotxe es decantara, el conductor va intentar adretar la direccia,
pene aixe no Ii iou oossible. i rautcscar
ene a estavellar-se lora de la carretera.
La catástrofe es arodui exactament a un
quart de dues de la tarda.
Els supervivents de la catástrofe de
Lipsthey eón, ultra el aojes, que sanomena Francesc ()caña Martín, els
passatgers matrimoni Isidre Covo López, matrimoni Lluis Torres Moreno,
i Antoni Ballesteros.
La versió dels supervivents és que
el )(caer s'adormí, i que ja aliir a Sant
Sebastià Ii Irania ocorregut una cosa
semblant, havent d'aturar-se per tal
de beure cafè. Amb tot. l'interessat
diu que anava molt despert.
Les primeres persones arribades al
lloc de la catästroie diuen que l'escena fou espantosa, pule que de l'interior del cotxe, voltat per les flames, sortiert terribles crits de dolor
sense que fos possible de prestar-los
auxili.
DILIGENCIES JUDICIALS
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Novo York en 38 h. i 28 m.

Aquet mati el procurador de la República de Mont de Marsan s'ha trasIladat al lloc de raccident, a Llipsthey,
a fi d'adoptar mesures per a la conservació de les restes de les infortunadee victimes.
El jutge ha designat com a perit
un garatgista de Mont de Maman, el
qual sha trasllaclat aquest metí a
Lipsthey per tal de procedir a unes
diligencies i redactar mes tard un informe,
El conductor de l'autocar continua
detingut a Mont de Marsan en virtut de les Beis franceses que castiguen l'homicidi per imprudencia i
també degut a la responsabilitat civil
que es planteja per rincendi que ha
destroeat alguns centenars d'hectitrece de pina.
Interrogat pel jutge d'instrucció, el
xofer ha manifestar que es desprengué una roda, pene ha dit que no era
veritat que shagués adormit.
Els supervivents de l'accident han
tornas a Madrid, i únicarnent el senyor Ballesteros continua hospitalitzat a Dax.
Sien arribat al lloc de l'accident el
cònsol d'Espanya a Baiona, el canceller
de l'Ambaixada espanyola a París i el
corresponsal de "El Debate" a la capital de Frenes,.
L'ESTAT DELS FERITS
Les darreres noticies rebudes sobre
el terrible accident d'automebil meregut a Lipsthey donen compte de l'estat
deis supervivents de la catástrofe: Isidor López Coleas, de 57 anys, dorniciliat
a Madrid, sofreix contusions múltiples
a tot el cos, i la seva esposa, anomenada Carrera, de 52 anys, sofreix fractura
de diverses costelles; el seu estat na és
greu.
Aquest metí tras des han ernprès el
viatge cap a Madrid; també br, Icen
fet ',luís Torres, de 6o anys, í la seva
esposa, de 65. El senyor Torres sofreix
una profunda ferida a la cara, que es
causa co prestar auxili a la seca esposa;
aquesta sofreix contusions de carácter
Ileu a tot el tos. Per tant solanient queda a la clínica on form traslladats els
supervivents, Antoni Ballesteros, de 24
anys, enginyer aorniciliat a Madrid, que
sofreix una profunda ferida a la cama
esquerra, i una altra, lambe mes profunda, a l'esquena.
(Continua a la luirr 5 ( 0, 1.)

des les seves investigacions
Arnb referencia al suposat atemptat
COMCS contra el senyor Grau Jassans,

la policía seguí practicant durant tot
el diurnenge i ahir diverses diligencies.
Segons noticies que poguérem obtenir a la Generalitat, la policía va
prendre diumenge declaració a una
testimoni, la qual afirma haver sentit,
poc mes o menys a l'hora assenyalada pel senyor Grau, sis o vuit dispars.
Els que d'aixe, parlaren asseguraven
que la testimoni va afirmar que els
trets foren engegats des d'un indret
bastant lluny à del que va assenyalar
el senyor Sancho, i que no foren disparate seguits. com escauria si haguessin estat dirigits de cotxe a cesxe, sinó que sonaren un aregular distäncia de l'altre.
Aquest informe será lliurat demä
al jutjat de Granollers, que es rencarregat d'instruir el sumari.
Segons les nostres referències l'informe de la policia es totalment conIraní a la realitat de ratemptat.

Paris. 2R.— El ministre de l'Aire
ha dirigit un redí als aviadors Codos
i Rossi felicitant-los en el moment
d'haver passat l'Atläntic i de volar
sobre América i anunciant que Rossi
ha estas promogut al grau de capite
de la Legió d'Honor i Codos, a comandant de la Legió d'Honor.
Nora York, 28. — Els aviadors
francesas Codos i Rossi han aterrat
a l'aeròdrom de Floy Benet, prop
d'aquesta capital, a les 1938, hora
anglesa de Greenwich.
La durada del vol Paris-Nova York
ha estas de 38 hores 28 minuts.
Abans d'efectuar-se l'aterratge, i
com a mesura de precaució, han estat
buidats els dipòsits cressencia de
raparen.
La, multitud que esperara l'arribada
de l'avió ha trencas el fordó format
per la policia, i ha ovacionat ateh en-

LES CONSEQURNCIES

POLITIQUES
Durant la tarda d'ahir va estar reunit el Directori de l'Esquema Republicana. partit al qual pertany el senyor Grau Jassans, per tal de prendre les resolucions pertinents. La reunió continue a la nit, i ha despertat
malta expectació entre els militants
del partit.

ITn afer

de 100

milions
Madrid, 28. — S'estda parlant aquests
die< d'un tema que ha pres estat ju-

dicial, i que es tracta, segons expliquen els assabentats, d'una estafa de
too milions de pessetes. l'assumpte
te el seu origen lora de la Península
i és originari d'una entitat constructora que té el seu domicili social a
Madrid. A conseciiiincia del sumare
que s'incoa per un jutjat colonial hi
Ira processat un enginyer.
Codos
En virtut d'un exhort del jutjat
s'han practicas diligències d'escorcoll tusiasme els aviadora, que somreiee
que han donat satisfactori resultat. pene que oferien un aspecte de gran
Les diligencies de rescorcoll han tin- fatiga.
gut 'loe no solament a cases partículars, sinó també a centres pandees. EI cure del raid :: e:
Es tracta, segons semilla, de la realazacie d'obres a les nostres pausesParis, 27. — Els aviadors Codos i
sions d'Africa, el valor de les quals Rossi han sortit a bord de l'avie
es calcula en proa de ron milions "Joseph Le-Brix" a les cinc de la
de pessetes. Sembla que rassumpte marinada de Le Bourget amb retentindrà derivacions transcendentals.
cid de minorar el record mundial de
distäncia que ja posseeixen.
Es dirigeixen a través de rAtlentic
Continent en/erice, i entra en llurs
ELS SOVIETS SON PARTI- al
propesito, si és possible aterrar a Cali
DARIS DEL FEIXISME, SI fernia. L'aparell porta 6.0o0 litres de
benzina, i el seu pes, en el momea
ELS ES FAVORABLE
d'elevar-se, era de 9 tones.
Le Bourget, 27. — El Lloc de Brest
Moscou, 28. — La premsa sovietica, ha cridat a les 14'21 el "Joseph Le
que antb• els aviadors Codos i
Brix'',
que en el moment del cop d'Estat lela
havia manifestat els seus dubtes que el Rossi ha enloses aquest matí el vol
nou Govern no s'orientes envers Ber- per tal d'intentar batre el record munlín, i que la influancia de les organitza- dial de distancia en la nata recta sense
cions feixistes letones, favorables al ter- escala.
L'avió ha contestat, perra el missatcer Reich, no esdevingués preponderant ge este comidas i no ha pogut cocer
censtata avui arias satisfacció que Ul- compres.
manis Ira orientat la sera política conParís, 28. — El gran raid daviacie
tra les Migues danspiració alernanya i
els pilots Codos i Rossi a
contra rautenomia de la minoritat ale- que intenten'Joseph
Le-Brix" es desbord
del
manya en materia escolar.
normalment mentre han sobreDesprés de la seva satisfacen) davant ennalla
volat el continent. Els aviadors han
el cop d'Estas letó, en el qual veia una
imitació de la revolucie hitleriana, la pres la direcció d'Irlanda per tal de fer
premisa alemanya sha adonat de la ve- des d'allí el salt de l'Atläntic. Es proritable significació del canvi ministerial posen arribar fins a San DiegoandeenCale
que sha verificat a Letenia. El coi, lifornia i batre el record del ! p mateixos
d'Estat nacionalista leta is dirigit con- nia recta, que ja detenten els
aviadors.
tra totes les influencies estrangeres, i
ea primer lloc contra la influencia ale- Sobre Terranova ::
manya. efoscou, que, en un moment donat, ha teinut el pitjor, interpreta miNona York, 28. — Els aviadas Collor el sentit del cop d'Estat lela. La dos ¡ Rossi han manifestat per telegraPravda enumera els altres fracasos o fie sense fas que volant sobre Terredesalusions de la chplomecia hitleriana. gosa han trobat intensa boira.
De veritat o de mentirla, n'irgan comuA les 520 lavió assenyalava que pasnista presenta el neu govern belgas sava per 64 de longitud oest i 46 de laoriental
envera
Frawat,
i
subrattit
ed Nord (Halifax).
U
C 0 Ill
Ila el nomenament de BsIctov cont
De Gatee Bar (Nova Escacial anuntriomf del Quai d'Orsay. La Prenda cien que a primeres hores del metí la viles
derhostracions
antie'
atasibilitat
era bona i que els aviadors tesubratl la
r in un excellent vent de popa,.
ny es d'Ataras.

Nova York. 28. — Totes les estacions
guardacostes de l'Atlàntic vi g ilen el ass
de Codos i Rossi. Els llocs de radio canadencs anuncien que tumbé havien rebut ordres de vigilar i facilitar el raid
donant tota classe de noticies.
La rädio canadenca calcula l'hora derribada de l'avió a Nova Yory, partint de
la suposició que l'avió, durant les /5

vista del recurs contra la Ilei de conreus de Catalunya sigui pública. i coro
que el saló d'actes del Consell d'Es«
tat resultare insuficient, el senyor
Albornoz ha sollicitat del Tribuna(
Suprem el saló del dit organisme per
a la celebració de la vista, a la qual
petició ha accedit el senyor Medina,
president del dit Tribunal. La vista se
celebrará, corn sha dit, el direndres
vinent. Parlará primer el representant
del Govern, que encara no ha estat
designas, pera es creu que será el
fiscal de la República, senyor Gallardo, i després ho ferib el representant de la Generalitat, senyor Amadeu
Hurtada

Els Jocs Florals del Rosselló

Donatiu d'una biblioteca catalana a la
ciutat de Perpinyà
En els Joes Florals celebrats al Teatre Municipal obtingué la flor natu-

Rosai
primeres horca de vol, volara a siria
velocitat de 201 esuilórnetres per hora.
Nova York, 28. — Codos i Rossi s'apropen a la costa de Massachussets.
El termes és magnífic a Nova York.
Milers de persones situades pels carretee i terrats vigilen el pas de l'avió
Que arriba d'Eurora.
Nova York, 28. — A lee 0'20, hora
anglesa, Codos i Rossi volaren sobre la
Badia Verde, a la costa de Nova Brunswick.
Noca York, 28. •—• S'ha rebut un
rádio de ravió tripulas per Codos i
Rossi, en el qual els aviadors francesas
diuen que aterraran a raeradrom Floyd
Heultet (Nova York). Una petita dificultas els impedeix passar sobre Nova
York sense deturar-se,
Nova York, 2S. — Les daneses notidese de l'avió "Josep Le-Brix" anuncien
que ha pa.ssat sobre l'Estas de Maine
a les 14100.
Ele aviadora han Ilaneat un missatge,
que ha captat el vapor "Champlain". En
el missatge es prega a raeredrom
Floyd Bennet que estigui preparas per
tal de controlar el temps emprat per r avió en el raid.
Segons una altra versió, emanada del
Pal de T. S. F. de Chaflane l'avío topa
amb diiicultats secundàries que els aviadors treuen poder reparar, en el qual
cas no aterraran a raeradrom Floyd
Bennet Field.
De moment ravie ha aconseguit ja
travessar l'Atlàntic Nord. Pera lobjede d'aquest raid era anar de París a
Califòrnia sense escala. L'Atlàntic Nord
fou travessat per Costes i Bellonte l'any
1930.
Not-a York, 28. — El '"Joseph le
Bree" sembla que topa amb dificulbes en el seu vol.
A l'aerealrom de Floyd Bennet
;han rebut alguns missatges procedents de l'avió anunciant que les dificultats es multipliquen, i això podria obligar els aviador; a aterrar inesperadament, per la qual cosa s'han
adoptat totes les mesures necessäries
per si arriba a ier-se l'aterratge en
aquestes condizions.
Les darreres noticies diuen que
l'aparen vota sobre el Maine meridional. Les cornunicacions per T. S. F.
amb l'aparell han quedat interrompudes.

ral el poeta catalä senyor Joan Liongueres, el qual va designar reina de
la festa la sera Ella, la senyoreta
Montserrat Llongueres.
Al vespre se celebre un banque;
en el qual feren ús de la paraula els
senyors Ventura Gassol, i Chauvet,
diputat provincial de Perpinyi.
Despees dels Jocs Florals anä,
a fer Iliurament oficial al senyor Dalbiec, senador i alcalde de Perpinyä,
d'una biblioteca catalana composta
d'uns quants centenars de volums dels
millors autors catalans i franceses,
aquests darrers traduits al tesela La
cerimònia del lliurament va tenle lloc
a rAjuntament de Perpinyä.
Es pronunciaren discursos, en eis
quals es pose de manifest la comuni.
tat de gustos literaris i la unió pro.
funda que existeix, en el terreny
piritual, entre la Catalunya francesg
i l'espanyola.
L'alcalde oferi un esmorzar ale
seus hostes a l'Alcaldia. Despees tots
els assistents a lacte es traslladaren
al Teatre Municipal, on se celebre
una sessió solemne de l'Assemblea de
Jocs Florals.
Es Ilegiren fragments d'obres de
poetes i prosistes catalans i francesas.

Els manees monàrquics del Col'legi
d'Advoeats de

Madrid
Madrid. 28. — Com es sabut. per a:
anui estaca anunciada la reunió del

Colegí crAdvocats, figurant a lar.
dre del dia una proposta firmada per
elements dretistes demanant que, el
collegiat senyor Manuel Azada fas
esborrat de les llistes del Collegi. Els
elements d'esquema firmaren una con.
traproposta solidaritzant-se amb el
senyor Azaira.
Sha celebrar la Junta general sense
que s'arribes a discutir a proposta
de les dretes, primer per haver-se assabentat aquestes de la contraproposta de les esquerres, i perquè et
president del Collegi. senyor Melquia.
des Alvarez, en tenir noticia dels pro.
pòsits dels elements monàrquics, sha
negat a que la proposta íos discutida,
per considerar-la que careixia de base.
Sembla que els elements firmants
de la primera proposició no abundonen llar propäsit , i que en una pro-,
pera junta presentaran un vot de censura contra el president del Collegi
amb la intencia. a.l rnateiX temps. que,
aprovat el dit vol i dimiiit el sent or
elquiades Alvarez, presentar per a
(Continua a la Mg. 7 aa. 3 1 la Presidencia el senyor Goicoechea,

La Huna en un cove

preelelese de le Repúb li ca pre% al mayor Ildeletados que vulgid fele
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NOVEL.LISTES CATALANS

J. Navarro-Costabella
Despree d'alta novella curte, "El
paasat, cendra", publicada en una
colleceió popular, i que ac&ava les
Mexperiencies natural, dr la primera
obra, al costar de ben ajustades ob-Servacions i ile dots reals da narrador, J. Navarro-Costabella ha persistit, amb nna constància exemplar, que
li ha ralgut ele faro, d'un caten,
públic, en la seva feina . ,k novellista.
Els persoilatges d ef seres obres
eemblen tots german.. Mi ha un 111gam invisible d'humilaat, de res: ració, de malastrugança. en aquestes
figures destetes i vengudes que sátt
S111117e1 ", o "La iadrina Berta - , o
deee:perat de "El hé i el mal-.
o F.Audreuet de Pas•a an infant-.
la sera darrera novelia. Per aquest
darrer, la fatalitat que el persegueix,
de tan boira hora. ens a la mort, sea,lala una prefiguració del ti-aula desti
eme sita endut també els comnanes
otte li hä crear, en les pagines de le:
ßeves nos-elles, la intaginacia pessimista de Navarro-a astabella. Notries
destaca, d'aquest aplec d'essere
eortats que es menten en arnbients
hostils, toril el de "La suprema valuntat", el triangle, més grotesc que
no pas dels protagonistes
de **El rellogat del tercer pis". una
excepciO ct el conjunt. de l'obra del
•
seu autor.
L'estrena recent d'una . e. scenii:caci,; de "Samuel tliis:ória. d'un bou
dependent. lladre i martir)", ha posat de relleu novament les- qualitats
els defeetes d'aquella novella que
perfectament a la mena de
pasea . de "Aisaismc" que earacterita:
leona part de la 'media catalana deis
anys de la dictadura. Poden admirar
Earnbient de la navella. ¡robar aju,tats els personatges secundaris. coto
don Eugeni, la senyora Rita. i adhac.
si rolein adrnetre la seva ninifontania
un xe:. especials. Carlota. Petó serapre es inri dificil de comprendre un
caraztee tan abjeete, un masoquista
e .:oral tan ultrancer cont aquel! pobre
Samuel sen s e voluntat. ni salm,
capacitas de reaccionar violentament.
çue quan descobreix Eamant de In
su y a muller li propasa que el islam
En l'or : ginalitat d'aquesta praposicie.
hi ha la coreas d'aquesta obra. que
tanmateix es resol d'una manera gaieché clia s ica. amb el taima:lee en
un maniconn del protagonista.
La falla essencial de "La euprema
voluntat", noveHa que hauria pogut
representar la feliç i neceesaria aportació a la literatura catalana de la
realitat impressionant de les Iluitee
socials que hart tacet de sang duran:
tants arpe els carrete de Barcelona ,
era la covardia de l 'a utor a tintar
aquella fets i aquella personatges a
la noetra tema, i el subterfugi desconcertant que l'obligara a fer passar
Eaccie, d'aquelles Iltetes a Polemia.
La irrealitat que pervcnia (1'am/esta
umutaciuí d'amtiient, imposada potser
per !a temença de la censura d'aquells
anees de dictadura, llevara a la navela gran part de la seva foro. "La
suprema voluntat - podia servir, no
obstant, per a recordar als rostres
norellistes l'enorme pedrera d'aranments ¡ personatges que representen
les inacabables époques del ierro7isrne i el sindicalieme barceloni. ¡ cal
creare que Navarro-Costabella mateix ineistirá. un dia o altre (cons, per
altea banda, "El hé 1 el mal" confirma) en aquests tenues socials, densos de possibilitata i de fete extraorPel mee .gust, "La fadrina Berta"
és la millar noccila itac hagi eia77it
Fautor de " Samuel - . L'eveltició litoral d'aquella pobra dama. els ambients que la relten. el personatges
que enquadren la sera figura desata‚ida, eón tractats ami, una pietat continguda i anda una inten : itat que fan
pensar en Duhamel, sind que en la
prosa de Navarro no hi ha la pele!t ia difusa que embelleix l'estil
Eadmire i de autor de la serie dels Sa-

lavin. La prosa de l'autor de "La
iadrina Berra- Es correcta, una mica
grisa, sense brillante, ni enfariecs,
cardano gaire artística. potser ,
vall, pero, la laelleea de l'etil molt
sovmt es un deatorli per a la bona
use eliestica.
Els tenles soeials, agafats en llar
. ..
mire ell l'esclat primer de rayareatzla, que. ra y a de tetar la
seva aparees; en !a valta general de
mil non-eents .das, eerveixen a Nar.urro, desprea de la temptativa fallida
rte "I,a euprema coluatat - ...per a
construir la trama de la seca novella
n i és ambicioea: "-El sé i el mal".
S'Oil dos volaras densos, que s'obren
amb un capital traanifir, m en els
quals abunden les descripcions d'arahient i Im pintares de personatges
d'una gran vida. I.a part mea dificil,
peco, era cl relligar l'anecdota
tira, cl ion; de l'acció. amb el detall
indiv t.dual del primer tenue. L'heroi
de "El lié i el mal" isini é:ser ¡ti.
comprensible, carregat de dubtes i
tortures, de caKmic• i dc conflictes
itiotals, que nonies la mort vindra a
resoldre. L'autor en fa un gema d'aquell airee absurd Samuel, salvant to
tesles distancies, i el sotmet a un
vagarejar angoixós, a un drama de
familiai a un amor obsessionant que
els escrúpols del protagonista han de
fer esdevenir dramätic. Lamenten
mes encara aquest malastre del personatge central, per quant en l'obra
hi ha una pila d'anarquistes molt interessants, el drama persona l de cada
un dele quals endevineu que seria
mes impreesionant que no el que omple el llibre.
Ara la poc, fidel servidor de la continuitat. Navarro-Costabella ha publicar una altra novella: "Passa un infant". Obra amarga i dolorosa, en la
qual ma l no clareja la rialla ni brilla
el sol, ens pinta la vida lamentable
d'un infant que topa de bona hora
amb la societat hostil i egoista. La
socictat vencerá el que ha gosat rebellar-se contra d'ella, i Andreuet
morirá, després de la trista i infructuosa experiencia. "Pasta un infant confirma Eafecció de Navarro-Costabella pels e3sers lamentables i iracassats, pels temes dolorosos o trágica. La persistència d'aquesta afeei els resultats que fins ara ha
obtingut en les seres temptatives l'autor de "El rellogat del tercer pis - , fan
creure que en aquests éssers i en
apte st' teto e- ,:a1,7à trabar NavarraCostabella la inepiraci . 'i i ralea:lila per
a eferir-nos. un dia, la sera creada.
definitiva, concreció artistica d'armestu realUat amarga que es complau a
observar o a deformar.
Rafel TASIS
•

Els Ilihres nous
L'art en l'alta

Edat Mitjana

(Ed. Labor. - Barcelona)

l'Editorial Labor paldica Cl voItun 11 de la sera in/poni/in "11:stolda del Arte". volum dedicar a l'ala.
de l'alta Edat Mitjana. E, un dele
rolume Inés importante d'aqueata
obra. L'autor as Max Hantunann. o,
si es prefereix, els historiadors Hans
Karlinger h Peter Halm, els guate
han escrit el Ilibre segans aparts
rn morir deixn Hanttina p n. La materia abraça des de Fan paleo-crietia
fine a Eacabanien t del rorninir: mat eria vas t a ; complexa si es té en
tote
enuipte C,Ue inelon l'art
paisoa europeas i de l'Orient cristià.
Encara es mes d'apreciar la hondat
d'aqueet Ilibre des del nostre punt de
vista de leetors hispánica, ja que,
es,ent la noetra cultura artiaticoarqueolGgiea fearnada generalment
per la bibliograiia francesa, mes
ni memys nacionelista que le abres.
que Ealemanya mateixa, reeulta que
precisament aqueet xovinisme germe_
nic serveix en bona part les Ilacunes
que la cultura arineolitgien-artiAtica
irancesa deixi en la nestra. Motees
de les ealors giernAnye<

ometen els historiadora franceses, que
els historiadors de tot el Món es
vallen obligate a• callar per rae, de
an i es troben desequilibradament abundante i detallarles.
Fine aci es pot assegurar que el pea:cm voluni N'I de la el Historia del
Arte Labor" ét uit dels mis intereasants de la serie.
tat, pere . bo en aquest !libre. Est primer ¡loe peca de illatla
erudita caldriaqte gis a utor s 4 h/ en
-.o,d'aquestHirl.A
fessin carree del cara,ter divulgatori
que li és imposat, i que pzr tant ap1M.
fitessin el relatirament esaaa espai
de que naden disparar en acumular
dudes concretes ¡ primordial, gire no
osa perare's en d¡eeuisieions saviee
en disputes ami) altres historiadore,
perqua ele anteccdents de tot aixe, no
catea a uta del lector de robra en
itieethe La traducció no ées mi s del
tat perfecta des del pum de Vißta
tecnolegic, i es clima el cas, per tant ,
tiro ettIS passatges, a causa de tal
defecte, esdevenen incompreneiblee.
Els autors pateixen lambe d'una
pruija le classilicac'one, de diferenciació meticulosa d'eecolee i de subencole', d'excessives suposarlee influencies. En pintura, sobrero!, no
existeixen en el romànic ni en el preroinaMc tanta varietat d'eecoles cont
els arqueólegs de França i d'Alemanya ens rolen fe.r creare. sin ó variatat d'individualitat, translaticies. Les
poques veritables escoles aleinanyee
ha eedecenen con per alzar. A
Franea hi ha certament una veritable
disparitat d'escales de Iarmadectura
reinanica, per?) és (labró, que es puguin determinar a alinda certa les
encole; pictòriques que el: arqueólegs francesos volgaeren assenyalar.
Per tan'. es tracta mes aviat d'un de¡erre del: hietoriadors ert general que
dels historiadors alemanys, i menys
enaara drls qui untreu cenit a autors
del llibre ara rectm-imiat: es un riel
universal el rpte ara retraieni.
El Ilibre dele sen- ars Hautunann,
Karlinger i Halm val tanniateie, 1 c.:1
uralt ntanera. per l'expositiva; no tal:
Per la crítica. Crin tots, o la molona
deis alemall Ys posats a critice d'art,
el e tres autora esmentats esdevenen
feixtics. ininteHigiblee sorint. pedante
Si uasi sempre. Es una veritable tortura Ilegir les apreciacione terriblenient personals cIaquesta gens. Per
afegidura aquests antors celen en
vicie puerils ¡ generalitzats en terres
tentonee, generalitzate a tongadas.
.aixi ni llague una tangaila de rnania
tectonista tot ho refereien a tectónica els historiadors de Eart a .\ 'e•
Ara eta autora del 'libre rece asentar i Mutes contemporanis ten
ho refereixen a barroquiatne o a hitpreestonisme, encara que na
a t e, - i gaireee inai re a t o--. amb
r agravant encara que quast sempre,
almenys pe! que fa a himpressionisme, aquest concepte ea fonamentalment erren. En cl, tres autors drl
ilibre que ens ocupa una altra déria
agafa mases part del lloc nectssari
ser a altres coses: el contente d'espeeialitat aplicat pedantescament a ton
i a dret. Cal per fi lamentar que Eart
cristii primitiu de les escotes orlentals, assenyaladament el de Coptos.
Armenia i Siria, també el sassänida.
siguin descurats i fins del tot negligits.
Un admirable suplement dedicat a
l'art medieval en la Peninsula ibérica.
obra del senyar Torres-Balhis, ens
compensa sobrerament de totes alisestes deliciencies. ;tic masas crujir
també, no arriba, Per ?, , ale exeeseos
deis alemanys: id obra de claredat
instesa exemplars: el millor de tos
el text. El senyor Torres-Balbis serveix la veritat cientifica amb el rigor
de les millors plomes franceses i anglesei; el sea eepanyolisme ne el descarrila. com en tan/ airees hiatoriadora eastellans, cap al xorinisme jai:dador: mis aviar el senyor T. B.
peca per discret: Ami, per exemple.
no insisteix gens sobre la tan plau :d.de hipótesi de la g éne s i hisPinica
de la volta d'aristens eme tant de
prestigi atorga a l'antiga arquitectura eepanyola, segons revelacion‘

_

he n dnl P ido r e s de l'amuebles Irancis
senyor lambed; 1 no negligeix cap
ocasi6 per tal de fer ressortir el fet
diferencial de Catalunya. El segyor
Torres-13albas doilscoadja de la teoria
de la geogratia del primer art romani e del senyor Puig 1- Ladaialch. Un
oblit podrieni ' rellevar en el treliall
d'aquest acreditat arqueòleg espanyol l'escultura dels nostre< claustres ronsanics, escultura notòriament
catalana, i la importantia.inia escultura romanica catalana en fusta, les
verges. sobretot la talla dele grana
calvaris, superiora tot s elle als similar:, ene sisan pogut recollir del matefe periode a França.
I.a illuatració d'aquest sise roban
de la "Historia del tete- Labor" ee,
com en ele anterior!, volums. admirable: escollida, abundant, perfectament impreta. i, en gran part, nova.
Lbs älbum ineomparablement bell i
útil des de tota els punts de vista.
Jan SACS
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Més moresc i més arròs
Lt DIARIO DEL COMERCIO eatnen ta que un anunei del Paule Exierier
tilsranya conttocant a 101 (musas tira a
importaeid de .orese j exportacid
rti,s ro donf sind tul din i min de ten.ts
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CORREU D'AVUI

*

Els "Usatges de Barcelona - , amh
cennde TI .
titurixen el darrer volum unan. 43-44;
de la coliceció A d'Els Nostres Clas-

sirs,
anintalista, -" Arca de Noé *
inaugurara el certamen d'art animalista
als sa lona del Circol Artierie. direndree,
a les set del vespre. - Els eonmonente
de Eemtentada Penya es complauen a a s
g eneral q ue s'ex -sabentrlpúic
. . i-parentblsd'i-emt
a imite pel nombre d'obres que
hihinatt. is le creure eme la a l aclita manifestació artístira sera interessant.

Nens vells

fiti vostè també els avenços de la medicina; contra el mal de cap
o de queixal prengui VERAMON, el calmant de tota confiança.

VERAMON
Tuba de 10 i 20 tauletes
Sobre de 2 taulete.

ARXIUS I BIBLIOTEQUES
De Catalunya. - Bisbe, 3 Cru a 13).
Joventut Socialista de Barcelona.Rambla de Santa Mònica, ag, segon.
(Oberta al públIc tots els dies felners.
de set a nou de la nit. Diumenges,
d'once a una del watt)
Accié Social. - Amadeu Vives, 3
Academia de eones Lletres. - Car
ree del Bisbe Caçador,
Academia de Medicina i Cirurgia.Carme, as.
Peda gAgIr Ex peri ment a I .-Tris
trasera de Dalt, 74 ,
Acadtmla Catalena de Belles Arte
de Sant Jordi. - Casa Llotja (dt
nou a una). Especial d'Art 1 Arqueología.
t3ocial 1 Industrial. - Urgen.
ilUniero 187.
LEArquenlogia (atilin Palau de
les Arls Gtäliques del Pulo de
Maithlute en enea d'IllalltIlut'IA/
1)Elialetria Natural. - Itnitibk
deis Ebtudis, 3 (Academia de
Clones 1.

de-

Pre ni"sa

Parlamento de Cataluña podría siga
nificar el abandono de la contumacia."
Si la Diga, juró, persi4tcíz cn la ario
"Se había forjado la ilusión abcurda de dirigir ella sola el catala- achtud-co n elou- coda dia se pan ni,s els
eatalans
selectes que nodridrau les lile:
nismo, aun citando éste ensanchara
su base popular absorbiendo a laa dels pailas dcsgwr.ra:
masas obreras? Si la Lliga , bajo au
"Y puede también suceder, en un
bandera catalanista, no hubiese des- porvenir mas distante, que otro & ocupolitiza
típicamente
arrollado llila
pcn hasta las vacantes que dejaron el
conservadora; si no hubieaa represen- sellar Cambó y aus amigos en la orlo.
tado, al mismo tiempo que las reivin- sición al continuaran sordos a las ve.
dicaciones eatalanaa. los intereses ces de la razón y del daher, que reecomtanicos de aria determinada clage claman su presencia donde Catalufie
social, habría estado en su punto ese hace sus leyes.'
concepto patriarcalista del catalanieEls socialistes
mo, que la indujo a creerse insubstituible y a no compartir con otra ori /a República
'ganizaciAn política la dirección del
país. I.o5 obreros no podían votar por El, SOCIALISTA respeto a l'e:Hiele
un partido burgués: y una de dos: o "E/ Lit•erur-que territ.-taren' en red,.
quedaban fuera del catalanismo, conto cid anteriar-i segle: el qual els socia.
asi t acemlihs mientras la Lliga tuvo el listes bazien de dentellar el Poder. Per
monopolio de la pceirica catalana, TOP-pregunta 'El Socialista". ¡Per
maa o menos tarde llegare& a cuajar fer la política que es rcublieans re
un partido de izquierda que at em- saben fer.'
plearía en la deleitas de les humildes,
"Ya es bastante que los socialista,
al mismo tiempo que propugnaba la
devolución a Catalana de sus liber- !ergan que aparecer, en tantas oca.
ho , et, conto los aniros defensores
tades históricas."
que la República tiene. Es bastante.
Les illusions. d. la Lliga-nfearis- y aun demasiado. si se tienen en
amb
cop d'Erice de Primo de 'Rttera cuenta ciertos antecedentes que "El
1 cesa confiara:a del se' ve- (ala!»
Liberal" echa en olvido. Son esos an.
en la vitalitat de la oxmarittia pesen tecedentes los que rica privar, de ilucon/ ¡ala llosa donnint /a bistaria dei sionamos con sugerencias como las
par!if:
del colega. Comprendemos que para
"Un traspiés no tiene importane'a "El Liberal - sa relativamente fácil
si no es principio de una serie de echarle tierra al pasado y abrir cuentumbos conto les que ha venido dan• ta nueva. Tan fácil como resulta para
do el partido con s ervador catalán. que el, reeuta dificil para no e ntros. No
Mal aria a Alma hora ha cometido el Iras' posibilidad de que olvidemos ni
error de suscitar entre el Estado y de que nos pongamos ahora a remheu, poderes autnnómico5 un conflicto rrer un camino en el que no hicimos
de competencia. Pero su retorno al otra cosa que cosechar pedradas cuan..
do quisimos andado, la experiencia
es dr las que hacen intrnosible la repetición. No espere nadie despenar
en nosotros enuis'aemos de esa clase.
;• Con g oja s. y miseria s de la República? Harto las advertirnos. t.Necesidad
,t uperar-sioniera sea por limpieza
moral-una situación trágica? Biea
asma/eta d'AeuareUlttee dl Catalunya se nos alcanza. Ma s. nadie puede pedirnos que juguemos a tontas y a loRINCOrt
Pintura
cas co,, nuestro deetino. Repitamos
Initugurael• astil
I a que hemos dicho tantas veces yä:
ni nos toca culpa en lo que sucede ri
mucho menos somos los oblig a dos a
remediarlo. .A remediatio--entiendase
IC 011 GRACIA, 24
bien-si el remedio ha de venir a cona
Ae nuestra salud. Si la República neL. MERCADER
Pintara
P. INCL/11311
D'aula° e
cesita una transfueión de sangre, re
fina al pr n mer la juny
somos noeotros, ciertamente, los Ilcrudos a dársela.
Otros °idos recogeran. si les place,
las voces de "El Liberal". De buen
grado
le cedernos a cualquiera el dePaslEtC DI/ CRACIA, 99
recho que "El Liberal" nos reconeic.
Real« /ajero« d'aet
MATEU 3ERRA
Pintura
V NO porque reaunriemos u él, sino
Pies a/ 9 da Jany
porque lo queremos integro."self control" en
perdut
veure's desbordada Per tut altre

Lliga

ti.vaaleninie)asr.leghueninkos
ere lnut é qcultdoe nni
rme a, laPrn
ro parlin. i ' me tot d'una es decidedxin a tornar-hl i a CO M batte t ot el
imc els sembli útil al 5eu punt
vista de combatre. Pobre-araran Id
gitanearan molt. I s'estalviaran d'haver d'aliar per ,iquests Cli e tnea doIlant confereneies. A Mes á Ilurs
diecursoe al Parlament tindran mis
di¡usia que no pas si els fe taita davant del micròfon que rayaren, aquel l
inicrófen que Cl sen3or leamb e l'al.
tre dia deia al Palau de la Música
que si anava a parlar a Espanya, de
.seguida l'hl poearien darant, ciesprés
pie el Govern LUVOLIX na el pe.rnItt
quan vol parlar .araba.
Dimecres reprendra les ¡eres tas
-que',lParmntcá.Afeia,
dones, que n'Ir; ha !norte per fer. i el
teme., massa de pre,, sa que corre.'

les "Comtitucions

Ilurs dolors setIse fierill " de kip- niena- amb el
VERAMON. Degut a la seva composició química nova, el
VERAMON n jataca el cor ni perjudica per res l'organisme. Es
per això el calmant de dolors recomanat sobretot a les persones
delicades o de constitució feble. Els nens de menys de set anys
necessiten pendre només mitjatauleta,dosis que resulta ja eficaç. Apro-

la

"fraquest assumpte dr la retirada
dels seas diputara del Parlament air•
ti',noin, val més que no en parea bau-

*
El Corpus de - La proximitat del dia de Corpus toma a fer
d'actualitat Vexcellent estudi históric que
Antoni Ros ira i N'irga; va dedicar a
i'anomenat "Corpus de Sana". El trabaren al volurn 8,3 de la Collecció Popular Barcino.

poden calmar

Parlament i

L'OPINIO observa que ..is tarusa ednuull fit posirid dr la Oiga de 11,, coi! q
a les tasques parlantentaries i de-bnrä
fr el (mil:

Amb l'esplendorositat de costurn se celebra diumenge la Gaia Festa deis Jocs
Floral'.
Una tarda plujosa amenaçava restar
Iluiment a la magnificecia de la festa;
pené, així i tot , el noble de Lleida, que
de cada any Sen sent mis encisat, hz omplert a vessar limpie local del reatre
deis Campe Elisis, i ha escoltar amb de
el votissima Menda es parlaments
treballs que han resultas prennate sala dant Ilurs autors amb sentits i etitusiastics aplaudimente, significa s ius, cota altre no, de la seta sensibilitat i del ¡Mg
cmotiu que li produeixen els cante a la
Patria i els elogi s a la no:tra paria.
Oberta la l'esta Per l'alcalde de la
chitar. que presideix la mesa damtoritat-. el maerenidor dels loes Irlorals
d'enguany. Dr. Basch-leimpera,
un inagnifie i documentar discutes cualtint la nestra Universitat Autónoma i dedicant eIs nläxims elog ie a la cultura catalana. rn ,!iferent, paii<ater+ del seu
rarlainent ha estat interrornput pe':
aplaudiments del públic, i en finalitzarl e . ha riss e. 'raunt el sea traban ama,
naa eardcrosa °vació. Segineament. el
s ecretar; del Jurat, senvor Josep Sol,
l' A 11;7 res= dr critica serena i minuciosa dels cent-vintanta-un treballs
presentarse Es dol , per?), q •ae la cava
qualitar estigui en relajó ami!) la
importancia del sen nombre. A c•mtinnacia procedeix a donar compre rehaver
eetat adindicarla la Flor Nataral a la
compoefeitS titula-la "I r idelitat". de la
qua , resulta e s ser amar cl seree,a Manuel Ferrer i Obach. el Mtal, e n t re es
aplaudiment' riel ofthlic. tis•ea a rece,
Ilir de inane del President rl e .intaa l Po.
rales r . premi d'amor ¡ cortesía. del qual
In sirena a la gentil sei u.-.
(-arme
Ermengul alseraner. sie distingida fatitilo Ileirlatana, 01 P és proclamarla Rei.
na de la Festa, enmig duna clamarosa
°vació
12Englantina d'Or ha estat adindirada
a la compcaietO "El carric ami", de la
qual ée ata cir el seneor
De la Viola d'Or i Argent ha estar
g uanvador el semor Manuel Retiran.
Per l a se v a poesia "Ree s oas (le Diu".
Els aecessits a la Flor Natural han
estar concedits al puntar salvador p'm.
art, psI seu treball "Quatre Flurs del
mea jz.rdi". i a la comaresirie) -.Amor
rread a r". del ¡en-e T. Terrats i Girnna.
A l'Englantina elan adiudicat ele are
eiásite als semOre 3 Clapé s i Alliert
Piara
Han resultat guanyadors al s acrésens
de la Vi o la rEOr i Arpen els semen
D a ininec joneadella ¡ Frederic Alfonso.
Han estas concedits premis extraordinaria al s eenyare Felip Plevan. Antiei
Balaseh. Enuihi Altés, E Fort. T. Vives
j
Mere Redoreda . Toser, etnerit'• .1 ,5 ^P Fabra i Jesús Cv,:alecila.
El premi loan Bergiis i Dejoan. ha
estar declarar deserte
Finalment, el semor ramón Novell.
Tarrega. en non] del Ceneistori dale
»ru s Horals, llegeix un delicat discurs
de g raci a s amh el qual es dena per ara,
hada tan magna festa entre el ichs siu
entusiasme ; optimisrre.

EL

t,

vista

Florale de Lleida
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LA PUBLICITAT

"En >1/1114, att dia y medio para que
:os importadores de maíz y los exportadores de arroz echasen $1/3
Cii,1110, e hicieeen las gestiones neceearias para acudir al concurso, Sin
tener en cuenta el tiempo que requieren las neg xiaciones indispensables
para obtener de un Banco de primer
orden de E e paita, a satiataceiem del
Banco Exterior de Eapaña. la garantía del ,umpliniiento de la oierta
la demanda correspondiente, COIldiC1:,i1 exigida por la entidad bancaria
conceaionaria para tener en cuenta
la. proposiciones.
.1 toda: luces es insuficiente el plazo concedido para la presentación de
oferta, pues muchos serán los eeimerciantes rille no podrán atar todoe
05 cabo; que exige siempre una operación mercantil de cierta importancia y encima gestionar la garantía
bancaria.
Claro teta que alautio de ello, tendrá ya todos los trámites listos. tal
vez desde hace diae. para concursar.
y entre eles madrugadores se retartea el negocio. Pero también no otre,
ce duda que los maliciosos cerio en
la precipitación del concurso un medio de eliminar ofertas o demandas
impertinentes. inmertinentes para
,
quienes hayan podido vislumbrar en
282
Toltfon 13710
,a compra del maiz y la venta del DIPUTACIO,
ART 1 ORNAMENTACIO
arroz unas ganancias quiza un poc.)
3800N SALO onsumosurres
mal olientes, pero, a buen seguro,
Fina al a a g, Jaca

EXPOS1C1ONS D'ART

GALERIES LAIETANES

LA PINACOTECA

SALA BUSQUETS

SYRA

apülitOs•as.-

Els convenis comercials

SALA PARES

1..1 VANGUARDIA dius qe Iti bit
etc niillora
!tt
exposiciet d'hensenstqs • Vinicultor
ti..a ectnereal exterior. El entrtteni nmb
JOIDE• LLIMONA
Turquia jis ¿T firmar. Seiti tambi satitFine an primer de juay
feetbries les noves que arriben sobre els
rIleparler5 amb Dialmarra. Irlanda i
Resten , pera. rasos cont els d.*
l'Argentina i l'Uruguay, que no presenten simptemes de
CONULL DE CENT. 323 - Tau. 12064
R. Mies I RIU3
Pintura
"Reaignimonos, porque no se puePina al primer do juny
de hacer todo de tina tez. Los avan-

La T. S. F.
europeus
selectes

Programes

Cimarts, 29

de

maig

1830. - Budapest, hhfuh me-

tros. e reigfrid - , Opera
Wagnev,
des del Teatro de l'Opera.
1830. - EscAcia regional,
:t73.1 ni. Coneart ospintual.
19'00. - Midiand regional,
aniA i. -Cantete putaana-,
Bach.
2000. - Viena, 505.8 rcrtres.
- La fUria denieslicada - , ()pela
,oinit'a de (,')el e.
2000. - BrusseNes francesa,
483 . 9 ia. "La Walice eta", Opera
GALERIES
Wacner. seleitetd
PLACA MACIA, 10
2002. - Varsòvia, 1.41 5 illeEXPOSICIO GAUSACIIS
Pintura
trA5. "Roses de Florida", (-Terma
Inauguran/6 el 5 do mili)
de 1.e,, Fall.
20'15. - Koenlgeberg, 291 re:
G a neae l Moza' 1.
REN ART
2030. - Emissores de l'Estat
biautae10, 27 5
Talaren 15217
It zpotleid 4. Daguarreetlea I fetogreles francos. -- Coliüert rolonial, des
ile la Sala del Conservalori.
de la ¡esa apoca sulteAntIsta
20'45. - Roma, IfflaR
Aquella expooleld ha •ttat peolongad•
fine al cha 29 ineluitiu
sia Pulitar.
»mg. - Mil., 368.6 metret
-La Cigala i la F.irmIga”, op e ,
rol a lr Massatmor.
- Palerm, 531.3 metrest
Gravat.,
Illirrala
"Sant ()pera ebmira d'Ala
I IP01
»emir«
•0,41111. 4
PINAL
fred t Silver.
2110. - Poste Paristeis, 312.8
1•••nn•
nvl i os.
de t u ambra: Fa urr.
Luxemburg, 1.30-1 tus
C.oneert simfanie de músi•ua
Auterals, d'Inda«, MluarMItt
el mes Impornint assortimein de
belga.
vino e. Barcelona
EVINS. - Estutgard, 522.6 ro,
estulticia t veto a preus inversernbiant• a:
C. one t
METROPOLITANA
22'30. - Nacional anglos.,
LL11111111111A vigia.a 1 NOVA
1.500 Inel res. At abella ", is)pefa
(M'Inda. SI, Palio% de IN sala Mozart
ainsm• de Ricard Strauss, tercer sacie.

SALA GASPAR

ces anotados nos permiten tener Illäs
.-allita y esperanza de que hacia aquel
lado se orientarán ahora los esfuerzos del CotM. rno. Mas lamentable es
lo pie eetä ocurriendo en las relaciones comercials ron Rumania, que,
citarme. de firmado el convenio. presentan eit estos momentos una situación de tirantez, debida a una mala
inteligencia que ha hecho duplicar la
'legada de huevos de aquella procedencia en régimen de contingentes,
apareciendo doblee permiso:, dados
unos acá y otros allá. Et tm contratiempo que, si se dejan de lado las
s usceptibilidades dipiomática<, se re5elverá sin dificultades /luyere,.
Afinque estos datos nos dicen que
el ambiente de las relucientes comerciales exteriores no está completamente despejado, bueno es que presente . algunoe síntoma< halagiiefios y,
:obre todo. que %e y aya viendo la
palpable buena di sposición por parte
del Gobierno a prestar ur g ente atención a estos nroblemaef'

La tornada al

Parlament

Es,ofet, ei iii, bon article de
1..1 VOZ, diu que te la impressió que
lo tornada de la !liga al Parlament catolu no r., Idea esperar gatre. La

VALENCIANO

MONTFALCON
,
R

11

Ç, pjajijìa Espopli iisseproctsCallció,S,
Direcció

i teleliodea:

IBIENCREDIT
Apartat 52 4

Telèfons:
Dlrecció:

1923

Servels:

18644

I.

CAPITAL: 8.000.000
Coordlnaclie entre l'Estat espanyol I les Companyles
espanyoles d'Assegurances, per a la implantació

I

desenrotllament de l'assegurança do Crädits
comercials

ACCIONISTES FUNDADORS
Les 28 principal. Companyiee d'Assegurances capanyolos I el llano Exterior d'Espanya
MADRID

FERNANFLOR, 2 , PRIMEN
lit e ael hl do lit

"INTERNATIONAL CREDIT
INSURANCE ASSOCIATION"

RAM DE CREDIT: Pr,tteeen; dels. Criu dits Comereitilcontra el t let u (finsidvrticia dyls rfetllot
pm/ti
- Assegurances al camero Interior. Assegurances al somero d'exportació
11.131 DE CAUCIO: Assegurances de garanties I flanaen

DELEOACIO «NEPAL PER A CATALUNYA 1 BALEARE;

PERE SOLANO -- Fontanella, 9, primer, segona. Telèfon 25460
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Numengeilitarti Lee.
clausurä '111 se
Fira Comercial
.
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de momear«

eo p flicte ietsitia irreeolit
augmenta
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Dermis. gira

4,.
,,setüe
L°aniversari
•
ea& (lia
la ellatat pels earlins

da

ßessledel Ple
tie l'Ajuiltanaeset

coattrugen s
A dos quarts de sis el seag Loco' aplicar* la
reate, i *Meta me , elautdrimenti'del
irr obre la sessi6 del Pie; s'apea, l'acpegue
la
osa
es fu( exjBlane
OIPta de l'anterior; passem al Despatt
e I
entrem a nOrdre del Dia, a ens t nsíva" als edificas de Tova plana
que sea vagi liun y de tealtres.r que trobern arnb el Reglament del Règim de s'aprova,
no es dels ~res.
varioarzt.„
amb
El senyor
l'Ajuntament Ple, i el senyor RUDA
Quant a la política , general Capa- VLNTURA comença a defensa/ . eelneie aelege en el Pie . arterkir, denycda—va ~di dieet—i, he e Ma- r.es preseraades per la Lliga; Orla eh Mea*
fens,4 una prensiciä perquè ne es facin
nifestar, en primer lloc, la nieva sacontra el senyor MACIP; a favor el cusca:toa privats,i el Se..40/ PI I SUtisface-in per la Mellen COM ea Poeta
RODA i VENTURA vel'dria, nyer, auch els arguments ja tambo exminoria d'Esquema que ha vingut «El senyar

Ahir no se celebra cap reunit la cont iW uns quantitat tan mina" d'una
Conselletia de Treball. De menaguisoue mane indirecta, declaten un Inck-nat
el conflicte seguida oracticanwist (cual a 10td- 11111)106 catalana.
'Cal ser ir al nas, d'aemegta maniobra
que la setnaina paseada.
Ahir al teatt en rehre els perledistes, de la 'Petronel. La quantitat de e'ao T'elel semon Barrera els dame que pensava ides per associat noStre no justifica cap
doner entino al Genere de la Geneft- resistencia. menas tuca intransigencia
litat, en la rettrii6 de la tarda. de res- com la que cenen observant els Pa
tat del eeniliete. i je (temeraria je
-trons.
Es el feixisme diatimulat, que nona
trueelens per a continuar el chalet , aätb
la perterbaciä a C"luitya. Es nodi de
els representante de les dues parts.
Digné -,ste eracard anta le instruc- <treta reacciunari, nur can sobre roscions que li serien donades, tomarte a ales., per a pertorbar la vida pública.
legoisme cerval cae \ el arruinar la
canvecar le s repreeentacions dele talnostra terra, preeisament parlant de pi trons i dele obrera.
A la Conselleria. mentrestant, es van tria. de Metida i de democriria. Es nega
rebent comunicats de diversos llocs de la Patronal d'una manera absoluta a
Catalunya, en els nuals es comunica ene perlar de subsidi. $i nreviament no ens
reintegren+ al treball. Perb. solament
s accentua la paralització dels treballs.
Referent a les dura reunion s rete cele- Parlant, no concedeixen, és a dir, pan.
braren dissabte els ratrons 1 els ohrers sant el temes i anant d'engany en en.
a la Conselleria de Ireball, hem de dir aany.
Sortosament. sisan adonat de les lar
ene van reconeixer QUe el senyor Barrera havia Jet tate els esforcos poni- lactes de la bargesia, i no sols no creu
les mentides de la sena traen quan
Mes per tal d'arribar a una avinenca.
Se saya amb tot , tue els representants vol desfigurar la veritat del no:1re coadeis patroas mantenen la sera nonti& flicfc. sin6 QUE' receneix la necessitat de
ia coneguda, i els obrers igualment. subsidiar la y enes' i la invalidesa, cuan
I aquest es l'est del conflicte. ES tro- una mesura d'hurnanitat urgent
Pel ene fa referència a lea proleha, dones. igual (me el primer dia. Tot
i aixä, cal fer constar ove en les ce- cies de la Patronal sobre que ele notares
a
filiats
desfilarien, han resultat falides.
unions de dissabte hi llagué cordialitat ,
i si be la irneressid no era omirnista. Tothem segueix entusiasmat amb la
',ostra vaga. La Patronal ens ha Pretampoc es pot dir que los nessirrista.
sentat la batalla, per veme si ens pol
MES OBRERS PARATS A CON- recluir al silenci, la humiliació i la selecció. Nosaltrea. per la ncistra part.
SEQUtNCIA DE LA VAGA
mas adonem de la responsabilitat que
A cemeqüencia de :a vaga, han hagut tenim contreta davant del proletariat de
d'abandonar el treball 6o4 obrera de la Catalunya, i no ens retreta si previa:Abriga BatI16. Ara noine hi treballen ment els patrons no ens donen el (lar
ro6 obren
demanem,
A les fabriques "L'Espanya IndusAra ja torn a la vaga: tenim la raó
trial" i Valet i Vendrell es troben ato- i la reantindrem, en ben e fici dei s nosrades retes les seccione.
tres afiliats ven a 1 per la ninnitat de la
riostra organització."
ELS OBRERS DE TERRASSA

El diumetigt, • 111 . dtdat de
van tenir lloc divertáis actes leS
que, tant per la gran conctur4ntit qug
van aplegar cona , per la silegaattaf
dent de la Beneralitat
que ;en revestir, van assolir gran
nnportincia.
Per tal d'assistir a les testes de la
Matara ha V iSr durant quince dies
nyor PI iaterré per fixar la posició de p05013 al Ple passat, i posant-hi el escornmernoració del 95 anivereari del a ésser la representació de l'esperit la majoria tobte la manera Crorrl han ne timan del senyor Frigola, li contesta, i
sna notable afluencia de ínrasters
de
la
República
arreu
d'Espanya.
setge,
assalt
i
destrucci6
de
la
villa.
eaglica que els un conmina privat, yereab motiu de celebrar la seca mona
les Comissions pequé l'Aja*.
I en segon lloc, no comprenc com reunir-se
per les hosts carlistes, van sortir cap
fira Comercial. No e exagerat dir
tameme tingui l'eficacia que ha volgut gue ei senyor Vendrell no ho veia preu
les
esnuerres
espanyoles,
arnb
les
a Ripoll el President de la Generane ten ei Maresme en pea s'ha al,
donar-li la Llei catalana. i a Iniltim es be. litat, senyor Companys, acompanyat quals tenim tants Iligams i que molts posen d'acord, i segueixen les esmenes.
ni
El senyor DOMENECH (radical)
' a la capital de la comarca, sobredel senyor Escolet, i els consellers deis seus elements ens han ajudat El sertycr RODA VENTOSA 'solería, din, per defensor la resi de la Mora. eire
•, en dies festine. Alsans-d'ahir. duen
la
consecució
de
l'Estatut,
abansenyors Salvador i Cordonn. Aquest
• t /01 el dia, els carrera foren una
en una eamena, que la rainoria de la ha posat Usos de Cementiris; que ell
darrer amb la representació de l'al- donen el Parlament i es lliuren úni- Lliga, pel seu nombre, pugui convocar er. sap la prima de nA¡untament, i que
ZirlInuada processó de forastera que
cament a una insuficient propaganda
calde, senyor Pi i Sunyer.
• a padiren per celebrar el darrer dia
Plena El sol temor que aquesta esmer.a el mercat de la Boqueria es feu per
En arribar al limit de l'ex-provin- de míting en lloc d'exaltar a les prosperi esgarrifa tota la tribuna de la dictIrr.ens de auca mil en duce mil reste a lira, la qual val a d'a' que prola
República.
E:
de
Corts
les
virtuts
van
acudir
a
rebre
P.:ia un efecte excellent. A remarcar
cia de Barceolna,
Premsa, i el senyor FRIGOLA, segons setes, i en cesta mes de pazco fel féu
el President el comissari de Girona míting és un monòleg. El Parlament diuen els seus amics, i no creuen els seus el senvor Mir i Miró, radican. El see; l'avenó de la Ciutat, on hl ha ex senyor Prunera , l'ex-ministre senyor es una polémica i té emoció. I aixi companys, una de les personalitats mis nyor PLA ¿cienes, el entert eme les
'onade s una bona quantitat de dader
Santa16, i el diputar senyor Casadc- hem vist com eI discurs de Prieto destacades del partir radical, s'hi adhe- obres ele Cementiris s'hauran de lee per
Ore la poblaci6 i el sea progressiu
ha tingut mis eficacia que cent dismune
leaenrotllame n t, ultra una copiosa
reix amb quinte minuts de cops de coll administració, i explica el per cok s'han
A dos quarts de dotze van arribar cursos de nifting. Com complir el i oratária, demanant que sigui una quar- im per concur s privat (presideix el seteKecció de peces de 111/13eU que sen
que
és
ingrat
davant
un
deure.
2Es
el President i acornpanyants a Ripoll
t,. testimoni de Van llinatge de la
nyor Carbonen).
Parlament monärquic? Cal aleshores ta part que pugui derramar el Ple, i no
on els esperava una gran multitud.
enn. Muro, oferta per ¡Jura deseenEl nearca- DOMENECH es nueixa
l'agitació i l'exaltació de cada dia. una tercera, per a la qual cosa s'hau- del que l'Ajuntament deseen a l'HospiEn
manifestació
cívica
presidida
pel
sena
visitante.
Per
als ulls dels
rien d'unir totes les mineries, corn
Cal
que
les
esquerres
espanroles
dessenyor Companyas, la comitiva es va
e anta no fos prou. al P r i mer Pis
majoria ens salva tal de Santa Creu per l'Institut d'Estucabdellin una actuació activa al Par. la majoria. Però
dirigir a la plaza de la República.
ella Catalana. i el senyhr PI li diu que
• installat una impertant exposiaquesta tingui ressi, de l'epidemia de plena.
lament
/yergue
En
arribar-hi.
l'alcalde
de
Ripoll.
que l'Ajuntament no
- rollectiva de Pintu r a, a la (Mal
El senyor FRIGOLA segueix dentaria el dispensi. perh
eenvor Paig, va pronunciar un breu arreu.
penqui és la Generalitat
contribuit amb un centenar liara
informant com a advocat de la Lliga hi deseen res,
hem
homenatjat
uns
Aquest
=ti
parlament.
:Zb7eS els nostres artistes mes descada cop que aquesta ho necessita per les (rialles).
Després va lee da de la paratna el màrtirs. No són morse els que hern
arara. Per bé que la Fira ion ciauEl debat s eaueix, i aix6 dóna ecasi6
senyor Perramon, en nom de la Jun- homenatjat. Els morts clan els altres. seres esmenes. Eil i la Lliga voldrien al senyor FRIGOLA per tentar a innrada diumenge, el Pavelló de la
que
els
peces
i
preguntes
iossin
al
prinEls
assassins
queden
morts,
enterCiutat restara obert encara uns
ta de Conservad o:, del monument.
formar, aquest con a faene de la majopugné
roeVa exposar breument els fets que rase i fraeaesate, reme defensaven cipi de la sessió, i no al final, tot
trines dies , perque cap ma:aroni no
alió da. En el prisccim Ple seribla tue es
van succeir la prop de cent anys a teories caigudes. Els altres, que eren (eh) pug-ui pactar a la sessió
de visitar-lo.
tara la toga (presideix el sen yor Pacen
que
reculli
pel
carrer
i
discutir-ho
fresprecursora.
són
vius
i
encara
han
uns
:a vila de Ripoll i va regraciar
fetn . Es retira la proposició, i entrem
ninb motiu del tancament de la
Presiden: per hacer assistit a l'home- d'arribar a una major edat, El qui cament. Es fa una transacció proposada a la discussió de
Fea. mati i tarda ¡oren ceiebrats imté ra6 es el que preconitza l'ordre pel senyor DURAN i VENTOSA pernatge.
eetants festival,, entre els quale es
que es pugui ler segons convingui.
Tot3 dos van ésser molt aplaudits. del denla.
ESCANDOL
curaca la festa infantil. celebrada al
Queda ben enterrat —va acabar —
I s'aprova, per fi, el Reglament. La
Va parlar finalment el President de
?are Municipal, a benenei de les coha durat escassament una hora.
El terror CALDERO parla en conhan:
predicat
leones
retengai
el
qu
discussió
la
Generalitat.
,ne ies escolars. Durant tot el dia es
Sembla que els ternes han canviat.
tra: votaran en contra, i presentaran
Acte seguit es va celebrar al Saló des i consereadores.
ballaren sardanes a la Rambla, i al
S'aprova un dictamen constituint un esrrenes. Es refereix a la creació de
Capitular de l'Ajuntarnent una recenvespre ion cremat un esplendid cesComissió Consistorial, de turisme i les- nous arrees i els urbans que s'In desEL DINAR AL CENTRE
ció oficial d'autoritats, representacions
rell de loes artdicials.
D'ESQUERRA
tes, de regidors i altres elements, amb tinen, i anuncia que si ve un candi de
i personalitats. Acabada la recepciO
Per a les vuit del vespre s'havia
unes
modificacions presentades pel se- situaciO consideraran els nomenaments
es va celebrar al teatre Comtal
Despees del miting. les autoritats i
•runciat l'arribada del President de
VOLEN TREBALLAR
i cidrin una cernió.
gran miting d'al:mudó eseuerrana i invitats es van traslladar al Centre nyor CALDERO, i contestades pel seGeneralitat. amb alguna consellera.
Li cortesta el sernor VACHIER.
Segons sembla. a Terrassa es van
eatalanista.
d'Esquerra on va ésser servit un el:llar. n)'or MACIP.
amb aquest mofM es congregaren
just
resolta
No
es
cert que es vulgui armar
un
dictamen
de
la
Lliga
deS'aprova
Des de molt abans de començar
Acabat el dinar, el Presklent de
avant de la Casa de la Vila uns vencent , per bé que noc a ene, les diiicultats amb que es venia topant per a:
l'acte el local apareixia ple a vessar. Catalunya i :es personalitats que l'a- rnanant que s'aturi la tendencia que ha els guirdies. sine, al contrari, com ho
varts malers de persones.
•començada
Els Driniers en fer ús de la paraula conmanyaven van sortir en direcció rebrotat, de plantar anuncie a les parets feu notar el senyor Domènec en dirA dos quarts de vuit del vespre sor- manteniment de la normalitat en la inli, el dia abans del canvi d'uniformes,
i
Matar6 per tal de clausurar la i arbres.
tiren de Mataró Eacaide, senyor Sal- dústria textil. Els Arete han determAhir al inigdia el senyor Barrera va van ésser els sertyors Casademunt
S'aproven, amb els vote en contra de q ue els guàrdies urbano portaren arSantalda Seguidament va a:ear-se a Fira Comercial que s'ha celebrat en
vador Cruixent. el coronel cap del nat substituir ele contramestres 1 els alo- dir als periodistes que hacia rebut
la
Lliga,
les
normes
d'adaptació
de
persenyor
Companys.
mes i amb els nous no en porten cap:
l'esmentada poblaci
ó.
hnnacament semen' Frederic Rodrí- dants.
sec de la casa Marea!, de paso° pesse- parlar el
pera el senyor Domènec ii digné que
sonal.
guez i Belsa, el jutge senyor Miguel
tes, a compre de les quantitats que la
El senyor DURAN I VENTOSA això Ii treuria argument a . i per alata
DEL PRESIDENT DE
Figues, i el capita ajudant senyor UNA NOTA DEL "RADIUM" (lita casa deu al per s onal que hi treba- DISCURS
demana unes ampliacions sobre un dic- no ho colla comprovar . Explica desLA GENERALITAT
San:bu Garcia, per tal de rebre, al
efectiva
la
resta
jara
lla.
A
fi
de
mes
Els estafador, del tamen proposant l'adquisició de la finca prés el cas del arree de cap superior
Es la primera que hern reblar en caInnit del terme municipal, el Presi- tala Per aquest motiu la reprodulm in- de la quantitat. i ha quedat, per tant,
Catalans — va dir—: Sentim la preo- Can Gaspard", de Les Corts, per ter - del Departament de Circulació:
resolta la vaga que sR hacia iniciat cupació d'una obra de Govern i ens
dent de la Generalitat i els seas accm- tegra:
comereliant
senyor
hi un Gruja Escolar, i el senyor PI I contesta el senyor CALDERO, i el
n'adonem mes quan visiten\ les con"La nostra vaga va prenent un Caire ahir al matt.
SUNYER les dóna, i perquè no s'hi ve- senyor VACHIER demana secretaria
Les aitres ernpreaes comercials han trades catalanes. Velen coca dintre
A t res quarts de flau arriba e; Pre- mis i mdc greu a cada mornent. Integi res fose, proposa que quedi sobre la que sigui si els nornenaments san
s'eent amb el seu secretari senyor ressa ja més de dos-cents mil treballa- abonat ja les quantitats corresponents.
les facultats autònomes que posseim Seüura, condemnats taula. perquè consideren que és un as- lenals o no. pera el PRESIDENT
Alaredra, el president de l'Assemblea dora. Dintre rase comprendrä, ultra el
tenim l'imperatiu del deure a compile.
El dijous paseas se celebrà a la Sec- sumpte de cooperació de tot el Consis- ii diu que és ell que ho ha de densanunicipal de Barcelona senyor
Ara que jo no ccunprenc un honre ció Segona de l'Audiencia la vista de tori, i queda sobre la tanta.
rep atee rana altres d'anexes. lb ha lonar, i per escrit. El senyor VAa:tres personalitats.
la
que
tingui
un
sentiment
nacionalista
causa que se seguia contra Cónsul
calitats Colla Manresa. Barcelona. IguaEl senyor PI I SUNYER accepta i
E: President revista nesquadró del lada,
si no s'emociona per la llibertat hu- Guixer, Miguel Vega, Miguel Cordini, intensifica una proposicid del semor So- CHIER ave, i el senyor Calder6
Terrassa,
Sallent,
etc.,
on
Fatur
es
regiment Ileuge t d'artilleria, que ia tan nenahr6s que es pot considerar
mana. Aquesta és la posició clara del Josep Gonzilez i Joan Ferrer. Com re- ler Gener contra la pornografia als demana l'informe dels caps iletrata
rete honora
El senyor DURAN REYNALS
nostre nacionalisme que ens permet cordara el lector, aquests quatre
absolut.
quioscos.
contesta al senyor Canica, que ha
La banda municipal interpreta "Els
d'abraçar-nos amb els altres pobles vidas ioren detinguts i processats corn
Aquest atur de la indústria is,
que sentir/ estimule de Ilibertat i fra- a amere de l'estafada de la qual feren LA REFORMA DE LA CIUTAT presentat la qüestió de manera antiSetadors" , i el President test la seca si Triés ne, l'obra Patronal de Catalu
entrida a la població enmig de la
reglamentària,
perque &ha de densaternitat
humana.
víctima
al
comerciant
senyor
Segura.
Pel
Se'ns diu ove la indústria no (16na-nya.
El sensor DURAN-REYNALS detennitud que l'aclama amb entusias- prou per a subsidiar la invalidesa i la
Sons hernes de Govern— va prosee- procediment del joc 1, naturalnient, fent lenta el dictan/en proposant aprovar e, nar en tot cas dintre l'expedient . Cont
donant
visques
a
Catalunya,
me. t a
vellesa. Es tan monetruesa aquesta afirAccedint a les instàncies d'un cre- unir—, no tinc temps ara de fer un trampee ji estafaren unes 22.000 peste- nrojecte de Reforma de la ciutat tos des- testen e! senyor Caldera i el senyor
a la República i al President de la mació, tan mancada de veritat cena de ditor
Vachier, etc.. etc. (el senyor Carlea
que posseeix tiquets de la sas- examen detallas del panorama po- tes.
Generalltat.
I.a pena que els foil imposada és la estimant les reclamacions presentades. El Pi i Sunyer no hi es). El senycr
hons sentirnents, que ne trotiem la Da' treria J. A. E. i d'un empleas de la litio. Hl ha a! Clavan! nestre dues teasenyor
Duran
remarca
la
simpatia
amb
E: senyor Companys es dirigi, a raus equivalent ner a qualificar tot el casa que bestia dipositat una fianca jectbriesi entutasmar la gent fent d'un any, vuit mesas i Sr dies de pecan,
ESCOFET. per indicado del secrepm a les Cases Consistorials. Li cinisme i l'indeferentieme cine pressu- de mil pessetes com a garantia per precEques demag6giquee i no preparar ultra el pairamente ti! la indemniteaci6 qué ha estar rebut per la premsa i el teen diu que ha d'acordar-ho
ebria pas entre la multitud la guar- posa negar amin ele fett ailä que arnh tal de poder treballar en aquel l esta- res. o bé dur a tenue una tasca de corresponent. Joan Ferrer fou absolt per publia i exposa la conveniencia que s'a- tament. Segueix el debas, i ningú no
dia municipal i uns joves d'Esquerra paraules tan Pingos sostenint els paprovi el Pla
s'enser, fin; que el senyor ESCObliment, ha estat ordenar que el J at- Preearaci6 de censeiència mitjaneant haver retiras el fiscal l'acusad&
El senyor DURAN I VENTOSA FET (el senyor Segarra havia demaRepublicana.
•nn•
trons.
iat segueixi el eurnari contra la rasa l'expandiment d'una cultura política
remarca
com
ara
es
el
millor
moment
President
s'organitzà
la
Darrera el
nat la paralela) proposa que s'acordi
Es per això que copeo en la seva
El nostre Sindicat és una organi tza - esmentada per fallida.
per enirn rendre i s'adiiereix a la demente ('informe a la junta de Capo
comitiva, de la qual formaren puf ein que s'ha desenvolupat dins la lisaA Mollet
magnitud les responsabilitats històriDesprés d'etectuat el repartiment, q ues que recauen damunt la mera
gesti6 de la Comissi6 de Govern.
l'A:untament en corporaci6 i repre- xittla serenitat. "hon /Me » i transig énLletrats. i proposa suspendre la sesEl senyor DOMENECH també
sentacions dels Ajuntaments de Mal- cia. Ai p h no ha estat rec o negut per la la trainitac'.ä de: sumari ha corres- Immil persona, i Mlreita una paraula
sió per deu minuts, pecó el senyor
nnen. Inavaneres. I'remià, Palaloll, Patronal catalana, i ara tracta de des- post al Jutjat número nou, el qual es que vingui a pertorhar la realitzaein Vaga de bracee caiguts en aniercix eil nom deis radican.
SEGARRA crida que demana la paEl sensor DUR.AN-REYNALS s'o- raula. perque n'estava en ús, i no hi
farà carrec de lee diligencies que han
(s'.re -a, Argentona, Canes ¡ d'aitres,
per a i-,tirte- estat inetruides fins ara, i nomenarà de l'obra nacional de Catalunya. que
posa després a una proposició de la Lliex: com representacions d'entitats organitear-noe a neealtres
sera
duta
3
terme
mes
arias
del
que
amin
han
fet
una
fabrica
seu
caprici.
com
ga, que demana qt:e es realueixin els ha manera de ler-le callar, i fa. els
els sindics que }miran de verificar Ira ceta es petisa,
;alitiquee, culturals i altret, com la tre'lls al
drets de permis d'obres. Recorda que ‚trans crits dels seus bons temps, azul)
Unió Gremial, Protectora de l'Ense- la resta del proletariat. Errur tan gres. l'inventari, per tal de veure si la faA
la
Ferreria
"Erance-Esaanyela",
el
miting
hähil
ni
l'aplaudiés
rentea Catalana, La Fraternitat, So- q ue dintre pese. , silenciosament. llaman de liPla ha es tat fraudulenta, con/ se ment falactier all6 que herir de CUlti- de Mollet, es declararen en vaga de litan es feu a la plaça de Catalunya i a tot i els cope de campaneta del President, que diu que esta suspès el
ePa, iris. Associac7a de la Premsa, reconèixer.
braços caigutt, ahir al mati, els obrero la Via I.a fetana perque s'edifiguie a la
suposa.
var, sind' anar a l'enfendiment i
dehat. El senyor SEGARRA creu
El "Radium" en demanar un sub3. Mataronenca d'Esharjos,
casos
en
els
quals
se
sumateixd
a/cada.
que
Iii
treballen.
Al
migdia
es
dona
Per
la
seca
banda
el
Jutjat
número
patriòtic
i
hunnl
l'exaltació de l'ideal
Seeie7at dEmpleats i Obrers Muni- sidi d'incalidesa i vellesa he fa &estrés tres va rebent diàriament Iteres de. En 'leer de verloaliemes, cultura poli- cotripte del eonflicte a la Comissaria primiren, no serviren per res, i per tal que no sha suspes; el PRESIDENT
el dede dos anys d'inútil< transacri on , amb
tinals, etc.
d'Ordre Ptiblic, des d'en foren encale d'afarorir la indtístria de la construc- pregunta si s'acorda suspendre
né.11.7ieS. A. llores d'ara sOi. mes de
patro na que es cenen mofant de la mil els individus que han comparegut tca. Per& per a aixN cal fine hi han: diversos agente de la Brigada Social i ciO presenta una pronosici6 incidental bat (sis i 110 51, escändol. El senyor
També acudiren a rebre el Presi- ele
un esperit de disciplina 1 de sacrifici.
Dernanern a'se pesseSEGARRA segueix cridant que esta
ient: el conseller de Trehall, 3enyor rostra credulitat.
I l'heme que es deixi nortes- per la una secció de guardies dassalt, per tal aer tal que la C. de G. quedi facultada en tis de la paraula, quan nomes
ES tan a declarar i a denunciar al Jutjat
Martí Barrera, qui hacia passat el die tes p e r eetmana i per as seciat.
(me procedissin a desallotjar aquella fa- per recluir en casos particular; i en
tafa
pel
s
que
han
estas
vietime,
de
l'e
aerviositat
ci
ner
l'afany
d'una
plataque ni «mereconstruccions monumental, els ¿reto. l'havia detnanada.
a Palamós: els diputats del Parla- m leera i ineignificant
forma personal o Per la COrrUnCjj1 brica.
el, treballadors trua procediment deis tiquets.
Es va a rotar, el senyor Segarra
ment català senyors Fontbernat, Rie- nenn ni cemprenen
crida que vol explicar el vot, el sera Bilbeny, i els del P arlament de
nyer DURAN I VENTOSA diu que
la República senyors Censes i Calyet,
la votació és illegal, el senyor SEel rapta i oficials de la Guardia
junta
del
GARRA pregunta : i aleshores, com
cd tinent de carrahiners,
podre explicar el meu vot? El senyor
r Nacional, caporal i subcaporal de
DOMENEC demana: sque es va a
'lernetents, una repreeentaciO lente-.ina del Centre Federal i altres envotar ? (escàndol ); es y ola si se sus1:tan.
rin o no el deban i els regionalistes
na voten, excepte el senyor SEGARLa senyoreta Maria Companys, fina
RA, que ho fa per tal de poder parlar
del President. amb la sensora Duran
eenyoreta Allareda s'agregaren a la
despees.
comitiva.
Es VOt3 la SUSPeliS i 6 per 23 vots
Presiel
A la Casa Consistorial.
contra 3. tRialles.)
?ea:, obligas pels insistente aplaueliEl senyor SEGARRA explica el
ms:a,. de la multitud, llagué de sortir
vot, però primer amenaça ansh pre• a'.c6 per tal de correspendre a
nilliminimimmisiiimilionmillionnimmumummumungunimumollinuilliiiiiiiiiiinimmommilimemmille
sentar
un vot de censura contra la
seacetes demostracions d'afecte. El
presidència si no ji deixen lee el que
senyor Companys adreça al poble
vol (el senyor Pi i Sunyer entra en
Mataró unes sentides paraules, que
el transcurs de la perorad61, i acaba
tonen acollides arnb 'cisques ¡ aplaupresentan! el vot de censura, que
4:mente.
no
espanta el senyor ESCOFET, que
r
I
Ei president pas ó després al desexplica cona han anat les coses.
patx de l'alcalde. on tingue lloc una
El senyor DOMENEC explica tan>
recepcin d'autoritats, representacions
Els Laboratoris Gummä, preparadora del famós SERET1NAL Gurnmit, inviten el públic en general a comprovar
he el seu vot, i es veu que no ha ha
d'Ajantaments de la comarca i entientés.
tats de tota mena. A desgrat de l'hora
personalment al seu domicili, Nar cía 011er, 6, les cartea i els certificats de guariment que constantment reben
FI senyor DURAN REYNALS
a'.-aneada que ja era — les nou del
veepre—i el visible cansansent del
explica aleehotes qué és el que na
intestina.
senyor Companys, aquella recepcin
pc:sat, que era la discussiö de la legade malalts de l'estómac i
t'atea prop de dura llores, la grial roa
d'uns nomenaments que no ted'edat,
COLLITER
I
EXPORTADOR
DE
FRUITES
DEL
PAIS,
resident
a
mara
idea
del
gran
nombre
de
peranys
nien res a veure amb el reglament
&
El senyor CLAUDIO MALAGA MARTIN, de 30
aeralitats i entitats que volgueren reque es disemia. El President ha enlee llur homenatge al President de
CASAS DEL MONTE (CACERES), carrer del CHORRO, número 1, ens ha tramès el seu certificat de guariment i l'atenta
degat el debas, suspenent-lo. corma
la Generalitat.
els desigs de 1 a majoria i segons el
Tot seguit tinqué Une art hanquet
que volien les minories.
carta el text de la qual copiem a continuació:
siic al, al qua; assistiren un centenar
Hi torna el senyor SEGARRA. que
1934.
"Casas
del
Monte,
ii
de
marzo
de
fe persones. Presidí el sonar el setroba que el senyor Escoiet no he
Companys,
a
la
dreta
del
qua;
— BARCELONA.
,Yer
Señor don A.
donat gust a ninen.
los exoolonetes
seien el conseller de Treball, l'esposa
Muy señor rnfo: Cumpliendo Pon set ieber, le remite, la presente para darle las nada expresivas gracias por
Li cnntesta el senyor Pi i SUN ER
de l'alcalde de Mataré, i el coronel
SERVIETINAL.
inl
tatt
maravillnso
produeto
en
defensant
el President per la seca
resultados ql/P ha produridn
c omandant militar. A l'esquema tenia
in frascos de ata prOduet0, en el ienns_
enal
he
conseguido
curar
con
la
en
el
eslArnago,
n
gestió
fent de president de tots. Es
PrIllCipi
Padecía un
la senyora de Martí Barre ra , l'alcalde
queixa de l'article del ,enyor Callecurato de 1111 alio.
la senyoreta Maria Compairys. P.I
no podía Inntar nada ntns que leehe, y aun con mucha
rn, on diu que un altre Ajuntament
Antes tie 1.1flar el 8EAVETINAL y soMelerIlle a ast
,apar tranacerregn6 molt animat i
trabajar
normalmente.
podri revisar ele cartees, cosa que
:Pa molt ben servit —i no hi hasueAelnalinente me hallo complelaMente restablecido, puedo comer de lodo y
patinen,'
im
la
Prenda
la
carta
y
el
certificado
o
le
que
crea
usted
más
connenieute.
31s qui, com ell, han estat expulsats
ren discursos.
Queda usted .lehitlamt . tiit, :tutorianaft para
violentament dels qui harten guanyat,
e.
s.
ns
A les dotze es donà l'acre per araNo molestándole mita, ipiedis de usted muy alenln affmo, sa a., q.
els ciOna un ress6 de dictadura molt
(Signetl: CLAUDIO MALAG.A."
ra n I el President, seguit dels seut
desagradable (molt bel.
tne mpanyanta, ana a la ctrinihnia
a clausura de la l'ira. Visita tots els
Intercé el senyor DURAN I VENTOSA, que tanteen no h¡ era i ha
, ands, alguna dels guate elogia, i daNo
el legitime
entrat durant l'escandot posant-se les
'n nt del micròion d'una emissora de
radio que fou installada Per donar
ttrans
al cap. Demana excuses per al
;oficies de la Fira i amenitza r - la ami)
senyor Segarla. i prega a amtest que
retransmissió de discos, el sennor
no doni a la cosa mis importancia de
Companys s'adred novament al pe!a que té, perque ja ha assistit a molta
PRINCIPALS
FARMAC1ES
ne de
A
LES
de Mataré) ami.) uns mota breus,
sea
ds.
eseindols parlamentaria (rialles, l'eme
P
r
i
8
er
VENDA:
1181
5'0
Es.
DE
engegi
r
bé
que
sentits.
La
cable
fe
dor també tia). Troba que el mayo;
les notes d'"El g Segadera" la festa
ca dona per acabada..
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Els estalats per la
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passen de mil
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EL CINEMA
4
Història d'una nova
productora
Essent la Història una narració de
Sets pretèrits i comptant tan solament
Pa mes d'un any l'existencia de la noca
editora -20th Century Pictures" (Films
Segle XX), la seca història ha desate
•
foreoeament bree.
Com moltes coses que han fet epaea, la "zoth Century" es funda per accident. Aquest accident fou un encoMre
de Joseph M. Schenck i Darryl F. Zanuck al despatx del primer als Estudis
dels Artistes Aseociats.
Zanuck, el jove productor, satavsa
dirigit a Joseph M. Schencla el "Mota.
niet a deis productors, en busca d'un
amistas consell . Havent dimitir el seu
/narren despees d'una serie de pellicales que batien tots els records, era un
dels directors mis soHicitats de Hollywood.
El pacte fou segellat amb una encaixada de mana.
En un termini increiblement con es
forma una estructura executiva de Ara.
hacha. De les oficines a Nora York de
United Artiete, Schenck i lanuck se
n'empanaren Joseph H. Moscowitz. un
heme que coneix els problemes comerrials de distribució de Pelheulesa Per a
servir-los de gerent general. Aquest seria el grad directe que uniria els elementa productors amb els distribuidora.
Hi baria un altre grup de madura
executius disposats a seguir a Zanuck
per adhesió envera dl i per ésser comaaredors, com eren , de la seca capacitat.
Entre ells es trobaven William Gaetz.
Ray mond Griffith lque ha cooperat en
"La casa de Rothschild a a, William Dover i Howard Smith.
Després de Procurar- 5e aquest personal. Zanuck es prengui unes vacances
de quatre setrnanes. caçant als buscas
canadencs. Quan torna a Hollywood
entra al despatx de Scheck j anuncia
que estava disposat a posar-se a l'obra.
I començaren a contractar estrelles.
La primera que estampà la seva fIrma
iou George Arliss, un artista molt notable. La seguiren Constance Bennet,
Loretta Young i Constance Commings.
Per a cada un d'ells hi hada argumente pesats. Pera hi hacia un argument
adquirit per la "zoth Century" Cl repartiment del qual constituiria un problema. Ambulas productora convingueren en qui era legicament el que serviria per començar el programa de pro
-ducióe;anorpy.
El primer film, de veritable exit, era
una histaria de la part baixa del East
S i de de Nova York en ele dies en gua
Steve Brodis es Barnã des del pont ds
Brooklyn: "El arrabal" (The bowery),
Duran Rea• nals tenia raa (fa pam
pam a la seca minoria). No traba be
que es consulti aquests com a funcionaria de la casa; seria millor que informessin advocats de jora.
Interné després el senyor FRIGOLA. i hi posa un balsam.
El senyor ESCOFET dóna les
grades als oradors per les paraules
amables que han tingut envera ell lela
que Mhan tingnt, és ciar).
El senyor P11 SUNYER resum el
debat i proposa que es deixi pendent
la discussió, se suspengui la sessió
:f ins a les once després se segueixi.
San dos coarta i cinc de den.
REPRÉN LA SESSIO
A dos quarts i mig de dotze es
repten la sessia. Presideix el senator
Escofet, i amb pocs consellers als escona comença l'aprovació dea l'articulat del Regiament de Policia de irá.
fic. Parla el senyor SEGARRA,
aquest cop la sena intervenció es alegre. Algunes esmenes, cordialitat. El
senyor Segarra porta, naturalmeot. el
pes del debas parlant dels guirdies
de l'època antivatxista i de la postvatxista, i paria que aixa de portar
els guirdies vellesa a la plantilla
d'amortització és perque hi hagi vacante (rialles). El senvor PI I SUNYER lt dita que d'en i- za que san aci
s'han arnortitzat 3oo vacante i nomas
cha nomenat el senyor Palomas (més
rialles). El senyor SEGARRA Ii contesta que pot e er d'aquestes "Palomas"
en sortiran colomins (mas Halles, alegria).
El senyo! Gestarra segueix el seu
intermedi, que no detallem perque
hauriem de donar taquigraficament
el "sketch".
S'aprova finalment larticle 95, i
queda aprovat el Reglament, el text
del qual no ha estat facilitat a la
Premsa.
Aleshores tornem enrera, 1 el Seayor VILALTA dama unes explicacions sobre una proposició de la 1,1iga demanant detall de les despeses
del gener i abril. les tpamines incloses,
i el senyor BAUSILI ho aprofita per
a fer-hi un discurs i un inois. Sentida
que es tracta d'unes ;lamines per treballs extraordinaria. Després vol parlar de consurns en general, per', el
senyor \Malta Ii prega que en faci
una proposició per al ple vinent, i en
hi accedeix i en parla.
El senyor VILALTA li contesta
que la nòmina de treballs extraordinaria no ha vingut al Ple perquè entra a la consignació general, i que la
recaptació de solars augmentarà fine
a 3.5 00.000 pessetes. cosa que denlostea la utilitat d'aquests funcionaris.
Qu'alai a una altra natnina de 14.000
pessetes de l'altre 4juntament al lenyor Bausili Ii liarla semblat coaa
ES

que esta basada co la inédita novena de
Michael Simmons i B. R. Salomon.
No hi baria mes que una estrella a
Hollywood idealment adequada per al
papen del personatge central de l'obra,
el "Chuck Calmara'', alcalde de Xinatosan tharri xinès 1. que donava el su
titol al llibre. Aquesta estrella era WaHace Beery.
Schenck atrita. audaçment. El contrazte de Beery amb la ist . G. NI. eslava
expirant. Per compte de la a aoth Century" féu una oferta per a contractar
Beery. Abans de córrer el risc que SC
li escapes, Louis B. Mayer s'oferí a
pretar Beery a la -zoth Century"
si aquesta suspenia les seres negociacions per a contractar-lo. Fan un pacte
mutu.
I tenint contractat Beerv, no fou ja
tan dificil d'obtenir prestades les altres
estrelles. La Paramount es mostrá mo:t
be/1 disposada a cedir George Raft i
Metro Goldwyn Mayer a contribuir
tambe amb la persona de Jackie Cm»
per. Jackie i - Wally no havien trebaIlat junta des del seu gran can "El
campeón". Fas' i Fert Kelton ¡oren contractades per a interpretar els
principals papers fernenins.
Per a dirigir la pellicula la companyia Schenck-Zanuck demana prestat
a la Fox Raoul Walsh. "El arrabal"
era un film frian adequat perque el dtrigis el realitzador de "El precio de
la gloria'', "La fragil voluntad" i "El
mundo al revés".
S'encarrega Howard Estabrook, que
es feto famas amb "Cimarrón", i James
Gleason, autor de diverses cornada,
l'adaptada de l'obra al llene. Michael
Simmonds, un dels autora d'aquella. fan
portal a llollywood des de Nova York
Pe r a assessorar-los,
.aixi fou possible fer "El arrabal".
Mentrestant, els preductors apresuraren Ilurs plana per a la realitzaaió
de la resta de les dotze pellicules que
comprenien la Sera primera temParala
de contribució en el programa dc presentacions dels Artistes Associats.
Individualment, per parelles i de 'ras
en tres, s'obtingué el concurs de diversos escriptors que COI1Stittilell 1.111a imponent !lista de distingits dramaturga
americans del teatre i el llenç; liebre!'
Harris, Leonard Praskins, Sant atoes,
Arthur Richman, Mande T. Howell,
Laird Dovle, Graharn Baker, Nunalty
Johnson, Gette. Towne. Julio Husma,
Harold Long, Courtenay Terret, Ralph
Graves, Henry Lehrinann, ist ich
Simmons, Willard Robertson i Rowland
Browon, a part d'Estabrook i Gleasan,
els adaptadors de "El arrabal".
Denles. la "auth Century" compra un
original del famós M'alter M'inciten. re:
del periodisme: -Broadway through
sense importancia. 1 pel que la als
que en cobren, no n'ai ha cap de nau
ni cli pot hacer, perque hi ha un
acord ferm que prohibeix que entri
personal temporer nou. Si el senyor
Bauslli es fixa en les /lamines yema
que no solament no hi ha nou personal, sind que hi ha la preocupacia de
supriruir-ne, com en la d'aquest mes,
on trobará importants reduccions.
(Presideix el senyor Carbonen.)
(Contri:11a la 4,•.ssia

Amnistiat que es presenta al jutjat
Allir al mati es preaenli a :a relataria dc l'Audiencia Ignasi Meler i
mer, el anal estala processat pel Jutjat' especial arran dels successos del 8
de gener de 1933.
aleler és un dels que so fugir de la
presó el mes de novembre. La P reenta p ó obeeix a que, com que es troba
indias en el decret d'amnistia , va acudir a sollicitar-la ,
la cansa ha passat a l'estudi del fiscal, Pels jutjats es alela ahir que dintre
de pacs dies se'n presentaran daltrea
que es troben en les mateixes circulasfallfieS

NOTES DE LA FIRA
DE BARCELONA
Des d'avni, lun o ficines de la
Eira queden inatalladeS al Palau
número 1 , de NIonljuic, telefon
itúniern 3025 a.
Es a Bareel '011a rl senyot
M.Tevaik Abdalla, encarregat de
tires gjel
(Fltaltiatria
IrEgipte, vingut ex i mesantetit. per tal de tenir cura de
la installació deis stands conlrite1;11s pel Govern (MI sen paja.
— FIl Comila d a la l'ira prega
anda el 1114 gran interas ala expositors (ille promirin, per lot
ols mitjans que tinguin a l'u/abisal, que los installaciOns dels
respeelius stands siguin dal tol
eneslides el dissabte sineni, día
da la inaugurar/ni dc la l'ira, par
tal que la tsulu'ttsttita d 'arte
oficial d'obertura al qual assistiran, ultra usada
i 'ds altes autOrltals de la regló autónoma, ela
ministres d'Indúsaria i COMeh: 1
Marina tic) Govern de la Ilepú
Mima, no perdi brillantor per
culpa d'endarreriment a en els
trehallä de munlalge deis susdil e
stands..

SPEC

Keyhole", basada en les seres gestes en
busca de reportatges sensacionals; "Born
to had", original de Ralph Graves;
"Blocd money", de Rowland Brown;
"Trouble sh(xster" (Linia interrompuda); "Miss Lonelyhearts a , novella molt
popular; "Red tape" i "The great Rathschild" (La casa de Rothschil), en la
sera venia cinematogràfica; "aloulin
Rouge", per a Canstance Bennet; "P.
T. Barnurn" i una altra obra per a
Constance Bennett. Com a directora, i
ultra Raoul Walsh, prestat per la Fox,
la "roth Censura' compta amb Lowell
Sherman, qpe dirigí -Lady Lou"; Gregorv La Cava, Sidney Lanfield i Walter
•
Lang.
Després d'un mes exacte que Zanuck
baria tornas de les seres vacances i
havia ocupas per primer cop les seies
naves oficines, les cambres deis Estadis de la United Artists rodaren el pta.oler film de la "zoth Century "El a7rabal", amb Vaallace Beery, George Rail
i Jackie Cooper per estrelles.

Els cineistes francesos es
manifesten a París
El dijous passat els cineiates francesos organitzaren en els boulevards de
l 'Opera i Champe Els• sées una manifeetaca', per a protestar del gran nombre
d'estrangers que ocupen carreta en els
estudie francesos.
La manifestació, que fati molt nodrida , circuid niurement enmig de les aclamacMne del públic.

NOTICIES CURTES
FRANÇA
Meg Lernonnier sera la "partenaire" d'Emil Jannings en la versta, anglesa d'una pellícula que avías será
filmada a Londres. L'actor que ha
de treballar amb ella en la versta
francesa no ha estat encara designat.
SS.
af. Seodmack ha començat a lesIndi Paramount. de Joinville. la realització d'un non film: "La crise est
finie", la "vedette" masculina del
qual sera Albert Préjean.
is •
M. René Ifervil rodará a finals daquest mes un nou film basas en un
escenari de Nf. Fierre Nfandru. Georgius sera el principal intèrpret masculi.
• ••
A Joinville (Pathe-Natan), M. Jean
Dreville ha començat la realitzacia
de "Un homme en or", inspiras en
un escenari de SI. Roger Ferdinand.
F.Is principals interprems san Harry
Baur, Suzy Vernon i Josseline Gael.
• ••
"Familia numerosa" es el titol del
nou film de Georges Nliiton. A l'estudi Gaumont, NI. Andre Hugon ha
donat aquesta setmana la primera volta de maneta d'aquesta obra, per
a la qual tres compositors han escrit
una partitura: M.M. Vinaent Scotto,
SvIviano i Janin.

1

LA

MUSICA

NOTICIARI
Associació de Música Antiga. —
Denla, ditnecres, dia 30, celebrará
aquesta entitat el concert dedicat a
"La Música de Cambra a (Mala del
segle XVI". .
I-a senyoreta afazaa Carratalä farà
un breu comentan. Prendran part cus
aqucst concert els artistes, Maria
Amat, soprano; Joma Camins, espineta; Gracia Tarragó. Ferran
Pérez i Miró, viola "da Gamba". En
el programa hi figuren obres de
Loffelholtz. Paix, Peerson, Barbetta.
Gostena, Bésard, Marcher , Pesenti,
Crecquillom Fallantera, Besan, Ro'
seien, Campion. Gastoldi i de Caccini.
"Iberia" i "Goyescas", per Alexandre Vilalta.— Una part important
del programa que el 'lastre eminent
Manita Alexandre Vilalta interpretara den/a, dimecres. dia 30. al Casal
del Nletee, está formada per algunes
ele les composicions mas interessants
dels cicles "Iberia", d'Albeniz. i "1,0rencas", de Granadas; obres culminante d'aquests illustres representants
de la música espanyola.
De "Iberia -. Alexandre Vilalta ens
donará "El Albaida", "El Puerto".
-Almería" i "Triana", i "Goyescas", Los requiebros", "La Mata y
el ruisehor" i "El Pelele". Completen
el programa donant-li encara :najor
anportancia, la sonata "Apassaanatta
de Beethoven, diverses obres , de Manuel de Falla i la gr an "1 °cana
fuga". de ,loan Sebastia. Bach ,
Orfeó Gracienc.— Denib, dimecres
tiitdra. Iloc al local social de l'Orfe6

ALEMANYA
Es Camine Gallone l'encarregada
de dirigir la presa de vistes de a afoaart" ¡ de "Vanina Vanini"; segons
la famosa obra de Stendhal. El primer
sera realitaat a Berlin en versions
Un Hollywood italià
aiemanya i francesa: el segon, en dues
versions mes: alcmanya i italiana.
Els italiana preparen arnb activitat un .1quests dos films formen part de la
centre de producció cinernatagrifica producció Pressburger-Rabinovitsch.
• ••
que. naturalnient, será millor que el
deis americans. E stara situat prop de
Emil Janning encarnara. "Frederic
!a mar, al golf de Genes a Tirrania, pe- Guillem 1'' en un film que portara
tita platja situada no malt lluny de Li' aquest titol, i que será dirigir per
Van Csercpy.
corno,
Els treballs van a campte de la Societat T'orzan°, i es traben ja (orca ESTATS UNITS
avançats. La part a edificar ocupa una
Mr. Emile Delly's ha arriaat a
extensió de zoonoo menea quadrats.
Hollywood per tai d'interpretar un
comprendra dos e s tudis principals ach papen de força importancia en la vcrla particularitat l'ésser circulare ama) si,i francesa de "La vidua alegre".
• • •
una bareda del mateix genere de les deis
ES gairebé segur que Robert Donat
teatres atmosfarias. La Societat crea
poder començar a treballar en els nous ("Culpeper - de "La vida privada de
estudie abans ube finals d'agost praper. Enrique VIII" sera cridat a Hally-

---wooel per interpretar "Le conste de
Montecristo".
• ••
olman afargaret Sullavan hagi acabat "L'eta homme, maintenant quoi:a
aimará - .aligera la producció del
qual sera novamen t dirigida per John
Sthal, autor de "Une nuit seulernent".
• • •
Ultra Roger Prynr, que serà el
"partenaire" de al ne West ea -Ça
Meat pa . un peché", veurem també
John alach Brown, Jacta Multall i
Lilby

laraaienc o m nteressant concert a
cárrec dels orfeons Gervasienc i Montserrat. els quals faran ofrena de llurs
cantades ais socio de l'entitat eracienca. Heu-vos ad el programa:
Primera part
Orfed Grasenc i Orfea afontserrati.—"El Cant de la Senyera"
"Els tres tambora' . (Lamben):
"Maria bressolant" (aced a, de saneoretes), (Max Roger): "La Marieta"
(secció senyoretes), "Roma"; "Hantanyes regalades" (Sanxo Marrano):
"Recessit pastor horms" (Victòria):
"Contentarnent" (Ha ydn): "Cançó de
dansa" (Bouraulti.
Segona part
"Pel mala que ve" (Jannequin);
"El mestre i la viudeta" (Pecamins):
"Cor de camperoles" (sudó senyo'a
setes), (Mozart); "Canea oriental
(Decoudray): "Censen" (secció de
senyoretes), (Mozart): "Credo" (de
la /Mesa del Papa Marcela "Paleatrina".
Orfeons: Gervasienc. 3Iontserrati i
Grarienc.—"Sota de Folni" "Morera): "La sardana de les mangas" (Morera); "Els Segadors".
El concert començarà a les deu en
nunt del vespre. Les localitats a la
Secretaria de l'Odre/ Graden,.
Concert Manen.— Després de donar /In recaa: el passat dimana a
Madrid. al Teatre Espanyol, al/lb extraordinari axit, l'eminent violinista
loan Manen , donará un canten a Barcelona avui , dimana, dia 29, al Palau de la Müs:ca Catalana. Parla tata
la premsa madrilenva amb rnolt entusiasme de l'artista. Retallem una
frase de 13 C" del dia 23 en la
q ual diu: "Manen eeguelx essent el
violinista que millar dana la sensaCiO del p erfecte en el meraniame com
en la decaí".
Conferència-concert del mestre Ribera. — Avui. dimarts. iba 29, a
:es deu de la nit, tindrà lloc al Sala
sie Festes del Collegi Alernany una
conferenc l a-concert , organitzat pel
Centre d • Estudis Alemanes i dinter.
canal, a arrea del mestre Antoni
Ribera, el qual dissertarà sobre el
tenla "La Sonata"; després contentara i executara la "Sonata Patética",
de B eetlooven, u - Córdoba'', d'Alba-
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' Irusta - Fugazot

Domare
En una caserna de

Girona

I

aategdrica la veritat del fet que transcrivim, ens penueten de creure-la
cena.

Un soldat intenta matar
un caporal i després
es suicida
EI

soidat era aßeionat a la literatura
extremista

Girona. 28. — A les dues de la matinada d'asma en eiectuar-se el rellevament de la guardia a la caserna
(lel Batalla de Muntanya número 2,
d'aquesta ciutat, el soldat que estaba
de sentinella, Tomás ;abarres, natural de Sabadell, intenta matar el caporal que efectua el rellevament, El
iet ocorregué aixi: En acudir el caporal on prestava servei el sentinella
esmentat, deixa al mateix 'loa el com.
pany agressor, i es colloca clareara
el caporal a fi de dirigir-se al cos de
guardia. En el trajecte i en baixar
una esgraonada el caporal s'adona
nine el susdit soldat el perseguia amb
la baioneta, que li esqueixi la guerrera. El caporal es gira, persuada
que el soldas havia caigut, i Ii pregunta: "Qué fas 1' Que cana?" L'interpellat, Ilun )• ti e contestar cap paraula, es tirá entera rápidament i
*para cl seu ntosquetó, sense fer blanc.
No obstant, el soldat Gabanes e. cregué que hacia aconseguit el caporal,
i corrent rapidament, aula cap a una
galeria que existeix a la mateixa caserna. Alli, nerviós , perdut el control
dels seus actes, s'apunta i'arina al
cap i s'engega un tret que li travessa el pdtuul i Ii sorti per la part
posterior del cap, completament descoberta la massa encefálica. El suicida ingressa a l'Hospital Militar graviaaimament ierit, on segueix vivint, 1 ea tem que mor/ d'un moMent a l'altre.
Hem prucurat assabentar-nos
mabils que motivaren a Gabarres cometre aguces acte tragic, i solament
heu t pogut esbrinar que auuest no haala tingut res a dir ande el caparat
estnentat, que s'anomena Juli Veleta.
natural de Barcelona. Tamba eles leen.
assabentat que mal no bou objecte
sastiga, i observa en tot moment una
conducta militar intatxalsle. S'observa y a en la sera manera de procedir
quelcom anormal. Se'l veia constantment sol, allunyat dele compans • s i
com dominat d'alguna preocupad?)
greu interior Alguna atribueixen la
seca misantropia agurlitzada a lec tu.
res de caracter marcadantent anarde la qual
quista. fa trem e a i
doctrina llegua amb freqdneia. De

totes maneres, niai no exterioritza a
la caserna cap ideal politic. 'Fambé
ene hein assabentat per manifeatacions deLs seus companys,quc les nehat ion,, amb els scua famiha et 1,3 creta
molt aiectuoaes.
S'Observava aquesta iniluancia de
lea seres lectures en la seva mania
de matar alga. Aquesta esta confirmada pe! fet que suposa
cG CII laigreasor de prestar servei de
guardia amb mosquetó carregat , contràriament al costum establert. ja que
P er tal d'evitar accidente, gairebé sent' re el porten descarregat. la qual fusa no succeí la nit darrera, pula que
el Galiarres no !tagua de carregar el
mosquetó per disparar.
Mes tamal hein sabut que en fer-se
un escardat a l'"arquilla del soldat
Gabarres. s'ha trobat una carta, signada per chI i un nitre soidat anoinenat Pasqual Alamo Garcia. ert la
(mal daten que, abana de matinetre's
a la parilua (le la Hitertat que supoaa
el servei prefereixen. fent honor als seus ideals anarquistes, per&e :a vida.
En l'asqual Almo, en assabentar' e de l'ocorregut antle el sea compans
l(alearres , ha ((tan de la caserna. Siguidament salan criraat ordres a la
guardia civil i policia per tal de detenir-lo, cosa que ha estat aconseguida aquesta tarda per un tinent.
Ha estat conduit a !a caserna, als calabossos de la qual ha ingressat.
Aquesta nit ha citen:3c amb molta
insisténeia ha versiä que junt ami) la
carta esmentada, trotada al Gabarres.
hi havia altere papers comprometedors; entre aquesta, cartee i una lli
ta de l'oficialitat del batalla, pels
quals documents C5 l tedies que l'agressia al caporal era l'inici d'un mosainetes de caràcter revolucionara del
n i nal hauria estas víctima l'oficialitat.
Recolza aquesta versió el fet d'harer
trobat Valire firmant de la -carta als
voltants de l'Hospital Minar, suposant- s e que estlerara locatis d'entrar-hm pm r apaderar-se daqueets
cometas. Volent tenir la certesa d'aques'a xersiO, hem fet el: estrinanietos del cas, cts res td-o, del, guata.
si be no ilan refermas d'una manera

Cana de Familia per a CeguesEmpar de Santa Llúcia. Trio Gálvez.
Les ceguetes de la (asa de Familia
per a Cegues-Empar de Santa Liada ,
organnsme de la Ca po de Pensiona
per a la Vellesa i d'Estalvis, fOrefl
obsequiades el dissahte. dia . 19 del
present mes, a la tarda. atine un magnific concert pel Trio Gálvez, forrnat
pels artistes senyor Gálvez Bellido,

violoncel: senyoreta Fauatina Roen
pianista, i senyoreta Neus Gas, va),
linista.
Aqueas natabilissim agrupamens ar
interpreta un "Trio" de Turina-tísic
i ums altre "Tejo'. en do (academia)
de R. Lamotte de Grignon. En /a
primera compasada, la qual ultra la
seva força expressiva conté evidenh
dificultats d'execucia, palesaren
susdits artistes la seva gran gallina
tant personal con/ de conjunt Ett
segona. molt notable també, ;eta e
base de temes nostrats i de (orca
molt semblant a les produccions nto.
zartianes, Iluiren aixi mateix una fa.
negable elegancia interpretativa,
Ultra les dues obres esmentarla,
foren interpretades, a violi
per les senyoretes Gas i Rovira,
composicions: Preludi i allegro, ¿s
Pugnani-Kreisler; Divertiment,
Pittaluga, i Rondó, de Mozarn, la
senyoreta Gas es una excelleat vis
linista que. a més de posseir
notable mecanisme, treu una sonata
tat moit bonica del viola Dona seca
pre bona expressió als diierents
satges de les obres que executa La
senyoreta Rovira acompanya al pa.
no de manera sugura i justa, i fou es
tot moment una apreciable coi:abradora.
El senyor Gálvez toca al violenta
les peces: "Dansa a , de Falla-Gahz,
"Bolero", de Rubio, i "Holandesa'.
el- Dunkier. Aquest artista, que e
ja una personalitat ben acusada en
el tuan musical, posa una regada
mee de relleu el seu remarcable jo.
mini del violoncel, superant amb is.
ci;itat les dificultats d'execucid n s
les peces indicades i d011allt-lOS
expressiaa tothora segura i emotiva
Fon acompanyat també, al piano, per
la senyoreta Rovira , la qual es cona
porta en la mateixa forma caorasa;
enmarada en l'acompanyament
senyoreta Gas.
Les ceguetes escoltaren ama ble complaença aquest concera s..tihnent ofert per tan notables artatea
i els palesaren el seu agraiment :nterpretant l'Orfeó de la Casa, sota
la direccia del seu mestre, Ildtf or5
Barbará, algunea peces del
pertori, que forro 'p oli aplaua
Tant per les empacadas a 1, • •
dita Casa de Familia, com
-, •
tant auditori assistent al conce;a. .
aquest rnolt celebrar, i deixa
magnífica impressió.

l'homenatge al senyor
L'atracament
Jaume Massó
de la senyora lafulla
i Torrents
ilt del Juli a t número once dein-

El soldar Gabarres argucia a l'Hospital Militar gravissini. No hi ha esperances de salvar-lo i s'espera la
seva mort d'un moment a Faltre.
Les diligencies per aqueas succés,
que ha estat el tema obligat entre
Diurnenge al mati se acidara nomatot, els gironins, corresponen al jut- natge que l'Atraca Nacionalista Repajat militar. — C.
laica de la Bonanova dedica al seu consoci eillustre publicista senyor Jaume
alaaa i Torrents per haver e stat nomenat "Doctor Honoris Causa" de la
Sis dones
Universita t de Barcelona
Presidí l'acte l'homenatjat, acampanades per coaccione nyant-lo a la taula presidencial el diputat ah parlament catali seta Xicolatt
_M'O/-, per u, e, a efe la Causa per Rattestioi, els esca-attos,Srs. Surinyach
coaccions que se seguia ccuura Josep Senties i Francas, els Is de l'hotttettat'
Corral, Antoni Santmarti. Josei a bat ‚bIts1uuel i Joan. Joaep Junqact i se
NIontó, Trinitat Díaz, Pilar Rodrí- pyora, Pece 1' ga, Ferrar i Fié i
En pritner lloc ida lis de la pardaguez, Teresa Clave, Carnte Ruiz,
1Dolor', Pefialba i SI aria Barrancos. la el senyor Ferrer, el (mal declara qer
l'humaoatge
al sena•or alasó, el (mal el
Tots ells estaven processats per
haver caen: U coaccions a diverses fa- escriure sempre català havia laharra
ser
la
grandesa
de Catalunsa, no poda(
briques de la barriada de Santa. arran
caber més just.
de la vaga del dia 7 d'aquest ¡nra.
A continttació el secretari de reatiDesprés de les deelaracicns de'.5
l'acata;
processats, el fiscal va retirar Faca- tat, seT.or 011er, donä lectura a
de
la Junta directiva organitzant l'acta
sacie contra els homes, els quals foren
i
testanoniant
al
sensor
Masa
la
seva
posats en Ilibertat, pena la sostingué achniraeia
i apreci. Després prozedi a la
contra lee (ames, les quals t'oren C011- lectura de nombrase;
adhesivas.
denniade5. pel delicte d'injúries menys
Despres el president de I'Ateneu Regreus, al pagament de seixanta peste' publica Nacionalista de Gracia, sens•or
mes de multa i a dotze dies darrest. Alcrodo, s'associa a l'homenatge, trama
tant fervorosos elogia a l'obra de catalanitat realitzada per l'homcnatiat.
Parlarem a cuntiimaciú els senyora
Un
de sakoiafte Surinyach Senties i Francéa, ea: vais
enaltiren la personalitat literaria de
frustrat
l'homenatj at.
Desistas parlä cl diptitat al Parlan/cm
de Catalunya benyur Balteetini, el qual
Allir a la matinada es presentaren dugué Ole el conseller de Cultura,
seuns desconeguts a la fábrica Mantel it)or Gaasol, ita baria pogut assistir a
"alanufactures Valencianes", la quat l'acte, com hauria estat el seu desig, per
reta inetallada a la cauretera de l'ort. trobar-se a Perpitlyä.
lan adonar-se que el sereno de la
Dedica grana elogis a l'obra de catafabrica els havia descobert fugiren lanitat portada a cap pel senyor alaaa
deixam abandanat 1111 paquet amb
i Turrents, i recorda la sera otra tituampolla plena d'un liquid que eatava lada "Croquis pirenencs", en la qua:
destinat, segons sembla, a realitzar digné que hategava, ultra un bell esae•
tli/ acte de sabotatge, Fon dentanat rit literari, un sentitnent de patriotisme.
auxili a la força pública. la qual hi
En darrer lloc parla el senyor Maçi,
i dona una banola pels roltants i Torrente, el qual comença expressant
de la fabrica, sense resultat.
que considerava excessitis tots els elagis que hom li hada tributat, pena qua
els agraia per considerar rae amb eilt
c l, lite es feia era enaltir el sentiment
Un
patriOtic qe havia inspirat tota la seca
actuada.
Recorda els seas temps estudiantina.
litt passar , aliir a la matinada, Al- es referí a les seres excursions per Cafred Fierro Domingo pel passeig de taluny a i pel Rosselló francas, i digne
la linhi s tria, ti eortireo de.trascanta (me quan posava els seas peles al Rosa:dos, individua, eh guata,- amenaçant- II cl saludava deseobrint- se,
e
lo ama( un ganitet. Ii ex/giren que
Acaba recordant rentada que wat/
ele Ilitirée els (linera que porté,: al en raer celebrat a la Universitat (pian
‚bunt. Li rotaren unes 23•peasetes. fan invest it dele atributs del caree; da
i. per torna, la petaca. Els atracadora "Doctor Honoris Causa", i digné que en
iug n r en.
aquella moments sentia identica enloda.

condem-

acte

petit atracament

No podem publicar les notes
pregades que no vinguin es.
crites en català i amb up
9mbre o signatura coneguda

Davi'
raren alar diversos testimonis, entre
l;f1j amics de la acnyora Marta Laada,
per tal de donar dades sobre :a
conducta.
Opinen que en diverses /:./ren la senyora Laiulla i que sabas. a•e
havia aojen vörnits de sang.
Denla continuaran les diligaaar : . '.3
quals araran encarrilades a des.. 7.7
veritat dels jets. Per ara, pea ,
1.0a a 1,›.-K Per arribar-hi.

Per o fomentar ki
indústria ee la
construcció
En la eeunio del Me
ment bou aprovada la seguent rr'
posició incidental del senyor Dalla
i Reynals:
Primer. — Otte per l'Ajuntament
faculti la Comissia de Govera peraü
pugui concedir ele permisos dehnt
d'edificaci6, tant els referents a a la
cata 2-pliacdesontru
edificacions de nora planta. eemare
dintre el que prescriuen les Ordenan"
"es municipals. aplicant els mateisc5
drets ustés reduits assenyalats en el
naniero 3 de l'Ordenança fiscal ramera /7 del pres s upost municipal
vinent. ems tots aquella casos que estarien compresas en el número 10 de
la mateixa Ordenança fiscal.
Segon. — Que aquesta autoritzacia
tingui efecte per a tots els permisos
d'obres d'edificada que se ;aislan
i siguin aorneneadea dintre un t er
de temps que finirá el dia 3 1 ge-min
desembre d'enguany.

Humilles entre

"Cineastes"

.al Jutjat de Terrassa ha estat re r
sentado una demanda per suposat
Ihne de defraudada de la propietat
tealectual contra l'ex-boxador
Cola. La dita denúncia está firmada fa'
periodista senyor Estere. el qual aca'3
a Cola d'haver inscrit en el Registe
de la Propietat intellectual 1'arguinsa1
duna pellicula que és original d'ea.

LA
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PUBLIOIT A T.

INFORMACIO 1VESPANYA
La pròxima vaga üeneral
de "El Debate"
de camperols
tràgica exoursió

trucw MyJna)

LA NOTICIA A MADRID
. asadrid, 28.— A les vuit de la nit
zenneneat a circular per Madrid
j. ees icia que un autoämnibus d'una
sfó organitzada per "El Debate"
holeat a Fuetea pecas ele Bor't15. havien resultar 13 morse. A
eirerció general de Seguretat han
adeefestat eme s'acahava de retire un
a traerla urgent de la Comissaria de
p, i g..ancia d Irme, donant les primeaes eeticies de la catástrofe.
laexpedició consista en un viatge
se Madrid a París i Fontainebleau.
spo a una durada de 12 diese des del
yl le maig a: 6 de juny. Per a la
sea excursió e5 va preparar un cotxe
se 21 places. darrer model. adquirir
Frie fa 55 dies. i que hacia arribar
a Madrid. despees dan viatge de
sre. v a a la capital francesa, el dimarte
sisear.

Segueixen presentant-se centenars
d'oficis de vaga

vada deis metal.;

La
Els sindicalistes i els Es traspassen a la Generalitat
lúrgies de Madrid
comunistes intenten els serveis de règim miner
Madrid, 23. — Continua -4 1 'el mapertorbar el míting Madrid.
La "Gaceta' . ro pu- ramas 'aceces:ció de la legieisicie 3c:ore teix estar la vaga dels rndallúrgice.
blicat la següent disppsicie traspas- explotado o aproinament 8 aquests, en El secretari de: Sindicar Metallúrgic
que aquesta no no atiebueix, ex- "E/ Baluarte" lea manifestar c,ue no
a la Generalitat de Catalunya els tos
d ' Esquerra Republi- sant
pressanient al Govem de la leepuPlica. e'ha fet res en aquest; darrers dies
servels compresos en el regim
negon. — Les intimas de ntstat per a resoidre la vaga. Nosaltres —
Din així:
atribuides al ministeri d'endirstria 1. Ce- ha dit—no ens lliurarem i contieinaConforme al que es prevé en l
"
cano a la Corunya tecle
i a les emes diverses dependan- rem la lluita.
de noeem25 del decret de
28. —

el

minen

21
alern
eles, en materia sainetallacioue : ;linee
Continua la tratnesa de filia de!s
bre de 1532,
de conduele dencrgia electrica per a vaguistes a diferente 11Pcs d'Espanya.
Vist l'acordar per la Comissió Mix
induetries
minera
1
ta de l'Estatut de Catalunya. i (re- as exelusiu de les
Durant el dia d'avui sha fet e: repaeamb el Consell de Ministres, metalhargica, de Midiese de minerals, timent de queviures que han trames
ferits. - Fracassa un intent cord
vine en decretar el següent:
els obrera de Sarageesa. El repartequan el transport de ea d qa eisergia
Article únic. — S'implanta l'acord sumir:in exclusivament per terretore ca- ment sha fet arnb tosa normal:tes i
de vaga general
sobre l'adaptació del regim miner a tala, excepte les Ltherents a les eones sen s e incidente.
la Generalitat de Catalunya, consig- pestassiques i petraliteree, Pe:enlata&
camita de raga dels metaHúrgics
La Corufia, 28. — A al plaça de brans nar en la certificació de la Comissió de les quals shagues reservat I res- repElcada
dia de provincies queidures
se celebra el miting organitzat per l ' Ee Mixta. que es transcriu com a anex tar, es transiereixen a la Generailtat a Tobjecte de repartir-los entre ele
-guerapblicn quhave a aqueas decreto
amb facultar ¿execució de la le g isla- farniliars dels vaguistes. Avui se n'han
de parlar els senyors Azaita, Casal ce
L'infraserit senyor Rafel Closes
cie corresponent.
suelte al local del carrer de
Quiroga i Domin g o. La concurrencia iou Cendra, etc.
Tercer. — Seran competinzia de la repartit
Saat Mateu. Han efertuat e reeartinombrosissima, i assistiren representaCertifico:
Generalitat, dazord amó larticle La de ment inembres de la U. G. T. i de :a
Que en sessiá d'aleir, la referida rEstatur de Cataluma , les tacuitats de
visita de tot Galicia, Shavien ademar
N. T., respectixament. A les dues
grans precaucions. En començar Pacte Comiesie aprova el següent:
legislacia i execucie sobre concessions, SU
Vist el parágraf tercer de Farticle test-coció i vigilencia de ries de trans- de la tarda sha formar una cua curase sentiren malts xiuets, i torea expulposta
de mes de non mil persones.
munal* i la resoluciä de recursos en el sare diversos pertorbadors.
tatut
de
Catalunya,
ses
chaqué de l'E
pon minaire i de servei deis establienenta
ministeri del Treball , encara que cree
El president de l'Esquerra Republi- gons el qual la Generalitat executarà metalbargics, o sigui de bendice de mi- La mea passava pele carrera SE Pelare1, , arribava al de la
que eón problemes que han desser
cana de La Camba recomana serenitat la legislació de l'Estar en les mate- nerals, conforme els defineix la trate- yo i Ferran V
ries que compren el reglen minen;
Hortaleza.
elle 5 e115C perdre temps.
a tots els assistents.
lacia
vigent.
el
recorregut
de
la
qual
eeVist el penúltíni aparta' de PartíLLISTA DE LES VfCTIMES
conte n ga a parlar l'ex-ministee ele 17 del mateix Estatut. amb subjec- iectui per dintre el territori de la regid
UNA REUNIÓ AL MINISTERI deQuan
A :a d:reccie general de Segeretat
la Governacie senyor Casares Qucro- cide al qual el regim de les canees- autònoma, llevas daquelles que corresDE TREBALL
era tal que no loa possi- .ions de mines potasiques i dels poe- panguin a les cornee minaires potassa;in facilitat a primera h o ra de l a t a r
Sa
La Refarma Ag r aria
-es.:ahirdlvctmpe'aiMadrid, 28. — Ministeri de Tre- ble sentir-lo durant alguns monients. eibles jacirnents de petrolis seguirá luce i petroli feres l'explatacia de ies
esnt d'autamebil ocorregut prep
ball i sota la presidencia del senyor Es- Entre el públic es registraren diverses regint-se - per les disposicions vigents, quals s"nagues reservat l'Estat.
Per
a
la
farmacia
de
les
Itana. Els morse eren els seguente:
Quart. —
tadella. sha celebrar una reunió per tal agressiens. Se semi un tret i fou re- mentre l'Es:at no dicti nova legisla•¡aa Canto Eepez, Mela Castro. JeFrancesc ció sobre aquestes meterles.
cartee geolegiques de la regir') cataMadrid. 28.—Sha reitet sota la
de tractar de la vaea de camperols. A la collit de terra mortalment ferit
lana.
els organisnees competente de presidencia del senydr Benayaa. i ancla
Imita
Suärez.
que
ingresse
ja
cadever
;as Llorente. Vietdria Torees.. Vicenque
amb
aquesta
darConsiderant
reunió han neeistit el director general
l'Estat i de la Generalitat redactaran assisténcla deis senyers Ifiguel-RoTorres. Maria Pereda, Carmen
le Treball, el ents-secretari de Trehall, a la casa de encere. S'ocupa deis su- era -salve- tat, dimanan( de l'Estatal,
aa'aeeteras. Camino Ballesteros. Made Casas Viejas i va die que procedeix acordar el teaspäs a la Ge- i scornietran a l'aprocació de les res- mero, Queirezera, Quintero. Cuevas,
e l delegat de Trelsall de Mairid i els cape cesses
pectives administraci o ns les norrrees Ballestee Larica, Gómez Acebo, Rere,
tema
cap
responsabilices
pel
que
aili
f e in ere3a Roce. Pdar Pertsda..11.170neralitat
deis
serveis
de
qué
ev
tracta,
de collecació obrera del Ministerio
:: Alvarez Villamil. propietària del
el qua: impl:ca al era torn el deis generals que calguin per tal de coorGarcia Bernardo, Huertas. Arhacia °corregid.
No
sha
facilitar
cap
referencia
d'as
Corre e s • de Madrid: Genoveva
Parla a continuació el seny or Morcel- funcionarle respectius, segons la plan_ dinar aguces servei amb el de la res- enendariz i Castro Saetee, el ple del
euesta reunió.
ta
del
territóri
de
la
República.
Aleaste Eeeuerdo. neboda de l'anteDomingo,
el
qual
pegue
ier-ho
sense
tina
apresada,
a
mes
dels
edraepos
Concebí Executiu de l'Inetiteat de ReIi
Cinque. — La Generalitat, per mis- forma Agraria. Sha aprovat amb el
Pere 'N'alterque
GIL ROBLES APEL.LA AL PRIN- e.55er interromaut. Explica detalladnmens nente béns i efectes de l'Estat ade'cus
organismes
adequats,
ad silbé han resultar amb ferides
ver een contra dele representanta deis
le labor que ruleta al front del ministe- crits ale referits serveis, i n'aleare en iá dele
CIPI D'AUTORITAT DEL GOCatalunya propietario. la proposta d'empacha ele
1. el; següents: Antoni Ballesteteri d'Instrucció Pública. Promete sem- territori canta, segons inventare que orientara en el territori deen
tot alía credit per al sosteniment dassental'Estat
VERN QUE NO PRESIDEIX
a
l'efecte
•
ha
de
formular-se
la
leg;seació
de
leuis Torres. Isidre López. Cae- ció van a la finita aquests bornes, i en
cha
en
que
brar després les Espanyes el
aquestes eircurnstaincies resulta una
Saaas i Maximina Delgado.
Coneiderant que- ais fina de Parti- coneernent al consorci del plom a Es- mente a la finca Valdepusa a , de
s
Salumanca 28 — El president del nar- torne a formar part d'un Govern.
mica perillas encendre el b:e.
te7ono pessetes.
tit Popular Agrari o senyor Gil Rehice.
En cemenear a parlar el sensor Azaea de te de l'Estatut, cal determinar panya.
cost dels serveis, rexecueia deis
ei
Sisé. — La Generalitat executarä
Sha aprovat la preposta de la Prelee proASSEMBLEA DE LA FEDERA- abans de marear ha estat interrogat pele sorgiren novernent ele incidente,m'yermad
la regió manolo - fectura del servei administratiu per a
guate
es
traspassa
a
la
Generalitat,
i
dintre
del
territeri
de
testes i els xiulets Restablert
CIÓ DE TREBALLADORS DE pericseietes.
de_
finalment, mesa la circumstancia,
la realitzacia de millones a la finca
legislad a referent al regim
eatästrofe
Referint- se a la va g a de eamnerdls el silenci pegue ier-se escoltar l'ex-pre- a judici daquesta Comissia, la Gene- roa la
LA TERRA
carbó en el doble as- "Malcocinado", a Medinasichinia•
anunciada per al dia 5 del mes entrene sident del Consell. Elogia. Galicia i di- ralitat conipta amic els organismes concededdel
pecte
de
la
producció
i
consuela
estaSacre-ma el recaes contra inclusió
Sha celebrat una assernblea de les ha censiderat q ue cenetituirá un cam- gné que és una regid que mereja laute_
d'Å
necessaris per a fer-se carne d aquel; blint a través del seu servei de mi- en l'inventari de finques pertanyents
seccione adherides a la Federada, de eles fraces. i supasa una nena hestiesa nacela i que per aisse caldea concedir- serveis,
nes el degut enllaç arrth la Direcció al conste de Bernoso en el registre de
Treballadors de la Terno
dels socialistes. si el Govern menté el la-hi. Ataca durament la politica que acLa Lornissia Mixta acordar
Genera! de Mines i Combustibles, que Vitigudino (Salamanca).
El secretari, senyor Ricard Zabalza, erincipi d'autoritat car aleshares la vaga tualment ce segueix a Eepanya i digua
sessant, 28. — Crantinuen els treballs
Prensen — Es traspassen a la Genera - P a n els cretanismes competente de
- s-senrunament de les cases sinistra- ha donar comi s te de les gestione que esta naixerä marta i les collites no es /ler- Sie ten sernhla Sin .", que els actual; goArnb el vot en contra dels recale
leal de Catalunaa, per a lexecueio de l'administrada central.
orepletaris és desestimat an recura del
- a e ceneequancia de l'explosió de die- efectuant el dit organisme en relacia, a dean.
vernante han perdut la fe republicana. :a iegislact ode l'Esta:, les funcione
als
Seta. — Els funcionarle adscrita
<Me d'Alba. contra inclusi ó. en l'in"Sha aconseguit, encara que de la vaga anunciada, les quals ha jet seS'estengué en cconsideracions matee el servels compresos en ei cencepte geneincompleta. reconstruir el ces ves Ilgassemblea.
LA PREMSA DE MADRID
momeen politic actual i dieue que Es- ric "regim minaire", o sigui tots els serveis que sen objecte del preeent ventari de finques de la seva propieacord
es
consideraran
compresos
en
tat en el registre de Cerdoya. Sacce siretecnic. lambe es trobi el capanya travessa maments dificils, pera
que <Serenen de la Direccie general de Partirle eegon del dadaatació del P er censa en part un altre recurs del dit
Madrid. za. — Ele periedics s'acunen
cacee Comal Cantos. Fou trobat en- SEGUEIXEN EN GRAN NOMque n'havia de travessar encara de mds Mines i Combustibles, del miniszeri d'InMixta
el
comissió
-sonal,mepr senyor en el registre de Salamanca.
BRE ELS OFICIS DE VAGA de (anunciada vaga de camperols. Ex- dure. Fou qvacienär.
tre les runes de la casa número 23
harten el Govern a que veg i de conjurar
dustrea i Comerç i ele seas altres °r- 2'S de febrer de 1933, poeat en vor
Gessami. dues caces mes avall
caree
Amb el vol en contra del; vocals
Sevilla. 28. — Ele representante ()brees el conflicte. Disten eue el Govern ha d'edel nearca
8
de
mare
per
decret
de
2
eanimes
centrals
i
dependències
proeta 5n1
rearesentants deis progietaris s'amodel Jurat mixte del treball rural afectes
COM ES PRODUIR EN ELS
vincials en e! que correspen al territo- any.
A l l l-losrr itallea rnart Caterina Garria a la U. G. T. han manifestar que les vitar que esclati fent respectar al careen
vi
la proposta del aervei duridic sobre
INCIDENTS
Vuiti — El present teaspäe de sera abolició d'un cena al P
e l de ca regia/ autienoma.,.i afecten, per
lee conlicione minimes de sou ale alarde.
eabie de ZaYa3
bases de treball per a la propera receel- Pregunten al Govern 5i derogada la
primer del
dia
el
veis
es
jara.
efectiu
consegitent,
a
la
concessia
de
mines,
a
parlar
el
se2
que durant ele treballs shee lema han estar aprovades amb el ven
A les onze comenea
de rarres rSor:ae.
al de la publicació a la
Es aprovada la proposta de liquidetalls q ue ha n obligar -a la diriment del president del dit Jurar. Els de termes mimicinals té la el:belitre...16 nyor :q ua, president del Partís local, i'explotacia i bendici de liedsubsiáncies Trle3 eeguent
es:a .a a fer recerques que han donas representante obrers recorreran dintre dele ressorts Que com -nia la dita Ilei.
i poc despees ho fa el senyor Casares minerals, a l'estudi i traçat de les cae-- "Gaceta - del decret del Govern de la dan:e de la societat canjugal del. seQuiroga. En aeuest moment. un grup les genlegiques i in yeetigacians i Spro- Repfiblica en que es valorin els elite nyar Angel Gorda Requeln- ais decse:. resultar el descobriment de dos al - deis deu dies que estableix la Llei. Han
clandestins dexploeiue. Ha eslat manifestat que la representació obrera
tes de linuidació de rebeles. .
formar per uns Ido individus, ha co- fitament de lee cense:tes carbeniieres, i serveis.
Per a la data cementada llaman
erang-it el pirotècnic amo del taller
mençar a donar grane vetes i a tocar jaciments nünerals, aixi caen l'enllurneEs p esa a discussió la mermara del
es mostea estranyada de la intervencia
del
proch
Isesese: ha estas detingut un altre indi• governativa en aquesta rele a q " no ha Desprh
une xiulets que sena Subte portaven nat d'alertes subterrànies. dintre Cata- cle quedar acabats i aprovats per la servei agrícola sobre. incleaM dunes
Mixta
als
efectes
de
Pedanhinya
ele
la
intelligenda,
no
obetant,
g
ió
COMi5
amb
el
propòsit
d'obligar
a
la
susnarcelles de regadiu a Alhameea i
Idee Es guarsla reserva sobre les dines sortit encara de la juriadiecia paritaria
havent-se de seguir regint per les tacie, la plantilla del personal, Pincela_ Casa ITalacie de la quinta " Moracontra el capità
eseeari ene. A les quatre de la tarda i que per tant no ha caigut dintre de
renei ó de Pacte. L'alelaren va adquisha efectuat l'enterrament de les cíe- l'esfera del governador.
r!' P1,55)07'6, 115 aiaTTIlant5 ja que disposicions vigents, mentre l'eAat na Inri de tiene i drets, i el catäleg gene- talla". E: 3 representante patrons s'o,havien inicial diverses heredes entre dicti nova legislació sobre aquestes ma- ral del materia; i documenta de totes posen a la inciusisí, per encendre que
:Ornes. Al fúnebre acre hi han concorreRojas
El gevernader ha manifestar que conpartidaris de l'un i Peltre grup. Un teclee. el règim de concessie de mines ce:sesee relatius als dits serveis, tot eesent regadiu fet cense auxili de l'Esgae un es den mil persones, presidint les tinua rebent oficie de va g a per al dia 5.
dele elements oeganitzaders de l'acte potisiquee i dele possibles jaciments de si g a d'asord amb el que dispoea el tal catan expressament exceptuats
auteritate. Tancava la comitiva la ban- lela afegit que la coincidencia de la dala
decret de normes de la Comissi6 Mix- p er tant p roceded< acordar-se exclusió.
al de música de la Creu Roja. El dol significa que hi ha una táctica establerCádiz, 28. — S'assecura que el fis- sh g dirigit al capita de Seguretat retrolis, quedaran de plena prapietat de
La proposta queda aprovada, amb el
qual ha sol-licitar que entresein les t'Estas els criadare de les dites desees ta de 21 de nnvembre de isi32.
cal de l'Audiencia ha desuellas la detira acomiadat a la plaga de la Inde- ta amb carácter únic i racional.
1 perquè consta etc....
forres a l'interior ele la plaça. El ca- c,ue es reservi, corresponent a la Genevol en contra dele voeals pasearte.
pendencia.
Jaen, 28. — La vaga de camperols voluciä dele testimonie de les provee pita sha negar per temor que azor4.4-01n-•-n
S'aprova exclusió de la Casa Palaaportades
pel
defensor
del
capita
Roabastare 120 nobles de la provincia.
la
incidente
anda
cia de la finca "Iforatalla". arnb el
La vida de Jaén quedará paralitzada 3 e en Pacte del judici efectuat, per rissin tués ser:050s
SOBRE
L'AFER
GESTIONS
presencia
de
la
forca
pública
i
ha
dit
vot
en contra de la representació
E I s radicals d e Sevilla
per ésser la provincia erninentment tal de procedir d'ofici contra els ceobrera.
ho faria en rehre ordres del gelSR. ROCHA ES POSSES- agricola. Els treballaders no s'avenen na ors NI enenelez, Franquerra i Ciaba- que
STAVISKY
A
MADRID
la
acudit
a
a la intervenció del delegar de Tres n. com a autor; suposats de diversos vernaehr. Aleshones
s'adhereixen al senyor
comenSIGNA DEL MINISTERI
ball, perquè el consideren incapacitas deletree de falsedat en document pú- oolicia que amb gran tarde ha
UN ALTRE PERSONATGE
tar
a
practicar
algunes
detectaron',
i
per a resoldre la vaga.
Idee pret aricaciO i coaccie.
Martfnez Barrio
Madrid, ese— El camissari frances
D'ESTAT
loa cencluit 13 individus a una caserna
Ciudad Real, 28. — A la Delegació
que
Pardo
Reyna
ha
i
el
perit
de
la
dita
nacionalitat
L'advocat
senyor
la
gmlnella
civil
premies
a
la
placa.
DE LA DICTADURA
de
oficia
Madrid. s' — F. senyer Racha ha ele Treball elan presentas 55
han vingut a Madrid per a tractar
de vaga de camperols. Han arribas presentar a Y:audiencia l'escrit pre- Han quedat a disposició del jutge
d'Estar
ministeri
del
a
s
'
Sevilla, 28. — S'ha celebras Canun- eabre questions relacionades amb l'ast re s Mese
narateri del de cassació de la senten- Meleras de les detencions han seguir
A MADRID
arrob eareder interi. a cauea de l'ab- forces de la guardia civil per distri- cia dictada contra el capita. Rojas ae.s els incidents i dos individus e'han di- ciada assemblea del partir radical sota sumpte Stavisky. i que han interrogar
ete:ea eenyor Pita Romero, que buir-les pels nobles a l'objecte de fets de Casas Vidas.
la
presidencia
del
senyor
Martínez
el
senyor
Delgado
Salcedo,
amic
que
e:gis
directament
ale
oradors
ande
la
garantir la recolleccie do la collit3.
lea serrit cap a Renta.
la
esser de Stavisky, han sortit cap
Madrid. 28. — Ha e evitaste a
En aquest escrit s'assenyalen non pretensi6 que l'acte no se celebres. Ha Barrio. Sha acordar adherir-se a
Leen. 28. — Al Govern Civil s'han
•-e.-nr Rocha ha rebut l'a:t perpolítica del senyor Martínez Barrio, a Pares. Han deixat a poder -de la
:catar
un
tret
i
ha
resultas
mort
e'
rebut
eq
oficie
de
vaga
presentas
per
en
el
procediforma
de
trencarnents
Madrid l'ex-e0Mte de 1 • Andes,
departament.
nr-o
segueix
SOCIOT,
trde
excepte
idee
petit
p olicia espanyola fatografies de les
nielit i trencament de la Ilei en la sen- sindicalista Francesa Insua S'Ares.
a ltre s tants societars agrícoles.
Avila, — Continuen presentant- tencia dictada. Per tant, la sentencia S'assegura que l'autor del dispar ha :a del senyor Alba. El senyor Marti- joies eostretes per Dissier al Creer al qual han estat i els
llen Barrio ha pronunciar un (I:scus
se oficis de vaga pele camperols. Le recaiguda no és ferma, i el cande Ro- estat Enric Blasco Fentveda, de la explicant les ranas que l'impulsaren Municipal ele Baiena el setembee de beneficia de l'armuelle. L'exsecundara la Casa del Pohle En ei jas continuará per ara al caetell de Comiseia organitradora i guardia mas a produir l'escissió del partit radical 0e33, provee fotogràfiques que pecare- ministre ligara, de moment la,
PERIODICS DE DRETA
trace cemprovar si les dites icXes han
partit d'Arévalo, zona cerealista de Santa Caterina.
nicipal. De moment ha quedat detineeparar-se del grup que acabdilla
S ecos n es idime la a ala dee Al.
la provincia, es creu que l'atur será
estat pigneralee a Espanya.
DENUNCIATS
Aval senyor Pardo Reyna ha re- ves, si hé no està plenament compro- senyor
absolut.
tes
el
dispar.
val
une
Ha fet histZeria de la política del
Palencia, 28.— Davant el Jurat lea un escrit de la Sala que jutjä el
:1a,incl, 2e — Aeuesea nit, pel fisTambe innen aesistits a la raea sie macal de premea han estar denunciase Mixt shan presentar nombrases Mi- preces de S'a s a Vieja en el qual dM cere tres indivirlus mes, ferits d'arma partir radical des dele tenme heroics
i
ha
dit que durant la guerra europea
conoblidà
4
que
per
manca
de
temps
ees periódica dretistes **El Siglo Fu- cis de vaga per al dia 5 de juay.
blanca durant els incidente ocarreguts
turo", e La Nación" ¡ ''La Epoca". El Jurar Mixt ha ultimar les bases signar al fall de la %enrancia que calla <filtre la pina. Acabat l'acre. el palie fou difamar i perseguís durant la IIIMINIRIIMIINMNNTIMMINNIMMIM11111~111•01101/M111 .1N101111PITMATIMMIIMHAWN70111.4.1 , 11111P 11111.1111.11111.1.11,1
ordenat la recollida dels exem. de trebell per a la recolleccie. S'es- ab soldre el capiti Rojas d'un hotni- snrti de !a plaea sense que CO registres dictadura.
sands l'escissiO cree, (orador que es
iableix un termini de Ou dies per a la eirli frustrat en la persona del detin- ni el més petit incident.
elare deis dits per:Odies.
beneficiará la República. Per això ha
ainb el descarta de 24 Ite- gut que és qui digué l'agredí i sobre
d
5
deVa
circular
el
rumor
nue
avui
sacrificat
afectes de tota la vida. Nosl'Us
de
mag
a
res setmanals. S'autorit
el qual ert pròpia defensa dispara cl clararla la taga general com a protesta
altres—diu—seguim <hure del partit
vaciló, com també que ha ellabsoldre'I pels fets. S'aesenvalen celas a principals
ASSALT A UN LOCAL DE mines segadores.
radical pereque defensem la seva auPego, ß.—La Societat de Treba- d'un suposat aesassinat de qué Pininos
LA F. U. E.
lladors de la Terra ha Inurat els ofi- tava el privat en nona de la familia autor* dels incidents losen afarene Tor- tantica doctrina, ja que no aceeptem ha posat a la venda un gran devessall de
res. sindicalista i Gumersind alcritero, cap parte amh torees de les dretes
vaga per al dia 5 de ja ni, a d'un sei de Casas Viejas que morí en
de
cie
camunieta. Un cop acabar el indina de la mentre aquestes
.,Un ere .? d'estudiante les s: s del mate Hl ha entusiasme.
jachi una SedaIrr resistencia a la torea pública.
place. es en celebrar un haremet amb ració de republicanisme, pasan GENERES I CONFECCIONS
-..re:: entar al doinicili de la
En un principi
Saragessa,
e8.—
Pe
reilirda
Sabre
aquest
parricular
el qual foren absequiats els oradors. Els aquesta bandera el:1 y ear d'unes elecE. U. E. de l'Escala de Bulles Arte va creare que la vaga de campero),
A PREUS BARATISSIMS
te Sant Ferran, amb inne dassaltar- atettaria un centenar ele nobles, pero qiie la tesi de la defensa era precisa- canihrers e* van ne g ar a servir les vian- cione.
ment que en ser agredit el capita per des. Per :vetees nedite ho van her els
le. El grup va entrar a la dita oficina
I.a força actual de les extremes
vaga
rebate
fina
avui
tan
de
cficis
els
i ea trencar les cadires i altres e-no- sois és ele 34 nobles. El confliete es aquest detingut, de la meen t del qual rnateixos conensals.
dretes a la Cambra no ele hi donaren
bles que al local hi havia. El fet es veu amb serenitat per pare de lee se rabeo', i. vista l'actitud dada dele
els electora precisament per recolzar
altres detinguts, la força que acolo- INTENT DE VAGA GENERAL la Aepública.
va produir anda tanta rapidesa que ele
cae allí o; trebaven no van poder autor :tate.
panyava el ,apit& Roja; fSuu for sobre
El senyor Martínez Barrio ha estat
nomeqiiéneia dele frl e,,eorreguts
El gesvernador, en rebre els perio- ella. Per cert que tota els teatimonis
mole aplaudir.
edear-hc.
Ele celebres: Crespons de r
distes ella referir a l'anunciada vaga pre s encials que foren examineis en ahir durant la eelebraeia del miting a la
de campero'', per al dia 5 i lea (lit: lacte del bufido estime tots ele de tslaea de toros. s'havia anunciar Per a
E...A:1111phi...
0'76 pt es. ne.
El cundiere afectará a lomeara provin- l'acusactia, declararen que alee era astil la vaga general. Les enlardare han
A MNISTIA DENEGADA
Les
Roya
I ines mes boniques
cia, perle alith poca intensitat. Fine
Madeja. d -- En promulgar-cc la mornent shan presentat a aquest gas cert i que si lié sentiren una veu de ad,,pra t gratis precaucions per tal de ga- EL TRASLLAT DE LES
per a vestits, a
115 pIes. rn.
din darnnestia els senyors Jiménez de veril civil trenta- Ires oficie de vaga. Inc, no la centiren el. usar al capità, rantir la !libertas de ti-el-ese]. Aquest mati
Asea i Rodríguez Sastre defensers dele En declarar el Govern que la recol- sinds que crea que la doue algun dele els alarde o en la seca majoria, han acu- DESPULLES DE CALAN
Les
Espumllles
n
le
mr,
s.
yoga.
ertint
als
que
romponien
el
grup,
ad
y
enr artats en la causa rels fets de Cas- lecriO de la collita e; considerada com
dit als taller, i fabriques. Solament una
I GARCIA HERNANDEZ
teleaneo, han sollicitat que tos aohcat un servei públic, la vaga, si arriba altres que calla defensar-lo, per estar
120 eles. re.
l'indult a llurs patrocinats. L'auditoria a declarar-se, será illegal i seran coe- en perni o ¡ que hm aixf com es pro- petita part ha secundat les ordres de
vaga.
Les Sedes estampadas, el miel Tribunal Suprem ha fallat q ue VIO siderats com a responeablee els di- juli la descerrega fatal, que no vacilala dedil, 28. — Ila quedat cona!aren a fer-la perque tots els guàrdies
te podia asentar l'amnistia als dits en- rectius.
En algune lides shan exercit caac•
the
q
2'60 pies. re.
carats. pel fet que no implicava un sets
Els oficia de vaga presentats a jero- coneixien landre que no es presentes- cions perque abandonessin el treball els Illuula it IeitLted la Cointashe Pro
ein Irrite.
q ué. encara.-tenicmvsoal,per s en la característica (Pisad imprecas
Els millors Crespons de seda
obrers. Han estat dissolts els coaccio- traellal de les despulles tle Cíaes van produir baixes en la forta
d'aun-el a un formulario Espero que la
l.a veracitat daqueeta declaracid
Diles.
ortiti.eisl, colore
vaga , cas de plantejarsee, seta pedida, és tan mis ferma quan es féu Anee nadors per la forea pública. S'eepera late i Gatasiet Herneindez dele
2'85 pies. Mi
Els defensors arenaran davant la sala car sembla que en aquest sentit 11411 temenea a la responsabilitat que els que aqueeta tarda e, reintegrann a la eaddat e que moldeen a Jaoa. La
sisena del Suprem.
rebut les ordres del Comise nacional. pegues catire per haver disparas sen- ienia el, rioce ohrere que han deixat d'e- formen els representante dele
Als peleles on la prepietat está mole re- se nrdre del capita.
fectuar-la al mati.
parDle republicana. (Festinare-a
partida i Id ha melts i petits propietaris
EL FISCAL
---i leí perfil socialista. Visitaren el
no els afectará l'atur; i en els altres
ceasfi„ que s'impoeara el km sentit dele
DE LA REPUBLICA
iI de l'Estile, per tal d'oferireli
AQUESTS 8.)N ELS POPULARS VESTITS
prestaran a ésser instraMadrid. a g . — Ila pres possessid del obrera i no es
Oi CREP ESTAMPAT, FER A SENYORA,
la preside:tela d'honor, al ceo.rjil
: arree de fiscal general de la Repúbliea ments d'una maniobra política. La yaga
dele fatdilinrs dci Iterois. La COpot ocasionar greus dame a la nació
illillliSa CI.111.(, 376 p loa,
ael s ensor Lloren .; Gallardo, fiscal del en el cas que es deixi perdre la cada,
r‘:-,1Elt
1 da POÍO 1 nli8si0 funolona ene aulorilzaJnbunal Suprem. Ila actuat de padri el dalvis que redundarle. en Ilur eral ir part
atol> mütliga 'larga, 475 pte5,
toLoron 2835 ajó eepressa dele fainiliare dele
fiscal senyor Valles i h ha donas posamad el President del Tribunal Suprem en perjudici de l'ebrer, a; qual espera[
lorröis.
miseria.
Si
es'
1
rla
un
hivern
de
fam
•1
knyor Didac Medina,

Madrid, 28. — c ontinuen els preparatius per a la vaca de campee-31e
anunciada per al 5 de juey.
El secretari de la Federada d'Obrees de la Tema. Ricard Zabalza, ha
parlat del problema agrícola i l'a sil
que cal examinar-lo sota tres aspectes: jornals, renda i sou. Els jornals
que siguin tan elevats com ho permeti la productivitat del ad! lea renda que es resolgui amb el mea:in/une
de bendici per a l'arrendatari. Cal
acabar amb els intermediaris que encareixen els producte * . Cal impedir
!'especulació sobre la terra. El Problema dele arrendaments pot resoldre's aplicant la vigent ilei d'errendaments collectius. Anib aixa es podria reduir el greu problema del
camp, aplicant al mateix temps la
reforma agraria. Per a aixe, n'In hanria prou ancla qué !limiten, per mitjâ dosupacions ternura:e de /erra,
ja inventariades, les lliurés en arre,
demente collectius a les societats
obreres. Ademe podien concedir- se alluna petits préetecs, reeolent aixi en
bona part el peores problema de Parar a: camp. També cal rescatar eis
bens comunals.
Per a la vaga hi ha un ambient
magnifico La nostra posicie és terminant. En ces que sena perrneti,
anirem pele camine de la Ilei. En cas
centrar:, on puguem. La situada de
milers de camperols es tan desesperada, que poca cosa ele importa la
llibertat i la vida. En aquesta situa-

recorre a la violencia per arribar a la
destrucció de les condes el perjudici
arriharia encara més a l'obren rar otee
serosa la piratea de jornals.
En el caos de plantejar-se el conflicte
adoptare totes les mesure; d'excepeió
que Mautoritza la llei dOrdre
en renal d'alarma, i en aquest sentit
he rehut instruccions particulars del G n
tan severes cona ate-media la V a --veril
vetar cd la vaga anunciada. Cree Metes
i raonahles lee peticions dele pagesos
en el que es refereix a jornals i condicione de treball, pera no ern semblea
justes les peticions relacionades amb
Ilei dar:Tíldeme:u el rescat de balas co-

Resulten un mort i tres
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Per un monument al Una rectificació del A l'Acadèmia de Jurispru(Mula ileqislació
doctor Martí i Julià senyor Casonelles al
Diumenge al Mari, al local. de la
senyor Abada!
"Causes de la crisi
Joventut d'Esquerra Nacionalista Radical Patria Noca,..se celebra una reunió de delegats d'entitats CatalanisIdeal rebut, amb prcc de publicació,
del rägim agrari
tes per ral de tractar del projecte de seguent carta, la qual reproduun Intemonument al doctor Martí i Juliä.
gra:
En aquesta reunió, que bou convoal Penedès"
rega
iJlitllugit senyor i company:
cada per Patria Nova, hi assistiren
delegats de les entitats següents:
Orfeó Gracienc, Agrupació al Servei de Cataluma, Accisi . Catalana Republicana, LA PUBLICITAT, Centre d'Esquerra Republicana de Catalunya del districte VII, Agrupació
Catalana d'Amèrica, Club d'E.scacs
Capablanca, Joventut Els Neta deis
Almogàvers, Casal Catalá Martinenc,
setmanari "La Rambla", Grup
Barricada. Associació Protectora de
'Ensenyança Catalana, "L'Intransigent", Centre Autonomista de Dependents del Comen; i de la Indústria.
' La Humanitat - , Joventut La Falc,
Institut Escolar Montserrat, Orfeó de
Santa, loventut Catalanista Republicana, Eoment Autonomista Catala.
Nosaltres Sols, Grup Excursionista
Els Segadors, Casal Català d'Esquerra de Poblet, Unió Socialista de Cataiunya dePdistriete VIII, Casal sl'Esguerra Estar Catalä del districte VIII.
Societat Joventut de Les Corta, Arenen Republicà de Gracia, Casal . Graviene Nacionalista Republica d'Esguerra, Centre Catalanista d'Esquerra, Centre Republicá Democrätic Federalista, Circo' Artístic, Unió Catalanlsta.. Radio Associació de Catalunya, Germanor de Nite, "Ressorgiment" de Buenos Aires, La Nova
Catalunya, de l'Havana, i Arenen
Martí i Julia.
Obrí l'acre el president de Patria
Nora, senyor Antoni Fernandez-Vidal, el qual tot seguir cedí la paraula
si secretad de la Comissió Pro Monument, senyor Domènec Latorre, el
qual explica la tasca realitzada per
la Comissió per tal «honorar la memór'ia del doctor Martí i Julia, remarcant que el Consell de Govern
Municipal s'esforça a satisfer els desiga de tots els patriotes catalana.
amla el projecte que te l'Ajuntament
d'erigir un monument al gran patriota, inaugurar un grup escolar a Les
Corts, que portará el seu nona i realitzar el trasllat de les despulles a un
mausoleo que es construirá al Fossar
Nou.
Ante seguir féu ús de la paraula el
conseller-delegat doctor Benet Mori,
el qual s'oferí a acompanyar els reunir; el vinent dimecres a visitar les
autoritats tttitttsctpals i els consellers
de la Generalitat per pregar nocament que siguin complerts els esmentats propòsits i projectes el dia de
Eaniversari de la mort del doctor
Marti Julia.
Finalment. el diputar al Parlament
de Catalunya senyor Miguel Guinard
s'oferi a demanar al President de la
Generalitat, senyor Unís Companys.
perqub compleixi els desigs i oranteses de l malaguanyat primer Presiden:
senyor Maciä, respecte a Elsomenatge
al doctor Martíj Julia.

Aleo

ver

Un mort i un ferit en
un accident ferroviari
Tarragona, .8. — A l'e:si:tejó
d'Alcover, per una equivocació
del guardaugulles Eduard
agio!. i Cavaller, el tren número 1301 va entrar en una via
1(1 Ort on he havia estacionats
tres vagons, amh els quals topa.
Resulta. mort un individu desconegut, d'uns vint anyS.
El gnardafrens Francesc Guitar
j Plateen sorlf llançat de la gorila dei seis vagó i resulta, miele
lesions de `proideslic Ileu,
fraslladat a l'Hospital de Retes.
La maquina queda completan-semi destrocadie, per?) no es vu,
interrompre lib ni alomen(
Cireielariö de trens. — C.

ml.411fam.
BADALONA

Noi electrocutat
.Badalona, 2.8. — Altur a la larda, a l'Avinguda del ti d'Abril,
quilòmetre 633 de la carretera
de Barcelona'. g Franca, prop de
l'Escorxador, aparegue electroculat un noe ditita deu anys que
nO ha pogut esse
que portava un gersei . blau ande
rientes vermelles i .pantalú de
vellut.
Presentava creen:elles a les carnes i a diverses parts del rus.
blinn suposa que havia puja! en
un pal de conducció electrica a
cabe
El Juljat es presenta tot segun al llon elch stleces i ordenà
el trasllat del to g is\ ver al dipósil
judicial. — C.

Los a presment dxl amnsell de Justicia Municipal em ,,eig en la premio
de dirigir-vos aquestes radies per aterir-vos una explicacio i demanar-vos
una re.diticacio de concepte.
. lle estas assabentat que, en una coniereacia que donaren al local Coliseo
Pumpeia, diguereu — tent allusió al
licancitament dels tinas jurgcs munidpals—que un senyor que formaca part
del Consell de Justicia alunictpal
ita nomenat jutge ell mateix.
Encara que no esmentareu el num de
la persona alludida, seas dable, ideu
referencia al nostre cornil company
Trancos: Salva, jutge municipal, dega
del de Barcelona, que, per esser-ho, es
membre obligar de l'esmentat Cansen.
La costra manifestack, eslava mancada de fonament. El campasuy alludit va
procedir precisansent, antb una exagerada correcció i noblesa, no ínflala, directament ni indirectament, en l'anal
dels seas companys de Consell, arribant
a l'extrem que quan va procedir-se
l'examen i estimació de la sera instancia, i la dels altres jutges en exercici
de la ciutat de Barcelona, va alminarse de la sessió del Consell, per tal de
no influir per coacció en la decisió que
prendre en el seu !lelal saber i entendre.
Consta en aquesta forma en les actes de
l'esmentat Consell de Justicia Municipal.
Es llastimosa, distingit senyor, la costra manifestació — que he de creare
truit d'una malévola informació — perque afecta directament a l'apreciada de
la tasca que porta a terme el Cansen,
ami) la Presidencia del qual nihonoro,
tasca que pot ésser interpretada en la
forma que es culgui, però que no pot
admetre concepte tan haix can el sri•
la costra afirmació suposa, i que procura complir la seca comesa amb tota
mena de delicadesa i máxima justicia.
I és de doldre també, perquè no sou
solament un politic, sinó que sou el nostre dega, la representació maxima
la professiés dc Dret, i el vostre concepte ateny a un company que de tots
mereix elogi prl seu comportament i per
les mostres d'alta cititadania que ha sabut donar en incineres difieils per la !libertar de la riostra professió.
Vull esperar. distingit senyor. 11112
rectificació de la costra equivocada maniiestaciq , ara la qual donaren una altra prora del vostre innegable espere de
justicia.
I per tiltim em permeto de fer-vos
avinent que, en ús del mea dret, em reservo la facultats de fer pública aquesta
!letra, peroné públiques foren les vostres
manifestacions.
Sóc incondicionalme nt vostre.
Signar:
J. C.aSANEI.I.F.S"

El nou rägim deis
hospitals
Han comer-sor d'aplicar-se les disposicions del (overo de la Generalitat de
Catalunya relatives a hosPitalilzació. En
conseqüència, :tornes podran estirar gratuitament als Hospitals aquella ciutadans que acreditin Iltir pobresa. Els assistits que comptin amis elements de vida
queden obligats a satisier Import d'estada, a proporció ile llurs possibilitats.
Tumbe recordem ala ciutadans que per
ingressar als Hospitals hauran de sollicitar, cn pritner lloc, i en el proni
Hospital, el certificar medie acreditatiu
de a necessitat d'ingrés. Quan ja eatiguin en possessid (raquear certificat.
alarman d'adrecar amb ell al funcionad
d'Assistència Municipal del corresp o
spa t xarà caria-netdisrc,lqua]
mati a la Delegació "drinicipal de di s triste. el qual despatxar cada mati a
la Delegació 'Municipal de districte (Antigues Tinincies d'Alcaldial, per tal de
facilitar iii certificat de polar-esa que
permeti lincees del malalt. Els casos
d'urgència seran atesos imniediatament,
sense cap mena de tramitació, perü des.a7es es comprorara si les persones assislides disposen de mitjans suficients que
es permetin satisier els serveis rebuts•
El Comité d'Assistencia Municipal de
Barcelona, encarregar per la Bei de facilitar els certificats de pobresa, fa avinent als ciutadans suc tota declaracis,
falsa, o be tota ocultació en el sentir
que sigui, será considerada C 0 111 utit lean.
sancionada molt severament en la
forma que determinen les vigents disaa
sicions. El Carate d'Assistència Municipal espera de la cultura i slel bon
sentit hemiä dels ciutadans de Barce•
lona que sobran fer-se perfecte virrey
ile l'encert i la justicia de les disposicions que es veu obligat a aplicar Per
tal de resoldre de iinitivarnent el vergonyós déficit nue pesa continuanient
damunt els hospitals de Barcelona. Es
per aisie que recomana la divulgació d'aquestes disposicions, i confia que nincii
no intentará trans g redir-les, per tal com
fer-ho equivaldria a usurpar als Italtitants veritablement neccesitats l'auxili
dels hospitals.

LLICLEILIA
CATALIIMO•
RONDA bE 3ANT PERE. 3
Avui es posara a la venda el sensacional
llibre de
Josep M. Pou Sabater

DORE CRIMEN Di ARGEL'
El procés que ha de conèixer tot Espanya

Preu: 2 ptes.

Conferencia del Sr. Benjamí Gener
Ahir a la tarda Migué lloc, al saló
d'actes del Collegi de Notaris de Cataluma, la conferència del senyor
Benjami Gener, sobre el tema: "Causes de la crisi del regint agrar i al Pe¡teclea". Aquesta conferencia forma
part del cicle organitzat per l'Acaclésitia de Jurisprudencia u Legislació
amb el tema general tic "Varietats
comarcals del Dret Civil catalä-.
Ocuparen la presidencia el senyor
Alcover, tresorer de l'Acadèmia: el
senyor Maluquer i Viladot, president
de la Comissie Juridica Assessora: el
sencor Furer i alonzó, secretad del
Cofiegi Notarial, i el magistrat sesil or Pomares.
Comença el senyor Gener dient que
Ira divit el seu treball en quatre parts.
A la pnintera estudiara els fets detentó/tanta de la crísi máxima en els
slarrera 40 anys: a la segona, l'estar
dc dret del problema; Easpecte práci econòmic a la tercera, atril) les
solucions que s'apunten millors en
l'ordre social, juridic i cconcimic, i
finalment. la saludó actual anib
Llei de Conreus.
Ilistoriant el procés ile l " eri'i
tual, n'asssem ala precedents en CIS
disturlsis i conflictes i projectes dels
anvs anteriors a la Dictadura, en les
11Mtes dels anys 1891-3, extensament
ressenyats per Corta en el sets "Colectivismo agrario". en les disposicions
de les Constituents del 1873 anda i'a g i hei solució que van originar, en la
bre senyorius de 1823. i si Cha
remire l'informe de E.audiencia
Barcelona de 18 de julio! de 1032.
e s poden trohar aquests precedents a
les lluites dels pagesos de remenca.
En estudiar l'e'tal de sirer, diu que
mancar de supon legal, per ésser eaaenclaiment consuetudinari, el rufe im
a eran sima vist continua:rime de s figurar i contrafer, a mesura que els requisits rituaris lio exigien per a satisler pretensions injustes; contra les
quals era inútil intentar cap mena de
defensa, precisament per la carencia
de mitjans legals.
S'estén després co ronsideracions
sobre el que, en els seus principia.
!savia d'ésser el contracte de Rabassa
Morta i en la possibilitat de salvar
les seres essències entroncant-lo ami,
n'orles modernes sobre re girla agrari
aplicades exit a Australia, Holanda, Dinamarca i et t Part a Angla
1010. Treu a refluir, no-terads
gel jurídics sinó per la profunda cenitmadó causada per ello, els dos principio que han estar els pols al voltant dels quals ha girar la eampanya
rabassaire al Penedè s , i alle g a que
en el lona el contracte de Rabassa
ben entes i aplicat, o sigui endegat
en una hei (cosa que está encara avui
per ter) els supera en el sentir que
din/ oue la terna (els fruits) es "del
cisii la treballa i mentre la treballa'',
mentre que aquells diuen que no és
de ningú. cosa que no entenen els
pagesos. o que és del que la treballa.
arnh la qual cosa cauen en el mateix
vici. secons disten, de la propietat tan
criticada per ella fino atan.
Acaba coincidint amb le: critiques
de qué ha estar objecte Earticle 7 de
la Ilei. i després de.stendrel s en altres consideracions, diu que es una
illusió de la qual sovliet els legisladors en sien victimes de creme que
tots san igual s clacant la Reí, miau
és la llei que ha d'esser i g ual Per a
tots i per a cada s cun de nosaltres.
Volt mol(' aplaude.

Dimarts, 29 de maig

1934 •

LES COMARQUES CATALANES
y
TARRAGON A
Homenatge al general Moragues :: La
Festa de la Salut :: El pressupost
municipal extraordinari :: A favor
d'un diari suspès :: Abres noves
Tarragona, 28. — Organitzada per
la quasi totalítat d'entitats polítinus•s, socials i esportives d'aquesta ciutat, diumenge Se celebraren amb gran Iluiment
artes a hoinenalge al gran cabdill
sep Moragues, general de l'exercit
Catalunya decapitar cl 1715 per ordre
de l'eh ', V.
Al ma t í , a la Rambla del 14 d'Abril
la colla del Castellet alca 1111CS torres
uuiolt atrevisles. Els cors Arlial1 cantaren diverses composicions, i l'Esbart
Dansaires del Eument de la Sardana
exccutaren uns ballets. La cobla Tarragona toca sardanes.
L'Ajuntament ha acordar donar el
non, del General aloragues a un deis
carnes de Tarragona.
— A l'Ajuma:11cm va celebrar-se
aldr al matí la l'esta de la Salut. Pre.
sidi l'alcalde, senyor Lloret, acompanyat
del conseller de Cultura, senyor Salvador; de l'inspector de Primera li nsemanca senyor Grau , i dels doctora Ealeis
i Sants Salafranca . Aquests dos darrer
dirigiren la paraula al pfiblic. Exposaten la finalitat de Eacte i ieren remarcar la necessitat que els persones procurin evitar tela mena de coses amihigieniqucs. Finalitza l'acre atnb un discurs de l'alcalde que fou celebrar.
— La vaga de contramestres de les
fabriques d'aquestes comarques seguesx
en igual estar.
— L'Ajuntament té preparats Cr
pressupostos extraordinaris que seran
son-tiesos al Pla municipal.
— El comissari d'Ordre públic, cn la
sera campanya contra el joc disposa el
necessari per tal de sorprendre una partida a Aleixar. Els agents senyors Jandi i Basseda la sorprengueren al Centre
de la Unió. La societat lea estat penyorada atnb 5oo pessetes, i cadascuit de:a
jugadors amb 5 1) pessetes.
— Una comissió d'obrers impressors i
de preinsa ha visitar el comissari
ral d'Ordre puululic, senyor Pujol i Pong,
per demassar-li s i tie cessi la suspensió
del diari local "La Cruz". El scnyor
pujo' i ponç ha promis reflexionar sobre les raons que els comissionats
exposaven i resoldre en conseqüencia.—C.

Els cuiners de Manresa es declaren en vaga
cai.m els
AlliC es fie,Ii1C;ICt q l
obrers ellilleCS de Mauresa, per
tinib els entobrei s s. els
iii la ja fa uns quants dies que
1;imbe estrin parias.

Iliurament d'un luxós
volum al Sr. Patxot
Allir al migelia va tener nou',
ii la sala de la Presidencia de
la Generalilat, laute ele Hierrainent al senyor Rafel PaIxot
l'exemplar especial de l'Atlas
internaeional dels núvols ¡ Atols
estals del rel, ofert, per lOffiNational 3littorologique de
Era n ce
Van pronunciar discursos el
macetee:11M doctor Fontserir, el
President de la Generalitat ¡ el
senyor 1alx01, que va agrede: la
ilistinció que se li atorgava.
Assistiren a Lacte, ultra el
President de la Generalitat,
nyor Cornpanys, l'alcalde senyor
Pi ¡ Snnyer, l'ex-ministre senyor
d'Olwer. el senyor
cese 3latheu, hl Consislori dels
loes Fleerale.s: el senyor Valls i
Taveriter, de l'Arxiti de la Cs mona
nl'.hu'uigó; ei iloetor Lo:ni/din CarT'eres i Miau. de Clustitiel ; el
senyor 7ILISE)..11s i 111g1,1,4 ' l 1. sle
l'.Vertiliq uia de durisprtidétiont
bahniteele senyor Janes, el se,( yor Miquel i Pluisues, le
Catalie de les Arts ial Llitera':
Pi sen} or Manuel Garreres, el
\laosi ¡ 'Porreta a, el (119Ciür 5011ii, ei Canti lige Cardó, Pi
Sl erlY0C Pece COrifillil le Si el ine::Ire Pujo' i el senyor Vicenç M.
hihert, pel Ce:un:once' de GataInnya; el senyor Berlran, 110
Finen:es; el !olivo':
Pui g i Cadafalcle, de l'Inslittit
il'EsItirlis Calah1113; el senyin
Duran ¡ S'out pere. te l'Arxin BisUnir, ¡ entres persienalitals.
l'n cop fe! el Ileuraineril, els
o n wilirrrnla foren obsequials pe,
Ii Generalilal ami) Pu rocklitil.

GIRONA
Viatgers illustres :: L'Orfeó Badaloni :: Cornee-inda u: Exposició u: Dimissió u u Altres noves
Girona, as. — Ilem tutgu t el gust
saludar, de pas a la Ilustra ciutat, Cis
senyors Casas-Larbo, Alfons alaseres,
_loan Llongueres, \ cultura Gassul t Maria slel Carnie Nicolau, eis guata tornaven deis Jocs Florais del Rosselló celebrara ahir. Acompamasa eis expeshcionarls la gentilissima billa de Joan
Llongueres, Montserrat, la qual fou elegida Regina de la Ee5ta [set SC/1 pare,
autor del treball premiar amb la Flor
Natural en l'esine:Itat certamen.
— Diumenge al watt ens visita l'Oruní Badalcan, i bou rebut per l'Ajuntansent. Després que els seus componeats
visitaren la ciutat, a la tarda, donareu
un coticen a l'Ateneu Social Demacras
tic, local social de l'Orieä Calas de Patria. Es su un èxit esclatant.
— Deuità, dimarts, a les set de la
tarda, ei doctor Baltasar Pijoan donara
la seva anunciada collieréncta, orgamtzada per l'Atesten de Girona, sobre
“ 1- .e llse llYament de les iniermeres
l'Escala oficial de la Generalitat
Catalunya - , de la qual es director
lustre coMereneiant.
— Han estat tornar; als seus propis
acompanyats dels seus pares,
els dos vailets de Salt que el divendres
passat, a; mati, van marxar de casa
seca. Erren trobats a Barcelona la tilaICso nit del dia que van realitzar la
seca incida.
— El nostre particular ande sesiyaJosep Estere i Corredor, arquitecte i
agent consular francès d'aquesta ciutat,
Ira presentar la disnissió del cueree d'arquitccte municipal d'Olor ami, carácter
irrevocable, i l'Ajuntament, en acceptarli la dimissiU, ha acordar declarar vacant el arree d'arquitecte municipal secon.
— S'han inaugurar a la sala d'actes

de l'Atesten de Girona les Exposicions
de paisatges de P. &ruana i de siluetes
nictalliques de Puje, Santalis.
El mestratge de Bertrana com a pintor palesa una cegada //sea en els (madres que ara exposa a l'Ateneu, la majoria dels quals són esplindids.
Bertrana sent el paisatge, i excelleix
a interpretar-lo.
Les siluetes metalliques de Pujé. entre les quals hi ha les d'alcuns pOlitiCS
C31212175. 56/1 milt interessants i originals, ¡ rrilaran jststarnent l'atenció.
— Aquesta set/nana es llimarà al
municipi de Palafrugell el Ilecat Set a
l'Hospital pel senyor MatlIcria.
— Jesús Gastesi, funcionad de yesal!, sei d'aquesta ciutat, ha denunciat
Miguel Alberti i Pagés per haver-lo
atucunar ansh unes tisores en reprendre'l antuest perquè fela cremar encens.
— ha e s tar onsat a di s po sició del
bojar Eduard Fallol i Font per hacer causar ferisle< amh un ganivet a
laume Alberti ¡ Palou.
— bÍauuuel Fortós i Freixa Ita denunciar a la noticia que mentre prenia
un hany al dir Ter li fou sostreta de la
roba una cartera (me contenia zoo pesseres.
una vinya nropietat de l'alcal—
de de Cantallop s . Pece Gamban, uns
desconectes han destruir vuit-cents vinti-=et re!), valorats en unes mil oessetes
aproxinrdamen t. El perjalicat ha dentinciat Joan Bruzad .Ninador Malirac.
Llorenç Olivere s ; Pere Nsarla com a
pos s ibles autor% del fet pe hacer tinent
algunes paraules a dir amb amtests.—C.

BERGA
Les festes de la Patum
Prometed revestir excepcional importáncia les tradicionals iestes de
1. Patum, que amb motín de la beca
festa major celebrará la ciutat de
Berga el. próxims <bes 30 i 31 de
maig i t, 2 i 3 de juny.
heut aci el programa oficial de les
lestes:
Dia 30 de maig. — Al migdia, els
gegants recorreran la població, al
>lupas del típic taba!, anunciant les
bestes. Tarda, a les quarm: Racions
als neessitats i cases benefiques. Vespre, a les vuit: 'laudes de l'atierre davant els domicilis de les autoritats,
asils, Es -ola de Mtintanya de l'Ajuntament de Barcelona j em totes les
places de la durad
Dia 31. — Mari, a les deu: Sardanes a la placa de la República, a
(arree de la cobla "La Principal de
Santa Colonia de Farners .. ..-t. les dotce: Tanda de Pattur. de Ilutment, amb
Sola la conmarscria.
A la tarda: Partit de futbol al
camp de les Esteselles. A les cinc:
Sardanes al passeig de la indústria.
Vespre, a les vuit: Apoteosi codatant de la Panoli, cuit diables plena,
turcs, cavallets, mulasses, àliga, nans
i gegants. A les den: Gran ball a
l'Ateneu Catalanista Republicà. Cinema i atraccions als diversos locals
de la ciutat.
Dia t de juny. — Mari, a les dotze:
Audició de sardanes a la placa de
Erancesc Macia.
Tarda, a les tres: Concert a la
placa de la República pel cor Litio
Bergadana. A les quatre: Festival
infantil al passeig de la Indústria. Seguidament, audició de sardanes. Eit,
a les deu: Sardanes a la placa Viladontat.
D'u 2. — l'ira ele Corpus. A les
onze del matí: Sardanes a la placa de
Catalunya. Tarda. a les quatre: Audició de Ballets a la placa de la República. a cárrec de l'Eshart Folk-lore
de Catalunya. Nit , balls i funcions teatrals.
Dia 3. — Segon dia de fin. Testa
de la flor.
Mati, a frs deu: Sardanes a la plaga
de la República. A les dorze: Tanda
de Patum. Arribada a la riostra ciutat
de l'honorable president cle la Generalitat ¡ daher- autoritats de Catalutuya. t'a avió pilotar pel cap d'aciacii,
civil. senyor (anudes, evolucionara
damunt la chitad
Tarda, a la una: Visita oficial a
l'Escota de Muntanya de l'Aiuntament de Barcelona. A les quatre:
Segona audició de l'Esbart Folklore
ute Catalun y a. Partir de fotbol al camp
de les Esteselles.

TORTOSA

LLEIDA

Sessid del ple del Municipi
lodosa, 28.— Sota la presidencia
de l'alcalde senyor Berenguer, ha celebrar sessiö el ple de l'Ajuntamedt.
Es pausa a examinar la gestió de la
Comissió de Govern. El regidor senyor Vallas, dernana l'arranjament
de la carretera de Tortosa a Vinallp:
e: sentad. Glabert. demana
ment de la recaptacin municipal: el
senyor Ripolles, diu que no s'obligui
a no adquirir nous nívols els ialinI iare de la catástrofe de Eany Islam
El senyor 'Alisar. parla de la qüestió
de Eaugment del pa. A tots contesta
l'alcalde i s'aprora Eactuació de la
Cornissió.
Es passa a cEacussió i s'aprova e:
dictamen d'augment del pressupost de
Ilum a les partides Hostals dels Galls
i Aldea; de l'adquisició de 5 00 Hierres
de varada; el plec de condicions
subministre de mineries dels serveis
municipals i els drets d'impressió deis
pressupostos.
Es l'égida una pronos:ció de la
Lliga reberent al mal estar de la presO.
Contesta l'alcalde dient que es un
aier que no correapon totalment a
l'Ajuntament. Se'n llegeix una altra
d 'Aculó Catalana demanant una subvenció de 250 pessetes per ajustar a
imprimir el 'libre de l'erran de Segarra, "alärtirs de 1640". La defensa
el regidor senyor Brull, i s'aurora
amb l'abstenció dels carlin5. El senyor
Llasat, d'aquesta minoria, fa una interpellació sobre l'estat econòmic i es
contestar per l'alcalde senyor Berengaer.
Es passa a precs i preguntes i el
senyor La Cueva demana a la Coinissió que es faci cárrec de :a Ilista
oberta ' arreu d'Espanya per a subvencionar el monument als martirs de
Jaca. El rnateix scnyor dentaria l'extracte de compres de les despeses del
14 d'abril que facilita el conseiler Senyor Tuc16. El senyor Llasat dentaria
que s'aclareixin uns suposats fets
deshonestos ocorreguts a l'ermita del
Coll de l'Alba. El sencor Rodriguez,
de l'Esquerra, diu que hi va (sser En;
a darrera hora i que no va veure res.
Amb test s'acorda obrr una informacié,. El matdx regidor senysar Llasat.
demana una millora p er a un carrer
s'alreeca la sessió a les 8 '4o del vesme.— C.

L'estada del rector de la Universitat
Exposició a Tär.
La collita d'ordi
Varia
Lleida. ß. — El rector de la Universitat, doctor Bosch Gimpera, ha visitat
el lloc on está in5taHat provisionalmezt
l'Institut de Segona Ensenyança,
cola Normal i la Residencia Oficial d.h.
lunmes Normalistes,
— En alguns termes d'aquestes
marques han començat els treballs sle
la sega d'ordi. Els pagesos donen ¡a
inipresió d'estar satisiers de la colina
d'enguany, la qual promet ésser esplen.
dida.
— Per al diumenge chicle estä COI11,1.
cada a la Cambra de Comerç una Assemblea d'industrials i comerciales 171
ram de l'autonióbil, per tal de tractar
de diversos assumptes de gran unteres
per al gremi.
— Palestra ha organitzat a la 5-eina
ciutat de Tàrrega exposició de shbuixos dels coneguts artistes Trenas
i "Bon". L'exposició sera inaugurada el
proper dijous.
— La guardia civil de Bellpuig ins de.
tingut i posar a la disposició de: jut;e
el veí d'aquella vila Magí Baró per haver sostret de l'estació de Palau una Ecicleta propietat de Jordi Sobrecall
— El comissari d'Ordre públic, suyo.
Vaildeoriols, abandona ahir el litt i
suposa que el dijous podrá comórre
novament al seu despatx completarse.
restablert de la malaltia que paria.
— A la carretera de 'Madrid a Fra:'ça, prop del poble de Vilagrassa, un a>
tomólal de la matricula de Barcelon
topa contra un arbre. Resultaren asá
ferides de pronóstic reservar Ilarius Esterri i Lluís Martínez.—C.

BADALONA
Partida de joc sorpresa :: Tanda de
converses
Badalona, 28.— El passat dissabte
a la matinada, la policia va sorprendre. al Bar Parallel. una p artida de
jocs prohibes i es va incautar de 56
Pessetes en metallic i 200 en bitilets
— Per al proper mes de juny. el
Centre Catalau:sta Republica, ha organitzat, en commernoració del secan
anlversari de la fundació del Centre
una tanda de converses públiques
les q uals prendran part. entre altre,
els destacats membres d'Acció Catalana Republicana, senyors Hurtado.
Regaasol. Peypoch i Tasis i Marca
Oportuna:nent anunciarem la data
de les elites converses.
— El Foment de !a Sardana
Badalona continua els treballa que
ca:en p er portar a cap el XVI Aplec
de-la Sardana , q ue r in d ra lioe el ditl
-rneg,dia17jlymtí
tarda, a l'esplanarla cle l'Institut Filio' (Cal Toi). a Vallensana, teme de
Motecada, i a :a nit, a la Pina de la
República de Badalona. Sien cocarrecades del programa, les cobles "La
Principal de La Bishal", "Barcelona"
i "La Princi p al de Ruges".
Con/ de costum. hi Hura sercei extraordinari d'autoemmibu% de Badalona
al lloc de la festa. El lloc on es descabdellarà l'Aplec i la (puntar de les
colees que hi prenen Part Iles dur'
Primeres oticeals de la Gentralitat)
asseguren a la fas ta un év:t grancliós.— C.
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Caixa d'Estalvi
Generalitat

de la

de Catalunya

OPERACIONS QUE REAL1TZA:
Estalvi a la vista — Estalvi a termini -- Comptes d'estalvi
Comptes de contribuent
Oficines Centrals:

MOLLET DEL VALLES
Conflicte a la "T. M. F. E.' :: La
vaga de contramestres
La important fabrica de pell3
nostra vila, "Teneria Modcrsua han.
ea-Española", degut a un excés de
producció ha hagut de recluir el tic.
ball a quatre dies sermanais i aixi
bou comunicar als obrers la setmana
passada. Si be sentint-ho molt, e:s
obrera. davant d'una foro major, es
conformaren, perO amb la condidi
que calia fer els quatre dies seguits.
i els altres dos tancar la fábrica. La
Direcció de la casa va dir que
no podia ésser, puix que 5i es deixaves les pells tres dies es malmetrien.
dissabte posa a la porta uns papen
avisant les secciona que dilluns hades
de presentar-se a treballar. Aquests
papera varen (asen estripats tots.
Avui, a l'hora d'entrar a la fabrica, han comparegut tots els obren, i
amigues no vulgues han entrat a tuehallar. Davant d'aquesta actltud el
director ha jet parar les maquines
les seccions que aval els correspor.1
estar parades, pera') els obrers
continuar dintre la fábrica.
Per ésser la fabrica de afolle: es
la qual treballa més personal, no
dir com el conflicte té totho:P.
inquietud, i is de desitjar que euna solució que vagi be a tota.
—La vaga dels contramestres
titula igual. De les dues abrir, P
seda. una d'elles ha hagut de els torna a quatre llores cada s::
de continuar el conilicte, sera,- •
di:e3 iabrioues que lia.n-an

L'EIOSP/TALET
Detenció :u Preparatius per a l'obertura de la Colònia Escolar de Mar
De l'Ajuntamcnt
Llimpitalet. 28. — Per la penda destacada a la nostra cima/ ha estar det",-.g ut Francesc Blasco PereZ. el
tia uniforme militar pertanynt
d'hit anteria regiment número -•
guarnició a Barcelona, del qua!
P2552t. lla est.:',
•
ei dia 12
a l'autoritat militar, que el 1C7
clamar.
— El Negociar de Cultura n: ,Ajuntament, per t'Urja del seu
Romeu, organitza acteratment '1
.
Venia Escolar de Mar g ute
té empinada a la platja de Cm'.
fel,. A tal obiede sisa corneni , ' 1 '1
inspecci.; médica dels alumnes de
orales nacional: i municipals, peuneixen les cortclicions que cale, ••
ingressar-Iii, Avui restmentat s• •
acompanyat de Earquitecte muní,•
nyor Puig i loficial de Cultuurt traslladat a la dita *tia, ren
pecrionar e/ valer. per si cal fe-eeparaci,S.
— Davant la impossibilitat Se
bar individualment les cornoraci,-, •
titats i particulars une _
l'alcaldia d'aquesta chitar exprco
la consiolenca amh morís, de les .•
conseqüencia de la catástrofe
ritt de Sant Bol de Llohregat. s
en= Terca que fan constar red'aquesta nota el seu agraiment.
consideració que han tingut
/matra entrad
En la dareera sessió celebrad•
Comessiie de Govern s'adoptaren ''• -"eiients acords: !Entrar a caila •
le= e scoles particulars existents
Ira cintat la 0 11areita t de 1 87. 3, '
sari aliquota de la con signaciO ,••
lada en el pressuonst munir:7s:
alueat °hierre. Queda tand.,
!llorar; cille ha de re gular el ss
idic d'anuesta ciutat el -("osM

meneara a regir de< del dia
Qtiesla facilitar el conseller
• enut de t'Invernare'', nema' fo,mn"
bases del concurs. d'ocord quals s'ira de rerneedir a la provi': ,
na placa de meca&serail. Es desicna
l'arquitecto municipal senvor Ron"
Puie-Gairalt. Peroné inntament ain h els
tecnics del Metro Transversal, fórna1M el nroiecte ¡ pre=strnost de la rr•'longadó del .tetro Transver sal iin s al
urha central de la chitar. —

BARCELONA: Palau de la Generalitat de Catalunya
Sucursals:
GIRON A

TARRAGONA

LLEIDA

Plaça de 1011, 1

Apodaoa, 3

Carme, 28

BADALONA

IGUALADA

PALAFRUGELL

F. Layret, 149

Born, núm. 2

Santiago Rossinyol, 9

EL MASNOU

Sant Feliu de Guixols

SOLSONA

Prat de la Riba (Casa de

Rambla Antonl Vida!, 38

Plaça de Sant Joan, 7

ADVERTIMENT

•j.- :
--+A
:3
'-'"
'-

la 1/11a)

Vilanova i La Geltrú
Rambla Francese bisele, 1
"---•,.
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Advertim a les persones a les
quals interessi la publicació
mediata de les notes que ens en.
cien que els originals han de dirigir-se tots a la Redacció, Corts
Catalanes. 589. rer Cb5, abans
de les nou del vespr! Els que
ens arriben mis tard d'aquesta
hora o vagin adreçats a la irnprerma

nimarls. !.`a de maig

LA PUBLICITAT

MI

de

•••

ESTRANGER

Codos i Rossi Mussolini diu que SOLER 1 THIIIII G'24
BANQUERS
S' ha convocat la Comissió volen de París el hitlerisme no
i 13, i Bonsuccés, 1 1 3
a Nova York pot ésser una polí- Rambla
general per a avui
tica del segle XX
de la
favorable a les converses
A Ginebra

dels Estudis, 11

en 38 hores i 28 minuts

preliminars

Japó

1.

( e de /a r

Conferencia naval de 1935

•n1 prigina

La benvinguda als avia-

r

Icis, de tra.-to ola :, Fi -ano i :Inglater- dors
Desarmament, i ra ¡a qiicslió deis deutes, la dual té una
Noca York, 28. - Mes de mil per,:t171101,1 sessui del Cansen gran inflahicia sobre la crisi ecort3mica sones han presenciat l'aterratge del
Ls .V., que lm dc deliberar euroPea.
"Joseph le Brix -, als tripulants del
cHi sobre el plebiscit del SarGinebra, 2.8. - Els senyors Barthou qual han rlonat la benvinguda un reiü C onitSSW

,l. es reurtrix acuse 5:7'Cr-Se eneficialnicnt, quina resoRecordem que sus-pea:1 les tasques ci 14 d'octubre
„onseqüencia de la retirada
tabaJ. Pci -Llibre Blau
l'rança sabem que la retirada
a la dcziaraciti de John Si,- :Inglaterra creia que no podia
7 . - d a base d'un n'a!•
.-IIcmai;ya com,
., -.va pretensions de
acollides.
$ .:eh:aren llegOCia•
sense resultat, !ias q:n :

-

r

. per Urano a Anglatcr-ii les .f1 aeaba• i motna
s.: ginebrina.
;nri din que la Conferhcia rescz-es taslaes, pero per a
a asee s'oposara enjr- • i:trson. La C. G., compro:urea: alcmany, itaurd tic

i Pietri han arribat a les 750. A la mateixa hora han arribat també el general
Gamolin, cap de l'Estat Major francees
i diversos funcionaris del Quai d'Orsay.
En el mateix tren venien Cl ntinistre
ute Negocis Estrangers anglès. Sir John
Simon. el senyor Poldis.
Aixi rnateix han arribat en el mateix
tren el princep i la princesa Ya:a. que
han estat saludats a restació per rota
la delegació nipona.

Convocació de la Comissió
Gillel n 73. 23. - La Mesa ,,e la Conferencia del Desarmament, en reunió
celebrada aquest mati. ha pres racord de convocar la comissió general
per a demä a la tarda, a dos quarts
de :marre.
En la dita reunió el president de la
Conferencia. recolzat pel senyor Barthou. ha ex:itat tots els presente a
no desanimar-se i prosseguir sense
vacillar la seca missió fine al final.

del Consell dc la S. de
oehi seyons 1 st. 8 del
-; ,11 de Ginc1: ra, sctrens el La qüestió dels deutes
poi augmenta ets a
de-':ertsnlac
\Vat i nCtos S. - La qüestie, dels

•

r

r

deutes de guerra de Franca i de la

:a C. G.. des- Gran Bretanya no sera discutida a Gi-dorará a,ta! a- nebra pel sesear Norman Pa y e, se• Pe 6 ntcoracm gons ha declarat el senyor Brin.
Aquest ha afegit que adhue si els
-roszcions, cutre
ckl senyors John Siniri i Barthou fessin

,

r

allusió a la qüestin dels deutes du.. - . es tés c1,- rant le: seves converses amb el seaixò ea tindria
icrd,...son, la nyen Norman Davis,
cap efecte pra2tic. tota segada que
: •ibar a una sono
esta
investit
el delegat americà
poders per a discutir aquest assumpte.

•

r

"-asa d t CrObServa l'actitud
• de la mol dcpc en gran Preparatius per a la Cond'un acord. Les referencia Naval ::
«o-artgleses han tnillorat
Toquio, 28. - De l'Agencia Renput de rista CCOnhnie, i
e que hl Tundra una eficae go: Se sap d'origen autoritzat que el
els dos paisos. Nor- Govern tue decidit acceptar l'obertu-

n a mancará, s.mons Irs
aducsReese7elt,
E! rep_ deis Es- ,
"s
:

:.

(011i. n , 27. - Durant
ISIS registrat darreratuent
na vaguistes 1 la força púterit de bala ¡ arma
n un tinent de la Guardia
al.
mi» :s resultaren ferides de
. diversos pers.emes Inés.
`. a York, 28. - La policia
v .-1st obligada a rebut jan un
• d'obrers sense tenia que
averi prendre per assalt
. 1na Municipal de Socors.

De Valera vol
una república
irlandesa una
indivisible

resultat lerits ui1 pulules
slian pracnianilestants,
. 19 detencions.
comuniquen
Toledo
el balan .; de trop.-- .. s aclerits
. ... o nt de
i 100 detenci .-

2LS CREDITORS D'ALEMANYA LLIUREN UNA
NOTA A SCHACHT
París, 2. - Notícn-

la guerra de comunicats
entre Bolivia i Paraguai

CONTINUA EL TERRORISME A AUSTRIA

iota

locada.
En un altre poblet d'Estiria,
uns desconeguts han comés un
atemptat contra el cap de restació ferroviaria, sense que fos
possible detenir cap tlels tigressor e.
Ha estat Haneada una bomba
( • ontra el palau episcopal di,
Feldbirelt, ell la façana (lel qua(
han resultat destroces d • impor-

generalniem 1..1i in. N-nades, asseguren que s'espee.: a París que la Conlerénria
I , , p sferinteiPs que p u l'aettialitat
r. celebra a Berlín acabi els seus
treballs d'aci a poca dies.
Les diles nolieies afegeixen
segons sembla, els creditors
Vemanya han Iliural al doctor
, ,• ht, pr e sident del Beichs-No volear tata simple auttenornia
.... una 3IeniOria que honra norn; volem una República_ i denla la
--er contestada ab: ns del dia tindrem - ha declarat en el cure d'un
vine/d.
¿le
• nl o l
discurs pronunciar ditimeme.

MESURES ITALIANES PER

L'EVASIó DE
CAPITALS

A REPRIMIR

fr .una, 28. - Les rilesiireS
aminciades pel senyor Mussolini en el seu discurs tendint
reprimir l'evasió dels n apitals
rhslrangPr slan publica!. aVtll
es dos decrets que apareixen
In ("loseta oficial.
Lii decret va dealinat a exercir
un control rigorós sobre els
estrangers de propiciat
ditalians. El segun a prohibir
Iota operació de canvi que no
cerresenngui a necessitats r.0mercials, Es prohibeix rigurosament la sortida de billlets de
Bane i els lees pagadors a Italia.
Els italiana que travessin la
fronlei• a nomr4 pradran emporlar - se'n , cena a mitxiinutn, una
suma de 5.000 tires.

Asuaciön. Segons comunica
ralt comandament paraguaiä, les trepes de Canada Strongest, Itan estat
atacades per colutnnes bolivianes con:postes per dotze mil bornes. L'escomesa ha estat totalment detinguda i
seis han causat grans perdues.
reprodueix
L'Estat major
els seus comunicats fantastiques
formacions per a elevar la moral de
Ice seves tropes i poble. Ni hi ha
hagut cap dispersió ni derrota de rexPcit oarazaaiä h An:cament e:: les
avançades au grua issolat. ha ofert
resistencia a l'arma blanca, ande baieres insignificants en relació amb la
magnitud de la batalla i les pèrdues
sofertes per l'enernic.
Les op eracions segueixen el curs
nrevist, i es descabdella normalment
:'avanc paragna5..
La Paz, 28. - El darrer
cat que ha estat facilitat per l'Ah
Comandament bolivià amb referencia
a racció de Cañada Strongest, comunica la rendició d'una lenta posicid enemiga. després de tres dies de
combat, havent estat fets presoners
onze oficial: i Ion individus de tropa.
S'ha ocupar. demés, abundant material de guerra.

tancia.
Segons comuniquen de Braunazi. les turbines elérlriques han
Paris. 28. - Una noticia vinguda fa estat completament destruides
uns guares dies mereix d'ésser comprocada perquè en el sen laconisme amaga per una explosiO.
un fet d'importancia. Per 54 wats contra
38 la Cambra dels diputats irlandeses ha
vetat definitivament el projecte de llei
abolint el Senat. De Valera. donas, s'em- EL MAQUINISTA RE1MEL
porta una noca victOria. Entre els seno
SERA ALLIBERAT
enemics figurasen nombros o s senadors
i en abolir aquesta assemblea. per ell
- A conseqüi•neia
Berlín,
desuera, aconsegueix reduir al no res de les geslions realitzades per
roposici6.
De Valera mufa cada dia Inés figura l'anibaixador de Franca en
de dictador . El sea adversari ttirs temr- aquesta capital, el ministre di.
Cosgrave. el qual dirrant ans s hacia Justicia de l'Estat de Bailen ha
esta t el cate del g ocen: irlandès. sernhla
rapliraela de la pella hi/haver-se concentra asui de la inutilli- 1 -g. sada riel Tribunal de Kehl al
tat de la lluita. Un moment hacia Pol- maquinista francés (lile,
car lligar la sera sort al parta. no- (. 01n es recordara, t'oil ronde/una!
vament constituit, de Duf fy. Pece, el
setinanes de mesó per
seu aliat ne los mes ofortunat ene ell. a ("mitre
Detingut. després deixat anar, es mame "frases irOniques contra el régiimi littlerie».
ara en la reserva.
L'esinental maquinista francés
Astri De Valera no troba cap adversa:: : davant set:, i ami) tina energia sera posat en Ilibertat i expulsa'
lerne. sense deixar-se vencer pel des- d'Aloma nya.
coratjament, vo1 de totes passades conquistar per a Irlanda la seva independencia total. completa. absoluta. No
suficient d'haver arrencat al go ver n bri
.5 de l'autonornia de-taniclpro
l'Estat Ilitme. Am vol desier el lligam
que rimeix encara ami) el Regne Unit.
Segons les seves premies naranles. pr
Valera vol que derna s'ir-rielar:ti a la cerda Erin una república, una ¡

A DANZIC PROHIBEIXEN
EL PARTIT COMUNISTA
le

e. 2 8. Ir.

N. B. ;1111.111elif (pimi cl

pretet•te de poli -im de la Cinta,
thure do Dalizi, ha prohibo, el
o tel

partit

ASSEGURI
LES COLlITES
converttnt

les

en regadiu.!

BOMBA BLOCH
nemicamen t.i

A PARIS
París, 28. - El ministre d'Estar e,•
senyor Pita Romero, ha arribar
a París a les 2050 acompanyat de la
seca esposa i fills. Ila estat saludat
restació pel senyor Bavelir. del Server
de Protocol del Quai d'Orsay, en non,
del senyor Barthot!. També es (robasen
a l'estació el nou arnhaixador d'Esprinv.1
a Washington, senyr Calderón: l'en,arre g at de Negocis d'Espanva, senyrn
Castillo i l'alt nersonal de l'Ainleaixada
i Consolat. - El senyor Pita Romero.
que romandra r ins nuants dies a Par.S ,
s'hostatja a l'AmileaiLeada d'Espanya.

Sucursals : MADRID • SANT SEBASTIA - VIC
Direcció telegràfica i telefònica: "SOLERTORRA"

Preu liquid a què negociem els cupons
de juny de 1934
venciment
t er

Can,'

Litzrild
per

ða i s

cupe

c••a•lpfl

Repallile114
net

OBLIGACIONS
6.922
6.203

Enllumenat de Poblacions. 6 %, serie K
Ajuntament de Castelló. 5 %

12.947

91.-

5.69

6.306

97.-

5.20

7.068

100.-

5.65

Colònia Güell, 6 %

7:201

96.50

5.96

Electrometathirgica de l'Ebre. 6 %

6.984

98.50

5.67

6.656

90.25

5.90

13.312
6.47

93.50

5.69

93.-

5.56

97.-

5.62

Bons Sucrera d'Espanya, 6 % . .
Carburs 3Ietällics, 6 %
Catalana de Gas i Electricitat, 6 %, serie C

•••

..

Emprèstit Argenti, 6 %
Emprèstic Austríac. 6 %

Traction L. & P. C. L.. 6 % trimestral .
Traction L. & P. C. L.. 5 1 :2 % semestral ..

11.896
6.823

Companyia Hispano Americana d'Electricitat, 5

20.998

Aigües de Valencia, 5 %
ACCIONS

78.48

Carburs 3Ietällics (Cèdules fundador) cupé 6 ...

... 53.165 -7- 172.... 25.993

Carburs Metällics, cupe) 6 .
Aigües de Barcelona, cupó 31 ...

...4.962
Mines Riff. cupó 26 ...
8.932
Canal de l'Ebre, cupe) 29
Companyia Telefònica Nacional d'Espanya, 7 %, cupó 39 7.814

Viena, sS. - 1 e reportacions atts-

triaques han augmentat el se:: volum
ril 111/ onze per cent durant el primer

105.50

6.04

5.92

Revisem curosament les amortitzacions

MORT DEL COMTE DE
CASERTA, FILL DE FERRAN II DE LES DUES
SICILIES
Conncs. An.,, pa,s1di r ,,ri a
la seca villa " Maria Teresa . ' el
comte de Caserta. Hacia nascut a
Caserta en 1841 i era fill de Ferrare 1 1, rei de les Dues Sicilies, i
gema de Francesc, darrer rei de la
dinastia borbónica a Muele, que
caigue ande la unificaciéi italiana, el 7
de setembre de 1860. ITaleshores enea, el comte de Caserta, que s'havia
casat a Ronia amb una cosina seca
p er consell de Pius IN, que benei
la unió, es retira a Cannes, don sorda rarament. Malgrat la seva edat
encara feia !largues nass ejad e s a Petl•
acompanyat del seu xambella. cornte
de Santa Agata. i pactase amb :a
gent del pais. que el creien irances.
tot i el sen accent napolità que u,
hacia perdut mar.
Després de la desfeta de l'imper
de Francesa Josep, el comte de Caserla havia perdut els sens bens ra,Ecats a .\ marra. ocre), gràcies a lee
g estions de Ma35olini, pugne obtenir
una indemnitzacin del Govern federal.
El comte de Caserta ha mort voltat
de la vella comtessa i deu dels seru
dotze ¡dls. entre ells don Carlee. ex infant d'Espanya, amb el qual
v:a reconciliat des p rés d e la terocla
-macirdelRpúbF-nsoa.

-

j

PRINCIPALS OPERACIONS3
Compra i venda de valors
titzats

Negociació de cupons i titols amor4

Agregació de nous fulls de cupons, estampillatges i per,

mutes -- Canvi

de

monedes i bitllets

sobre Espanya i Estranger
Préstecs sobre valors

Cartes de Crèdit i Girs

Ordres de Borsa -- Comptes corrents

Subscripcions a emprèstits

Facilitem or

per a pagaments a Duanes

ADMETEM DIPOSITS DE VALORS EN CUSTODIA:

IMETS DE CUSTODIA.
A L'ANY

VALORS DE L'ESTAT
Per cada tito! de 500 pessetes nominals o fracció,
mínimum,
Per cada resguard

Per cada resguard

mínimum,

10 céntima
2 pessetes

15 céntima

2 pessetes

nnestre de l'actual.

terres de seca

ti resolcIrà
problema eco-

PITA ROMERO ARRIBA

de Correus 535

AUGMENT DE LES EXPOR- ALTRES VALORS
TACIONS AUSTRIAQUES
Per cada títol de 500 pessetes nominals o fracció,

comu-

ciutat.

nista

AGRARII

Apartat

Telèfon 11551 (5 línies)

La qüestió
del Chaco

ra de converses preliminars sobre el
Viena. d7_ - Cidouniquen de
problema deis armamento navals, seuna bomba
gons les proposicions del Govern an- r;ratz que ha eselalat
inc ha causat gratis desperfecgles.
tes a l'edifici omm havia estat col-

ELS CONFLICTES OBRERS
ALS EE. UU.

•

presentant de l'alcalde craquesta capital i el comandara de raerbdrom.
L'aparen ha iet un aterratge normal, perte en rodar cap als hangars
sIta obert una vàlvula que ha donat
lloe. a la sentida de gasolina, per la
qual cosa els aviadors s'han apressat
a parar el motor per evitar un accident.
La multitud ha voltat ¡inmediatament l'aparen, que protegien agems
de policia en motocicleta.
Rossi, que pilotava en el moment
d'aterrar, ha sortit el primer de raparen, vestint uniforme d'aviador militar irain-es.
Codos, al qual anuncia un representant de l'Agencia Ha y as el seu nomenament de comanador de la Llegió
flor, li declara que era verament lamentable caven sofert els perills de volar
sobre l'Anal:tic per a despres veure's
obligar a detenir-se abans d'hacer assolit l'objectru perseguit.
Altrament-ha afeen-, rebérem aqui
rany passat un acollirnent tan entusia,tic que estem contents de trobar-nos
altre cop a Nos-a York.
Els dos aviadors han dernanat que
els donessI mur cigarret tan aviat con:
han saltat de l'aParell
En un autornäbil elan t7asilat a rhotel on s'estatgen, emmig de les aclamacions de la multitud.
Cedas ha manifestat que les dues ales
de l'aparen vibrasen de tal manera que
va temer que el nitintatge de les dues
ales de l'aparen es parto.
La recepcin organitzada a honor dels
aviadors a l'Alcaldia d'aquesta ca;.ital
se celebrara denla.

Roma. 28. - periOdic -Poporo d'Italia" publica una nota
sobre el racistne alemany, que
els ben assabentats asseguren
que es del propi Mussolini.
Es refereix a les dificultats
:tetinas entre la Santa Seu j Ale!intuya, 1 diu: "'rot aix.'3 és natural quan se surt de la premissa
que el poble alernany és
supervivent de la civilització atlantica ¡ que. per consegüent,
civilització alernanya ha merescut be de la humanital. El punt
d'arribada no es dubtós: Racisme. 100 %. Contra DA 1 contra
tots. Ahir contra la civilització
cristiana. Avui contra la civilitcid Batirla. Denta tal vegada contra la civilitzacid de tot el mön
Peró una política d'aquest génere. una politica que no pot
Leer obscurantista, quan ja és
exclusivarnent xovinista i imperialista. no pot ésser una política del segle XX."

B OMBA

B LOCH
JAUME CUIXART
MARAGALL 17 Al 23 • BADALONA
RONDA SAN! PERE, 22 • BARCELONA

MERMOZ HA ATERRAT
A PORT NATAL
Dakar, 28. - L'avid "Arc-enHel", pilotat pe r 3ierwoz, Ila súrIII a les tres de la inalinaila (le
San! Uds del Senegal. S • lia velo:1 . 1a iiilllltu que volava
j es irohava a 1.0 O
ilil lerinet res al sud-oest (le Dakar.
1.'ilvM porta corren i l'ornan
emitaéle ami) lerra per '1'. S. I.'
Londres, 28. - S'Int rebut
noticia que l'aviti gegatit u -.1reen-Ciel", pardal per l'a% radio.
Nterinoz, que havia silul it de Sant
del Senegal, a les Ices de
IN L'atinada, hora i le Greenwicli.
ulerval a Nort. Natal a les
19 horca.

Cambra cuirassada

Caixes de lloguer

per a guardar va!ors, documents, jales 1 aitres oldectes de valor
Compartiments des de 22 pessetes anuals
Pot visitar-se tots els dies feiners, de nou a una i de dos quarts de quatre a sis.

Compra - Venda i administració de finques
Agenis de préstecs per al Banc Hipotecad d'Espanya

▪

1

LA Ib UOLIOI TA T

DIMarts, 29 de maig de 1034

ISARCEL.ONA
Pels Centres Oficials
•SENERALITAT

disposició del Jutjat militar, el
qua l el tenia reclamat.

de Seguretat, assignada a armen
centre oficial. Estä emnposta de
200 guàrdies, camandats per un
eapita, tres 'Menta i lila sotaof ic ial.

Consellerla de Governació. —
El senyor Seives segueix millorant de la malaltia que sofreix.
Sembla que a darrers d'aquesla
setmana deixar de fer llit.
* En l'expres d'ahir al vespre sortiren cap a Madrid els exministres senyurs VentOsa i Gel-

* Al 'armer de Serdenva fon
AJUNTAMENT
detingut alur Josee Rius, e*I
s'havia apotierat claarws quaui es
Visita de protocol.—L'alcaide,
peces de roba
lerrafas. senyur Carlea Pi i Sunyer, acolaN'hi forera trobades unes iman- panyat del Cap de Cerimonial, setes, a a mes, diversos abjeeles i ny o r Rabel', va tornar ahir al
diners, lambe rotr.eS,
Mal Í la visita al senyor Mantel
mera,
Fernandea Piña, contraalmirall
vell i Nicolau d'Olwer. Tembe
cap de les flutetes de destructois
mamaren els senyors Sbert
ile l'esquadra espanyola, i al seDELEGACIO
ESPECIAL
DEL
Puig de la Bellacasa.
nyor Jules Simon, ebilsol general
Lletra d'agraïment. — Signada GOVERN DE LA EPUBLICA de Bèlgica a Barcelona.
pel presiden', i el secretan de
Els sous dels mestres. — Els
A CATALUNYA
l'Euzko itatzokija Zazpirals-bat
satis i tots ele alfres emolumento
Ha estet expulsat per indesit- que perceben els mestres del
de Rosario de Santa Fe (Repújable Htto Giavrete, el qua! uti- Municipi, corresponents al IneS
blica Argentina, ,e president
litzava el nen de Manuel Assias. de maig, ele secan abonals en els
rebut la carta segiient:
-Muy señor nuestro: Hablen- Es tracia d'un estafador inter- dies i bree següents:
kionos enterado por intermedio nacional mol( perfiló: i esta reDia 30, de das quarts de den
de la preinaa de este país del clamat pele Jutjats de diverses del mata' a la una de la tarda, es
impatico gesto observado por la nacions.
pagar à els professors les inicials
També han estat expulsats Ga- dels cognoms deis quals estignin
junta de 811 digna presidencia,
ven motivo de haberle puesto el briel Tanel Ainés i Ulula Henry rompreae g entre le g Iletres A fing
una calle de la gran Barcelona el Vankuyel;, ele quals foren detin- a la C, incluoivament. El mateix
nombre de nuestro glorioso guate a Tarragona per jadolu- dia. de cinc a set de la tarda, els
maestro, Sabino de Arana y Goi- inental.s. i Gastó Cerifont, An- que ho satiguin entre les Helres
ri, la C. D. del Centro que inc dre Manri. August Cekens i Gut- it fins a la I..
honro presidir acordó en la re- mat Suenta0n, per indesitjables.
El dia 31, de dos quarts de deu
unión celebrada el dia 22 del
* Ahir c o nteneh a prestar del watt a la una de la tarda de
corriente hacerle llegar a usted, servei a la Delegació Especial dei les Iletres 'al a la P. I aquell May por su intermedio a los cola- Govern de la República a Cata- teje dia, de cinc a sal de la 1 arda,
boradores de tan fausta idea, lunya , la cconpanyin de guaritica .le les lletres Q a la Z.
nuestro mas sincero agradeci
miento asegurándole a la vez
que tal rasgo permanecera latente en el animo de los que forman esta Sociedad. Haciendo votos por la continuidad de tan
gratas disposiciones, a la vez que
deseamos la independencia de la
entusiasta y laboriosa Cataluña,
aprovechamos para desearle a
usted muchos afios de vida y
eonseguir lo que tanto anhelan
nuestros hermanos los verdaderos catalanes. Aprovechamos
para repetirnos sus seguros sfiryidores.

Rosario de Santa Fe, 23 de
abril de 1934.* P e r la Conselleria d'Economia m Agricultura de la Generalitat s'adverteix els exportadore i productor; de fruites que
¡er tal de poder lluitar amb la
gornpetencia estrangera han estat tixades unes normes eneaminades a garantir la bona quajitat de la fruita que s'exporti.
Primer. — Es oberta una informació pública durant un termini de vint dies, a comptar
la publicació d'aque.sta ordre,
la qual podran concórrer els
productora de ¡ruda, Sindicats
agricoles i tots els altres elemente interessats en la nostra
exportació.
Segon. — Són objecte de la i n formaci ó oberta
a) Les caracteristiques que
per a l'exportad() hauran de reunir les fruites de les diverses
especies, segons calibratge, estat
'de maduresa, absència de tares,
etcètera.
b) Les candicions de preseataeld 1 embelatge 1 l'estudi de la
possible estandarditzacie d'aquests.
e) Les normes per a fer efectiu el control de les disposicions
que es dictin.
dj Les possibilitats d'estendre receló de control als enercals
estrangers.
e) Totes aquelles altres eng gestions que els informante creguin d'lnteres per a encarrilar en
forma positiva l'execució 1 l'aplicachi de les florines projectades.

COMISSANIA GENERAL
D'ORDRE PUBLIC
En un muele-hall (21:1 Para tJet fou detingut Mirla casteN
Conzalez, el qual e; :eta pascar
per agent de policia.

* La policia va recuperar
una de les maquines d'eseriure
que l'oren robades fa uns quanta
nies a Miguel Blanch, del ecuduxnicili del carrer de Galtifit. La
dita maquina , a la qual, segurainent, li agrada fer excursions,
va irisar (robada per la policia a
(Jranollers.
'* En una lleteria del carrer
Comtal lii entra. Argirnia (Ionzalea. Ve demanar que li porteesin un got de Ilel. Com sigui,
pub, que se'n va distreure, i que
en Ilec del got de llet volia prende° els diners que hi hacia al
caleta del taulell, fon delingium.

* La policla va detenir alar
Jesús Krez Iteparaz, del quid
sospita que es un dele que fa
uns quants dies realitzaren un
atracarnent a Lleida. Al detingut
forera trobades al damunt 800
pessetes en bitllets de Bane, I no
va saber explicar clarament d'on
procedien els diners.

* A la barriada de I'llaspitalet va ésser detingut, ahir Erancese Blasco Prez. Dula laaniforme del Regiment número 34, de
guarniel() a Barcelona, D'aqueet
Regiment en va desertar die
12 d'abril derrer. Fou posat a

i

Tribunals Jutjats

CAUSES VISTES AHIR
* A la Seccid, Segona va corneareixer Ernestina Alvarez Alvarez, acusada d'haver iurtat una maleta d'una
companya de dispesa. El fiscal sollicita que li fos aplicada la pena de
tres anys de presi, tenint en compte
que hi bague abús de confianea.
A la Secció Tercera es veié una
•
c ausa contra Brauli Macla, acusat
d'una temptativa de rohatori. El fiscal demanä que li fos imposada una
multa de zoo pessetes i ant) pessetes
més en concepte d'indemnització pele
danys causals.
* A la Secció Quarta van compareixer Nutre Toll, Joaquim Pérez i
Ricard Pérez acusats d'un delicte
robatori. Per ésser reincidents els
processats, el fiscal sollicità que els
fos aplicada la pena de quatre anys,
dos mesos i un dia de presó.

mon Comorera, Salvador Comes. Rafel
toqué, Josep Gabirio, Franeesc Bayo i
Ramon Vilalta.
* Al Jutjat de guardia es rebercn
alar tres testimonis de tant de culpa
contra tres procuradors per desobediéncia en negar-se a satisfer els comptes
de tres secretaris del Jutjat.
* Mercé Ronce va donar cemeixement al Jutjat que el seil marit, Josep
Comte, se anat de casa cera el
di a 25 i ahir encara no hl hacia tornat. Suposa que li hach succeit una
desgracia.

ASSENYALAMENTS
PER A AVUI

Servei Meteorolögle
de Catalunya

AL

L'Activitat Política

SITUADIO «RURAL ATMOISIDICA
D'IlUROPA Lee 7 DOSIS MIL DIA
211 DE MAIG DE 1934
P•rsiste': als palios deoidentais d'Europa, el dual ddn• 1100
a ben temas, amb sal saca I tema.catares altea, partleularment a la
Peninsula lberica i a la glediterrinia.
A Escandinavia I • Alemanya al
lampa ha •rnpitierat 1 u registren
pluges I vents forts degut a une de',remad basan/erice situada a Suecia I que es desalas& cap a la mar

DEL TISIS,
A CATALUDYA, A LIS VUIT

Domina ben templo a tot arrea,
amb cel completament sera 1 sents
Ilusas del sector nora.
En les
59 dores Vean
redißtrat ruisate de carkter la mp e stos tota la Canea de Tremp, a la
*agarra I al PI. de %n'ea, ama l•
MaxiMa precIpltacle de 53 'Urea par
metre quanzat a le Pobla de Segur.
(i.es Obliel,eCiuns del tempa •
bucen", I iee set, van a ia Cap,
taiera da la p runera >sama./

DÅ

CUPORATIVA

laAssociacta de Sastreries i la
Socielat de alestres Sastres La
COn fi ny a, amb motiu de la puD'acucie d'anuncia per part d'alg unes sastreries que otereixen
aratuitantent veatits i altres peces de vestir mitjançant l'aciquisucio de tiquets o d'altres coni
inimeions latea o Mettys
s'adrevkiren al senyur
aeller de Governació sollicatnnt
interveneió de l'autoritat pública per tal d'evitar aqueates
especulacions. Llur petició es
tonamentava no I d 1L nuls en
raons d'intert's púbtiu., sind tato_
ne en les dispusicions legals que.:
amparen els industrials que aspiren a vnird dins els cations de
les lomee comercials bunrades,
evilant la competencia
pr a tessional. El favorable acuMinen! (lenta a l'esinentada instancia per lar/toral:U governativa , t la seva activa intervenciO
PI els alludits assumptes , que
ppr seva extensia j afecta,
transcendeixen de l'estera del
dret individual per a convenirse en problenies d'ordre
tan creure als sol-Rellanas que
seran prohibits els procedinielil,
esnientats, a la qual obra euntribuirá. seguratnent el bon senhit del públic, allkonat per tele
ben recents.

AUDIENCIA TERRITORINL
Sa:a primera. — Incirlent: C. Marques contra C. Maristany. Incident:
Filats Torres contra Anida Ceded'.
Divorci: Joaquim Carrasco contra
atihran alissirli i minieteri fiscal.
El dinnienge passat litigué Iloe
Sala segona. — Divorci: Juli ViTRIBUNAL D'URGENCIA
cene i Rodríguez contra Júlia Asians ea.s.semblea de constata:tú del
Eeparzay i fiscal. Mejor quantia: Casal de la Comarca d'Igualada,
SIC veieren les causes següents:
Una, cOntra josep Rodriguez Gar- Magoalena Humbert contra Josep adherit a la Llaga Gomarcal de
cia, acusat d'haver disparat contra Panell. Menor quantia: Joan Pritne- Cafaluna. L'assemblea fina preels agents de l'autoritat el dia que ne contra Victòria Polo Camerano i sidida pe! president de la Ltign
foren dissoits uns grups al passeig ministeri fiscal.
L n Allafeal, ›ellyür FralleC6c, Glude I:abra i Puig. Segons digueren
liadell, el qual va fer una expoAUDIENCIA PROVINCIAL
els agents de l'autoritat, en el moment
siciú de le, finalitats i les Orienque els feien dissoldre, Josep RoSecció primera. — Un jurat per
driguez va separar-se del grup del homicidi contra Manuel Díaz i un lacious de l'organització 1 exqual ionnava part, h recolzant-se en altre. Un divorci: M. Llach contra preeeil la seva coullanea en l'e(i•
cacha que Matara de tenir la reuna paret, comeeeä a disparar contra A. Segura.
els agente.
Secció segona. — Dos orals per presentas' id, igualadina que des
El Tribunal el condeninä a la Pern robatori i estafa contra Tomás Asen- d'ara queda incoiporada al tilode quatre anys, dos mesas i un illa ei i Miguel Boleda. Un oral per viment comarcalista.
de presa, pel delicte d'atemptat, i al urgencia contra Miguel ?chaira, per
Sa.provaren els Estatuts
parament de mil pessetes de r !la coaccione.
i fttu elegit president del
i un de presó mes, pel delicte de
Secció tercera. — Un jurat per ro- Casal el
senyor Jz11.111le Serra i
tinença ihhicita d'arma.
batori contra Joan Torralba.
Secció quarta. — in jurat per abu- Iglésies, anib el qual formara n
-ir La segona, contra Antoni Ruiz,
el primer Consell directiu eis eeacusat d'haver injuriat l'autoritat. .t:is deshonestos contra Amadeu (jar- o n ors següente:
Despees de les proves , el fiscal va cia. Dos orale per urgencia contra
Ramon 011er, Joan Dalanases,
retirar l'acusació per manca de pra- Anuden Garcia i un altre i Rarnon
Reig, per robatori i tinença d'arma, Rossend Lloret, Juan mas, Emiii
ves.
coaccione, respeati,ament.
L'orca Tosen Riera, Agusti Car
* la tercera, contra Francesc
Antoni Ca tupe, J aun!.
TRIBUNAL INDUSTRIAL
López. Josep Albanacin i Josep CoiärPuiguedon, Sale ador Cardona,
dia, pel suposat delicte d'eacitacia a
a
les
den.
—
Accident
Antejudicis
la sedició. Foren absolts peroné el del treball Ricard Vidal contra Cai Itoaa Lafarga i Magda Bertran.
fiscal, després de les provee, va reti-deriaSubmnst .Reciarar l'acusació.
El Collegi daartifeas eh
MaCid, de salarie: Roser Fabregat conhisteria ha elegit el segiient
* In quarta contra Jean Guille- tra Jaume Pau.
Cansen directiu:
mota, Daniel Benegal i Angel Sanan,
Judicis a dos guama d'onze. — RePresident, Artensi Nalls; ricepel delicte de coaccione. També lo - clamació de salaris: Francesc Garcia
presiden', primer , Joan Busren absolta.
contra Alfred Barrera.
g
uet
o ; vice- president segon, Cefinalment, la cinquena, conA tres quarts d'onze. — Reclarnacid
tra Josefa Martinez i Maria Hernän- de salaris: Roc Gallego contra Oliva- lesti Miralles; secretara, Josep
Prat ; vice,s eeretari, Albert Sanadez, acusades d'hacer insultat uns rera Catalana.
guardies. E l fiscal va retrar
A les onze. — Reclamació de sala- renis; !rearme'', Ricard Ruiz;
Enriqueta Buseot contra Vic ene , • omptador, Josep Santos; biblioretara Jannie Planells: 'orals:
Ribes.
A un quart de dotze. — Peciatita- Jaume Camprodon , J.,an Font,
VARIA
tui salarie: Concepció Martillee Juaqinin 1)omenecti..latune 'MasCendrüs.
Ila estat assenyalada per' al vinent contra Josefa Escribano.
dia trenta, a les deu del mati, la presa
de possessió dels nous presidents de
l'amiliencia Territorial i de la Provincial, senyors Lluis Emperador i Manuel López i Avilés.
Mult tnillorat do la dolença F. C. Manresa a Berga, 1.751'8e;
* Al Juljat de g uär di a es e a re
-1,reahiunxotlgfdeVia- que l'ha bogan allunyat per ee- Cornissió Enllaços Ferroviaris.
(llego en el qual s'interessa la deten- pai de ras de cbas inesos de les
ció dels tres autors de Tatracament aeves tasques habituals, ha po- 1.875'30; president Molo Club
al Banc Exeterior d'Espanya a Mo- gin reprendre-les el nostre bon Catalunya, 21.675; Pera (-larda,
lar Formental.
uni: i comptiny en la prensa 2.370 . 90; cap Centre Telègrafs,
▪ Mercé Ropero, de trenta-vuit senyor J. - *ep Salva i Ssivk, se- 10.071'03; .Toan Santfeliu, ['caanys, va presentar alar al Jutjat de erttati general de laassoclació de setes 8.14275.
guardia una denúncia per bigamia Perindistes.
Contra el sen marit. Aquest fa quince
anvs que viu separat i s'ha MOKA is la marea del millor café BEVEU AIGUA
IMPERIAL
tornat a casar fa pocs mesdd
Torrefacció continua. - Rambla
Merce té presentat un plet de didels Estudia, 8
vorci contra el seu marit
Arnb d'haver romplert
* Alar fou detingut Emili Roget
La Delegació d'Iiisenda ha w,- quaranta anys de vida periodisSastres. Estava reclamat per un jutjat
per haver-se ohlidat de pagar la factura senyalal, per a avui els següents (lea en el diari barceloni "Fa Did'un hotel on s'estatjä uns guante dies. paga III e tit a
luvio", el senyor Jautne ClaraFerrocarrils Catalana, pesse* Aliir a la tarda va reunir-se el les 111.(18 i'8 ídem te Calaltinya• munl, els senyors Costa I Delta
Tribunal per proceda al , exóticas ilels 2 5.0 2 8 • 5o; ídem Guardiola a Cas- Francesc Serinyä i Livili i Fi.
a spirants a procuradors. Deis del] que es- tellar, 5.112 • aa; Ídem Muntaityn alteres, de I . Associacita le Peri ts taved inscrita se'n presentaren nou.
Grane Pendieses, 4.3 1 2; idein distes, aliaren a visitar el velei
A les nou del vespre s'acabaren els
examens. Eh Tribunal va dictar el fall, 01,d, a Girona, 7840; ídem Al- publicista i Ji expressaren , en
conc edint el OH d'excellent als senynrs cantarilla a Larca , 265; FunicuJulia del RM i Jesús Pesqueired h el lar .hect ele Morillserral, 550; Rat- norn de la referirla enfila', la mes
asar te Nostra S p nyara, 11988: varal telieitacia i enharaliana.
d'apoderat als senyors Cosme Maine. Ra•

Noticies Soltes
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Acte d'afirmació nacionalista amb
motiu de l'assemblea de la Federació
de Joventuts d'Acció Catalana
Republicana
El dissabte pas s at. al local social
d'Acciti Catalana Republicana, es va
celebrar l'anunciat acte d'aiirmació
nacionalista cm a premi a l'assemblea que diumenge al mati hacia de
tenir lloc.
Va obrir l'acte J. Boronat i Recas e ns, el qual parla en nom de la Echenació, i tot fent una crida a les joventuts, va fer remarcar com aquel'
tea tenen el deure d'intervenir en politica i con:batee la passivitat de l'antbient.
Després va parlar R. Tasis i Marta, ei qual, en nom de la Joventut
de Barcelona, va exposar tot un programa d'actuació per a lea Joventuts
d'arreo de Catalunya.
Finalment el conseller de Finances, senyor Martí Esteve, emparantse en l'exemple que donen hornee com
el nostre diustre president L. Nicolau cl • Olwer va ter una glossa als
ideal; patriótics que mouen homes
com ell que axil!) tot i tenir inés ancló per aires disciplines, formen als
quadres de la política miiitant Prenent peu d'aquest exempie exhorta els
joves perque s'enrolin als partits politics i combatin aquesta nafra de la
riostra epoca coneguda amb el nora
de feixisme.
Tots ele oradora forra molt aplaudas.

que bis aquello que essent amants
de la literatura no poden, per qualsevol circumstincia, estar al corrent
de les novetats literäries que surten
al mercal, podran, inscrivint-se en
algun d'aquests gaudir-ne. Són
admesos en aquests grups els qui no
turnio socis de l'Ateneu sempre que
els presentí algun associat.
La quota mensual que han de Setistrr els inscrits en aquests grups
85 de 0'30 pessetes mensuals.
Per a adheions dirigiu-vos, personalment o pe: e s crit, al bibliotecari
de l'Ateneo.

Assemblea de la Federad?) de Joventuts d'Acció Catalana Republicana
Diumenge, a les deu de: mati, se
celebra l'assemblea de la Federació
de J o ventuts 1'Acci6 Catalana Republicana, a la qual prengueren part,
ultra algunes Joventuts que van enviar la seva aithesid per carta, la
Joventut Nacionalista "Barcelona VeIta", Joventut Nacionalista de la Barceloneta, Joventut d'Acci6 Catalana
de Reus, ,loventnts d'Acció Catalana
d,1 districte IX, Joventut Nacionalista Republicana de Gracia. Joventut
Antunt de l'Ateneu Nacionalista Llibertat, la Joventut de l'Agrupació
Catalanista Republicana d'Altafulla,
la Joventut de Sabadell, Ateneu Catalan:sta Republica del districte VI,
Joventut del Fornent Catalanista Republica de Sant Andreu, Joventut de!
Poble Nou i delegacions de molts
altres centres an les Joventuts es
troben en constitució.
Després d'aprovades les anteriors
delegacions es posa a lectura i dls.
cussia les ponencies presentades per
!a Joventut Catalanista Republicana
de Barcelona sobre "Nacionalisme.
Esquerrisme, Organització i Ensenyament", en la discussf6 de les quals
prendieren part la majada dels ass embleistes delegats. Foren aprovades despréa d'algunes esmenes.
Es passä, d'acord amb l'ordre del
dia, a la liscussió de les proposicions
presentades, h foren aprovades la utajoria. Altres p roposicions presentades,
que es referien a l'es/nena dels Estatuts de la Federaciú, s'acorda passar:es a una comissia per a Ilur estudi.
.A cnntinuael6 es pass& a l'elecció
dels canees del Consell Executiu de
la Federac16, el qual ha quedat tortrat pels senyors segtients:
President: J. Boronat i Requesens.
Secretari: J. Aroles.
V ice-secretari. Antoni Jordana,
Tresorer: S. Molins i Salallassera.
Després d'unes breus intervencions
en l'apartat de orees i preguntes,
s'aixeca l'acte a dos quarts de tres
de la tarda.
Acció Catalana a Sarria i Bcnanova
Aval, dimarts, dia 29, a les deu de
la nit, conversa pública amb assistència dels senyors Candi Ametlla,
do Ilurtado i Eduard Ragasol.
Acció Catalana Republicana

de Matard
Avui, dimarts, dia 29, a les deu de
la nit, aquesta entitat celebrara una
reunid acordada pel seu Consell Directiu, a la qua: c,n,ida els senyors
socis per tal de tractar de l'organitzaci6 política del C. E. del Partit
d'A. C. R. senyors David Ferrer i
Ramon Peypoc, i el president de la
Joventut senyor Raid Tesis ,
Acció Catalana Republicana
de Sant Andreu
Continuant les visites collectives
, Itte all la tant d'éait han estat iniciades per Arde, Catalana Republicana
Sant Andreu, el dijous vinem,
dia 31, diada de Corpus, es tara aula
visita a la fhbrica de la casa Damm.
Reunió i surtida de l'estatge
l'entitat, Sant Andreu, 52, a les den
del madi.
Hi Still invitats tots els socis, tarallare I atinas.
— Es fa saber als sacie d'aquesta
entitat i 1 te en el sorteig d'amortitracid de cadetes corresponent al Int5
de maid han sortit els números 13,
43 i 101. Els posseidors poden retirar
corresponent.
Ateneu Català Republicà
del districte VI
Aribau, S, baixos

LA COMMEMORACI,' DEL
CORPUS DE SANG
Al local de Patria Nova se celehrä
diumenge al migdia, una reunió de
delegats d'entitats per tal de portar
a cap l'homenatge a Pau Claris i
celebraci6 de la luctuosa data del
Corpus de Sang de 164o.
En la reunió s'acordá, en principi,
que es constitueixi una Comissió, integrada per les entitats Ateneo Martí
i Julia, Patria Noca, La ale, Agrupació Catalans d'América, Centre Catalanista d'Esquerra, Unid Catalanista, Associació Protectora de l'Ensenyanea Catalana, Orfeó de Sants, Els
Nets dels Almogávere, Casal Catalá
Martinenc, Nosaltres Sois, L'Intransleant 1 Germanor de Xile. Fou ele.
gida per a president la Unió Catala-

nista, i la secretaria confiada a i•
Joventut Patria Noca.
Els reunits acordaren tot seguit
sitar la Generalitat de Catalunya
l'Ajuntament de Barcelona a assistir
a lacte d'ofrena flors al niorniment de Pau Claris el dijous einem,
i a més convocar una noca reunió
per a avui, dimarts, a les deu de :a
nít, al local de la Unió Catalanista
(Canuda, 14), per tal d'ampliar :a
Comissió i inscriure-hi totes les en.
titats que desitgin formar-ne part.
Havent-se conferit a la CrA
Catalanista la presidència de l'homenatge a Pau Claris, aquesta vella en.
titat patriótica demana als catalara
i a totes les entitats d'esperit nacional
català que el vinent dia 31 vida:tia
portar una ofrena a l'estàtua del pm.
clamador de la primera República
Catalana. La Unió Catalanista, pes
tal de coordinar els treballs de coi.
laborad?) que vulguin prestar-li les
entitats que s'adhereixin a Ilotasnatge, prega a totes les que no ho
tinguin ja expressat ata que avui, et
les deu a les mane d'aquesta nit,
ho cornuniquin al seu estatge socia:,
Canuda, 14. principal.

n••

UNIÓ DEMOCRÀTICA
DE CATALUNYA
=o Avui,
5, a les vuit
vespre, la secci6 de Joventut de heu.
tiras matriu Dernocritica
Catalunya celebrará junta genera:
extraordinäria, per tal de designar
els comprornissaris de la secció ai
Cortares general de Joventuts del Paz.
tit que tindra lloc el diumenge que
ve, día ro.

Cursos i Conferneies
ORIENTACIÓ PROFESSIONAL

Conferencia d'En Rafael Bori
Davant de nodrida i selecta concurrencia femenina tingui lloc a la
Sala Mozart la primera conferencia
del cicle organitzat amb motiu de
la Setmana cc l'Oficinista, havent estat confiada al professor Rafael Bori,
el qual desgraná el tema "L'Oficinista i la seva orientació proiessional".
Comença manifestant que degut a
la forma empirica com la dona ha
envait les oficines comercial; per tal
d'auxiliar l'heme de negocie, se l'ha
batejada amb un nom injust, ja que
hauria de dir-se . li secretaria comercia:, si bé la causa radica en la manca d'una escola especial per a ella
Oil educar-la per a la tal tasca.
Pass de manifest la paradoxa que
havent-hi tan poqaes biblioteques
existeixi de fa anys una Escota de
Bibliotecàries cada dia mès floreixent,
i en canvi essent snobs els milers
de senyoretes que presten nur ajut
a les empreses cornercials encara no
hi lía haut qui es preocupes de donar-los ia merescuda escala, ni tonspee ningú no ha tingut cura que les
venedores de botiga i de basar poguessin tenle una instrucció adequada.
En la seca dissertació el senyor
Bori presenta amb tot detall els programes de l'Escota de :a Venedora,
la dEstudis Comercials per a la dona
i la d'Alts Estudis Comercials jemenins, de Franea, sostingudes per la
Cambra de Comerç i amb cariater
oficial. Féu ressaltar la importancia
que donen a la part de secretaria
comercial, els coneixements necessaris per a l Cl que són objecte d'indiy ació a pan en els enunciats del
programa, tota cegada que la secretària comercial és el braç dret
comerciant.
Explica que el primer jineta tel
a casa nostra km la preseatació d'un
pla per l'ex-director general d'Indüstria senyor Ferran Culto, en 1921, al
llavors president de la Mancomunitat
i mes tard el que el conferencia:ir p rosanta a l'Instaut de Cultura. en 1926,
per a restabliment d'una Escala de
Secretar:es Comercials, pla que ara
ha presentas al conseller de Cultura,
1 que espera que la Generalitat prendra en considerad, ' , atorgant a la
dona que treballa al comerc, el que
de tant de temps té merescut com
a ensenyament ntiusins. Aitti Catalunya donará l'exemple, com ja ho ha
íet co altres aspectes.
El pia de l'Escota de Secretaries
del senyor Bori compren: Correspondencia comercial, particular i de venda, classificaciú i adata s.ervei de
premsa, composició i redacció en general, calcita comptabilitat, estadística
numérica i gräfica. organitzacid i documentació de les seccions d'una empresa, técnica del negoci, secretaria
particular, legislad?, comercial i social, nocions d'art i literatura i dues
Mengües estrangeres a part del català
i del castellä, com a Ilengua mate la
primera, i comercial la segona. Les
alumnes !lauden de sounetre's, primer. a l'examen científic de l'Institut
Psicotécnic de la Generalitat i a mes,
la certificació oficial seria obligase,ría, com a ensenyament minina a tota
senyoreta que tingués menys de trenta anys, actualment. 1 el comer,: no
podria admetre cap empleada sense
la posseasiO de la certificació referida
eona a indicadora d'aptitud mínima.
Leo associacion s profes s i anals i les
acadendes particulars tindrien cura
de P re narar les alumnes d'ensenyanient Ilitire i establir cursos superiors
i de perfeccionament i especialització.
El senyor Bori fou molt aplaudit i
felicitas pel sets eneertat ola.

PER A AVUI
-Centre Excursionista de Catalunya.

Club Alpf Carate. — .A les 19, orga',nudo per la Secció d'Arqueologia
Inti de les activitats d'aimest Ate- i HistOria, conferencia pel senyor Gui
neu, que pel seu carácter cultural !S- Ilem Btisquets sobre el tema "Note•
levindri sens duhte una de les mes sobre la protecció de monuments
importancia, eón els grups de lectura llora interessants".
.1 ,
s'estan formant actualment, ja
Societat de Tisiologia. — A les 15.

sessió científica, en la qual es cleenrotHaran les comunicacions seguents: Doctor Al. Caralps: "Operació de Jacobaeus amb instrumental dt
Graf". Doctor C. Xalabarder i se.
nyoretes 1.1. Barnils i I. Bola: "Re.
cerques sobre l'acció del tiosulfat
dic en la tuberculosi". Nota IV. "El
potencial d'oxireducció ceHular". Doc.
tor LI. Saye: "Trenicectornia bilateral successiva".
Lyceum Club (Fontanella, tS. tercer). — Ales 19 . 1.5, Maria Pi de
Folch donara la cinquena coneersa
d'Ètica, resum de les quatre anterior!.
Societat de Cirurgia de Catalunya.—
A les 1930. sessió cientifica sota el
següent ordre: 1.—Comunicació de!
doctor _Tosen Malaret, presentada rel
doctor J. Mas f Oliver, sobre `l'e
cas de sitas inversas", amb presea•
tació del malalt i radioscópiee.
Comunicació del doctor J. Pi i Fi:vares, sobre "Un cas rar de flern6 V.enyós de la paret abdominal".
Ateneu Enciclopedic. Popular. —
A les ara conferencia pel mestre Manuel Borgunyia Tema: "L'educaciO
musical la lógica-.
Ateneu Popular de Gräcia. — A :es
conferénoa pel senyor Joan Roldan sobre el tema "Meteorologia i
navegació aeria".
Agrupació Catalans ¿'América
(Ronda de la Universitat 1, primer).
.A les 22. "Els catalans ¿América en
el centenari del nostre Renaixement",
conferencia pel doctor Josep Riera i
Puntí.
Societat Oftalmológico de Catalunya. — A les 22, arce en !a qua!
e: doctor Francesc Bordas desenrot•
Haré el tema "Algunes consideraciou
practiques sobrz, electro?diaiäquia".

Casal d'Esquerra "Eetat Catalr
(Corts Cata:anes. 627, principal. pamera). — A lea 22, conferencia a cit.
rec del senyor Domènec i
Vida!, sobre el tema "Sacionalisme i
obrerierne".
Ateneo Enciclapidie " Sensor')
Avant". — :es 22, Octavi Saaer
donará un, canierencia sobre la !PetOria i
•c: de "La Vea de Craillil n

L'ACTUACIO SOCIAL
ELS OBRERS
Constitució del Grernt de l'EngrCs al C. A. D. C. I. — La Seccia
dufganitzadó 1, 'are-

ball del Centre Autonomista de
Dependents del Comer( 1 de la
lndústria convoca els seus asse•
dais, dependents de venda a l 'dt.
grúa, per tal que aesisteiain a
l'asseniblea general extraordinaria que listara ou avui, a das
<pialas de deu de la vetlla, de prilucra convocatria, j a les deu de
segona. i Fordre del dia de la
qua! seTit:
Constitucid del Gretni de Ve la
-da
it l'Engeas i nomenament
consocis que helaran tfinlegrar
la Junta directiva del Gremi.
La Secció prega a tots els seus
asaociats empiezas ea el comerç
a Faltaras que s'interessin rer
saber si figuren inserits en PI
Cene del sea Ram. Interesse fer

constar que en la votada seis
podran prendre part els ass'''
cials que figurín en l'esmentat
(len a,

agitit
't%
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LA PUBLIOITAT

EL CAMPIONAT DEL MON DE FUTBOL

Espanya va vencer el Brasil per tres gols a un
Eis peninsulars, superiors en tècnica 1 en conjunt,
s'asseguren la victòria a la primera part
iontra tots els pronòstics...
vemaat e:

Ileas

-1, comentat tot el parta.

espanyola, batuda de bell
,ar tata la premsa italiana, va
:estadi de lieneva amb el pro,: fer quedar malament tata la
a que tan injustament ha traztat
L'opsnao general, inraja, Con: C5 natural, pe la n'untas
. va assistir al partit ediamen,:e i-.er a observar ei joc dels iutara adrefsaris. Aquesta seria obvi manifestar
aaa es tractava dels brasilers. Ja de
saa, principi horn va exterioritzar
zsainent totes aquestes supoms. Els
-rasilers en apareixer al camp van conçassar a l'instant el • v i plan - dele
sal-. cinc mil cspectal ora auz 10vaa
assatn. Van jugar Le'IS.2 e, hand,c,a,
seu pubbc, SC" . r de ben prop
dus quants milers de compatriates aue desitjaven i esperaven eixis ai: al seu easMi favorit; Brasil estava
i,, seniiisat per Genova o, almenys, els
- exquisits cafés. Les relacions 'de
`:tarnbe neixen d'un sim- afer comercial.
fanameat de :a manca d'optimisa, .ie l'equis) espan:,ol. Übseraant seta:et tot el laxes pe: qual el selecrador eapanyol sha vist obligat a
aiissar per a designar l'equip que havia
de representar Espanya a erenova con:r c B7a s. i: Veurein CO :11 aquel:tes
aren del tot maliciosas. Per
an da la baixa classe del futbol
per altra. la no aaceptació de li:.. e club. 'carien er.voltat les persreativis el e l'onza nacional d'una capa
cf. -a:certitud. Tot e cae acaban d'expoear encara venia a:franja: per la classe
er l'adversari que havia correspost a

Com E3ranya va vencer el
Brasil
:razgaernent Lspanya va superar el
asea en l'aspecte conjunt que
L sertip espelnyoi r iornir Un prinicrtemps admirable., principalment la
mitjana i el quintet atacant. La
natjana va estar incommensurable;
.ait una davantera alI. blir.cadiesa,
,-."2.:fa per virtuosos de la bala, el
nac: deis mitjos espanycls va lavar
cifscnvolupaa una tasca csgotadora
fer a mantenir a ratria els ninämics braA Cilaurren, particularment,
:
,Dr:e5pundre en taso per cent mes
zrzsaa. El jugador va tenir cura
¿efectuar el marcatge de l'ala Bartesea.1.Ts..üidas. Aquests elements rarament
s - ,:naverv reme que Cilaurren es dis'
a inutilitzar eis seus avanaaments.
També Marculeta va estar al nivell del
soaa cempany; la seva balsa estatura no
ei. ser obstacle per a vigilar constantr,e;-, an heme com Waldemar. A forca
io:untat. i ama la reserva deis seus
- :7505 teZniC5. cl petit Alarculeta va
--strar novanient que elicara hom
. e mptar amb e:1 per a lluites decisiA! ecntre. en una alçaria intermes
afuguerza samba. es sa desalaear
• Sohretot al primer temps va acabar
.:irrodonir
amb encert la collesió total
c
• :a li;na mitjana. La davantera tan;- va estar encanala en extrem;
Hza CII aqueas alrecte va fer reciir
boro cl dis--arsmtepIlunyäq
:: • gia per la -bala roja-.
.
Amb la bala els peus Goroztiza
semblava una sageta i scmpre arribara al sea objectiu. Prop de la E1:ia de -kick - , quan la passada ha
desser oberta i esdeve, per tant, pelosa i ansI, l'adversari sortejat, Goiaztiza trametia e:, (entres ami) una
arecisieo no igualarla. Lis altre bubas,
lraragorri, va cstar tansbé encartar
en extrem. Segons ens va manifestar
gernia del celebre seleccionador
iiastriac Hugo al eisl, va restar encantat d'Iraragorri per Casar Velan ‘ ent es i ,anyal que posseeix anea carafteristiques /tes annilars a la deis
aros," anglesos. lraragorri, amb la
ala als pens, avançant en ziga-zaa ,ta, deixant entera mi ad, errar % que
batut per la preczeio lliurava el
ceatre al seu clesti d'una manera unatiablc. Lángara, Ecsperanca de l'eoaap (parque encara no ha arribas a
; erieccionar-se, tècnicament parlant),
vr tenir monsents grisos s ltres Ciierial- En aqueat aspecte cal consigo ar, en cocaste, d'haver inarcat el Bra
primer gol, ima contraolen,i--1cl
va capitanejada per ell, parsonalinent,
i que a Iilesa velocitat va trametre un
tret distant, paró fOrtissint, que no
ésser transformar parqué el portar
lirasiier cstava ja contagiat de Zamora. Lafuente, anili el neu astil no
alt vistós, va ésser un bon eiement
ir Eatac. Lecue, eil canvi, va estar
a-regular. L'única qualitat que posatela i que per aquest motiu li ha
Jalgut que el fessin intcrnacional: mobilitat, desmareatge i ésser un quart
qugo no varen brillar en aquest parti r. Ens resta parlar de la defensiva.
principi va estar bastant irregular.
uriaco, especialm r at, va tenir algu
fallarla de les me poden reportar-na
,amseqüencies. Quincoces, pel contrat o. va ésser el defensa elegant i de:Kilt que arnb les say as intervencions
ea augmentar la cautela als jugadors

1*.

Inesperadament Holanda fou eliminada per Suïssa, el mateix que Argentina per Suecia :: França,
lambe va resultar eliminada per Austria :: Alemanya vence Beigica, Itàlia els Estats Units, TxecosResten, doncs, en línia Alemanya, Suecia, Suïssa,
lovàquia a Pomania 1 Hongria a Egipte
Dijous es jugaran els matx de quarts de final
Txecosloväquia, Austria, Hongria, itaiia i Espanya
brasilers I iinalment resta Zamora.
(atie dir del coles portar que no
satagi dit i repetit moltes vegades en
partits incerts: Zamora, en aquest
partir, va estar cosa en els millors
temps: va parar el que era impara
esté, decisiG i agilitat.-bleam
Va ésser la mascota de l'equip aspaovo

(DEL NOSTRE ENVIAT ESPECIAL)'

Els Íos cris han ;algar donar ia raa.
Estanya, "segoria si'rie" oficial, ha batid accisivament ei Brasil, conszdera:
rels organitzadors com und de ¡co ¡rimeros pon:atetes finboiistiques. Ens ale! irent ntelt ciet resultar, que ha d'influir
la moral dels nostres Jiigadors datan!
El
el
dcl matx de ditenas contra Italia i ovo,
Els allrw resulta!: han dona, a lza ila'a
ha rcviseolat ¿co esperances deis aficioLa Iluita va tenir diferents alternadificils a Austria i a Txecoslord--dora
trticn, tiesp r is dels furtits p n tivcs. Prinserament d'un joc cobejà;, nats que
quia
i
A:manta i Hongria han
contra el Sinuferland, qua no triportas amb entusiasme i amb gran ya- ,ate
na-no cap -chance - dins cls cquips que 1cncitt amplament els' seas canten:caes
pidesa. En els primer; moments el
havorn d'eposar cls sorteigs. Calia trimcrs.
jc,c va tendir a estar iguaiat. El; adEs planreja de seguida una qiiostiel inLes
versaris respantea immediatamem :cure l'entusiasme del fziblic depoder
qmictant: el ,q11J,:3ador del campionat ha
Lerts en saber-se el resultat j:r a
amb una rèp?uca E Brasl, cal ler
de
sortir del grup hälia - Esfan:ia o
meres tases, va fer honor a la fama dir U11.7 t . ..gJda MéS <pf si Cl
del d'Aust r ia - Trecoslordquia. Es cert
de qué venia precedit: els seus ele- M1ACS eyadea nn reopon a una crida
tar que Austria. requip que rennei.r més
meras atacants Leonidas tWaidemar, t'eta a ralicie uis degut inafar
alfaro,- dels que
mestissos, ballarins excéntrics, que ir les regOde$ a un descoratjament que lr o nbilics
fe! es el . V ‘ . 0 arup ha de trobo r -se amb el
manca
dantas:asure
ro
ras
a
atta
fan de la bala el que els plan, amb
guanyader del parle de diiosss que es
la resta de la davantera varen arri- nri; s t'Opilar deis esports.
Dels residíais duquesa primera eh- iuinrà a F/oroleia entre Espanya i /fabar a fer-nos creare que requip aspaSic; a l'esta& "Borlf. i ditinut de Musa
vire
el
nariznyol es trobaria arob vn adveraari minararia, que ha rCdutt
qurdard d'Esparrya dioses caracteristiques tan destelle- arr tic participants, cal remarcar que solini. Per3
gudes que els seria diiicilisaim dc po- tres de les linctibiS "SegOila hall Itillia! N'ose:No-ea, que hem segun ter rdder-los abatre. Passat aquest instan: idiminat el Brasil. Argentina i Holanda, dio la p rimera part
jupa, tauen qué els brasilers CO varen desis . crnisiderades. des del ¡un: de tisra buro- ira
Brasil i que hent Ilegit el fe.- deseriatie,
ainb
mis
rirrits
que
Espanya.
car a fer un jc.c bell, precis, materelircsertfauls
:1 pels
Suecia i Suissa.

partit i

INTERMEZZO

seu domini

màtic per la galeria, l'onza hispä va
contraatacar arnb eficäzia i va aconseguir conservar in avantatge que, a
:a segona part eh ple domini dels
hrasilers, els va essen molt caneenient.
Francament hem de manifestar que
el partit no va asear pradig en fases interessants. Llevas deis vint-icinc mimas primers del primer temes,
eis retants varen passar deaapercehuts. En partits tan decirlas, en que
la tenso nerviosa des jugadors arriba al misas. manca aquell aplom tan
indispensable percute el joc sigui desenvolupat en la seva essencia. De
totes maneras la Ilota va revestir
en alguna ocasió isolada molta vistositat.

La resta deis jugadors

brasilers
que liczn parlas deis denteras
més destacats de l'onza del Brasil, bé
estarza també que esnientem Pedroza, el porten, que va demostrar asear de primera categoria per la vaseguretat i astil que va demostrar. De la defensiva, Sylvio el back
dret va estar ntolt irregular anib relativa facilitat podia ésser passat. En
canal. Luz va estar molt encerrar. El
mig-centre Martin. regular en teta la
partida es va fer remarcar igualment
que Tinoco.
Ja

L'àrbitre
lira designas ralemany Boleto.
D'estatura baixa i de complexiú robusta, el senyor Birlem va creure
convenient que des del centre del terreny es podien seguir amb encert les
incidencias de la Duna, i d'aquesta
manera els "off-sides" els va de s eoneaxer durant tot el partit. De Inés
a mea, tenia el criteri de no assenvalar les faltes que aren "foulds''. Per
ia nostra part, no crelein que perjudiques cap dels dos bändols, encara
que liagim de discrepa, dels trama
mil brasilers que assistiren al partit.

El partit
El., mides i l'arbitre

No es va poder arribar al cosapiel. Les tribunas presentaven un pobre aspecte. Les populars, quasi plenas. Hom calcula en unes aa.r000
persones les que bi varen assistir.
Els primers d'aparaixer al cansp loren els jugadors espanrols. Els brasi:ers escoltareis una hisponent ovacié. Arrenglerats al centre del camp.
els jugador; espanyols aaludarea e:
pitblic andi el clässic hip. hip. hurra:
Els brasilers, per recompensar l 'enyorament de la seva patria, varen fer
la salinacie, ieixista. L'Estadi vibrava
ii'aplaudiments i mocador: que corresponien a tanta gentilesa.
Les formacions dels cquips varen
isser les següents
Brasil: Pedroza, Sylvio, Luiz, Luz,
Titioco, Martin, Canalla, Luisinho,
Waldemar, Armandinho, Leonidas i
Bartesco.
Espanya: Zamora, Ciriaco. Quinzoces, Cilaurren, Muguerza, Marcuieta.
Lafuente. Iraragorri, Langara, Lecue
Gorostiza.
Els lira silers porten pantalons
blaus, amb jersei blanc. ainb i
punys blaus. Els espanyols pantalons
negras, jersei yermen i mitges amb
els colors republicans.
La llotja presidencial
A la llotja presidencial, ultra le,
autoritat s locals, prengueren seicilt

els senyors tlsot, Rastel,. lrezabal,
(jarcia Duran, Palacios, Oliver de :a
Federado:, Nacional,
Els alraveus funaionen
L'espiquer entra en funcions. I.cs
forinacions sim anunciadas públicament, aixi com tota mena de detall,
rvierents a ForganitzaciO i a la resta
deis partits que se celebren en calmar

Els resultats dels vuitens
de final
A Florencia
ALEMANYA bat BELGICA, 5-2
A Bolonya
SUECIA bat ARGENTINA, 3-2

veritable hiela —, hern de sentirortintistes tot i reCOnt'irce que el
fet dc jugar els italians a casa sera, on
it gualtyae 1511 partit decisin en fan una
qiiesiió nacional, es Un pas dificil, potser
el mis dificil, que Espe.nya pal trabar.
Pub oniOlora 1:lenicament que els brasilers roa ho sen, i Espanya fa ha batid.
circionstäncits pitjors, Italia a Casa
sera.
El ice deis nostres selecciones ha
estat molt entusiastic, i tot fa esperanear que si surtinibiris davant d'Italia no
Sand scuse oferir ji relisti'n:ia nh's unrotant que trobin els jugado rs de la
-squadra aszurra - en aquest camfiortat.
Nosaltres, que sabern que el priblic i
critica no rus han frutal 0171 /., inaSia
j usticia abans del rna/x anzb els fircaritnidricm que els nostr es punaders
cionessin la nora sensacional del eampioIra( del mil ,: pucnyant gis P ropieraris del
terreny i favores en oquesta (licita, quedare en tina M'oció fraucatneuri tri:i!...viffild per a ertirOc qtr-SC . n rl trofeitinaxim de l'any esportim
F.

La segona part
EL BRASIL ZOMIN.4

Surt el Brasil. Leonidas trame un
tret que Zamora, arran de terra. rebutja amb els punys. Zamora Harca a cada
moment.
Els brasilers marquen el gol de l'honor

Porten, de joc ro minuts. La davanA Mita
tera americana actua a tot tren. Els esSUECIA bat HOLANDA, ... 3-2 panyols es mostren un sic fatigats. E!nalment. Leonidas agonsegueix el seu
A Trieste
TXECOSLCVAQUIA bat ROMA- abjactin en batre Zamora en un enancas.
"Brasile, Brasile!"

A Toni
AUSTRIA trat FRANÇA... ... 3-2
A Nàpols
HONC.RIA bat EGIPTE...

El ptiblic italia crida arab tota la foro dels seus pulmons als jugadors brasilers. Aquests, perla senten els afectes del cansament i es repleguen a la
4-2 defensiva.

A Genova
ESPANYA bat BRASIL... ... 3-1
A Roma
ITALIA bat ESTATS UNITS. 7-1

Els quarts de final

Una gran jugada de Lannara

Amb una rapideea vertiginosa, Ungasa des de la porta espanyola avança
i sorteja ele adversaria que troba en
ei trajecte. Sol davant la parta, trames
un tret impressionant que dissortadament va a iota. En prenti de la seva
jugada el punt era merescut.
El Brasil mar ea Per segarla regada,
pera._

Ea jugaran dijoitzs . ilia 31, i
L'arbitre te la si.ikst per no seguir co
sialu els següenliez
ucuC use /linea en pie on, s ama JU>slail e> anuiTat, a.l insslue
A Milä
ola: protesta.
ALEMANYA contra SUECIA
alactl f uss al pozal
Cap az
tau,
t>iJallysilS
A Toni
AlaqUell a lauta. Lailgarst 1 liURntlaa
SUISSA otra. TXECOSLOVAQUIA
ell 111Vilea UtZanuit>.

A Bolonya
AUSTRIA contra HONGRIA
A Florencia
ESPANTA contra ITALIA

Rectal Lecue, el mina a passar a GoEl ¡oc és
r ostiza, el qual dribla 5 Irjo. que inCorvespon surtir a Fequip e•panyol. tercepta dins llueca antb les mana Es ayEls remiten; porten a cap un avanç. settyalat penalty contra el Brasil. El tira
ELS PRELIMINARS
El Brasil és castigas ami> cop fraile Iraragorri i vs transforma( iäcilment.
Espain a, 1 - Brasil, o.
per mana, de Leonidas. El tira Citaste_
continua Macana PeE! Brasil reacciona
L'expectació que ha desvet- ren. Espanya obligat
a
Ilani,ar-se
als
droza es ven
El gol aconsecuit Par Espanya ha esde
Langara.
Interve
novainent
Ilat a Genova
peus
timulas en gran manera els jugadors
el portee brasiler per deturar un tres brasileTS. AtnieStS. en Une d'abatre's. es
Genova. !a bella ciutat noediterrii- de Gorostiza.
Ilancen a un atac continuar. Zamora innia, patria de tants homes illustres,
Una alidada mawrilica de Zamora
tervé andi el srn astil i la seguretat tan peamb les reses espléndidas avingtple,
El Brasil contraataca. El joc és culiar seca l i n tusa jugada el gol era
arbanitzadea al-1lb astil depuras. d'entre les quals sobresurt la Via XX de rapid. El' davanters brasiler; e• imminent; placat a trua,
desplacen
amb facilitat. t iriaco falla allunya la bala per casualitat.
veritable
joia
artistica,
Setembre, una
no compta, pero, en raspeare espor- sovint. Luisinho mita a osigle i ZaEstatua reseca
tris, arnb un club que representi dig- mora desvia a (Ornes-.
Per mitjá ole La fuente i Gorisstiza,
ha un tres diraragorri des de
nament el futbol genovés. El futliol.
Es t omas a fa igualar la palestra. Un tret
a Genova, passa de bastant taima Iluny, que el portar bloca.
kl darrer is rematar amb el can per
enea una profunda crisi. Per tant,
Lisa ocasió per al Brasil
Liangara, que el portar atura.
l'avinentesa de pre:mciar un parta
Quan portávem vuit mimas de ioc.
EI segon gol d'Espanya
internacional, i mis tractant-se del Armanhinho recull ando el pit tina bala
Succeeix al cap de 26 minuts sIe ¡oc.
Campionat del al,'" no cal dir que que Quincoces baila fallas, i l das ant
ha mobilitza t una massa compacta zamoira, tramar un tres impressiconant Ciorastiza avanea fine pum de la lira
de kick; els jugadors 5611 passats fail'aficionats.
en una attirada
iihnent HM/as una passada enilarrerida
D'alguns indrets d E pan ya lambe o l or el porter isaciona .,
liS illenys anpressionant, rebulla a
langara, el tnial tacilment xuta vichan arribat expedicions.
oler. Zamora es oracional.
totinsament.
ra
al
taca
Lapu
Espann a, o - Brasil , n.
Les característiques
I angara avafica ando la bala. Passa
darrer pura d'reanya
de l'Estadi de Gènova
Laiuente. que s'interna i trames un tris
Al cap de al minuts de joc. Gorospan. , que Pedroque
desala
Luir
a
pala,
Ti una forma rectangular i esta
tiza torna a intervenir. Parva a Isecue,
proveit de quatre tribunas que voltea za aconsegueix deturar-lo. Lecue
enclavara, merare que el Porter brasiler
el canip de joe. Va ésser constrult ia rústica, especialment el darrer. inquieten fa un aterratac i la hala li arrabas
rnalts anjs, peri, ha estat restauras sovint el tercet defensiu america.
sada de les inam.
Alalabarirnres ter-inri-tes
iluDes vegades, i l'any 1932 va i•ser
Espanva. - Brasil. a
totalment reconstruir. Les dimenEl Brasil damilia ter nonnicnts
1.eonidas i Waldemar, dos mestiesas
SiOns que posseeix san reo metres de dinamice, executen uns driblings mnit
La davantera brasilera parta a terme
per
6410
d'arnple.
La
rabuda
lang
I
vistosos, alegaras, pena ineiicacas. la alguns avaneaments, en ple of f-side.
es calcula en unes 51. 0 00 persones defensa asomarla i ele suat os ales des- uds z es fa remata ar per una serieLeode
assegudes.
fan trot s. els seus propOsits. encara que olriblings.
es trobin a nnet metres ,le la porta.
lis/t ei a ataca
Leal, va ;narra el primer gol
El partir ja entra en el s et' neriode
ARMES PER A TOTS ELS ESPORTS
Al cap de i6 minuta Espans a aun- final fraragorri i Laineete entren en
ArIbau, 36 - Terfea 32913 segues warcar. Lafuente P assa a (Toros - aecii Geresti7a es !estoma per algonts
tiza, ei qual • ei beneficia d'un cerner. monients. El parta es finalitzat.
italians.

—

1, • forme.), contra Espanya
.11 sie siC 5 11111111n sie ju‘ .spassaa

- 3 aastle,assa ama peiaasta, per taita th:
..1Jiticu • %% tunanta:. ea lulo ct lusitela
Sarasa le.mieStacw gua es Ut;
aluS111.1C 1.1 Lita asao suati,at, perla ‘.asziora cI treu a - uut .

amista apiauutax el poner l'aduna:,
Estaiisa cm:ara domina
Eneer5 as 11110 1 siel paria els aspaa> Vis aneara toiltell a Pala Una aVIllt.11,t,sa Je marçar nosaineni. Lasigara sioutsitza un (tal du lAurunlait >MILI una
es cap, que es pat turna.
iiitti a rrime al final

Lanzara, sol Tulum la pOrta, ea caeregat .1110 vsuiencla yes rurter Ura>lier.
a arbitra ja IIV assemaia cap 1 0 150 per„iuç el parIll e> ilnantrat,
125 jliztudar.i ziesjifen
lis ha una peina incicienta entre els
CA> sit>i0111/iiertela,
i llbaUsle 3.
asuga eis satis "poutaine a altealxar l,;usual, 01110 si> Dei:L. 11er, El pumic amas,dala ets una amo entualasme, 1 el; alMeS, eia eapaieuis, eta aeiii11114a4 ama
,:erta !rector.
12 parld tf:spama - ltàlia que doon,
sie calentar a l'Estads "baria', de
etorelleia, 50 tic 5cr y te als jUgadOeb tbpanyols per a estunular-los per a vencer
,a - 55uadra unirlas - ¡ contestar d'una
manera

puSttiva el menystteeu ittle han

rabia taus de la prasma com de la imicialitat del públic. A vencer, dones, la
tralla!
)(neo ONCINS
tiennea, ‚1 7 rnaig 194*.
COM PREVEIA LA PREMSA
ITALIANA ELS RESULTATS
DELS VUITENS DE FINAL
•om es natural, ell aquesta dan- era
¡esmalta, la premsa italiana ha u Oigas
ocupara-se extensament sobre les itICIdenrics dels vuitens de final del Can,pionat del Mesa Els italians, per a assegurar l'exit econCtinic i espectacular
del torneig, no han regatejat cap esfare. A grane titulare, els rotatius enz

aiiabenten de tot el que s'escieve en els
vuit camps anemias. -El Mis grande
torneo del mondo - té concentrada latencle general, Heus aci com comentava
els pronästics dels vuitens de final l'important rotatiu esportiu "La Gazzetta
dello Sport”:
A Näpols, Hongria - Egipte. Els bougaresos jugaran amb vint-i-dos ulls
oberts. Rezerdem alió que eadevenia un
fa den anys a París. Pot aorta
a la ruleta dues yapadas seguidas el
rnateix número? Els egipcio arenen amb
aquesta possibilitat. Els hongaresos i
nosaltres, no.
A Roma, Italia - Estats L-nits. Donelli. Contra en S mexicans, ha marcas
quatre gol:. Atenció amb
Per!) la riostra "squadra" batirla de
perdre. oblidar-se que és :a "squadra
azzurra".
A Génova, Brasil - Espanya. Zamora
estä molestat perquè el Comité ha negat
S espany015 la categoria per esser
"caps de serie". Per demostrar aue té
rae, haueä de blocar totes le: hales deis
brasilers. Alguna, crciem que pa5sari.
Probablement passarà també la bala de
la victòria.
A Teri, Austria - França. Els francesas. en tornaba, ean sempre perdieses.
?irguen amb furia 'latina", i aquesta
paraula suat en e!, veus diaris en grano
utulars. Davant dels austriacs ne ti res
a perdre, i sf un benefici. Sortida favorable, pareo a l'arribada hl eeran el,
'lomas de Sindelar.
‚A Mili Holanda - Suissa. Es la
nartida anivellada del dia. Wand Der
NIetilen ha polit be el seu conillet-mascota. Els suissos, eneeraljals per recents ixits, compren peder guanyar.
All untern pels holandeses.
A Trieste, Txeeeslovaquia - Romania.
Un p asseig saludable de l'equip potent
que t tots els asas del futbol hohem!?
is Bolonya. Argentina - Suecia. Heus
aci una incògnita. La inciagnita es rea resentacia de :a guatitas de rei s trip sudamerial El joc ten rapid. T'al nostre compte, els àgils i elegants unces
laminaran.
A Florenaia. Alernanya - Balgica. Segens els caleras alemanys, els diablas
rojos honran d'enta t:nar-se'n amb la cua
nutre les carnes. F.15 alernanys guanyaca n . pert; sambb estavom se g un de atta••v ar els irlandeses a Irlanda - Bgicro.
El joc dels llatins te els seas cops guaayats.

L'equip auetriaz sa demostrat una

ibsoluta descomposicio, i les jugadas,

especialment les de la davantera, han
estat caen:aires.
La segona part no ha portar cap
variada en la ¡asesina del joc. Eit
irancesos han persistit en llurs ata.
nats, que si be eran perillosos, esta.
len mancats d'etectiritat en el maniata decisiu. Als trenta-un i als trenta-dos minuto. s'han registrat ducs
aerillaaes jugadas a poca distancia de
la perta austriaca, Derb Platzer ha
pogut allunyar cada vegada
naea. A la fi del segon temps subsis:ia remnat. S'han fet necessäries dues
mi/Arraigues de quince minuts, amb
descans de cinc entre l'una 1 l'altra.
Els jukadors, en començar la prärraga. tetan extenuats. Malgrat tot. el
,oc segueix magas. A:3 3:5 minuts,
el davanter tenue austriac Sindelar.
xuta a gol. El portes- francas no l'Iza
DOZUS parar perqua es creia que raustriac es trobava en i que
àrbitre ho havia vist.
Lcs protestes del capitä francés nei
han ee:at atases, i el gol ha estar
donar per valid.
Un mitras després els auteiacs marq uen el san tercer gol. I ais dome.
Per falta d'un defensa, ele itanaesoa
han tirat un "penalty .' que han transiormat en el segon gol.
La sazona prórroga, malgat els esforcos dels franceses, no porta cap
variada, i el partit s'acaba amb el
resultas de tres gols a d o s a fUvi,T
cr Austria.
L'equM guanvador era formar per
Platzer. Fasta. Cisar. Wagner, Smzstik, Urbanek, Zischek, Hilden. Sindeaf., Sha:1 i
Arbitre, l'holandés Van Moorsena

Els altres nart i N de la Copa
del Món
Txecoslovàquia, 2
Romania, 1

Alemanya, 5 — Belgica, 2
A l'Estadi Berta. de Florencia, davant de nombrosissim públic, els
equips d'Alemanya i de Bélgica ;lean
disputat el partit .vtate de final de,'
Campionat del mea.
El temps ha e s tat esplandid. EIS
primers quaranta-cinc minuta, que hast
donat el resultat de dos gols per a
Bélgica, marcats als trenta-un i qua-.
ranta-tres minuts, i un per Alernanya,
al; vint-i-sis, han estas eis més
teressants de rencontre.
Al segon temps, l'equip alemana.,
ha reaccionar, i al tercer minut ha
pogut empatar. Als vint-i-un minuts
han desempatat. la victbria ha estat consolidada per dos gols mes mara
cato per l'interior esquerra als z5
al, 42 minas,.
Ila arbitrat el partit litalib Mattea,

Hongria, 4 Egipte, 2
A l'Estadi Ascarelli. de Napolst
amb molt de pulule i amb bou temps,
slta jugat el partit Hongria-Egipte
per al Campionat del mem.
Conträriament a/ que es preveia,
la tasca dels hongaresos ha estat dificil. Durara el primer seniles no liad
fet mes que els d'Egipte, i els ha
calgut conformar-se atnb un empat
a dos gols. Els maggiars han deseo.
rotllat Ull joc de baixa qualitat, i el
pliblic sita entretingut xiulant-los i
aplaudint totes les jugadas dels acus
adveraaris. Aquests han denzostrat
ile mes coneixement sie joc del que
es preveia.
A. la segona part els hongaresos
han pogut marcar el tercer gol. a
conseqüencia d'una jugada desgracia.
da del porter esipei Fahmi. Havia
moniS inoportunament de! mare. Alado,
passava als set minuts de comenea,
da la segarla. part.
Als quinze minuts d'aquest segog
temps. Szaho consolida la victarig
deis seus colors, en marcar, d'un xut
imparable, el quart g ol Pe r al seu
equip. Des d'aquest moinent, la superioritat deis hongaresos, a caus
també de la desmoralització dele
egipcio, ha estat gairebé constant.
L'equip guanyador eetaea format
aixi: Hada. Feto, Sternberg Lazan,
lenes. Patosas, Martos, Winaze, Te.
lehr, Toldi i P, Saabo.
Arbitre, l'italia Piarlas 011a,

rEatadi del Littoria. a 'triaste,
s'Iza celebras l'encontre per al Campionat del Aten entre l'equip reptesentatiu de Txecoalovaquia i el de
Romania. Contràriament al que s'esp erava, la victOria dels txecs ha estar
assolida en el segun
temps. En el primer, els romanesos
han dominat constamment, i ha acabas amb el resultas d'un a zero contra
els txees. Els romanesos han marcat,
als deu /Manis, mitjaneant l'extrem
esquema Dobag. .A1 tercer minut de
la segona part . Puc, extrem esquema
de l'equip lacee. ha obtingut rampas,
p era el doinini ha continuas cenia
favorable als seus adversario. Als vintminute, Njedij Isa obtntgut el gol
de la victbria, desprès d'una jugada
iantastica, durant la qual ba driblat
tos regulo contrari.
El 5055 dels guanyadors ha retas
d'una qualitat molt pobra, i rtinica
justiiicaciú podria ésser el fort vent
contrari que els ha molestas duran:
tot el partir.
Urquip guanyader estava fermitt
Suecia, 3 -- Argentina, 2
ami: Platija, Zenizek, Ctjrokj, RostaAl Littoriale. de Belbnia. ambo una
lek, Calmbal, Kreil, Silnj, latka
boaa entrada de palia, ha estat ce.
Njedlj u Puc.
Arbitre, Langemus.
Els millors de l'equin txec, el por
ter i els defensas.
Frontó Principal Palace

Austria, 3 -- França, 2
Lis rEstaili Mussolini, de Tori, ha
estat celebrat el partit corresponent
als vuitens de final del Campionat
del Mena entre els equips representa tisis de Franca i Austria. Sita reg;trat un ole absolut. Mi assisteixen els
ambaixadors a Roma de Franea i
.austria, ultra nombrases personalitats
italianas.
Des del, primate monteras els gols
slan demostrat superiars als je us
cantrincants. .Als divuit minuts, Nicolas, despees d'una magnifica com.
binacib de tota 13 davantera, troba
r5icasi6 de marcar el primer gol per
al seu equip. El predomini deis francesas ha estat constant durant els
arimers quaranta niinute joco Pera
iman es preveia que la primera part
amb avantatge p er als francesas i mancaven vuit sazone per
acabar-la, Naden d'un g in fortissim.
tiras de sorpresa, marca el gol de
I empat.

dimarts. Tarda, .11:i

OLASO - ALBERDI
URIONA I - GOITIA
Nit, a les 10'15:

LARRUSKAIN - TEODORO
ecnrra

IRIGOYEN III - UGALDE

FRONTÓ NOVETATS
AVUI. DIMARTS

Tarda. • loa 4.
NARRU II - LEJONA
centra
FIRNANIUI URIAY
tan 5 les 10.51i:
ARAQUISTAIN - QUINTANA II
entra
SOLOIASAL - JAURIIQUI
(Malla per cartead
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COmpary
JOSEP SANTPERE
UN ALTRE JOC NOV

•
:•
t S 'iloC
de la rasa Carol •
and
,i, nraetons notes de Balite,
i. 0. Ball:da:es d e Roberto. Glr1s.
Jazz, plano.

Muelc-hell Internacional

leran.a dunerre . . /Ha 3n, Trit,
d e ga:.t, presenta

P11 1 u 0 o1.5

Florell e
/1 1,711.5- a atar rInerna/ngrAoa,
Cinc OnIcs dles ro
1111

TEATRES

-1, 3 1 ... 10:
,:ea, e : e / .
REVISTA PARAMOUNT. LA NOVIA
DELLUCHADOR ..i. 1111 0
DIBUIXOS I PESCADA EN LA CALLE,

ot 1 Julio vinarreal

fres caballeros de frac
tina 2,1r,

•••14 7 a Aldo,- 0,enize
(Ilms Par:111)0,dd

:1..111 MI,
'1,10

S.11100,

1•1• 1410 ed1,11111/•/

tots els calbs ho stin per lz :.thorrea, apesta hipersecreció del cap,
G
que es manifesta amb rapar:ció de la
caspa La seborrea és el cornencaraent de la
ca/vicie. Combatre aquella és evitar aquesta.
No es coneix altre específic contra la se.
borrea que el sofre. 1 no es coneix mes que
un medicament aue c)ermeti utilitzar aquestes
propietats del sofre: el SULFOPII.OL, ara
de nou ofert al públic.
El SULFOPILOL no es, doncs, un producte emplric, casolä, o de perfumeria, preparat sense reponsabilitat científica. Pel contrari,
esta fet per facultatius catalans i basat en 1:emules del gran dermatòleg Dr. Sabouraud.
Es l'únic remei que li aconsellerä d seu rnetge, si el consulta. Amb el SULFOPILOL evitara la calguda del cabell en qualsevol moment en que es trobi el seu procés de calvicie.
Amb el SULFOPILOL tindrà., denles, sempre
i perfectament el cabell net i sec, evitan? que
la caspa li malmeti la cabellera i li faci lleig i
brut damunt el coll de la seva roba exterior,
MIME

yat,t E".

LA LI,A3IA ETERNA
Còmic. - Tarda: "Gol"; nil: "Al pueblo.
51 inicIdo".
(Un claro de luche hecho flim)
brail e rra r e . de 1‘ 1, 01 e • b•,1 or 1 Frederun Espenyol. - Tarda: -Un altre in, non";
5171 105
s ' El rel fa Ireballi forc,ats".
Nose4179. - T arda: "No falla lialde" •
1.a • hulapnim": nit -LOS claveles" •
"La e 5111 .11"000'.
Poliorama. - Tarda I int 1 "NI al amor n:
al mas".
Romea. - Tarda • tdt:
marnuesona".
Victdria. - Tarda i n11: "EOS:1 do ein1),; • 'den" 1 e g aza Ir 11rav64-.
C INEMES

SALONS

CINAES

TIVOLI
tul "El rey de la plata",
Edward G. 1RM ins on 1 B ebe pule].
Dibulsnb i Atracelohs .
tarda 1 10

CA•I

Y gag,

Parda I 915 1111: 'Eh Serte Se rinde".
-reune es aif", Renn' Qarat
C AAAAAA VA
i larda 1 In nil: "Äves ein rumbo". en

ecpanyol, trusta. Failleitl 1 peinare.
Attmlea
Uucumental
1115/181/IL
i lerda i 0 3 0 011: 1.. .1101do de untror.
nuiramerit larda . "E4 nego c io ante

lodo". -El 0 i 4 010 se di' Erle', eu espa•
ny ol. VIctOf Jery
AAAAA PALÄCE

cm:Hirma 1 aula: "El terror de Ion viles". "Mnialta, de otu". "Ectegantos"
EXCIVIIIOR
la,da I lEGit MI: "Arme y :05 ralrerd,'•

• únicaincul tarde). - Rer egrinos". "El
cofre misterioso", en espanyol

IR IRIA
4 l atOs 1 930 n1/1 "La 11111,UT 41(.41111dil”
i i111,111GM111 larda). "111C1/4 habla". 001111umla en espanyol. "Erodavon
tierra"
ORAN T'ATRIL COMTAL
via unher9ilaria" I "ItInie apilen eras
11C.
C0111/11 n24 345 larda:
'1 Arl A n lejan0".
-La 111111er ‘1 0 ,nuna - . "Esrlat na de la Iris. - -Santa". -El hilo laonr09193110“
1 "1 os tre s tru.-.1••••• del balallOn".
tierra"
d.• 1710 ro 1hr- 11101.
Kursaid.
111•1151M
rainent tarda). "El nelre e i d en t e I 0110:
f01 tiriO 3 O' I larda, La dama del avión".
"El dial% se dhtlerte" , en eapanyol.-1
- E3e inlvergüenza di. atoran",

Jacques
de emultrintef.". SanBaumef. -El resu e llad0". Aorta 611 1 011. Laistana.--119161
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LA PUIIIJOITAT

ta0

OVETATS

L'ESTIU
RA

Ara, en recordar-vos que és el
moment mis °portó per a l'elecció
de teles per als vostres vestits
d'estiu, creiem un deure manifestar-vos que al nostre departament
de Teixits, en fer les vostres compres, podreu admirar un formosíssim assortiment d'evident superioritat en gustos i colors de la més
última novetat

ALMACENES

També a totes les altres Seccions de
Confecció, Sastrería, Capelleria,
Calcat, Tanisseria, Cristall i Pisa,
Gèneres de Punt, Camiseria' etc. , etc.,
són interessants les seleccions d'articles d'estiu, exponents de la moda

actual
Us recomanem una visita a la GRAN TERRASSA
Lloc ideal d'esbarjo i
CAFE - BAR - RESTAURANT
Servei acurat

Els preus, com sempre, els més convenients

de rnalg de

