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Persecucions

Volta al món
Encara que donar :a volta al món

és :van una empresz. relativament iä-
cil no son mesita els ea:ala:1s que han
tingut Copertunitat sie rearazar-la i
menys encara els que han volgut co-
municar al públic liara inspressions
v:atge. No fa mcias mesos sens pre-
senté l'oportunitat de realitzar-la ja
que l'avien d'assistir a un congrés
que se celebrava al Japó i varen],
triar un itinerari que ens permetés
dentar en contacte, encara que räpid,
amb alguna paraos que es desenrot-
Ilen anib un ritme diferent (lel nostre
i que, per tant, ofereixen una visió
del que ha d'esser humanitat en el
próxius futur si Europa ha d'anar
perdent la (unció gu:adora que uns
fa por havia desenrotliat. Ens nata
coraprovar par el contacte directe amb
paisos que ens són presentats continua-
ment ccm a models, si la nostra po-
siciä era realment d . inferioritat, sobre-
tot pel que fa referencia als pobles
ibèrics que no han assolit el nivell
de progres de les nacions més :turnia-
des d'aquesta Europa nostra considera-
da com a decadent.

Hi baria la dificuitat d'establir
itinerari, que travessant els paisos que
mes ens interessaven — Russia, Japó,
Estats Units — ens oferís els necessa-
ris contrastos que posesln mes sie re-
heu les caracteristämes d'aquests tras
titula d'organització social diierent de
la nostra i al mateix temps ens perme-
tes de visitar altees con:rades de
zació diferent, coso la latsmiria, :a
Corea i les Illes Hawaii. Per aixó, el
cansí mes adequat esta semb'ä que era
el que portant-nos rZ.-pidament a través
de l'Europa Central, amb brees des-
cansos a París, Berlín i Varsävia,
ens enfrontes amb l'U. R. S. S. Des-
ves d'uns dies de contacte amé el cd-
gnu sovietic, el llarg trajees:: s:esolat
de l'estepa siberiana i de nou la visió
de la Manxúria en armes, de la Ca
rea dominada i del Japó, terra d'ener-
gia i gentilesa. Altra vegada el paren-
tesi del Paciiic, amb la meravella de
Honolul per a trencar-ne la monotonla,
i la visió cinematogràfica dels Estats
Units.

Hem dubtat molt de temps de pu-
blicar les nostres impressions de atge
per no creure'ns capaços d'escriure un
reportatge brillant i d'altra banda no

considerara oportunas la coniecció d'una
obra d'analisi de l'organització econit-
mica i social d'aquells països, cosa per
a la qual no estävern preparats des-
pres d'una estada forçosament curta.
Hem cregut, perb, que mis Ileugers
comentaris sense transcendencia expli-
cant planerament e: que hem vist po-
den ésser d'interès per als lectora a/
mateix temps que ens ajuden a reviu-
re les emocions del viatge.

A mes dms plaer de comunicar als
lectora les nostres impresiona volem
tenir la satisiacciú de fer-los com-
prendre que !a visió d'altres terres
plcnes d'atracc:ú per a la joventut no
ha minvat, ans al contrari ha fet créi-
xer l'estimació que tenfem de !es nos-
ties Coses i ens ha iet ente/a:dora la
relativa felicitar del nostre cisne no
pertorbat per la dera de l'uniformisme
social ni per l'excessiva tnecanitzaciä.
Precisament aquest darrers dies, en-
trcmig de les lluites del treball i de
l'activilat electora', pensàvem que no
són molts els pobles que avui da po-
den pee-metres aquesta mena d'arrava-
tatnents passionols. A Europa co con-
serva encara la sal de la cirulsnz.scis, i
en aquests =menta e's ells d'Europa
estan girats damum Espans.: anib cu-
riositat i sorpresa. Si afegins encara
la unió familiar, tan poderosa a casa
nostra, la relativa independencia indivi-
dual, l'afecció real per certes etnocions
estetiques i el nostre relatiu benestar,
no tant elevat com en altres paltos
però mes Morador. podem sentir-nos
satsfets d'haver nascut a Cata:in/ya.

Ouan es va donant la volta al /eón,
carrent prop de mil kilämetres per
d a, se sent ur,a mena d'angúnia sobre

petitesa de la terra, i si hom arriba
a def.prendre's d'aquesta sensació se-
ra per contemplar l'espai estellat com
tia posssible camp d'acció des viatgers
del futur. Corn a curlosa paradoxa .
corts mes petita en, va semblant la te-
rra a mesura que dibuixem el sosten
itinerari damunt d'Atlas, mes celles
prenen les imatges del traset tan mi-
miscul que es Catalunyä i unes fort es
fa el desig de sentir-nos a recer sota
el seu eel.

Desitgetit que ele lectors segueixin
amb interés el tiatee que aviat inicia-
rem en la seva companyia.

JOSEP A. VANDELLOS
SUCCESSOR DE PELIP V
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COMENTAR/

La moixiganga d'avui
Me lts dels lectors assidus de la

ponle— 'a han observas,• narce •onin
arr ia estranyesa i disgust, que d'uns
quants dies ençà elements significara
de les esquerres han declaras una
ofensiva contra la permanencia de
Nicolau d'Olwer al ministeri d'Eco-
nomia del Govern provisional de !a
República. L'estranyesa i e; disgust
que produeixen entre els catalanistes
les reiterades maniiestacions d'hos-
taitat al ministre d'Economia per
part dels senyora Companya, Aigua-
der, Casanoves, Serra i Moret, Cam-
palana i d'altres personalitats que
ocupen 'loes de govern o de repre-
se:nació a Catalunya són deguts a
qué ningú no s'explica satisfacta
nament aquesta campanya, tota ve-
gada que el senyor Nicolau d'Olwer
és al Govern provisional a instàn-
cies de !a Generalitat, en represen-
sacie) de Catalunya junt amh el se-
nyor Domingo, amb el qual mante-
nte dintre del Govern la integritat
del pacte de Sant Sebastia. Ningú
no s'explica l'hostilitat present, per-
qué res no ha canviat en substància
¿ençà del moment que el President,
d'acord amb el Consell de a Gene-
ralitat, instava el senyor Nicolau per
fer-li acceptar la representada que
se Ii conferia. Aleshores Nicolau
d'Olwer C3 negara a acceptar, per-
ene derrotat el seu partit en les
e1eccions municipals, creia que els
autoritzats per ostentar la represen-
sació de Catalunya eren els bornes
que se n'havien endut la majoria dels
sofragis. Contra aquest parer, ins-
pira: en una delicadesa i rectitud po-
naica exemplars, s'alçaren les paran-
les del president de la Gerteralitat,
que. parlan: per ell i pel Consell,
aprovava el nomenament del senyor
Nizolau com a representant autorit-
zar de Catalunya i de la seva Corno-
roció máxima i no com a membre
significas d'una organització política
aeterminada. En aquella ocasió la
condició de cap d'un partit catala-
nista derrotas no l'inhabilitava per a
alta representació que se li reco-

neixia explícitament; si derrotar po-
dia servir la fundó assignada, costa
una mica d'entendre que pugui des-
qualificar-lo un triomf electoral ob-
tingut sense altre títol que el de
catalanista.

La situada. dones, és ben clara,
i prou coneguda de tothom a Barce-
lona i a Madrid perque calgui insis-
tir en aquest punt. No obstant, tot

no ésser necessiria cap defensa, no
será inoportú de recordar alguna fets
estretament relacionats amb la de-
signació i permanencia de Nicolau al
ministeri d'Economia i referir el de-
tall de remes incidir/des que podran
aladar a centrar la qüestió. El sa
d'abril era proclamada la República,
1 Nicolau d'Olwer rebia a París, on
era refugiat com altres membres del
Govern actual, el prec de traslladar-
se a Madrid per incorporar-se al
Govern provisional que acabava. de
constituir-se en nom de la Repú-
blica.

Aquest Govern no era una im-
provisació ni un caprici. Aquest Go-
vern era simplement el Comité Cen-
tral revolucionari creat uns quants
mesos abans, quan el triomf de la
Repúbllsa era un interrogant ple
perills. ¿Com es formä aquest Co-
rnite? Celebrar el pacte sie Sant Se-
bastia, alegué a Barcelona una per-
sonalitat a proposar a diverses per-
sones significades un lloc en repre-
sentació de Catalunya en el Comité
Central revolucionad que es creara,
Comité que en triomfar la Repú-
blica es constituiria en govern pro-
visional amb l'obligació de convocan
Corts Constituent , e:1 el tcrmini de
tres mesos. Les exploracions foren
iaiructuoses; els personatgea con-
sultats cregueren prudent declinar
l'honor. i es negaren a participar en
le, responsabilitats del Comité. Con-
sultar aleshores el senyor Nicolau,
acceptä el lloc ami, tat.es les come-
rla nciee, 1 a partir si aquell moment
ell i Marcellí Domingo figuraren en
e: Comité Central revnlucinnari com
a catalans Iligats al moviment pel
Pacte de Sant Sebastiä. En aquella
dies eren molts mis els perills que
Im esperances certes de la victäria.

Reprenem els fets. El 15 d'abril
Nicolau d'Oltver arribà a Madrid, i
en anunciar-li que l'endernä la "Ga-
ceta .' publicarla el decret del seu
tomenament de ministre d'Econo-
mia, pregà al senyor Alcalá Zamora
este suspengués la publicació, posar
ame el seu partit baria perdut les
eleccions i no trobava just d'atribuir.
se una representació qua les urnes
els negaren. Nicolau, que hacia ac-
reptar el lloc al Comité quan l'aven-
tura era més incerta i arriscada, con-
sumada la víctória, els seas escräpols
de demócrata 1 de catalä li feien re-
nunciar el lloc de confiança que se
Ii oferia. Alcalä Zamora li replicä
que la victòria i :a derrota electoral
So podien modificar allò que era
acordat de molt temps abans; no
se'l nomenava aleshores, sinó que
Sei ratificara en el Iloac tsc Ài baria

estas dmignat gasa actuaren corn a
comité revolucionari. Insistí el se-
mor Nicolau, aHegai t que a Bar-
celona hacia estat proclamada ia
República Catalana, i dl, com a re-
presentant de Catalunya, India de
sotmetre l'aprovació del nomena-
ment al senyor Maciä, elevar pzI
voler popular a la magistratura su-
prema del govern de Catalunya.

El senyor Nicolau comunica, en
efecte, amb Barcelona, i exposä el
seu criteri negatiu al senyor Maciá,
que li aprova el determini perqu¿s
la sera negativa li aplanava dificultats
de carácter per5Onal sorgides a Bar-
celona amb motiu de la designació
de les primeres autoritats chils de
la capital. És a dir. la renúncia de
Nicolau d'Olwer li facilitara relimi-
nació de cert element que podria
trobar una compensació del des-
engany que se li causava en l'aprofi-
tament de la cartera que Nicolau
d'Olwer renunciava. Després da-
ajusta conversa, Nicolau redactà una
carta adreçada al senyor Alcalá Za-
mora en la qual renunciava forma:-
rnent el lloc que li era designas al
Govern provisional. Aquell vespre
mateix, perä, MarceHi Domingo fin-
giré esment d'aquesta carta i pregä
a Nicolau d'Olwer que no la curses,
perquè el Govern havia de constituir-
se necessàriament amb les persones
que formaren e: Comité Central
revolucionari i signaren el manifest
del desernbre. pel qual tots havien
estat perseguits i empresonats al-
guns d'ells. Domingo digné que par-
lada amb Barcelona sobre la qües-
ti& que no podia tenir altra solució
que l'adoptada uns quants mesos
abans.

L'endemà, en esser convocat al
Consell de ministres, Nicolau adver-
tí que no acceptava i que, per tant,
creia que havia de retirar-se. Ales-
horco li replicaren que de Barceiona
havia estas ratificas el seu aomena-
ment i que dl era el titular de la
cartera. No satisfet atril) aquestes
manifestacions, Nicolau exigí una
conformitat escrita del President de
la Generalitat. Aquesta conformitat
loa tramesa de Barcelona en un te-
legrama, segons diuen (és el que
retreia el senyor Serra i Moret ara
fa dos dies en unes declaracions),
pecó que no arribà al scnyor Ni-
colau per raons que s'ignoren . Com
que el temps passava i Nicolau
d'Olwer no es desdeia del seu de-
termina el senyor Alcalá Zamora
sortf del Consell i comunicO perno-
nalment amb el senyor Macià, que
Ii Ilegi el text del telegrama cursat
i no rebut, del qual el president del
Consell en prengué nota literal i el
presentä al senyor Nicolau, que,
davant d'aquell text dictat pel /na-
rria Sr • Maciä. accedia a portar la
representació de Catalunya al (So-
vern provisional i a ésser un dels
mantenedors autoritzats del pacte de
Sant Sebastià en tot allá que afecta
a l'Estatut i al reconeixement de la
personalitat de Catalunya.

1 és per això que Nicolau d'Ol-
iver continua en el Gotera. Cal dir,
pecó, que en acceptar la representa.
ció que el president Maca li con-
feria, ratificara amb els seas com-
panys de Comité revolucionar; cons-
tituits en Govern provisional, el
compromfs de no abandonar el seu
lloc fins que les Constituents fossin
reunides. Aquest compro/mis ha es-
tat complert lideiment per tots els
ministres; no cal disposar de gaire
perspicàcia per endevinar les diverses
dificultats que s'han resentat al Go-
vern, dificultats que reme aouest
compromís haurien motivat alguna
deserció. Altrarnent, el mateix dia
que el senyor Companys arribara a
Madrid, a principi de setmana,
pogué saludar el senyor Nicolau
perque en aquella moments es tro-
bava a la Presidencia, on baria anat
a notificar al president del Consell
nue eslava disposat a donar satis-
futir) al senyor Cm/manas, si és
que anava a Madrid per incautar-se
de la cartera d'Economia. El pre-
sident del Govern Ii recordi el rom-
promis contret en acceptar el lloc i
Ii feu present que si per causes fon-
tirites insuperables (malaltia, im-
possibilitat fisica o mort) llagues
d'abandonar-lo, no seria nomenada
cap altra persona per substituir-lo,
slitó que un deis seas companys de
ministeri s'encarregaria del departa-
ment d'Economia fina a llora de
presentar-se a les Corts, que deci-
dirien en últim terme. El senyor
Companys, per la seva banda, Posat
al corrent per persona significada
amiga d'ell, de les intencions que
tren atribuides al seu viatge, comu-
nicà de seguida amb el Sr. Alcalä
Zamora desmentint-les, desmentí-
ment que reiterä al senyor Nicolau
d'Olwer.

Aquesta es la relació deis fets,
dele quals es dedueix que l'únic que
pot interessar al senyor Nicolau
d'Olwer Es el determini que puguin
prendre el president i el Consell de
le Centralitas sobre la seva perma-
nencia al Ministeri. Elle varen re-

FULL DE DIEM

EL BELL ESPORT. DE
PROMETRE.

José Ortega i Gasset en un discurs
recent es planyia amb amargor del to
purament excitant i deprecatori que
ha tingut bona part de la recent eatn-
panya electoral. Cal dir que el seu
plany és justíssim i que. per desgrà-
cia, no escau menys a Barcelona que
a León.

Es tracta precisament d'unes dec-
ana Constituents— ha dit
professor—, es mobilitza civilment tot
el país perquè elegeixi els homes que
van a fabricar el nou Estat. Hi ha,
dones. un grandiós edifici a erigir, i
no hi ha edifici sense un projecte pre-
vi de línies vigoroses. I em sembla
vergonyós que centenars de discursos
pronunciats a Espanya no llancin una
sola idea clara, definida, sobre aquest
edifici que cal bastir. Només s'han
pronunciat paraules vanas, prometent
coses exorbitams amb frases fantästi-
ques, tense saber si es poden rcalitzar
o no. Perque aixis pe: e:5 interesas
als xerraires, que sola voleo palmar
les masses amb paraules baldes o in-
sensates, perquè, ron/ un ramat de
bens. vain a les emes o com un ra-
mat de brúfols ragin a la revolució.

Fa goig de veure que el senyor Or-
tega i Gasset carnet-ni la sera autoritat
a dir apestes coses que en boca «al-
tre poden temblar un esplai
Heus aci una actitud que, tot fitant
el camp paitic, no desdiu gens de la
puresa intellectual.

Prometrel Evocar arcadies sense
Hei o paradisos tense jaral-quia: exci-
tar les cäbejances, exacerbar els im-
tinta.. 1 alhora, no dir un sol mot so-
bre els camins a seguir, sobre les me-
sures a vätar per arribar a aquests
assoliments ineravellosos.

Sembla que una conducta així in-
sensata és impossible, i tanmateix, ja
ho sentiu, ha estar la conducta d'un
gran nombre de discursejadors.

La bona cosa hauria estar de p3-
der-los tancar tots en un bell hotel
durant una quincena i d'obligar-los,
sota pena d'inhabilitació política, a
redactar un pa complet per a la rea-
lització de llurs magnifiques prorne-
tences. Un pla cOmplet: no sols lapa-
cel legislatim sinó el programa de
mesures prisetives i eficients per
evitar al poble els den o quinze anys
de fans i de treballs forçats, que són
la conseqüencia inevitable de les im-
provisacions dels utopistes.

Contrast commoredbr 1 Ell sol ex-
plica bona part de la història pasta-
da. Déu vulgui que no serveixi 'aun.
bé per explicar els episodis de la 11:s-
tbria a venir!

csaiss SOLDEVILA

Els lectors de LA PUBLICITAT

hauran llegit al nostre diari un
curt resum del programa ele
l'anonienada "Fiesta de las ban-
deras", anunciada per a avui. Els
diaris independents l'han publi-
cada en tota seva extensió i han
pogut reprendre, amb joia osten-
sible, una tradició que havíem ar-
ribat a es-eure, candorosos de nos-
altres, que s'anava a perdre da
tot: les pinforesque.s informacions
de les mnixigangues militars en
ple passeig de Grdeia.

Puix que l'acte anunciat per
a aviti a ,so de tabals no és més
que una represa camuflada de la
insuportable jura de la bandera
que els exéreits borbònics com-
nt.emoraven cada any amb /a pre-
sència de totes les patums antb
cdrree püblic i la més innocent
d'aquella part del poble disposa-
da a llevar-se lta gorra davant
l'autoritat constituida ja sia
facciosa.

L'excusa que ha servit a les
autoritats militara espanyoles per
a convocar les tropes i el poblc
al passeig de Gracia con: en els
tenips que criiem deparado per
sentpre mes In ttss cativi de ban-
deres: hont enfundara les Lamie-
res bicolors desenfundarà, si-
multaniament, les tricolors. Per
a celebrar aquest canvi les nitisi-
ques militars, els canons dc 3Iont-
juk i àdhuc els fusells eixorda-
ran la ciutat per ventura per-
qué no s'adoni del significat de
la l'esta. Per tal reos, .tis prole
intensa la catalanitat dels
tadans de Barcelona, is prou pu-
ra llur intenció republicana per-
qui hagin copsat l'abast d'aquest
arte i decidit per l'abs-
temia?

A. l'hora que la riutat es decla-
ra parhilaria de la suprentacia
del poder civil, que l'exircit is
reduït a la seva funció essencial,
que les condecoracions i els uni-
formes s'exhibeixen amb estricta
econonzia. que en les nitras mis
inzportants de la República as
oficials de l'exércit s'afanyen o
mostrar ilur cizstadania i es mos-
tren nomis en Ilier caracteritza-
cid jerargitica en el caos de les

casernes, a Barcelona es projecta
i se celebra una impúdica mani-
festació militar amb parades, ho-
nora, salves, xarangues, altars
"a la Pàtria" i quincalla vermell-
groc-ntorat. No en tenim prou
d'elegir militars perqud repre-
sentin Catalunya a les Consti-
tuents, no basta haver vist que
pretenien aquesta representació
quatre o cinc oficials de l'exèrcit
espanyol: els calia palcsar, se-
gons sonbla, la nostra adhesió a
les; pavelló que no és el nos-
tre. El programa de la festa
d'aquest »latí ¡co diu dar: el
pavelló "nacional" s'hissarà a
tots els edificis militars i re-
prcndre les tienes moixigangues
que lasst encisaven el,s Mulas i Vi-
vera d'antany.

Dones bé: no ens sabem est re
de dir nu i cris que des del nos-
tre punt de vista 110 veiem gaire
diferincia entre la jura de la
bandera borbònica i la "Fiesta
ele las batideras" republicana, en-
tre les exhibicions militaristes an-
teriors al 14 d'abril i la que avui
hi ha el propòsit de celebrar. La
l'esta sitilifar d'avui Es una autén-
tica ofensiva assimilista dissimu-
lada amb un simple eanvi de falos
vermella en faixa morada que no
rns parla ni a cor ni a la votan-
tal. I ami) el mateix recollinient
en qu.é., en les (invades pretèrits
exaltivent la lliliertat de Cata-
lunya. a l'hora ele les mnixigan-
gimes militars T passeig de Gra-
cia l'creltarem ovni.

Com a catalans addictes a /a
Celad de la llibertat i de la gran-
dese de Catalunya i com a repu-
blicans adversos a tota exteriorit-
nació militarista, no solatnent ens
abstindrem ele coneórrer als (te-
tes anunciats avui amb tanta de
pompa, sine; que recomanent
tots els catalans i republieens
conscients de Ilur
d'arompanyar-nos en la neutra
abstencid. Deirent que a l'acte

hi concorrin listines les pi-
tunis representatives i ci tímid
meter, que antb s n o exempl,,,. sic
Tierra y Libertad a la but.rara
es lleva emocionat la gorra edita
cop que passa un band,ri o un
sergent garra-tivat.—J.-V. F.

Totes les llibertats públiques estan
suprimides per la Dictadura: Iliber-
tats politiques, econòmiques i reli-
gloses — ens deia recentment el ve-
nerable ex-president Bernardino Ma-
chado—. No hi ha cap garantia per
als ciutadans Iliures. La pollea ano-
menada d'Informació viola tots els
drets, empresonant, brutalitzant i
torturant. Gairebé tots els republi-
cano de mis gran valor han estas
condemnats violentament a l'exili i
a la deportació. Fins i tot alguns
dels polítics i militars que de bona
fe s'havien associat a l'eclosió de la
Dictadura, incorregueren en Candor
dels seus odis, quan manifesta-
ren Ilur desengany.

L'ex-president ens clima uit exem-
ple citant-nos un cas succeit darme-
rament:

Una comissió de prop de vint per-
sones s'entrevista amb el comandant
de la primera reglé militar (Por-
to) per protestar contra els mals
tractes infligits als presos per la
policia inquisitorial: en non/ d'ells
parlé l'advocat Figueira de Andrade,
president de l'Ateneu Comercial de
Porto. El comandant declaré que
anava a Lisboa a tractar de l'as-
sumpte, portant amb ell una volu-
minosa documentació per presen-
tar-la al ministre dn la guerra. An-
riba a ésser nomenada ruta corais-
ajó d'enquesta, composada per ofi-
cials representants de diversos re-
giments; despees, penat d alguns in-
terrogatoris suspengué misteriosa-
ment els seus treballs. 1 de seguida,
en plena nit, cren presos l'advocat
Figueira de Andrade, els ;urges
Francesc da Silva i Lepes Carneiro
i el rnetge doctor Acevedo Antas,
membres tots de la comissió que
ilemana mesures, sota la falsa acto.
sació d'incitament a la revolta
el dia primer de maig. Era tan
falsa i revoltant l'acusació, que els
sicaris. un cop practicada la vena-
ció, posaren al dia següent els pre-
sos en llibertat.

El doctor Machado ens parla
despres de les persecucions que pa-
tela.

- "Les persecucions aferrissades de
la Dictadura cauen darnunt metí.
Després d'intentar confiscar bens
meus per un valor de dos-cents mil
escalo. acaben de confiscar-me els
emoluments de professor jubilar de
ia Universitat de Coimbra. Han
empresonat fa poc tres filio metía i
un net. i n'han ferit greurnent un
altre en Vassalt donat ti la Facultar
de Medicina, de /a qual és deixeble
distingit. El més gran dels incas fills
presos és catedritie de la Univer-
sitat de Porto, amb treballs de bo-
tànica i zoologia que honoren la
ciencia portuguesa. Va ésser agafat
quan tornava a Portugal d'una

d'estudi dels laboratoris de
zoologia marítima, que ti havia es-
tar encarregada per la sera Uni-
versitat. Ell, el seu fill. estudiant
també distingit de la Facultat de
Ciencies de Porto, i un altre fill
meu, agricultor al Minho, es troben
exiliats en una propietat mera, i l'al-
tre fill meu, que també ha estar
ernpresonat, esté en perill, per faltes
durant el ser empresonament,

perdre l'any del seu curs de dret..."
En tots els portuguesos lia cau-

sat dolor i indignació el desembar-
cament de tropes britàniques a
Madeira 1' 'el Iliuranieni 'deis refu-
giats a bord dels vaixelli de guerra
anglesos— fet eneara un xic miste-
ritus i que no ha estat prou aclarit...
Lex-president de la República por-
tuguesa adreçà . al presidern • de la
Cambra dels Consums, el 'Clia 30 de
maig, una potesta Plena de dignitat
contra aquests dos fets tan greus.
Ilcm podía llegir-hi el següent:

"Complejas/ el deure de portar da-
vant de l'honorable Cambra deis
Comuns, digna representant de l'An-
glaterra liberal, la viva protesta de
la nostra democràcia contra aquest
acte d'estranya sobirania. ApeHo a
in vostra lleialtat. Aquest acte ha
tingut el mateix carácter facciós
d'una intervenció armada en les
nostres dissensions intestines, to-
tahnent manifestada quan, a des-
grat de les vostres bailes tradicions
hospitalàries, el Govern anglès, d'a-
cord amb la reacció dictatorial, li
ha lliurat, com si es tractés d'una
extradició de criminal>, els comba-
tents constitucional; que s'havien
refugiat a bord dels vaixells de la
vostra noble marina de guerra.

Nontés afegiré dues paraules. Hem
pres part resoltament en la campa-
nya mundial contra l'imperialisme
ileapótic de les grans potencies—del
(mal haviern sofert tant —amb
lima esperança de veurc'l desapa-
reixer a tot arreu, i fins la seva
premia ombra a Anglaterra. No vull
pas creure que la uostra confiança
lag; estat enganyada. Cal, cm sem-
bla, fer-ho tot perquè el dia que
restaurem la república en tota la
seva puresa, ens sigui possible taus-
he restaurar, en tot el seu pres-
tigi de fraternal solidaritat entre
nacions lliures i iudependents, l'an-
taga aliança luso-británica."

Aquestes nobles paraules de lea-
president Bernardino Machado cal
reconeixer que s'havien iet ben ne-
cessàries després de les repetides
intervencions a favor de la dicta-
dura pes part... del gnvern socia-
lista ang1.1.0

Cal admirar els bornes que com
el doctor Machado Iluiten aferrissa-
dament per la (libertar de la sera
pätria. Un lustre d'exili és un temps
ben llarg quan es tenen els
anys de l'illustre desterrar. Pecó
totes les persecucions dictatorials —
que procuren tenir-lo en el mes sen-
sible, en els seno filia i nétal—no
basten per a vencer aquesta volun-
tat de ferro ni per fer-la desistir
ele la lluita.

GONÇAL DE REPARAZ (fill)

"Informaciones", les elec-
cions a Catalunya i el se-

nyor Nicolau d'Olwer
Madrid, 4. — -Informaciones" pu-

blica un article dient que el resultat
de leo eleccions a Catalunya i sobre-
tot les reiterades manifestacions dels
qui atorgaren la seca representació
en el Govcrn al ministre d . ErDno-
rnia, senyor Nicolau, han collocat
aquest en tal situaciú que en sities
circurnstáncies hauria tingut ajad. el
ECU natural descabdellament; perá
ara, en vigílies de la reunió de les
Corts Con=tituents i davant el com-
pro/mis d'honor de tots els ministres
de no apartar-se de les seves tasques
fins que el Gabinet en ple declini els
seus poders das ant !es Corts, han
impedit que el sturer Nicolau 1101-
%ver procedeixi d'a tra manera.

Aemesta co la impressiú— acaba
dinar "Informaciones" — que Itero
tret de les rs'raules canviadea sobre
el particular amé diversos personal-
ges.

conèixer i ratificar la representació
que te en el Govern i ello són els
ún:cs que poden retirar-la-hi. Si el
senyor María C7CU que NOzolau d'01-
wer no té aptitud per a aquesta re-
presentació que ell mateix ratifica-
ra, té l'obligació de proclamar-ho
públicammt; si no ho fa, el senyor
Nicolau d'Olwer no es pot retire
al,.oritzat a abandonar una 1- Tic-

sentaciä que li es un honor, però
que rebutjava i que accepta per
respectuosa deferencia. No la podrá
renunciar, perä, rnalgrat de totes les
campanyes que es facin de Barcelona
estant contra d'en, encara rice aques-
tes campanyes siguin tolerades dels
noca mes elevats moralment de Ca-
talunya . En aquest cas, el silenci i
la toleräncia podran voler-ho dir tot,
menys que una representad& re-
coneguda solernnement, cessa; per
aixá cal que la mateixa ven auto-
ritzada que la concedia, la negui.
Tot el que no senä aixä no tindrà
altre valor qtse el de maniobres per-
sonals que no afectaran per re= al
senyor Nicolau d'Olwer, que s'a-
vingué a figurar en el Comité re-
volucionari en els moments de pe-
rill i després accedí a ocupar un
lloc en el Govern provisional sola-
ment per servir els ideals de Cata-
lunya i mantenir a tota la integritat
el pacte de San Sehastiä.

Un decret sobre la profi-
laxi a Barcelona

Madrid, 4.— La "Gaceta . ' datvui
publica un acere disposant que l'or-
ganització técnica ¡ administrativa
del Servei de profilaxi pública de
les malalties remereosifilítiques a la
cimas de Barcelona, passi a depen-
dre, amb caracters provisional, d'u-
na comissió especial constituida en
la forma que s'indica.
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AIGUA
PER A TOT

Aigua per a tots els serveis domèstics.
Aigua per al jardí.
Aigua per a l'hort.
Aigua per al corral.
Aigua per al garatge.
Aigua per a extinció d'incendis.
Aigua en la quantitat que es necessiti i a la

pressió que convingui,
s'obté fàcilment, cbmoclainent i econòmica-

ment, adoptantadoptant una

Bomba, Yerta
No cal untar-la. No fa soroll. No s'espatlla.
No hi ha desgast. S'engega, si es vol, auto-
màticament. (Supressió d'intervencions per-

sonals)
Grups complets des de 218 pessetes

Descomptes a revenedors

Les cases nids acreditades del rain de maquinria
' i eleciricital, donen Tusó de "BOMBA VERTA"

mizimmimareifflor

Informació
El problema catatä segons
els comunistes del B. O. C.

De "L'Hora", signat per J. Ea-
lies:

"El capita Sediles diu: "En es-
tos momentos, en los que todos los
hombres se esfuerzan preconizando
una Patria única, es lamentable que
en Cataluña se pretenda y se hable
de establecer fronteras".

Bosch-Gimpera, Serra Räfols
Castillo Yurrita ens diuen: "Cuan-
do se habla vulgarmente de 'la po-
blación indígena de Espata en el
momento en que comienza la histo-
ria con las colonizaciones fenicia y
griega, con las invasiones célticas
y con la conquista romana, se su-
pone que los Iberos constituían di-
cha población indígena, porque lla-
mó Iberia a la península del nom-
bre del mis caracterizado e impor-
tante de sus pueblos. Corno siem-
pre la antigüedad eläsica involucró
en el elemento étnico que mas re-
lación había tenido con ella o que
consideró de mayor importancia, a
todos los (lemas que no aparecian
tan destacados. Las fuentes histó-
rico-geográficas antiguas ya permi-
ten vislumbrar una mayor compli-
cación en la realidad, y cl estudio
de la prehistoria y de la antropolo-
gía prehistórica, nos enseña que di-
cha complicación existe."

Nosaltres diem: Es mole lamen-
table. que Sediles i tots els que mi-
liten en camps avançats; que tots
els que es diuen defensora de la
'libertas, que tots els que pugnen
per una societat millor, siguin tan
inconseqüents, quan el problema a
debatre és el català.

Corn ells, volem abolir totes les
fronteres; que tots els bornes siguin
germans; vol= ocupar un lloc en
la Internacional Proletària, esdeve-
nidora societat de pobles; paró

anar-hi sense cadenes, ben lliu-
res.

Des de temps immetuorial es ve
confonent Estat amb Nació.

Existeix un Estat Espanyol, ad-
ministrador dels interessos de les
diferents nacionalitats que compo-
nen la Península Ibèrica, no per
voluntat premia, sí per la violencia
al servei del gran capitalisme.

En catira la Nació Espanyola no
existeix. Aixf com la Nació Cata-
lana és Cilla de la Naturalesa, quel-
corn palpable, que els nostres ulls
constaten, Espanya és obra dels ho-
mes, tenint per suport uns Cona-
ments falsos. Aquest nom, que no
és representació fidel de les rases
oprimides per l'Estat, est à cridat a
desaparèixer, en data no llunyana.
Tan sols per la sang i brutícia que
porta aquest nom, els que es pcn-
gen al coll el cartellet de revolu-
cionaris haurien d'ésser els primers
interessats a eliminar-lo; sinó, ens
faran creure, que encara sin victi-
mes d'espanyolisme, que desdiu molt
de Ilur actuació en altres terrenas.

Cal fer el segiient aclariment: En
principi no nono separatistes, el nos
tre ideal és de solidaritat, lluitem
pel benestar de la humanitat, pero,
en estructurar la nora societat, y e-
lmo que descansi sobre els ideals
de justicia i Ilibertat i com el cas
de Catalunya és un cas de llibertat,
és per això que el defensem.

El separatisme no és cap ideolo-
gia. Es una actitud motivada per
l'opressió, malestar que nosaltres re-
F(VCRI anal, el nostre programa de
la Unió de Repúbliques Socialistes
d'Ibèra."

Contra un Govern
socialista

ihnb referència a les Possibilitats
que ets socialistes formin por: d'un ga-
yo-ti. io pinló de El liad ls la se-
güent:

"El fet que el Govern estigui re-
hala segons ha declarat el senyor
Alcalá Zamora. a declinar els po-
drrs bon punt les Corts siguin cons-
tituides, augura el pròxim planteja-
ment d'un problema polític de con-
siderable importancia. ¿Ami) quins
elements batirla d'ésser constituís el
nos Govern? Ja sabern que els so-
cialistes formen la minoria mes non:-
brosa de la futura Cambra. Pera
a i scia en bona teoria democrätica.
entenem que no els autoritza a re-
clamar el poder; pesque, en contra
del sistema político-social que el so-
cialisme propugna. hi ha d'ésser
comptarla tota la resta dels repre-
sentants del pala La qual cosa vol
da- que el eonjunt del poble espa-
nyol no eccema el sistema socialis-
ta. A part d'aixa, una de les coses
que resulten mes clases d'aquesta
etapa de govern provisional, és la
incompetencia dels socialistes espas
nyois per a exercir funciona de go-
vern. Encaboriats ideòlegs o agita-
dora vulgars, la oroya de la política
prktica ha estas per a ells una pro-
va desastrosa. Si volguassim adduir
un exemple, no I'dnic. peró si el
mis convincent d'ala& q ue hem ‚St.
ro hauríem de fer sine, donar tina
simple repassada a la gesti6 del mi-
nistre de Finances i veure devaluar.
!listes de cotitzaeions a la vista. la
influencia que ella ha tingut en el
rompiese de l'economia expanyola.

De Catalunya estalla deixant de
banda ara tota altra eonsideraci.6
que no sigui l'estrictament politice,
el parta socialista espanyol ha d'él.
ser mirar ami) la majos prevcnció.
De tots els partits d'ara. aquest es
el que més s'assembla ala vells par-
tits monärquics quant a incompren-
sió i fins a liostilitat envers les saca-
tres re/vindicado/1s. Si ho dubtés-
sin), no hauricin de ter sinó recor-
dar ama quina manca de simpatia,
amb quina agror moltes vegades
han tractat dels ¡otees hornos i han

intervingut en les nostres coses els
ministres socialistes senyors Prieto
i Largo Caballero. Llur actuació
esa permet formar un ciar concepte
del cerastes abassegador i desnata
cament uniformista del socialisme
espanyol. Per això creiem que, si
possible fos que el Govern anés a
parar a les seres mans, a mes de
significar alai) per a Espanya una
segura ruina, seria de temer que el
problema de la nostra llibertat col-
lectiva esdevingués harmònicament
insolubles"

L'avantprojecte
constitucional

Max, en la seta secció de "Parado.
fas" del diari Las Noticias escritt:

"La impresión primera que pro-
duce la lectura del anteproyecto dz
Constituca'm no es muy favorable.
Demasiado extensa y poco clara. La
brevedad, la sencillez y la precisión
MI las cualidades mejores de los
Códigos fundamentales. El matizar
es propio de las leyes, más fáciles
de variar y amoldar a las circuns-
tancias. En la Constitución, al que-
rer precisar y prevenir los múlti-
ples casos que pueden presentarse,
se cae en la ambigüedad y hasta en
la contradicción, pues resulta que si
de derecho se atribuye al ciudadano
mucho, de hecho se le condiciona
todo y no se le garantiza, en abso-
luto, nada.

Tornemos conto ejemplo lo rela-
tivo a tributación. Cierto que halla-
mos un principio agradable: la pro-
hibición de recargos; la separación
de impuestos de tributación a be-
neficio del Estado, de los a aenefi-
cio de las corporaciones regionales
y locales.

Pero a renglón seguido, en el mis-
mo artículo (96) se admite el sis-
tema de asignaciones en participa-
ción sobre impuestos generales a fa-
vor de dichas corporaciones, lo cual
en realidad constituye la misma
confusión de atribuciones fiscales.
¿No es lo mismo decir: "impongo
cien, por tal concepto tributario,
para mí (el Estado) y consiento un
recargo de cincuenta para vosotras
(las haciendas locales), que decir:
"impongo ciento cincuenta por tal
concepto tributario, atribuyéndome
cien y asignando cincuenta?

s No sería mejor señalar simple-
mente el principio de la separacian
absoluta de haciendas?

Y. desde luego, seaalar el princi-
pio de la simplificación o reducción
de impuestos, precisando cuáles se
reservan a cada parte. Principio que
si no puede cristalizar en el ideal de
la contribución única, podría crista-
lizar en la determinación de un corto
número dc impuestos legales.

La multiplicidad de impuestos
tiene entre otros inconvenientes gra-
ves el de complicar y encarecer la
recaudación. El instrumento recata

datorio en España ha consumido
hasta ahora un porcentaje enorme,
absurdo inadmisible. Se han dado
casos de importar más los gastos de
recaudación de un tributo o de un
recargo de tributo que lo producido
por el mismo.

No basta reducir los cuadros del
ejército. Podrían y deberían redu-
cirse los cargos burocráticos.

Pero para ello es preciso reducir
al mínimo el número de los impues-
tos, prescindiendo especialmente de
aquellos que pueden fácilmente acu-
mularse.

Tomemos como ejemplo la tribu-
tación sobre espectáculos. Atribúya-
se al Estado o atribúyase a las cor-
poraciones locales; pero redúzcase
a un solo concepto. salo es fácil
controlar los ingresos o utilidades?
Pues cóbrese sobre ellos lo justo.
Pero ni un solo concepto más. Aho-
ra pagan las empresas por mil con-
ceptos, la mayoria de los cuales no
tienen relación alguna con los be-
neficios o pérdidas del negocio: por
timbres, por inspecciones, por anun-
cios, por recargos de alumbrado, et-
cétera. Lo mismo les ocurre a los
industriales y comerciantes singular-
mente a los tenderos.

He aquí algo contra lo cual la
Constitución debiera garantizar al
civadano.

Y nada digamos de las contribu-
ciones indirectas, la mayoría de las
cua je: afectan casi a or igual a todos
los ciudadanos con evidente injusti-
cia: pues nada mas absurdo que con-
tribuyan lo mismo a subvenir a las
cargas públicas el rico y el pobre
por comer un cacho de pan o por
beber un V.250 de vino o por adqui-
rir en la farmacia un especifico de-
terminado.

Todo impuesto que no se base en
cl prinsipio de que ha de poderlo
pagar buenamente aquel a quien se
in/pone e3 1//1 impuesto injusto y ar-
bitrario. Señalar esto en la Consti-
tución y garantizarlo sería lo razo-
nable."

La supressió de les Capita.
nLs generals

La Noche de divendrcs Pub/icava el
següent article de l'Ossorio contentad
la tasca de l'Azafia i senyalant algu-
na destnilitaritració que mara estd
per fer:

"LA SUPRESION DE LAS
CAPITANIAS GENERALES. —
REMANSO MILITARISTA. —
Han sido las capitanías generales
una de las instituciones que más
daño han hecho al país y al ejér-
cito mismo. Trasunto de los anti-
guos virreinatos, potestad de amplia
jurisdicción territorial, cargo mas
político qt:e militar, centro de atrae-
dan de los militaristas, militaroides,
adulones, fantasmones, espectacula-
res, gentes de casaca y plumaje, am-
paro de los asustadizos y medrosos,

la capitania general era una contra-
dicción sistemática y constante del
Poder legitimo. Merced a ella, el
ejército no era un organismo del
Estado, con autoridad, jurisdicción
y aun finalidades extrallas a las del
Gobierno. Una cosa mandaban los
ministros del rey y otra distinta
ejecutaban los capitanes generales,
según su albedrío. Eso, cuando no
estaba el rey entendido con los ca-
pitanes generales, por encima y a
espalda de los ministros.

¿Puede haber algo más vejatorio
para la civilidad que aquellos "be-
samanos" en que los capitanes ge-
nerales, con humos de rey, recibían
en Corte a todas las autoridades
(salvo algunas que por dignidad se
negaban a la ceremonia envilecedo-
ra), olvidándose de que ellos no eran
otra cosa sino unos empleados pú-
blicos, como el jefe de obras pú-
blicas o el delegado de primera en-
seilanza? Pues ¿y aquellos rendi-
mientos de honores, con marcha real
y todo, que los capitanes generales
se hacían tributar, para demostrar
que aquellas tomas de posesión,
con la guarnición en las calles, en
igual forma que ante la presencia
de la suprema representación nacio-
nal? ¿Y  aquel prurito de presidido
todo, desde las ceremonias acadé-
micas hasta las procesiones? ;Cuán-
ta estupidez y cuanta vergüenza!

Jamas se prestaron los capitanes
generales a obedecer al artículo de
la ley provincial que mandaba poner
las fuerzas del ejército a las órde-
nes del gobernador civil en caso de
alteración de orden público. Asi ocu-
rría que en los momentoa de algún
pehgro, por chico que fuese, la opi-
nión advertía que el Gobierno no
valía para nada y eran los militares
quienes tenían atribnción y posibi-
lidades para mantener la paz.

Creíase que con esto ganaba la
fuerza del ejército, pero lo cierto es
que la perdía. Entre conflictos jis-
risdiccionales, puntillos de etiqueta,
extravasaciones de la justicia mili-
tar, declaraciones de estado de gue-
rra, censura de la Prensa, papeleo
burocrático, intromisiones en la vida
cultural y en la económica, bailes
y exhibiciones, la capitanía general
destrozaba toda la eficiencia que hu-
biera sido precisa para marchas y
maniobras, ensayos tácticos y vida
de campamento. La vanidad lo lle-
naba todo. Y como la vanidad se
extiende más que el aceite, la obse-
sión fechenclosa del capitän general
llegaba hasta el sargento. Con lo
que a los militares sólo les faltaba
tiempo... para ser soldados.

Nunca le agradeceremos bastante
al actual niinistro de la Guerra, don
Manuel Azafia, que haya cortado
este mal en su raíz, suprimiendo de
golpe las capitanías generales. Pero
su obra quedara incompleta si los
vicios y las extralimitaciones que
las caracterizaban se transmiten a
los generales divisionarios, sin que
el Gobierno les vaya a la mano. De
ahí mi sorpresa al advertir que siga
en su puesto el general que regaña
al gobernador civil, olvidändose de
que éste es el único representante
del Gobierno nacional y que la de-
claración del estado de guerra no
significa la anulación del Poder ci-
vil sino al revés, la actuación enes-. „
gica del sector armado, precisamen-
te para que el Poder civil preva-
lezca.

Estin, por desgracia, lejanos los
tiempos en que España pueda pres-
cindir del ejército. Mas si ha de te-
ner ejército "de verdad", necesita,
ante todo, acabar con el militarismo.

ANGEL OSSORIO."

Carnet
de l'excursionista

EXCURSIO
A SANT BENET DE BAGES
Ens anuncia el Centre Excur-

sionista Barcelonas la propasa
celebrad() de la cinquena ex-
cursió del tercer ciclo anual, la
qual es faria per la comarca de
Bages, amb la visita al celebrat
Monestir de Sant Benet,

Corn sigui que ja sain lunas-
largsos els inscrits per a assis-
tir a la dila excursió, es pro-
jacta la sortida en autocar per
a facilitar estades als pobles
intere:3sants del traJecle, com
són: Martorell, Manresa, i arnb
la visita al poble tapie de 3Iura.

Fern present a tols els inte-
ressats a assistir-hi, que pro-
curin inseriure's abans de di-
justs vinent.

L'excursió tindrä lloc diu-
menge vinent, dia 12, i se sur-
tir, a les 530, de la Playa de la
Universilai.
AGRUPACIO EXCURSIONISTA

CATALUNYA
Aqestat entitat té organitzada

per als dies 17 al 28 deis cor-
rents una sortida de camping a
l'Estany de San' Maurici, Pire-
nen entalla

Per a deinlis dirigir-se a se-
cretaria tots els dies, de sis a
vuit.

Jurisdicció
rr":f—r

ARRIBADA DEL REGIMENT
D'ARTILLERIA DE MATAR°
Aliir nl mall arribà de Ma-

tará, d'on havia sortit a dos
quarts de quatre de la mati-
nada, el Imite regiment d'arti-
lleria Ilengerri que ha de pren-
dre part en la formació de
demä.

S'estatja a la caserna de ca-
vellorín d'Hostafranea.

El governador de Tar-
ragona i el Pacte de

Sant Sebastià
Amb reierincia a un article sed pu-

blicat a "L'Opinió", el governador ci-
vi" de Tarragona. senyor Noguer i
Ciimet, ha facilitas als periodistes la
següent nota aclaratória:

"L'illustre rector de la Universitat
Central, doctor Girald, ha fet decla-
reciclas a la Prernsa, en les q uals be
tingut l'honor d'ésser alludit, earlant
del ineu anide que, referent a les ges-
tions anteriors al pacte de Sara Se-
bestia, he escrit a I"L'Opinió", de
Barcelona. En aquestes declaracions
el dicten- Girald suposa que en lcs
bases d'unió anib les esquerres capa

-nyoles se sobreentén que la Repúbli-
ca per la qual anavem a lluitar era
la federal, quedant sobreentés que no
fou necessari fer constar la paraula
"federal". M'interessa, dones, fer
constar públicament que, a instancia
de l'Esquerra Republicana, bou moda
ficat la primitiva redaccia d'aquell
text, afegint-hi solament en firma ex-
plícita la paraula "federal" a la terce-
ra d'aquelles bases, tal com ha pogut
el doctor Girald reconéixer en /a car-
ta que m'adreçà i que jo he fet publi-
car. entre abres documents, en l'arti-
cle enserio ren qüestió."

En non-i de qui fou
Ilançat el manifest de
les entitats regionals?
Ens és demanada la inserció del cel-

inunicat següent:
"Días pasados apareció en la Pren-

sa local un manifiesto que algunas en-
tidades regionales no catalanas diri-
gían a la opinión de Cataluña.

Notamos con la consiguiente sor«
presa que entre las entidades firman-
tes figuraba este Centró Aragonés.

A fin de poner las cosas en su :sigas
la Junta directiva del eludo Centro
manifiesta por las presentes lineas
que no suscribió tal documento n, te-
nía nöticia de su existencia hasta que
f ué publicado.

Quede, pues, bien sentado que el
Centro Aragonés de Barcelcna es aje-
no a tal asunto."

LES ELECCIONS

Resultats complets
de Tarragona

L'escrutini general de relució a la
circumscripció de Tarragona ha do-
nat els següents resultats:

alarcelli Domingo, 68.537 si-sts.
Ramos' Nogués, 62.317.
_l'atine Carnes, 57.080.
Josep Berenguer, 56.32s,
Joan Loperena, 47.24 1.
Jatune Simia 22.880.
Amas Ruiz, 21.573.
(Els set anteriors candidats queden

desata)
Josep al. Tallada, 13.259.
Albert Talavera, 12.804.
Josep M. Gich, 11.178.
Joan B. Mica. 9.654
Torras, 8.592.
Rovira i Virgili,
Garcia Miranda, 2.34s.
Eusebi Rodríguez, 1.367.

Propaganda catalana
i esquerrana a les

comarques
"La Nau" anuncia que, per tal de

propagar cía principis de Catalanitat,
República federal i Esquerrisme, un
grup d'amics organitza una serie de
mitings i conferencies a diverses co-
marques catalanes. Formant part
questa campanya, el present estiu tin-
dran lloc nombreasos actes a les comar-
ques tarragonines, en els gneis parla-
ran , entre altres oradora, els senyors
Rovira i David Ferrer, To-
mas i Fiera, Mes i Oliver, Salvador
Valls, Valldeperes i Palma

Afegeix que el Parta Repta:alca
Federal Catalá cte Benissanct (comar-
ca dc Gandesa) ha invitat el senyor
Róvira i Virgili a donar una confe-
rencia en aquella població, i que tam-
bé donará pròximament conferencies
a Tortosa, Sant Carles de la Ràpita,
Badalona i Vic.

El Centre d'Acció Re-
publicana de Barcelona

Llegim a ''La Na:,":
"Segons les nostres noticies, hi ha

el pensament de reconstruir el Cen-
tre d'Acció Republicana de Barcelo-
na (que nó esta encara legalment
sois) donant-li el caracter d'un Cen-
tre de propaganda d'idees i d'estudis
politics i socials."

Unió Catalana i l'avant-
projecte de Constitució

Divendres vinent, a dos quarts de
vuit del vespre, tindrà lloc a Unió Ca-
tana una sessió dedicada a estudiar l'a-
vantprojecte de Constancia espanyola
que ha redactat la comissie que presa
deix el enyor Ossoriö i Gallardo.
Prendrall Pa rt a aquest arte els se-
nyors Duran Gisbert, Trias de Bes
Vidal i Guardiola.

L'entrada a l'acte sera per rigurosa
invitadas les gneis podran reeullir-se
després del dimecres a les oficines
d'Unió Catalana, Clarin, 24, entresol.

Dimissions a l'Ajunta-
ment de Girona

-Amb moda de la protesta efectuada
contra les autoritats municipal& cl dia
21 de juny, han presentas la dimissió
dels seus cauces l'alcalde senyor Pal-
manya, el primer tinent d'alcalde se-
yen' Babot i el sírvale setiyor Colla

Els xofers homenatgen
el senyor Grau

Els mafers de Barcelona, desitjosos
de testimoniar la sera simpatía al seu
company Josep Grau Jansans i per tal
d'expressar-li la satisfacció que ds ha
procluit veure'l elcgit enea a Corta
en les darreres eleccions, organitzen en
el seu honor pera el proper dia u, a les
deu de la nit, un homenatge popular,
al que demanen que se simún no so-
lament el xofers de Barcelona, sisó
tota la masas 'Obrera de nostra cintas.

L'homenatge consistirá en un bala
que que se celebrará al Restaurant
Pätria.

Altes al Partit Radical
Socialista

Fin ingressat al partit radical so-
cialista els diputats sensor:: Santala i
Quintana de León, elegits per la sir-
cumscripsió de Girona com a candidats
de la coalició catalana republicana.

Míting sindicalista
Avui, diumenge, dia 5, a ics deu del

matt, se celebrará un míting al Pelan
de Belles Arta, el qual acte ha con-
vocat la comissió de defensa económica
de Barcelona, formada per elements de
la Confederada) Nacional del Treball
i de la Federació Anarquista Ibérica.

En aquest míting tractaran de la
crisi de treball i dels lliguers, Eran-
cese Amaso, Santiago Bilbao, :garlan
Durruti, Tomas Cano Ruiz i Artur
Perera.

Candidat repub)icà f e-
deral per Barcelona-

Ciutat
El senror Josep Miguel Andreu

anuncia que presentará la sera candi-
datura pel quart Use de nancries
Barcelona-ciutat amb el carácter de
republicà federal independent.

Les actes de votació que
foren signades en blanc

En comentar la circumstancie d'ha-
ver estas presentada a la Junta pro-
vicia: del Cens una denúncia segons
la qual una quantitat considerable
d'actes d'escrutini fosen lliurades en
blanc i segellades i siemades per tots
els membres de les meses, denuncia
que el representant del Parta Radi-
cal, senyor Palma, recolzi presentant-
ne diverses, i dels quals fets els nos-
tres lectora han estat oportunament in-
formats, escriu "La Veu":

la sessió de la Junta del Cens
per a la proclamació deis cm:dita:u
triomfants a les eleccions darreres,
dönaren dues notes d'una gravetat
gran, que, com sol succeir, deixen
passar quasi completament desaperce-
budes la major part dels diaria "inde-
pendientes" o d'informació. Es vea
clarament que l'interès de la informas
ció depèn d'alguna cosa mes que de
la transcendencia dels fets de que hom
dóna compte.

Ens ha midas especialment l'atenció
que fins una part de la premsa cata-
lanista, la que també tendeix a esde-
venir n'ames "d'informació", tampoc
no hagi considerat interessant "infor-
mar" els seus lectora de detalls poli-
tics de tanta gravetat

El primer d'aquests detalls es refe-
rei xa l'oportació a la Junta, pel re-
presentant del parta radical, senyor
Palma. de "quaranta una actes"
certificats. "en blanc", amb traes les
ce rresponents signatures i segells.
semer Palma les presenta en blanc,
i hem de recOneixer la seva noblesa i
correcció. Hauria pogut fer-les orn-
plir i provocar un conflicte. Pedí el
fet d'haver pogut tenir-les i acompa-
nyar-les entranya un vid gravfssim
d'illegalitat d'aquestes eleccions. Hem
sap d'un partit que ha poma tenir al
poder seu, en un niöment donat "(pa-
sante una" actes e nblanc. Estem se-
gun; que ningú mes na ha pogut dis-
posar d'actes, en aquestes condicions?

Després de tot quant ha passat. a
Barcelona, a Catalunya, a tot ESen-

nya, el cas concset denunciat per la
representació del partit radical, a
Barcelona, no tindris segurament cap
ciinsegiiència práctica, per bé que ell,
permetem opinar que el senyor Palma

t

lbeasuraicateshacagutuamdlinsc.ispetirs. talcogmueltaatil
unides a l'expediein. Perd, indubtable.
ment, quan els apassionaments haer4
minvat, aquesta anecdota haurà e,
contribuir als inevitables cansas' qa
en l'opinia es produiran."

. i.. Manifestacioris
del senyor Companys
"L'Opinió" insereix la següent coa.

versa amb Uds Cumpanys:
"—Puc (lis-vos—seda En Gin>

panys—, que el projecte de moca Cata
sitació espanyola, redactat per l'Osea
rio i Gallardo, nata fet una impree
sió molt dolenta. Está vist que pera
certs política el temps corre en sa
No poden donar-se compte que el uni
està girant envers l'esquerra. El pra
jectc, tai cola está i com l'hem llega,
trobarà molt i !rasa enargica oposa
ció. Nosaltres, els catalana no poden
pas estar-hi gens confirmes.

S'han forjas moltes fantasies en-
torn del meu s iatge a Madrid. Con
que aquestes fantasies són favorables,
en general, a la tneva persona, cree
Ja que aún inspiraties per la simpatia
(inc els companys periodistes em tenea.

Els companys potser voldrien que
aquestes fantasies fossin realitat. jo
els ho agraeixo, pesó el cert is que
amb Alcalá Zamora no he parlat de
res més que del que sempre he dit:
qiiesta5 descoles i res mes. Sala par-
las que cm faran ministre. Consti que
Jo, d'aixó, no en si res. Com tampoc
no sé res de si dimitirá o ni el senyor
Nicolau, puix que alai) no és con

meaCyornpanys calla un moment, i pros-
segueix:

—Tampoc he intervingut, si no és
com acornpanyant disposat a ajuntar
el meu modest estor a una legitima
1.,estió, en Faier dels quinze milíoes
amb que la Banca ajada l'Ajuntament
de Barcelona, dificultas a darrera
hora, ha motivas l'anada a Madrid
dels metas amics Aiguader i Llubi.
Perú puc dir-vos que estic segur que
tot s'arranjarà com volem, i que en
tota ocasió la potencialitat económica
de Barcelona és tan gran, la seva ga-
rantia tan extensa que está pel da-
rennt de tot regateig de crèdit. Per
ajo?) cree que aquest ales, malgrat les
petites dificultats sorgides, no denla
cap complicació. La Hisenda bares-
tonina és prou forte per a sobreposar-
se a les petites incidències i salva-
guardar les bones relacións. L'endar-
reriment de les finances de la ciutat
no és culpa nostra. Es culpa de roes-
nipoténcia donada pels passats Go-
verns a1sA juntaments que ens Imn
precedit. just ea, dones, que ara anem
a Madrid demanant que ens ajudin a
adobar el case ella espatllaren. Crac
que tot s'arranjará satisfactòriament
i que ningú —coso sortosamcnt aixi
ha estat—, no ha d'alarmar-se.

Ara. Companys envesteix la riostra
qüestió:

—1 respecto a l'Estatut de Catalu-
nya, puc dir-sos que es fan vaticinis
sense basament, dar ningú el coneja,
ni tan sois en les seves tisúes gene-
rala Será un Estatut tan lägic, tan
assenyalat, tan identificas amb e; pen-
sar i el sentir de la nostra tersa, que
no puc creare, ni remotament, que la
incampresió pagel rebutjar-lca Crec,
al revés, que a les Constisuents, ins-
pirados en el mateas esperit de con-
cordia que ens mou a nosaltres, hom
l'aprovara con/ esperem...."
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Conferència del senyor
Duran i Ventosa

dilluns, a les deu de la ni:,
donara una conferencia a la Lliga
Regionalista (Botera 4. pral) el se-
mear Lluis Duran i Ventosa sobre el
tema "Comentaris a les eleccions dar-
reses".

Lacte ha despertat expectació,
s'està gestionant que pugui ésser na-
dial per l'antena del Taaidabo.

SS.
La conferencia que denla, dilluns,

ha de donar el senyor Lluis Duran i
Ventosa a la Liga Regionalista. co-
mentant el resultas de les darreres
eleceions, no podrá esser radiada.

El governador civil, complint ins-
traccions de Madrid, ha expressat el
criteri que els actes polítics no sigain
radiats per la T. S. F.

Substituint la retransmissió seran
installat al local de la LFga Reeiona-
lista forts altavetts perque els concep-
tes del dissertant miman esser
tats des del jardi i altres dependen-
Ci2S de la casa.

LA PUBLICITAT

TEULA, CAIRONETS, PAJOLES I
i ceräunicct en general per a edifi

cacions, ala casa

COSME TODA
Fàbrica: Hospitalet - Magatzem: Ferlandina, 71
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LA TORNs.DA DE L'ALCALDE
I DEL SENYOR LLUHI DE-

alLARACIONS ALS
PERIODISTES

---
Segueixen los negociacions :: El
cupé, es pagara tant M' hl ha acord
cera i la setmana entrant Las
obres de! Metro Transversal :: Han
trobat ajut • tots ele mlnisteris,
Prieto, Azazia, Nicalau i Dominga,

especial:1mm

Ahir al mati arribaren de Madrid
elscor Aiguader i el seta:0r La:lii.
turnan» de irr les gestiono enea-
nanades a obtenir el prastee de

oco,oao de pesseres 1 la possibi-
litat de pagar el cupe . A ia una
de la ',anta erm a l'Ajuntament i
da periodistes pujaree a veure'ls.

El doctor Aiguader es trobava
saneas al sen despatx amb una co-
missió de banquero tractant de la
eiteaaa. Quan ele banq r sortiren
l'alcalde ',sha els periodistes.

-Les negociacions van molt bé,
digue.

—Així, no han acabas encrra?
—No; pera es segur que la set-

mana que ye es pagara el cupé;
o dimarts. Ara el que hi ha

C5 una noticia importa:la que as
que s'in aconseguit el que lela tres
anys eme e, Oernanava a . la
intervenció (raques: en ei aa 1,er sao
en les obres de! Metro T.ansver-
sal i Ferrocarril del Nord. Es se-
gur que a mig mes es reprendran
les obres i a finals dany el aten°
arribrä al carrer de Marina.

—I s: ditaccres :la han acabat les
negociacions — insistí un peraali,-
tu—. ¡no es plantejara debut a la

—Alee no ho si: aGn els ruin-
panys els aue ho han de dir. De
toses maneres segueixen les ges-
tiene: el Govern s'U portar molt be.

--Pere. s quines san les dificultas
que hi ha?

—A1:1—diu el doctor Aiguader—,
so no se 110 cm pregaraeu res
d'aixaa

- certes les declarado:1, que
puaiicaven eis diaris dc Madrid en
:e5 qual» deien que si no e; paga va
• produiria un paula a Catalunya?

--Jo vaig dir neme& que tui hauria
desaiSOSSeg.

En aquell moment aaisen al doc-
tor Aiguader que el desunen ile
als a rid i els reparters ens retirem.
ai a ltre esperem a l'antesala arriba
• -enyoa Llubí eis periodistea
re-ea/enana

1.1 que la conferacia es curta
pata:an norament tco plegats al
de saatx ac

E15 periodistes voltea aleshores
e! st arria aque):. amb el sm
caratterfstic esta.

—Qua... aoleul'— pregunta.
- quire, ce-Id:cae:a rEstat

datribueix en un 5o per ¡CO ea les
obre. riel Metro Transversal?

--Miaus seazill: ro té cap impor-
ta aa; alicó s'Iri donas per decret
i asirá a arree de la Craxa ferro-
viaria. Cal agrair -Ira principalment
• senyor Arb0:1102: aixa .le
ier constar.

a-4 e! capa?
—Les negociado-tia cantinuen; pe-

ré sigui quin sigui el resultat cl
er pagara,

—Quan*:
- depen de les negaziacions.

Sea de fer censar l'ajut que ens
han prestat Prieto, .azafia. Nicolati

Daraingot bato. A Len= no
l'hem vist.

—Jai ver:set—pregunta un perio-
dista al doctor Aiguader —que es
!aran modificadoras al cartipàs
conseeitencia de les eleccions?

—Segurament que n'hi haura.
Ea ciar, ties sirena: d'alcalde

aiputate a I aixa, aarranjaria aeli-
nitivernent o interinament? ;iba
dtaxareu l'Alcaldia?

— L'Alcalciia no— das cl doctor
Aiguader—: nornes auire a Madrid
CC tes ocasioas iniporiants.

—I les corniesionsi donara
mis participada) a les minories?

—No, no; tot auedara tal com
está ara, en abso!ut.

LA CONa'ECCIO DEL NOU
CARTIPAS

—
Ei doctor Aiguader no abandona

l'alcaldia
Die "El Noticiero:
"Ante el resultado de las eleceiu.

se» celebradas ei pasarlo domingo,
parece que en el seno del Ayunta-
miento de Barcelona tendra efecto
una combinación de cargos por ser
acuerdo del partido de "Esquerra
Parablicana de Crtalunya", que los
ter:entes de alcalda que han sido
proclamados diputadoe a Cartes
untan s/15 Car&05, que no podrían
atender debidamente por la imposi-
bilidad de aimultanear el desempe-
fio de presidencia. de Comisión que
ahora ejercen con la asistencia a las
lesiones de Cortes, en las que se
ha de estructurar la nueva ley fun•
damental del Estado y se ha de di s-
cutir el Estatuto de Cataluee

hasta ahora, han fomentado la
dimisian de sus cargos, los Set,
res Lltilif y Vallescá. Campalans i
Aragay. El alcalde. doctor Aigua-
der, no está aún decidido a dejar la
ama, por lo que so ha pedido ser
aun confeccionado ei nuevo Carta-
PaCia Mnnicipal.

El jueves, por la noche. celebra•
ron un. reunión en el Ayuntamiento
loa tenientes de alcalde y enticeja-
lea de la mayoria, poniéndose de
acuerdo en la designación de 109
nuevos tenientes de alcaide y en elcambio de los presidentes de las Co-
mi , :ones municipales.

En lo que no reidi rot» ponerse
de acuerdo fue en la peovieión
la Alcaldía, por la irreductibilidad
del .:octar Aiguader a renukaiar

au cargo.

Para orillar dificultades, las reu-
nidos se entrevistaron con el sefior
Macià, quiaaa no quiso, al parecer,
intervenir en este pleito, dejando
que el doctor Aiguader resolviera
como mejor le inspirara su buen
criterio.

En l nueva modificación muni-
cipal, el serien. Casanovas pasa a
desempeaat la presidencia de la
Comisión de Hacienda, eabstituyén-
dole en la de Cultura don Pedro
Comes y pasando a desempefiar la
de Ensanche, el seator Ventas.

Al schor Aragay tal vez le subs-
tituya en la presidencia ele la Co-
misien de Gobernación el concejal
teüor Durán Guardia, asignando te-
nencias de alcaldia los señores Vi-
alta y Puig M'armen

La nueva modificación del Carta-
pacio Municipal, seguramente se
hará pública el lunes."

LES COLONIES ESCOLARS
Aaui, al metí i a la tarda,-

sortit per l'ordre cap a les desta
t'adune de que ja has a a, a
compte. els deu grups, sis de nene
i quatre de nenes. de la segona
tanda de Colònies E ,-eelars sostin-
gerics per l'Ajuntament.

A acomiadar-les al Palau de Re-
nca Arta i a l'estació, hi han anat
el regidor de Cultura senyor 011er i
'assessor ternic senyor Ainaud, i

fo-u també present amb la seva fa-
milia el doctor Nieto, director del
Garitas Modem. de Bogotá, en viat-
ge d'estudis, te el propeeit d'obser-
var de prop rorganitració dels nos-
tres diversos sisternes de Colònies.

Dilluns , a les deu del mata sortirá
de reatada de França cap a Sant
Genis de Vilasar. la Colee-tia espe-
cial que a bcneCci deis Sords-muts,
ha estat organitzada enguany per
acord de l'Ajuntament.

El mateix dia 6, al mata comen-
eara a funcionar a l'Escola de Mar
el primer torn de semi-colònia. del
qual es beneficiaran 200 nenes.
Aquestes pasearan tot el cha a la
platja. amb desdeinni, dinar i he-
cenar. tornant a 'ate casa cap al
tard.

CRIDA
Per tal de tractar d'un asstanpte

que els inteacesa hauran de presen-
tar-se a les Oficinee de rInstitut
Municipal d'Higiene, Plaga dc Les-
sepa s. qualsevol dia feiner , de deu
a una, les persones segaents:

Jaurne Gatell. Genoveva Novel.
;Icen Jorra. Miguel Cabanes. En-
carnació Espanya. Josep Recio,
Anialia Collado, Manuel Puya:, Jo-
sep Pastor. Manuel Aula, Ricard
Andreu, Pantaleó aiuber, Ramon
Bernal, Jean Iturrilde. Estere Se-

nyer, Joan de la Parra i Cecili Gracia.

VISITES DE NOTABLES
L'aicalde accidental senyor Cara-

noves, ha echas aquest metí les vi-
Ates de Lluis Companys, ama el
qual ha parla: de diversos assurnp-
tea relacionat; ainb l'actual mornsitt
politic social; el seayor Gabriel Alo-
mar. ambaixador d'Espanya a Roma
i dipatat electe, que ha vingut
saludar-lo i a exprossar-li ci
agrahnent i la 521 .3 satisfacria pel
triomf amb que l'ha distingit el CO3
electoral. i la senyora Leonor Vi-
nyerta d'Aragay. presidenta de FA-
teneu Republica Ferneei.

L'EXPOSICIO QUE REPREN
Ha estat donada a la paenisa

segil y nt nota oficiosa que reproduim
textualment:

"En el pintoresc encisador re-
ciaste del Poble Espanyol, es prepara
per a dins breas dies. un eadeveni-
- eral de gran ressonància artística
i de coaraternitat hispánica.

Ens refcrini a la gran Setmana
Anda:usa que come:mara el dia 12
(Iel mes que som, per a la qual
indran a la nostra ciutat cl; mis

notables artistes d'aquella regia.
Els que recordin la brillant re-

lauda que Andalusia feu al nostre
benemerit ''Orfeó Catalä", tindran
interes a corre,pondre com é5 degut
a la viaite dels germans atta:lusos
pm ene porten una salutació cordial
i una abrasada de fraternitat.

Les dites festes revestiran a mes
indubtable interés puix que hi pren-
aran part les figures rnes destacarles
del "caate jondo", ceaquest art pri-
mitin i einocionant que uva i admiren

aplaudeixen ele pablics mas cultes
d'Europa."

LA TORNADA DEL DOCTOR
AIGUADER

Aquest inati ha tornar de Madrid
ralealde doctor Aiguader amb el ti-
nent d'alcalde pre,ident de la Co.
risas de Finances, senyor Lluhi

N'alteza..
El doctor Aiguader, a la una de

la tarda, s'ha posaeisionat de l'Al-
caldia, i ha cessat en el seis comas
el tincan d'alcalde scnyor Casanoves.

lnlormaelii
universitärla

NOTES
DE LES ENTITATS ESCOLARS

HISPANO-AMERICANES
II

BOLIVIA
La Federada d'Estudiante de La

Par ha 11211 G41 un manifest al país
posant-lo en guardia contra les tor-
ees que, principalment des de! Par-
lament pretenen desconèixer les fi-
nalitats de la revolucia que acaba
ami) la dictadura dc Siles i en la
qual tan important paper jugaren
el a estudiante.

Das la Federada:» d'Estudiant3 de

La Paz que la revohició no paree-
gnia solament la tornada a la A-
gabtat, que ja sita aconseguit, sine
que te, Samba, un contingut social
i econòmic que no pot abandonar-
se sense defraudar les esperances del
poble boliviä

— A petició de la Federació Uni-
versitaria Boliviana, el mestre de la
joventut ¿'aquel] pais, doctor Jau-
me Mendoza, ha dirigit un missatge
d'encoratjament en la seca cruel
lluita contra la dictadura de qua sclit
victimes els estudiants universitaria
del Perú.

Aquest missatgc, que pel sol fet
de venir orientas pel senyor Mendo-
za, tan estimat i respectat a Bolivia,
on es considera» con: un dc13 més
alts exponents de la seca cultura,
ha esta» rebut pels estudiante pe-
ruans amb gran simpatia i agrzi-
mena

MEX/C
Organitzades per la Universitat

de Washington, tingueren lloc el
passat mes d'abril interessants con-
nos ersies entre estudiante portor-
riquenys i mexicana sobre el tema
"Panamericanismc i ibericanisme".
Puerto Rico estigue representas pels
escoban Colorado, Geige! i Gutiér-
rez. de la Universitat de San Juan,
i Andreu Iduarte i Alexandrc Car-
rillo representaren a Méxic.

Els portorriqueny3 es mostraren
partidaris del panamericanarne Mu-
na manera franca i decidida, opo-
sant-se al criteri dabericanastne dels
estudiants mexicans.

Fou molt comentat el buit que
a les manifestacions dels mexicano
féu la prenisa ianqui i les agencies
d'infonnacions periodistiquee d'a-
quell país.

Palau de la
Generalitat
Una Oficina d'informació

a Madrid
Ahir, amb cl segon exares, va

marrar cap a Madrid el senyor Jo-
sep 'Ferradellcs, secretari auricular
del senyor Madi i diputa; a Corts
per Brcelona.

A mig dia, el senyor Tcrradelics
va acomiadar-se deis periodistes
que jan informació a la Generali-
tat, informant-los del matar d'a-
quest viatge, que no es izaste que
el d'installar una oficara d'informa-
ció i ber - eis anexes de despatxos ,
biblioteca, etc., a la disposició dele
parlamentaris catalinas que aniran
a Madrid, mb ocasió de sea Corta
Constituents.

El senyor Terradelles (ligué que
dimecres o dijous tornara a Barce-
lona, pera que jara molts viatges a
Madrid.

Moviment de personal
Dagin al viatge del etnyor Ter-

radelles. hi haara un cert moviment
de personal a la Generalitat.

Encara que el seeyor Terradelles
segueixi essent secretari pattcular

politic de Francesa almai. e! Fr.
113,r Ci:5C11 C5 fiera càrrec de l'ofi-
cina de serretaria i el !mayor alun-
ner paseara a la secretaria general
de la Generalitat.

Ela senyors Millas Raurell i To-
ma), legons sernala, psssaran de
mamen: a alaaral. adscrits a l'ofi-
cian abata.. esnientada.

El cap de la minoria
catalana

Segon, el senyor Terradellea
está determina» qui assurnirä el Boa
de cap de Is malaria catalana a Ma-
drid, en la qual no figurara, com
és sabut, el ,anyar 2. l aza. La de-
signaci6 será icta ei; una urania ene
celebraran els parlamentaris abans
tUanar cap a Maarid.

ZUn acte monstre
a l'Estadi?

Es diu amb caracter ofició; —
eue abans de marxar a Madrid els
parlamentaria catalans, titdrà lloc
un gran aoe eúblic, al eual assis

-tiran tots els diputats
Aquest ;tete — de realitzar-se —

se celebrara el dia 12, a l'Estadi
Montjuic.

Reunió de la Ponencia
de l'Estatut

Slta reunit la Ponencia de l'Esta-
tut de Catalitaya i ha continuat la
tasca que li esta encomanada.

Dels treballs que realitza en la
reunió no se n'II dit res als perM-
distes.

El dia 11 es reunirà l'As-
semblea de la Generalitat

El dia ti de l'actual e.: retinira
l'assemblea de la Generalitat, per a
tractar de l'Estatut de Critalunya.

Visita d'unes obreres
acomiadades

Punir varen estr a la Generalitat
une» duei-ceutes obreres que treba-
lla ...en en una t'ebria de saca que
subministrava els gen, generea a la
Casa Cros, i tue en virtet d'un con-
tracte que aquesta ha celebrat amb
una altea fabrica, han quedat sense
feina i han estat acomiadades.

Una comissaa de les dites obrerei
visitis iel senyor Macla rer alteres-
sar-li que els proporcioni treball.

El senyor Macà prorne , 6 fer
la seva part tot el que pinte a fa-
vor del que li demanaven.

Govern civil

• "801..DADANT" «ni PEI-
NA ENVAEIXEN L'HOTEL RITZ

Alele els demente comunia-
tes que fan servir els anome-
nata acose feina (aquesta mag-
nifica invenció del eoclalista
Serra i Moret, propietarl de
finques', per a les seves carne
panyee, temieren a donar fe de
vida.

Als volts del migdia, a les
Rambles. es forinä una mani-
festació que donan» crits de
"Visca la República Sovietica"
interrompien el tränsit, i uns
quants de la manifestació, amb
garrote, ngrediren uns autos
que per allí passaven.

La policia d'assalt, en tenle
notcia del que pae.*ava. es di-
rigf a la Ranilea, donara tina
càrrega i dissolent la manifes-
tedie

Uns setenta que formaven
aquesta inanifestació anaren de
dret a l'Hotel Ritz, i envairen
l'hall" demanant menjar, i
dient que mentre no els en dc-
nessin no se n'anirien.

Avisada la olida per tele-
fon, acudi al Ritz i tracth de
diesallotjar el "hall", no acon-
seguint-ho per l'actitud dels
obrers anonienate sense feina,
que digueren que fins que sels
dones menjar no se n'anirien.

Per a evitar nade escendol,
perque s'aprepava l'hora de
rnerjar. el gerent del Rilz or-
duna que séls dones uns sand-
evichs, i sortiren per una porta
de servei. anant-se'ls a rnenjar
davant l'edifici dele jesuitcs del
carrer de Casp.

Al vespre intentaren repetir
la rnateixa cesa al Colomb, però
la policia els sorti al reas, i ho
evite.

Pos després es restabli la
calma.

LA LLIURE OORTRACTACIO
AL PORT

Una altri» eülniF1Sió de pa-
trotas de la deseärrega dc fusta
del pele lambe va asee al des-
pal:c governador per a ne-
tificer-li que des del dilluns
voleo esteblie altea vegada la
lliure contractació. perque el
sistema d'ara ele impedeix de
fer el treball coya es degut.

Alee podria fer que dilluns
tut haeues algun incident al
port, puix que altres patrons
ro e.slan disposats a respectar
el que anteriorment signaren
pele ',nitideces inconveniente.

El governador promete als
comissionals d'neupar-se de ia
eüestló.
LES DIFERENCIES ENTRE FA-
Trwris I ORRERS CAMPEROLS

Una Comissió 4ie patrons del
lea del Llohregat i Hespitalet.
acorne/my:11s del president 1
del secrelari de l'Institut de
Sant Isidre, anaren a Nisitar el
governador per manifestar-li
que, malgrat les bases signa-
des dies enrera. alguns deis
ebrers s negaven 5 comnlie-

i u la voleada li donaren
llisla trchrers ruma

trie °atan elisameata a secundar
Ir; basee signades i fer la con-
treetacid 'linee.

Confien els patrone que l'e-
xemnle d'aquests ()brees servi-
rh als dels, nitres po-
ne-. de In emp.:1/,,a.
V/S1TA DEL DiPUTAT  

  GALN1EL ALOMAR
Aler al mate procedent de

Pnlioa, arribe el i am-
bitiender prop del (Mirilla!, se-
nyl,r Gabriel AlOtünr.

Vil éster a alindar el sAnyor
U.Sla, al pe! 110 ermeeria, i
digue que la voineid triomfal
aennereuidle diumenge l'havia
emoriennt mole
LA CAMPANYA  
  MORALITZADORA

Per disposiciO governativa
han esta» elausurals dos musie-

halls del Parallel, lee Empreßes
dele guate havien Wat amo-
nestadas per atemptar ele bona
costurns.

També digue que s'havien
pros mesures per a evi tar el
que pasea en determinades vies
clutadanes ene les dones O-
bligues.

Un perIcelIsta II d'ende:
—Sí. precisament pensava

dir-vos que feliciteu el cap su-
perior de Policla per les dispo-
sicions que ha pres en aquel»
gentil.

—Dones considero que BOU
vosaltree, des del mateix diari
—digne el governador —, qui
heu de felicitar el cap de me-
tida despees deis injustos que

fet vIctima.
Els pericdistes feren vote

perque aquestes dispoeicien9
perdurin pel bon nom de la
oiutat.

ACOMIADAMENT

El nou diputat electe senyor
Josep Grau ha cessat en la seva
tasca d'interventor en les qües-
tions socials del Govern Civil.

Amb aquel» motlu, el senyor
Esplh II dedich mollee frases
d'elcgi.

Els repórters que fan infor-
mace:, a aquell Centre oficial
foren invitats a un vermut pel
senyor Grau. canvian t -se fra-
ses d'afecte i amistat.

PALESTRA

CURSET DE CATALA
Dijous vinent, dia 9, comentará

un curset de catalä dedicat especial-
ment a senyoretes. Constarà d'unes
dotze lliçons i será donat tots els
dilluns i dijous, de dos quarts de
vuit a dos quarts de nou del vea-
pre. Aguces curses será dirigit per
la senyoreta Carme Serrallonga. Per
assistir-hi caldri fer una insetipci6
previa. La matricula per les senyo-
retes que siguin sacies de 'Palestra"
costará durs pessetes i per les 110
simies 3'50 petes.

Per a inscripcions al local de
"Palestra", Corts Catalanes. 592,
pral.

CAMPAMENT DE VACANCES
Seguint la tradició de ban' pas-

sat de fer un campament de va-
C1111CC5. “ Palestra " ha organitzat
aquest ¡my un camparnent al bosc
de La alusquera, a duo hores de
Puigcerdà. Es aquest un lloc fresc
i ombrivol a posta per passar-hi la
la borla calor de la canícula, amb
aigua abundant i un gran prat.
Aquest campament carne:mara el
dia 5 fins el 2 d'agost, o sigui, elite
tadrä aaroxima ament un mes de
durada. Ni podran cancórrer tots els
socis de "Palestra" i els guies ex-
cursionistas. La inscripcia ha d'asser
feta per un minim de sis dies, i es
podrá cambinar pera. Pr setmana
que a cadascú millor

Per a inscripcions al local de "Pa-
lestra", Corte Catalanes, 392, pral.,
a les hores de costum I

AMPLIACIO DE LOCAL
Per tal de poder atendre co eal

les múltiples ac:ivitats de "Palestra"
es ieia imprescindible una amplia-
da) de local. La Junta directiva en-
tenent-ho ajad, ha fet les oportunee
gestions el resultar de les quals ha
eatat el Bogar el pis del casta» del
que te actual:21cm al carrer de Corts
Catalanes. en Aixi, dones, "Pa-
lestra" te actualment els dos pisos
del principal. Ara cesta fent la dis-
tribució per a fer -hi les obres que
sigue ' necessàries 1 poder-ho Mau-
gurar en un iutur praxi-s.

"Palestra" está fent un veritable
esforç per tal que l'organitzacia tin-
gui tot el que precisa per - mejor
eficacia i amplitud de le: seves ac-
tuados; i espera que aquest es-
(ore será secundat per tots aquella
que s'han fet un deure de treballar
per Catalunya.

v
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Al Circol Artls , .c es reben
nombroses adhesions- d'Ajunta-
mente i de eparticulars oferint
collaborar amb el mes grnn en-
tusiasme a la idea d'homenat-
jar la membria d'Isaac Albe-
niz, genial compositor i pianista
per excellencia.

El Comite executiu, Integral
pel presiden» del Cfecol Artletle

per entinents pe sonalitats del
Inón artistic, fa preveure que
dona» el seu all prestigi, la ini-
ciativa d'honorar d'una manera
digna i definitiva l'obra meetra
i suggestiva de l'immortal eom-
positor, podrà portar-se a cap
mba el vahees concurs de lote
els amante de da cultura.

En les darreres adhesions re-
budes a la Secretaria del Circo'
figuren, amb una quantitat
subscrita, el Conservatori del
Liceu 1 les corporacions muni-
cipals' de Sant Feliu de Llobre-
gat 1 del Vendrell.

Casa de Catalunya
a París

Tal com s'ba't'ia anuncias el cha 26
del proppassat mes de juny va inau-
gurar-se la Primera Exposició de
Pintura i Escultura Catalanes a Pa-
rís, organitzada per la Casa de Cata-
lunya. Aquesta exposició que nuneir
una cinquantena d'obres d'artistes aos-
trata beis encama% misas d'ella, arreu
del món, constitue: una evritable znani-
',estada) catalana. Els organitzadors,
sobrctot el President de resmentada
ent:tat senyor Pau Manes, :percaten
els elogis »fels nombrosos assiatents
que acudeixen a la Galeria Biliiet per
admirar les obre, exxposades, mol-

iessda'elles d'una remarcable vaor arti c 

L'acte inaugural loa preseet pe/ se-
nior Alfons Danvila, ambaixador de
la República Espanycaa, el qual
mostrar-se molt entusiasta del nostre
art. El senyor Danvila, després d'ha-
ver felicitas en termes cordials la Casa
de Catalunya per l'esforç que acaba
de reaatzar, va dir a! President Pla-
nes que aquell era el seu primer acte
— en efecte hacia arribat e! rifa an-
terior — i que n'estava contentissim.
Estic segur — digué — que amb els
cataians de Paris se.ren: tan arares corn
ho sirena amb els de Buenos Aires.
Estimo els catalans i la seta llenen
que coree per haver-me-la apresa jo
matcix. Denles — continua e! senyor
Danvila — ue conec molt be la oystra
Barcelona antiga, sobre la qual pre-
paro un 'libre. En demanar-a si volia
da- quelconi per a :a van premsa nos-
trada, va dir-nu. en català: Digueu que
suana.cyun amic i un admirador de Cata-i

Aares personaiitats pogueren salu-
dar en l'acte inaugural. Entre elles
l'encarregat d'Afers de l'Ambaacada
d'Espanya, senyor Buy!la; el senador
francés, senyor Pere Rameil; el cen-
ad espanyol, senyor Márquez; els en-
tice dala andas de la nostra terra, se-
nyors Charensol, Vanderpil, Fatgairo-
lle, Schnecsberger : a:tres de la pren-
sa quotidiana francesa. Taraba recor-
dem els senyors Baixeres, Deu-Pau-
ses, Barras i senyora Pujo% Castein-
cho. asident de la LEga espanyola
dee leets de l'Heme, Sr. Andreu
Ciutat i meltiseims filtres que sen-
tim na recordar. Hom va notar la
dolça presancia de nembroses i ele-
gants senyores. Els artistes samba va-
ren assistir-hi en gran nome:*e.

En resum es pot dir que la Casa
de Catalunya a París, amb aquesta
exposcie, acaba de realitzar un acte
brillantissfm de propaganda cata:ana,
malgrat les difietatats que per a por-
tar-lo a cap ha Ireet de varicela

No gens menys, davant de tant en-
tusiasme i del faiaguer resultas que
s'olaté, la Casa de Catalunya prepara-
rá una noca exposició per a l'any s'-
nent la qual sera representativa de
l'art catala modera ea general.

FESTIVAL DE SCEAUX
El diumenge passat litigué be la

simpática fusta que pradament ha-

L' ema ne ny air•at

ALA PIIIIMINOM
PARTIOULAIM

Ha estat trames a Madrid,
äenyor mintstre d'huteucciog
Púbica, el gastara telegrama$

"Aeoclacida Iliacioael Profe-
sores Partiouherea feidellanla
por decrete cursillos para Dial
rectores: y Thoteseres porticu.n
!ares, rogänefole tense presente;
peticiones neu titulaste, luelueei
beneficias Decreto ;a tse:saltad
continuar ejerciendo pe:valla,
mente. — Salúdalo, Aubä, presi-
dente."

Comunica ensems aquestie
Associaeló que ha nomenet de-
regata a Montblanc, 3fatard,
Llelda i Sana, i que són nom,
brotes Les cartee d'odas».) que
rep de lotos fea provfneies d'Eset
panya. Ha estat nomenat repre4
sentant de l'Aissociació a Ntit‘
drld el president de le Casa dd
Catalunya, senyor Rafael Mara
Bardä, enginyer industrial. •

DEL CONCURS DE MESTIZO

DE PARVULE
prega a lea senyoretes qud

prengueren part en el concura
per a proveir /es places de mes-tresses de pàrv-uls que se ser-
veixin pasear per l'Associaci6
Escolar Femenina, des del dia 6
fins al 10, de sis a set de la
tarda, on les assabentaran d'ud
assumpte que els interesse.

RADIO
PtdIse - arboaemftèo Cendeadaa

e? Amor! ea
sparels silla rialltati

Demaneu-tas a raaent clama»

Recambios y Accesorios
S.A.

re, Passeig de Gratia, la

MOLT AVIAT
EL MES SENSACIONAL

etevzion, 9adicp
SUPERNETERODINO

viem anunciat, la vila Ce Sceaux.
Fou una veritable festa de gennaner
!latina. Hom remarca nombroses dtie-
gacions de tot el Migdia Francés, de
Romana, d'Itàlia, etc. EIscatalams,
representase per la Casa de Cataaanya,
varen assistir-hi en gran nombre i fe•
:en objecte da caloresee maniieata-
cions de simpatia. Eren remarcablcs
els discursos deis senyors Charles
Brun, el uqal finalment revindici rau-
tonoraia Jean . Camp, el
qual fer relogi dels catalans i ce-
lebra l'avançament nacional de la nos-
tra raga. El president Pan Panes,
fortarnent emocionat per totes :tj pre-
ves d'estere:a que s'adreeaeen a Ca-
talunya, als seus Elle i a rentitat que
presideix, va remerdar a tothom en
termes que eren l'expressió etel de la
fraternitat mistraliana que ens =tia
a ells. Feu l'elogi del' pobles ¿'Oc,
de Mistral j dels Felibres immortals
i acaba exaltant el nostre president
Maca el qua! — cegué — en el corle
de la politica, és un des seguidora
més fidels i decidas de l'ideari eepe-
ritual del Mestre de :galana. Va tri-
butar-se al senyor Pan Planes una
formidable evade. Després el seayor
Pere Guilanyi done lectura de dos
poemes originals i Medite Do-
ble cant d'embriaguest Ele-
eia de l'exiliet'' q u e varen as-
ase- calormarnentn aplaudits. Seguida-
rnet un estol joiós de lo-ces d°nze-
Iles va fer admirar les belles datases

Provenea i lae:iguadoc i algente
sardanes di: tgides pel Sr. _heme Gas-
een, que varen éste- ma't gentilment
ballades i acollides amb veritable en-
tusiasme.

I en fi aquesta festa d'esbarjo. de
joia i de germanor sn »ser coronada
d'un esplindid sopar que pies:dita el
senyor Alcalde de Sceaux i el temor
Charles Brust. De be!! neu hom escol-
ta el:acunas i belles caneas provea-
cale i catalanes entreiria d'rna joia
ben mediterränia.
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EN AQUEST TEMPS--

Púnica casa a Barcelona que
continua rebent novetats és

! EL BARATO!

Cada dia presenta nous articles amb preus que
U 

que está. en tot el seu apogeu de venda de
temporada

constitueixen veritables ocasions

5

SEDES estampades de moda per a vestits de
senyora i nena

300 DIBUIXOS
a Ptes. el metre 1ls9 5

Article de seda artificial superior

Las malolties do

L'ESTÓMAC
BUDELLS

DOLOR DEStdNAO
OLGPEPS1A

MINGO I VOMITO
IHAPLTEHOIA
tri_arotikasom

GIARREES
LLAGA GEL'E37GAIAG, oto.

la curen posIthement amb

L'Elixir Estomacal

SAll DE CARLOS
Podarás tónic dlgesdu que

sempre triomfa
Desame Monees fierseste Ñl ado.
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Manifest a les dones

Amb el nom de "Lyceurn Club" de
Barcelona, acabern de fundar a la nos-
tra cintas una agrupad() femenina que
te per base els principia dernecratics
de Ilibertat i d'igual:ah caserna que un
afany interna de cultura.

La nostra agrupació no aspira a
éster una societat mes on les dones
disperit mis o menys selecta es re-
uneixen per a prendre una tassa dc te,
fulicjar un magazine, sentir una pe-
tisa conferencia o un concert
ni lampa a esdevenir un grup de do-
sles, amarades d'indignacions, poc o
rnolt santas, que rolen fer la guerra
a l'home, reclamar tosa mena de drets
i Manear la flama abrandada, del mis
ferotge feminisme.

Ni una cosa ni raltra, paré) un poc
de cada una.

Volem acoblar-nos sota el terna de
'Llibertat i cultura" i educar-nas i
ir.atruir-nos sobre aquests aspectes
concrets: Folítica, Dret, Hig.ene, So-
ciologia ate-nómina i moral, Art i Li-
teratura, procurant-nos aqueas ense-
r.yaments per mitja de cursets, con-
ferencies. converses, especialitzacions
encomanades a técnica de dintre o de
lora de! Club, pena de rcconegada sol-
vencia. I sobrctot, desitgem a :a do-
na per fer-la un pos rnenys desvalgu-
da. instruint-la, procas-ant-ii concisa-
ments sobre Ingiene. Ileis, l'abast de:3
sets drets, Moral, ccononfia i política.

En una paraula, contribuir amb to-
ses les nestras forces a rcure la duna
del noble de la terrible ignorancia que
l'aclapara.

No dercancrn finés qne una pati-
ta atenció de tan; en toas i ii consa-
grarem les raes bailes Lores ét lea
nostres vides.

Preguern, donas, a tales les dones
de bona voluntat, que 52 ‚sentin antas
per a fer obra de cultura i sociología,
o simple:mara nue simnat itzin amb els
nadares ideals, ese smigniin ajumar-se
amb nosaltres ser a treballar intensa-
mera de cara a la riostra perfecció mo-
ra, espiritua.1 i inteUectual j totse-
guit-, un cop degudarnent orienta-
das - de cara al noble per ajudar-lo
en tot allò que calgui.

"Lyceum Cale' de Barcelona no
vol rivali:zar amb cap altra emitas,
a: contrari: aspira a esser un factor
mis del gran producte encara
inedit.

"Lycturn Club" te un amplissins
programa a complir i el complirà, fi-
del a les normes que l'han engendras.

Dones, estudien aquest manifest,
s'emanen eis nostres Estatuts; ells
diran prou clar dala nostres anhels i
si us senthi amb cor de compartir-

-los amb nosaltres, acobleu-vos al "Ly-
cenan Club".

Alsois ens fans a notes mis 'artes.
Signen: Aurora Benes-una, Maria Pi

de Folch, Enriqueta Seca; , Anna
Mires, Carme Cortes d'Alguader,
Merca Ros, Montserrat Granar de
Bertran, Isolina Viladot, Leonor Ser-
rano de Xandri, Maria Carratalá, Jo-
sefina Sayona de Cortes i Amanda
Llebot.

CLINICA
Veas m'amase

ASIRIOS' - IlLENORRAOIA
Guariment pulseta 1 segur

en 50111 ele esos PerlsdmIUPOTIMCSa -
CARIRID UNJO, 111, enireeel

VAIlte: De 10 • 1 5 S e Sr 5 eta*

•

La sardana

A LA TARDA
Grua Sardanista Pedralbes

(Sarri, nron de l'Avinguda de
Pedralbes. Cobla Popular.

Programa: "Eis dos prome-
sos", Mercader; "Camf do Nú-
ria", Serrat; "Julieta". Rimbau;
"La nit de l'amor", Morera;
"Abzrilenca", Estela; "A la
Verge de Parnés". NaNu.

Grup Renaixement, al Paral-
lel, davant la Granja Royalty,
cantonada Avinguda de la Creu
Coberta. Cobla Monfserrat,

A LA NIT
Amics de la Sardana de Grä-

cla. Avinguda de Prat de la
Riba (Gracia). Cobla La Prin-
cipal de Barcelona.

Grup Renaixement, davant la
Granja Royalty , Cobla La Prin-
cipal del Llobregat.

Agrupació eardanIsta de Bar-
celona ,"al Parallel, davant els
eafäs Cómic i Comtal). Cobla
Catalänia,

Foment Sardan1sta d'Horta.
Carrer de Campesinos.. Cobla
Atiantida,

JOVENTUT SARDANISTA
DE L'ORFE0 DE SANS

La Joventut Sardanista de l'Orfeó
de Sans donarä una bailada de sar-
danes, avui, diumenge, a les deu de
la nit, als jardins sic l'Institut
Mohtserrat, en la qual a exccutarà
el programa següent:

"La torre del Paró", Riumalló.
"Marinada", Pérez Moya.
"Garriguella", Cola
"Monnserrat", Tan-irles,
"Merceneta", Tarrides.
"Mercctieta ", Bou.
"Flamas vives", Tapies.

Eh» Tribunal»

ACTUACIONS
DEL JUTJAT DE GUARDIA
El Jutjat de a tkrdia, que hü

bou el del districte de Llotja,
secretaria vaeant, instruí 40
diligencies, i in gressareu als
caiabossos 13 delinguls.

El substituí el Juljat de la
t7niversitat. secretaria del se-
nyor Cederran, que sera rellevat
pol de les Drassanes, secretaria

1 riel senyor Ccsta.
ASSENYALAMENTS

PER A DEMA
AUDIENCIA TERRITORIAL
Sala primera.-No té asse-

ny al a res e ut s
Sala segona.-Pobresa: Pere

Prat contra Pene Pedró i advo-
cal de l'Estat.

Incident: Concepció Bernis
contra Joaquirn Morales.

AUDIENCIA PROVINCIAL
Seeció primera.-Drassanes.

- Un oral per atemplat contra
Gabriel MurlInez.

Un altre oral per usurparle)
de funcions cc-otra Josep M.
García.

Secció segona.-Concepció.-
Un oral per falsedat contra
Joan Ponç i nitres.

Secció terrera.- Sud. -Un
oral per resistència contra Ma-
nuel Dfaz.

Secció quarla.-Terrassa.-
Un oral per falsedat i amena-
ces contra Lluisa Jordan i ni-
tres.

EL SUMAR'
PELS FETS DEL TERRORISME

GOVERNAMENTAL
Cridats pel julge del distric-

te de Drassanes, senyor Ara-
gonäs, qu o instrueix el surnari
obert amb motiu de Vartnacid
de les bandes terrorisles orga-
nitzades en l'època dels gene-.
rala Martínez Anido i Arlegni,
esfleneren deelarant davant
dit Joiint el» senvisret Pestaña,
Pele-d. Massomi i Clara.

Sembla que !PA deelaracions
rreslades no han mrtival, rom
s'esperava, dades Importante
par n In instruccló del suman.

VIES URINARIES
DOCTOR PONTOVA

•usriment repte de le Illenerredle 5 Nt
seres rnrnplfrIer'on, Impettnele. /he-stop, Pell. Dietermla Visita
d'I faltada 7; obren dr 7 e 9Clínica: Comte del Ateto, 4, srel.

Cantonada a la Rambla)

LA PUBLICITA?
SUSSCRIPC10

-
caree:opa, res .   rae
urrdn3uta Mete& inmigre , rte
enserien llalla. ,
sisees 9411414 111.-

GOVERN DE LA GENERAL'.
TAT DE CATALUNYA

SERVEI METEOROLÒGIC
DE CATALUNYA

Situació general atmosférica d'Eu-
ropa a les set del día 4:

Des de la mar Cantabrica a Angla-
terra els Paisos Baixos ha empitjo-
rat el temps, i es registn en pingas
abundoses i vents forts de' sud-oest,
degut a una depressió situada a Es-
cocia que avança cap a Escandi-
r/es a

A la Península Ibèrica el temps,
en canvi, ha millorat, degut a qué
el mínimum que els darrers dies es
trobava al migdia de França ha des-
aparcgut, establint-se les altes pres-
sions, el centre de les quals esta
situat a les Anores.

Estat del temps a Catalunya a les
vuit:

Per les comarques costares hi ha
alguna núvols; an rann, a l'interior
del pais el cel estä completament
seré.

Les temperaturas han balsas Ileu-
gcrament, puix que no obstant la-
var arribas la máxima a 35 graus a
Scräs, la mínima ha estas de 7 graus
a l'Estasgento.

PA HAtUt,CS cr:;:cus
Porta FerrIsse, 10

APALLISSAT I ROBAT
Quatre individus invitaren un tal

Gómez a donar un passeig pal por-
tal de Santa Madrona. En arribar a
un 'loe solitari li donaren entre tots
quatre una pallissa i Ii rübaren ccnt
pessetes que portava.

Moments després el robat estigué
en un bar del carrer de/ Cid i rcco-
negué a Elda Prieto coto un dels
autors i el fen detenir.

infles i vestits giratsqueden
nous -:- LA REFORMADORA,
Trafalgar 9, 1,ee - Tel. 26609

APAT DE GERMANOR AL PE-
RIODISTA SENYOR PALOU

GAR!
La combatió organitzadora del

banquet que l'Associack de la
Premsa Di/iris i ri Centre de Re-
pórters dediquen a honor del se-
nyor Palou Gari per lavar estat no-
menat sots-director de "El Noticiero
Universal", ens fan saber que el vi-
nent dilluns ca posaran a la venda
les targes per assistir a Pacte, que
tindra lloc el propvinent dijous, dia
9, a les nou del veapre.

Les tatues podran adquirir-se a
l'Associack de la Premsa Diaria,
Cantada, 53, i al Centre de Repär-
tara, plaça de Catalunya, 4, pral.

La comissió organitzadora ha re-
leut importants adhesions a l'acta,
el qual tindrà sens dubte positiva
importancia.

lipea l l SQ Braquers - Falsea
Unlo Gablnet Or-

topadlo dIrIglt per facultatlu.
Rambla de Catalunya, 8

Ferran,
Rambla del MIg, 27

IIORARI DEL TREN RAPID A
BILBAO 1 IRÚN, DE NOVA

CREACIO
La Cornpanyia dels Camins de

Ferro del Nord d'Espanya ens comu-
nica que posa en circulació triset-
manalment, a partir del dia 6 de ju-
liol de 1931, el tren räp:rl 202 i a
partir del d'a 8 del mateix mes el
tren räpid ninusro 201 d'acord amb
el scgiicnt horari:
Barcelona a Bilbao i Hendaya.

Tren 202.-Sortida els dilluns, di-
mecres i divendres. De Barcelona, a
les jo h. so. Arribada a Lleida, a
les 22 h. 4. A Saragossa, a la s II. 42.
A Casetas, a les 2 h. la. A Castejen,
a les 4 h. 2. A Miranda, a les 7 b . 4.5.
A Bilbao, a les 9 h. 45. A Alsasua,
a les 7 h. 55. A Irún, a les so h. Ir,
i a Hendaya, a les 50 h. 20.
Irún i Bilbao a Barcelona

Tren 201.-Sortida els dimarts, di-

AIGUA IMPERIAL VICHY
jous i dissabtes. De Bilbao, a les
18 h. 2o. Arribada a Miranda, a les
20 h. 54. A Castejón, a les 0 11. 21.
D'Irún, a les 18 h. 3o. Arribada a
Alsasua, a les 20 h. 35. A Castej&n,
a les 0 11. 23. A Casetas, a les a h. 33.
A Saragossa, a les 2 h. 55. A Llei-
da, a les 6 h. 29. A Barcelona, a les
/o h. 30.

Aquests trena admetran viatgers
en primes-al classe i portaran dues
composicions, d'un cotxe de primera
classe i un cotxe-llit. Una directa de
Barcelona a Bilbao i una altra da
Barcelona a Irún, i a mes portarais
cotxe restaurant fins a Lleida.

Reació dels ohjectes trobats a la
via pública i dipositats a la Major-
domia municipal a disposició de les
persones que acreditin que els per-
tanyen:

Un clauer amb cinc clase; un do-
cument a nom de Lluisa Aguilar; una
cambra per a roda d'auto; una bossa
portamonedas de pell, de senyora;
set claus 'ligadas amb u cordill:
un bitllet del Banc d Espanya; una
petaca de pell amb ins document a
nom de Josep Torra; una cartera
amb documents a nom d'Enric Vi-
!anona; una cartera amb diversos
papers i medallas; Un portamosedes
amb metallic; un almiar amb sis
claus; un alunar ami) onza claus;
tia altre amb guante claus; una cal:-
sera amb documenta a norn d'An-
toni Vilanova; un carnet d'idertitat
a 1:001 de Manuel Gonzfdez; una car-
tera amb diversos paper a nom de
Francesa Pasqual; una cartera amb
diversos papera a noto de Josep
Roig; una clan: anglesa; dues claus
juntes.

No mä., girara be el vcstre vestit
111U3 o gabany a l'inrevés el

taller sastrería Lleora, 3 (t. pl. Reial)

SOCIETAT ry.vrnAccio
DE FORASTERS

En la darrera sessió celebrada per
la junta Directiva de la Societat
d'Atracció de Forasters d'aquesta
capital, sota la presidencia d'En Ma-
rian Rubió i Bellver, es prengucren
eta acords següents: fer constar en
acta el sentiment amb que ha
vist la mort de l'eminent pintor i
comediógraf Santiago Rossinyol, i
testimoniar a la senyora vida i
a la familia del final el cundo'
de l'entitat per la perelua d'un ar-
tista i escriptor que tant enalti la
nostra terna; indicar a la Genes-ah-
tut de Cataltinva la conveniencia de
procedir a la retolació deis camina
que manen als Boas de veritable in-
terés turiatic, i a l'Ajuntament la
d'afegir a les aoves plagues indi-
cadores dels noms dels carrera i
places, que el portin de filia iHustrcs
de la terca, la imlicació de la seva
personalitat essencial, con/ a poeta,
escriptor, estadista, artista pintor,
etcétera, alai com completar les sic
la numeració de les cases de 'Ei-
xampla, ainb el nom del carrer res-
pectiu dessota de cada número per
tal de situar els forasters i turistas,
els quals se solea desorientar per
les 'largues vici, totes d'un mateix
caient; congratular-se que el 11010e-
nament de representant deis sindi-
cas; de sur:se/se el'Espanya, prop
la Direceiú General dcl Patronas
Nacional de Turisme, en la reunió
tinguda a Madrid hagues recaigut
en persona tan competent com el se-
nyor Vidal Sureda, secretari de la
Societat Fomento del Turismo, de
Palma de Mallorca, i comunicar-ho
a l'esmentat senyor; agrair a l'etni-
nent nuestra compositor i director
hongarès Jordi Georgcsco els elo-
gis que ha dedicas, per mitjà de la
preinsa, a la nostra ciutat, com a
conseqüencia dels pocs dies que vis-
qué entre nosaltres; donar-se per
assalscatada amb goig que hagi ca-
tat treta a subhasta la construcció
del pont damunt del Tordera, entre
Malgrat i Blanes, tan ícil al turis-
me automobilista, per la construc-
ck del qual s'interessa :a Societat;
agrair a l'enginyer Cap d'Obres Pú-
Diques de la Generalitat de Cata-
lunya el zel amb que itnpulsa
les obres de reparació de la carre-
tera que porta de Campins a Santa
Fe del Montseny; concede el Car-
net de Guia-Cicerone de la Societat
a En Carles Schilling, vistes les
airean-lista:tejes favorables en les
quals es troba per a consplir el ar-
rea; servir al Seminari Romànic, de
Hamburg, un assortitnent de foto-

grafies típiques de Catalunya desti-
nadas als arxius d'aquell important
centre d'estudis hispanófila; desesti-
mar la sollicitud de "Palestra" cele-
red t a la Colònia Escolar de Tossa,
per no encaixar la dita entitat amb
els fins perseguits per la Societat,
i prendre en consideració l'ofrena
del material per a la publicació d'un
fulletó-guia del "Santuari de Nostra
Dona de Queralt", feta pel capella
custodi del Santuari, reverend Joan
Guitart, prevere.

Per la Secretaria bu donas comp-
te del nombre important de foto-
grafies rebudes pel II Concurs obert
per la Societat, referent a les ba-
llenas artístiques i naturals de Ca-
talunya; del repartimcdt de 25o
Anuaris de la ciutat, editats per la
Societat, entre hotels importants i
oficinas turístiques d'Espanya, dels
serveis fcts per les Oficinas als tu-
ristas durant la darrera quinzena,
i de les cantes rebudes dels Dele-
gats a Mayagaez (Puerto Rico) i
Caracas (Venezuela), detallant llur
darrera actuació

Xocolata MENSA
LES BROMES DEL DISTRICTE

CINQUÈ
En pasmar pel Parallel cantonada

a Santa Madrona Ramon Margas,
dos desconessuts, aprofitant la fosca
que hi havia, Ii donaren una punya-
lads i es feren escäpols.

El tenis fou auxilian a la casa de
socors del carrer de Barbará, d'una
herida de prombstic resanan.

JOIES VERITABLE OCA310
per a compres a bon preu aneu
a la Joloria IMa g rliia,Tallers, 41

UNS ITALIANS QUE MENGEN
BARATET, PERO NO PAGUEN

Per negar-se a pagar l'import del
manjar, que pajava a 450 pesantes,
a limo del Bar italiâ de la Rambla
de Santa Mónica, foral' detinguts
Perras° Otilio i Giacomo Piatti.

CORRETGES PUIG: 31. Pee, 04. T. 11732

UNA TOPADA
Ahir ab mati varen topar un camió

i un carro, a conseqüència de la
qua', topada resulta Joan Morales
Bolero, de cinquanta-vuit anys, amb
erosions al front, orella, masita i a
la má esquerra, a mis de la fractura
de la ternera costella esquerra,
pronóstic greu.

Ecu r.ssistit al Dispensari del nar-
ren de Sepúlveda i després traslladat
a l'Hospital.

Grau2fe OAN SERRA
4 n41 I; ANUDA, 33

Rclaciú dels objestes trobats en
els cotxes de "Tramvies de Barce-
lona, S. A.", "Companyia General
de Teams ics i "Tranivics de Bar-
celona a Sant Andscu i Extensions"
durant el mes de juny passat, e s
quais catas a dispos:cid dels que
acreditin isser-ne el; amos a l'Ofici-
na de la Ronda de Sant Pau, 45, Seca
ció d'Objectris Perduts:

Vint-i-un paraigües; dos bastons;
dotze ventalls; quatre parells de
guante: setze bosses i portamone-
das; una pell per a dona: una gorra
d'home; un vell; un brcviari; una
bufanda; una petaca; una lläntia eléc-
trica; un mocador de seda; una ba-
ta; un collares de fantasia; una asti-
lla imperdible; una paleara; una om-
Iss-ella; una ploma estilografica; unes
ulleres; una cotilla; un rellotge de
polscra; un paquet amb un vestit
bany; un paquet amb un papar d'es-
criure; un pagues amb un tros de
tela; un paquet amb impresos.

PASTILLAS VERDIFUGUES PRATS
Contra els cuca intestInals

ELS DESMEMORIATS
Relació deis objectes extraviats

als autarnnibus de la Companyia
General d'Autiminibus de Barce-
lona, S. A., durant el mes de juay
passat, els quals es troben als di-
pòsits de l'esmentada Companyia,
situats al carrer de Luchana, 99,
S. M., a disposició de les persones
que acreditas que són seus:

Quatre fiambreras amb envolto-
ris; una bronja; un penja-robes; un
esperé; vint portamonedas; un ni-
vell; sis clauers amb data; dos pa-
ras de pantalons; cinc cartes; un
bloc; un ir metres; un dentif7zi; un

martell; sis claus; un paquet alam-
bre; una broca; nou guants; dues
carteretes; dos rotllos paper; un
pes 1 quilos; un rotllo flexible; sis
vestits de bany; cinc cs.:oiga !cris:
nou mocadors; una americana; un
cantil. ; una braga; trenta-dos ven-
talls; dues cartillas militar; tres pa-
raigües; un peça motor; una lli-
brasa Monopoli; cinc quantitats
efectiu; una l'interna; dotze paquets
roba; dues tauletes xocolata en un
mocador; un paquet sobres; una
boina; dos cistells; un Ilapis; tres
Peres ferro; una cinta maquina es-
criure; dos binocles; una munyeque-
ra; un llibre; un pagues drogues;
un quadernet paper; unes alicates;
un estoig d'objectes d'escriure; vuit
encenedors; quatre petaques; dos
trossos tela; rebuts; un flascó coló-
nia; un paquet 'libres; un paquet
sabó; uns rosaris; sis gorres; un
rellotge; una credencial; un carnet;
un puny; dos específica; una nava-
lis; una clan anglesa; sis paquets
cigarrets; um cinturó; tres parells
espardenyes; una 'libreta apunta;
un parell de talons; una gallada; un
pagues herbes; una barrina; un rot-
lb per a plana; un flascó essència;
un sostenedor; dues lamines fuste-
ria; un parell de mitjons; un anell;
un bastó; un devocionari i rosaria;
un sostenidor; duce láminas fuste-
vantal; una barqueta; un capell; un
tubet manicura; mostres teixits; una
caputxa; un raspall; una sabana; ua
collar; un tros de pell; una bossa
de tela; tres sobres; un vestit no-
ma; un pendent; una arracada; una
ampolla i una gorra; una ploma es-
tilogräfica; un ganivet; dines tulles
d'apunts; sin paquet de claus; un
nagual de pinyons; una ampolla de
vi; un cabàs d'encerat; una oin-
breHa: una tovallola amb un ha-
nyador; un parell de mitges, i un
paquet de mongetes.

El dia 9 de juliol, a les nou del
matí, seran venuts en pública sub-
hasta al Mont de Pletat de la Mare
de Deu de l'Esperança, organistre
de prestecs penyoratius de la Caixa
de Pensions par a la Vellesa i d'Es-
talvis, les penyorcs dels préstecs de
joiells vençudes amb anterioritat a

d'abril de 1931. L'entrada a la sala
de subhastes és per la plana de »a-
guares, 2, entresol.

Estómac, Ventre, Diabetis, etc., Ah-
ments Especials Vegetarians. Casa
Sortibes, Lluria, 62; Salmerón, 222

ELS PAGAMENTS A HISENDA
El delegas d'Hisenda ha senealat

els següents pagaments per a denla
dilluns:

En ort: aria Argirnon, 3.990 pes-
setes. i Josep Eceiza, 9o.

En moneda corrent: Enric Argi-
mont, 4.731'83 pessetes; Josep Fe rica,
50806; Loevrdor, 333 .33; Gui-
llerm Llambias, 34253 pessetes; An-
tela Pagés, 91'95 pessetes; Mar ia Por-
tad, 3.195'39 pessetes ;Mareé 1:eco-
lons, 98041; Enric Sagnier, 1.52533;
Manuel Vallhonrat, 25372 pesarles;
Inspector Provincial de Salsitas, 6909;
Ifelchor Alarcon, 250; Luis Pon3
Giol, 12.47550; Jeans Casasola, 5n0e
Cristóbal Centellas, soo; Agusti Cc-
dol, 3.494. 50; Ramon Costa, 1.242;
Nicanor Ferrer, 975; Bonsvantina
Ferré, 7835; Placid González, 500;
Antoni L'arena, sao; Santiago Mar-
tinez, a03253; Enric Miró, i.000;
Bienvenido Paseó, 4.972.30; Romea
Ribot i Cía., 6.16o'7o; Caries Ruiz,
3.000; Damit Ja/do, 24824: Joan
Valla, Joan Vidal, 3.49435; Ge-
novena N'le, 1.000; Administrares
Loterías núm. 25, 8.82067; íd. unme-
I0 28, 1.9637/.

RESTAURANT RIERA
Cuina casolana. Coberts d'estiu a
5 pessetes. Tots els dies Escudella
de pagas. La terrassa mis fresca

de Barcelona.
Gran varietat de gelats

CRIATURA INTOXICAD:.
Al dispensari de Gräcia fo p rtat

a primera hora de la tarda el ¡len de
21 mesos Lluis Pascual Come"cs,

amb els sena pares, al narrar
de Clown, número 81, pis basen.

Is apreciaren greu intoxliasiS
La criatura en un mornent que la

deixaren sola, es va beure una regu-
lar dosi de sal fumant.

UN QUE ES TORNA BOIG AL
CARRER

El jutjat de guardia instruia
Rancies respecte un atac d'enalienació
mental de carácter agresiu que sofri
Bernard Arenal Martinez, al passeig
Nacional, fronst al carrer de la Maqui-
nista.

Una parella sll Cos de Seguretat el
concluí al dispensari i després a l'Asil
del Parc.

COACCIONS I DISPARS
Josep Sanachi, que te arrendada

una finca a Can Tunis, ha presentan
una denúncia contra Salavdor Canet

Sanuchi acusa a Canet d'haver-se
presentas en la finca que aquell rega.
va , requirint-li per a que deixes
fer-ho, i com que Sanuch: no el ate-
nué, En Canet li dispara diversos
trets amb una pistola, si b no el fan

-Els malloctors T'e arors
de nit i o troició

gol'OXLliureu-vos de vampirs.
Useu el nuvol destructor que
mata Intaliblernent
puces, mosquee, mosquits,
senos 1 tot Ine•cte dolent.
Don• olor. No er•met .

LLAUNA '"' •
BLAVA-4

Adelgazara
rápidamente, sin régimen

tomando

EFUCSA
de venia en case SegaI4. Vicente
Ferrer. etc y en casa dcl Dc005t-
Serio Farmacia 1. Sarrias, Puerta-
ferrisa, 34 (esquina Calle de:

Pino). Barcelona

/U y S
WXELLES
G A B IE S
N STALLERIA

1103
1.128EISPESE7

hhia. de es Fms

J. CASASA, Metge especialista
de mutantes de la ! , ,.11 llagues

varicoses i verterles
Tallers, 29; d'II a 1 i de 5 a 7.

Feslius, d'II a 1

ING.LS
S'ACONSEGUEIN Mi13...&N1

A LA

PANYER1A
LA TEXTIL CATALANA

ACTUMMENT
"Cortes" de vestits d'estarn des

de 40 pessetes
- Cortes" de pantaló fantasia des

dc is Destetes
REBUDES TOTES LES NOVE
TATS DE LA TEMPORADA
SECCIO DE SASTRERIA A
Nf ID.% I A

ORDRE
PANYOS 1 NOVETATS

LA TEXTIL CATALANA
PLAÇ.. DE L'ANGEL, NUM.

JAUME SAURET
7, PELA YO, 7

R euti ftEoulte

L.1•blet. Pie • NCIMPLacall ?Oral Lie 4,0011I at, 

• • • (VERMUT:1f BLANC DOLO
EL IlJ PEIR  -VERMOITH 
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LA PUBLICITAT
Diumenge.ide julio] de 1931'

Darrera horatantea de esta magnífica ciudad que
lea brinda generosa hospitalidad, da
seo que cuatro afiet de experiencia
personal me dan derecho a creer con
divido por la grande mayorla de la
opinión pública, creo útil sacar mo-
tivo de la lamentable e injustificada
manifestación de ayer para declarar
en confutación de cualquier afirmación
cintraria, que el Consulado general
de Italia, ni hoy ni nunca, ya sea en
régimen republicano como tampoco
bajo la monarquía, ni por su propia
iniciativa y ni mucho menos por ór-
denes recibe:1as de su Gobierno, ha
intentado efectuar o ha efectuado re-
patriaciones de subditos italianos con-
tra la voluntad de estos, exceptuando
los casos de extradición por delitos
comunes debidamente controlados y
autorizados por las autoridades judi-
ciales de España, o de menores recla-
mados por sus padres.

Para el caro presente que ha
nado la lamentable manifestación de
ayer este Consulado afirma na habtr

l

mido la menor intervención en la de-
ación de Victoria Balido. Antes

len se interesó por mediación del ca-
pellen de la Colcrt:a italiana que acos-
tumbra visitar periodicamente a los
reclusos italianos para que se le mes-
turra asistencia espiritual y material."

El Govern civil, per la seca banda,
ha trames apesta altea nota:

"La detenció del comunista italie
Vittoria Valbis fue ordenada por las
autoridades espaeolas sin que haya
mediado ninguna clase de petizión por
parte de las autoridades italiana."

Corte Catalanes, Passeig de Sant
Joan, Arc del Triomf, porta del flirt
de la Ciutadella davant L'Arc del
Triomf, estatua d'En Prim. Avin-
guda del M. de ¡'Argenten, plaza

del 
Palau

b) Odre de la desfilada:
s. Secció ciclista del C. G. de la

Divisió.
2. C. G. de la Divisió.
3. Companyia d'Aeroniutica Na-

ce!.
4. Seeci6 ciclista de la Brigada

d'Infanteria.
6. Regiment d'Infanteria alune-

ro IO.
7. Destacament del Regiment

d'Artilleria de peu número 2.
8. Regiment d'Infanteria núme-

ro 34.
9. Batalló de Sapadors minadora

número
to. Companyiee de peu ¿'laten-

dencia
al. Tercer grup de la Segona

Comandancia de Sanitat.
lo, Carrabiners.
13. Guardia  civil de pela.
14 C. G. de la Brigada d'Arti-

lleria.
15. Regiment d'Artilleria de Mun

tanya número e
e6. Regiment d'Artilleria Lleu-

gera número 7.
17. :eegiment d'Artilleria Lleu-

gera número S.
ti. C. G. de la Brigada de Ca-

valleria.
In. Regiment de Cavalleria nú-

mero e.
20. Regiment de Cavalleria nú-

mero so.
21. Guardia civil de cavall.
au. Companyia Automail de la

Segona Comandancia d'Intendencia.
23. Creo Roja.
24. Exploradora.

Descobriment d'una
sostracció d'efectes
i valora a Correus

de Cultura de la Generalitat de Cata-
lunya, ha enviat • lamen últim orga-
siente algunes eamenes al projecte
dtstatut Universitari, i ensems ha
reenat a remarcar el criteri de lAte-

e neu, ja exposat en anterior document
que es fin palie, que la futura Uni-
versitat tingui el maxim contingut

- L'.atstneu Eucielopedic Popular
prossegueix fermament l'Obra dc
cultura que des de fa temps porta a
terme per tal de combatre l'analfabe-
tisme per tnitjä de l'ensenyament de
les primeres lletres a persones d'amb-
däs sesea majors de te anys. Per tant,
fa saber que ha inaugurzt un curset
que durara tot l'estiu, cl qual es dana
de set a nos del vcopre. Poden ins-
criure's en aquestes classes totes les
persones que tinguin {retara d'aquests
ensenyaments al local social, Carme,
núm. ao, pral.

unerntez.zenn

annwmansan~1m°

LES LLE-
TRES / DETENCIO

Com a coautor de l'atraca-
ment que fou víctima la mati-
nada passada DosIteu Gómez,
al Portal de Santa Madrona, fou
detinugt i posat a disposIcló del
Jutjat de guàrdia Agustf Luque
Narbona.

DE BARCELONA
QUATRE DETENCIONS

Des de la algun temes es notava en
l'Administració Principal de Correus
la manca de diverses cartes principal-
ment de las que venien d'Amarics.

Es queixaven els consignatario, es-
pecialment, cíe no rebre les que con-
leuden arco i objectes de valor,

Els agents de pedida senyors Fran-
enero i Lagm'irdia, encarregats d'a-
clarir el Id, pogueten comprovar que
un carter que presta scrvci en la dis-
tribucib de cartes des de les set de la
tarda a les onze de la nit, nomenat Jo-.
sep Salas lago, sortia tors els dies
amb un paquet que suposaven eren
cartes slastretes.

Els agents procediren a esbrinar la
vida que portava i varen veurc que es-
tava en aelacions amb un individu que
ti un despatx al carrer de la Mercè,
26, segon.

Aquest individu co feia anomenar
Antonig de las Cuevas Väzquez i a la
vegada estava en relació amb nitres
que també tenien deopatx a Barcelona
anamenats Maties Artigues Guillén i
Pere Fuaet Sanchiz.
Entre Cuevas i Ms altres dos exis-

tien, segons es deja, relacions comer-
cials i Cuevas girara lletres per miaja
de diversos bares als altres dos. lletres
que eren sempre pagados.

Cuevas haría con:ea:tic cbrir en di-
versos Banco compte corrent que en-
cara que amb poco diners servia pe!
negoci que eslava explotara.

El cartee Salas, entregara a Cue-
vas les carteo sotstreres de :25 euals
treia es xecs Ms valors que tren co-
brats en els diferents Bancs i sen va-
llen per a legalitzar la signatura del
cornete correntieta (secas ialsiiicant
la signatura, com és natural del desti-
natari.

Per aquest procediment pogueren co-
brar tirieS Orize cil pessetes 1 ea eiS re-
gistres efectuats en el seu respectiu do-

tenien xecs preparats per cobrar
unes 78 no° pessetes.

El carter, a l'ésser detingut, va dir
la yeritat. alcgint que Cuevas es deia
Vicenta Carreras García usara ncm
suposat per estar reclamat per un lut-
jat de Madrid en cansa per estafa.

! Eis altrea negaren la sera parece
1 paci5 afegint que eis negccis que s us-

tenues amb el Coceas eren Ilegnin.s.
róbstant agur:o tea manifestacions,

sembla que aleun dels xecs cala-ras ta-
ren endosats als altres detinguts, els
quals ingressaven la quantitat en els
SelIS comptes CerrentS per ainspirar
confiança.

Dels detirauts ose han pasoat a dis-
posició del lonja: de Lotja . Enset te
antecedents penal,.

Serrada que per ahir estaven avisats
per a cobrar d'una eatitat las e a aria un
del, seca oye inmorta-ca tasóó lliures
esterlines.

Tamhi va passar a cllsoosiaia de' jut-
lat una dona que avala 'a primera upe-

f2 ..lió lee el suposat Cuevas realitza
en un Pana

Lt dona. despaes d a declarar. va
asedar en Itittertat.

A NTI8TE8 DE CABARET
CONTRA UN8 CABARETSCursos

i conferencies
A conseqüencia del tanca-

ment del Moulin Rouge, una
Comissió d'artistes d'aquest
cabaret i del Royal, lambe clau-
surat, s'han dirigit en manifes-
lace:, al Fonema i al Detectan,
que estan oberts, i a crits han
demanat que tanquessin per tal
de secundar la protesta.

Una comissió dala [notes-
tanls entrà iii Pcmpeia, i des-
pees de fer fugir els parro-
quians han tirat taules i ampo-
lles per terra, i a una de les
actuales que allí actuen ano-
menada Maria Pida, de vint-i-
tres any-s, li causaren lesions
Ileus, de los quals ton auxiliada
al Dispensari del carrer da
Barberà.

ASSOCIACIO PROTECTORA
DE L'ENSENYANÇA

CATALANA
Comitè Femeni "Pro-Escola

Ramona Guix"
Continue n rebent-se dona:_ per

a la subacripció "Pro-Escola Ra-
raona Guix". Els darrers rebuts són
ets següent!:

Pes=etes

•0 X A

ELS CAMPIONATS DE CATA -
LUNYA ANI ATEURS

Quarts de final deis peeos
Ileugers I welter.

Amb torea concurrencia se
ceelbrä ahlr al Luna Park lea
jornades esmentades, les quals
agradaren foren ben latieres-
sante.

Dels lleugers, els superiora
ski Almagro I Gämez.

Dels weiters, Martínez
Otero.

Els resultats foren els se-
güents:

A'amnea de l'Estola "La
Farigoia"   18'5o

Visitaría Vinyea de Serra
Rafe:1s   5'-

F:incitó del Teatre Romea   17460
laan Uriach   s'-

*Pista Escola Blanquee=
idua Baaal   10.-

Cruselles de Pciggali 
Sra. T'erran de Reta   lo.-
Flora Martínez   ot.-
Jasefina Fug  
lnana Fatjó  
IT . sefina Pon  
Ma Cristina Balderich

(;irald  
Fulalia Ca.5anoves  

Mitjans  
Angels Cardoner

Aage.lina Eiaena.  
a l macene:a Vandellós  
lesumncie elarti  
Merei Ro.  
leerla Ralla s a  
Montserrat Font  
Pilar Vinves  
Matilde Girald  
Tomasa Freixes  
Llúcia Xampeny  
Francesca Ferrer  
Angals Girald  
)(asa Pujol  
ar: a Ma Mallen, vidas

Vinuesa  

 

Moré d'Aguilar  
aaa Andreu de Vallesp:a.

a 7 .1a Villuendas  
Sra Iglesies de Vidai de

Llobatera  
sra. Turull  

CAMISERIA
J. Rodríguez Camilo
Ronda de Sant Antoni, 78

(davant Montaner)

Corbates,
Paiarnes,

Mies,

Mitjons,
etc ect. 1

BARALLES
ENTRE CAMPEROLS

Per qüestió dele rege a un
camp de la carretera del Port
es barallaren Josep Sanchtz i
Salvador Vida!.

El segon es va treure una
pistola 1 engegä alguns trets al
seu contrincant, que per sort
no el tocaren.

El Nidal quedä detingut per
pertar arma sense el correspo-
nent permls.

Ll eugers:
Gämez (Palace) vence per

punts a Orozco (Ring).
Soto (Sabadell) vence per,

punts a Ferrändiz (U. R. G.:•
Bosch (Terrassa) vence per,

punta a Delpino (Diana).
Pesinc (Pcblet) vence per

punts a Cuff (Puching).
Roque (Barceloneta) vence

per desqualificació a nicle
(Abella).

Almagro (Palace) vences per
punts a Cubel (Box),

Diversos obrers dels ano-
menats sense feina se'n van
a menjar a l'Hotel ColomInformada catalana

EXPOSICIONS D'ART5-
-

5'-
ELS LLIBLES Altir, diversos obren dels arome-

nata sense feina es presentaren en
l'Hotel Colom dirigint-se a la cuina
on en aquella moments la dependencia
esteva sepant i demanaren majar.

Davant l'ameeaeamentn dels visi-
tanta els serviren sopa i diversos tros-
sos de pernil que =lijaren amb gran
avidesa i a l'arribar e/s guärdies ¿'a-
salt que per telelon (aren cridats els
obrers /mesaren per altra porta eh:-
da emportant-se'n en la seca fugida
pollastres i altre u:ciliar de la cuina.
No es precie& cap detenció.

DOS INDIVIDUS PERILLOSOS
* La klaxon..

a l- de Carlea Sindrcu, tot just posat a la

5.- venda, ha ablingnt un esit de llibre-
u- ria senyaladissim.

SALA PARES
Expesiciö d'Arquito:tara

Wetters:
Martínez (Diana) vence per

punta a García (Torrassenc).
Otero (Poblet) vencd per

punto a Eseole (Catalunya).
Cantasello (Terrassa) vence

per punts a Font (Aragón).
Martínez (Barcelona) vence

per punts a Giménez (Diana).
Santander (Abella) vence per

inferioritat a García (Palau).
Miró (Catalunya) vence per

punts a Caries (U. R. G.) ,
JOM

S'ha donat compte al Jutjat
de guärdia que es són a Bar-
celona dos individuo que es
proposen cobrar unes cartes de
credit contra diversos Banca,
que falsificaren a Arnerica, i
que dos dels falsificadors foren
ja detinguts a Alemanya quan
es presentaren a cobrar d'al-
tres cartas falses.

Els dos que són a Barcelona
les senyes i direcció dels quals

coneix la policia, escaparen
deis agents alemanys que els
cercava quan detingue llurs
companys.

• ... el carda.
tnateix fove esceiptor, que comp!e-

le el mo t eja- Veillttl, l'atdr/P9nya.
riA317RIR S) LAIF.TANES

CORTe CATeLAP133. 313
°electas dar! . Reproduccions, gravare,

articies aer a atenerte

2.-
30-
lo"-

50kCSIARDINS

TER.RACES

TUR
earo9ecles, pluntocid 1

enFreteAimeni.
Sons,22 borcelene

Teil. 31250

SALA BUSOUETS
Passein OE GRACti 118
Manir. ob Nataa d'are

aULI Pb3QUAL SOLER PInturs
370.10

Que aiegides a la suma
anterior de   5.48545

ADVERTIMENT

Barristeis de pintura moderna

SALA BARCINO
dones un total de   a85555

--
La C.aniasió Permanent de Da -

ces de la Pta.-set:tara are-, toles
leo dones de Cbtalunya que enviin

seu donatiu sense regate:g. tota
- yegada tina: es rnoht Drohabie que

l'Escola Itatnaaa aluix comenci aelat
les seves tasques.

Advertim a les personen a les
guate interessi la pcblicació len-
mediata de les notes que ens en-
vien que els originals han de di-
rigir-se tots a la Redacció, Corte
Catalanes, 3 ,2q. principal, abans
u - les nou del veepre. Els nue
ens arribin mes tare' d'aquesta
hora o vagin adreçats a la
impreneta del diari, Barbara, la

11 no seran publicate fine al
cap de quaranta-vuit horca

180 ONLI DEU
Els Que aneu a Paris
que trobareu

riA PUBLICITAT

V PARCIA 10M0 N
RAMBLA CASAL-UNTA, ZG

E , posIclo permenant de ',altura moderna

RORATORI
Va.lenff MarNds, que habita a

la Ronda de la Universitat, de-
nunciä que havia estat víctima
d'un robatori, emula/anta en
joies per valor d'unes tres mil
pessele.s.

 n•n•11.

* La klàxim i el canta..
as Un Iiibre del qual krn: tarlara en
eis utcdis patics, pui.r que (tf mi th-
bre de tomes encara que no ;ti ltagi
toés 7,ersos que gis que, bellíssinar, pre-
cedeiren el test de Sindeett signats
pe, Senaera. Pe! Sagarra (Josep M.
Je) dele Aperitius de afiradik.

La manifestació d'abans
d'ahir davant el Censo-

lat
a teta els quioscos deis
Grana Boulovards, de la
Place do la RepublIque a

al Madelaine
A la Place de la BasUlla. 11
A la Placa de Salta !Pichel

(oostat Aletropollta)
Al Boulevard SaInt Michel I
Al Boulevard Sebastopol.
I a tote els grana galos-

spvd o', soo

TRES DESMNSIES
COMTRA UN INDIVIDU

Contra Jaume Balsell es pre-
sentaren tres denúncies per al-
/res tants comerciants, que
serviren comandes, que no ha
pagat, i a tris tres els donà di-
reccions falses.

El Balsells te ja unes vInt
denüncies per idntics motius.

ClIASSA IGN E FRERES
Discos • Annlos CLAMS, 43
Plan ,. • stitnp ene* - oramorone * El retara:

Aljans Mcset as publica,1 clintre
¿reus dies una 80:;,-.140 que , (ay, 1,,1"

les ddqucit cutor, sera Urgido atub la
i El ! gol d'a-

lutst ubre es El retorn i la
Llibreria Catalbnia formand part de la
Biblioteca Literaria.

I aclara: dIGlia cas
traal .saüent nota, la pu'alicacie
de le qual ens prega:

"elovide por el deseo dc salvar la
trad .:cien de amlstosas relaciones que
siempre izan unido a los dos pueblos
hermanos: Ebpana e Italia y a los
italianos de Barcelona con los 1/ab:-

 add•••[n•••1•• • •

SUBSCRIVIU-VOS ALa festa les Banderes
d'avui

L l Ateneu Eiteiclopedic Patatlar. cor-
respcment a la invitaciú rebuda de;
Dr. Serra ; Hunter, rectas d'aquesta
Universitat i president de la Comissió LA PUBLIMAT

0........... ..•n••••n•n••n•n•••••••nn•••n••nn

Segoas diana el general López
Ochoa, ocunart-se de la testa d'avui,
es distribuiran mil globus entre els
infanta de lee escolee els quals for-
maran tres grupo i cada un d'ells
tindrà els globus d'un color: els uns
vermells, els altres grocs i uns al.
tres moral,. Els infants avieran ele
globos en sentir-se la descerrega de
fuselleria. i a Faire co veuran per
uns moments els colors de la han-
dera republicana (1).

També digué el general que tots
els centres i erganismes que desit-
gel concórrer-bi arnb Ilurs bandcrea
hauran de trobar-se dos quarts de
des al "Cinc d'Oros", on se l la asse-
nyalarä !loe per a llur coalocació,
preverat que nomi s CO pertnetra
lac tés l dit lloc al banderer i dos
acompanyants -

E; genera! López Ochoa pronun-
ciara, al final. una allocució.

Per In Comal/dende de Marina
sito ordenat que els vaixells de
guerra signin empaIllats i qua ruge-
n:MI les sirenes en sentir la primera
canonada que disparara el castell de
fontjtaic. al voltant de les du,.:
La desn'arla de trepes C5 fara

dues lasco:
Primera: Pel Passeig de Gracia.
Segona: Davant l'estatua de! ge-

neral Peina al Pare de la Ciutadella.
Entre runa i ealtra les (orces es

conceittraran ala carrera propers a
l'eix de la desfilada, per tal de do-
nar temps que les autoritats i el
Quarler General es trasliadin a les-
tatua d'En Prim, nc començant la
scgona fase fino que rebi ordre
d l emprendre la marxa la unitat del
cap, a la qual seguiran les altres, se-
gons ¿orden de la desfilada.

Les tropes, en ami:Coles fases, do-
naran el visca reglamentara

a) Eix de la desfilada:
Passeig de Grecia, correr de les

Itierniats (Trencats)
te11111119111119113111111111311111111111111115/36121223EMIZEINEE1321:11321d3113111111331113333133911131
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WATERS
sense dipòsit,
per mitiä del
FLUXOMETRE

"IBERIA"
Funcionament

admirable

Intrusa.) sempre present que eis mnlots m'arene del món per en auartmene cut tole
mena deterntes eran ele de le CASA 701aRENT, sesee traves DI 'Mace e/111077D101
en mena: no molesten ot tan embalen, 1 s'enimetlien can une rusas. (lornea, dones

se!,8, ben d'user-ne En be de le rostro salut. no ten de comprar mata braguers nl
ni/sonata da cap mena sense abans v:soar ac inesia casa 13, CARRER DE LA 111310, 18.
CASA TORREV4T. Barcelona. - Molta eure e no enuttocar . vo* de Calla

Serveis del mes de juliol de 1931
- .Men a 11.

REVISTA_ de Cädiz el la i de Vigo el 14, cap a Nova York
Proxima sortida el 7 d'agost.

LINIA DE LA MEDITERRANIA
A PUERTO RICO - VENEZUELA

COLOMBIA

LINIA DE LA CANTABRICA
A CUBA- MEXIC

El vanor HABANA eortire de Bilbao i San-
tander el 1S de julio!, de Gijón el 19 i de Corunya
el au. cap a l'Havana i Veracruz. A la tornada
t'ara ;,cala a Nava York.

Próxima sortida el tft d'agost.

LIMA DE LA MEDITERRANIA
AL BRASIL-PLATA

El vapor ARGENTINA sorra de Barcelona
el 5 de julio?, n'Almcria i llälaga el 6, i de
Cecee el S. cap a Santa Cruz de Ter.crik, Riu
dc janelro. Montevideo i Buenas Aires.

Próxima sortida el 5 d'avise

UNJA DE LA MEDITERRANIA
A NOVA YORK -CUBA

E: vapor MARQUES DE COMILLAS so:tira
de Barcelona i Tarragona el 7 de jaliol, de
Vale:lela el 8. d'Alacant el 9, de Málaga el ro.

D

CATA LUNYA
110.173

El vapor MAGALLANES sortira de Barce-
lona el 25 de jueol, de Valencia el 26, de Màlaga
el 27 1 de Cádiz el 29, cap a Las P11111d5,
Juan de Puerto Rico, La Guayra, Puerto (abolía,
Curaçao, Puerto Colombia i Cristóbal. A la tor-
nada fara escala a Santo Domingo.

Pròxima sortida el 25 d'agost.

maie; de 1931

11:11ERD EXTRAORDINARI dedica( a

rielar lala proclamació de la República a les
terres catalanes PREUS REDUITS

JAUME SAURET
7, Pelayo, 7

Amb articles de Ferrau Suldeslla(Eatalunya),
F. Almela t läives (Valencia), Joan Pons (Ma-

llorca). J. Rernündez eg oeit (Menorca).

Azul, poesies d'A. Esclaxana e .i. n. de Biegarra

Atol) publicad(' de documente (alguna en tae•
atmil) 1 de comentaría de peemsa nacional

eetranjera

LINIA DE LA 1VIEDITERRANIA
A CUBA -NOVA YORK

E; vapor MANUEL CALVO sortire de Bat-
celona el 21 de juliol, de Valencia cl so, de
:alega el 24 i de Cädiz el 25, cap • Las Palmas,
Santa Cruz de Tenerife, Santa Cruz de la Palma,
Santiago de Cuba, Havana i Nova York,

Próxima sortida el 21 de seternbre,

1111111111111M11111111111111111111111111111011311N•
•• RLS QUE ANEU

A PARIS
no oblideu que... el

II

: Servci tipus Grand Hotel. - T. S F. - Radloteletonia. - Gapella. - Orquestes. & ae

u Les comoditats i tracte que gaudeix el passatge es mantenen a l'altura tradicional de la •
II

:
Companyia. IN

la 
També té establerta aquesta Companyia una xarxa de serveis combinare per ale principies in

• pmts del món servir, per linies regulars. II
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INFORMACIO DE MA.DRID,,
El correu de Madrid LA REORGANITZACIO DEL MINISTERI

DE LA GUERRA
PELS MINISTERIS

LES PERSPECTIVES POLI-
TIQUES. - Encara no és possible
veure clar i des d'enfora dins la polí-
tica de l'esdevenidor immediat. Dos
corrents &han obert camí abans
d'hora, àdhuc abans de saber cem
estará äonstituida l'Assemblea Cons-
titucianal. L'un es conservador en
el més ample sentit, i mira per acon-
seguir una estabilitat politica que
permeti una evolució lent:_ sima.
L'altre, esquerrà fins al més vidriós
dectrinarisme, que vol dur-ho tot a
terme radicalment, per tal de fer
d'Espanya en peses nietos el que ha
costat a França no res menys que
seixanta anys per poc. A aquella
banda hi ha Lerroux, la persona de
Lerroux mis que el partit, i la dreta
republicana. De l'altra banda, l'Ac-
ció Republicana, els jacobies deis
radicals-socialistes i els grupets
d'esquerra mis cridaners. Entre
mig dels dos, el partit socialista,
fort, relativament ben dirigit i cela-
tivament conservador. Semblava que
mes baria de fer-se encloure en aque-
lla forma primera que en l'altea, potser
més al Parlament que al mateix Go-
vern, on no volia i encara no vol
entrar. Horn pensara que els partits
radical, dreta republicana i socialis-
ta serien el fonaznent del Govern
futur, però el nombre de diputats
socialistes és, contra totes les previ-
simia, àdhuc d'ells mateixos, extra-
ordinari, i això els converteix en cap
i centre de la política, desplaçant-los
del seu desig d'ésser una força d'ad-
jutori.

Ara per an no cal encaparrar-
s'hi gaire, ni menys voler resoldre
la qüestió que ha de madurar mol-
tissim; però l'interés de les disputes
és evident. Si la dreta republicana
TIO hagués estat la víctima de la con-
xorxa de tots els partits i de gairebé
tots els governadors contra ella,
aval tindria els vuitanta o noranta
diputats que Lerroux necessitaria
per a pensar en un gabinet ministe-
rial conservador. Reduida a molts
menys diputats, perd l'empenta, i
tot al mes sols servirá per fer el
pes si per cas, penó mai per ésser
un element imprescindible. Entre
partits d'esquerra està el joc, dones,
sobretot d'ença que els socialistes,
essent Feix de la situació, no vol-
dran apariixer massa aternperats,
tant si són govern com si volen aju-
dar un govern al Parlament.

Ni creiem que hi hagi govern nou
fins que hi hagi president definitiu
de la República, i en aeuest cas, les
discussjon a l'Assemblea Consti-

Madrid, Ir. Fas rescrit presentat
per 7ranco i altres candidats de Se-
villa diu aixf:

"Excmo. Sr. Presidente del Go-
bierno provisional de la República:

Los abajo firmantes, atacados y
heridos profundamente en su digni-
dad y solvencia, a causa de la ex-
posición pública verificada por el
ministro de la Gobernación acerca
de la tragicomedia creada en torno
de las elecciones de Sevilla, elevan
a V. E. su más sentida protesta con-
tra tales acusaciones oficialea, que
• más de hallarse desprovistas de
elementos fundamentales de verosi-
militud, van dirigidas al fin de per-
judicar a personas honorables acree-
doras al respeto y consideración gu-
bernamental, en el mismo plano, por
lo menos, en que es dispensada el
beneplácito del Gobierno de la Re-
pública a las notas primoriveristas
del señor afaura.

Ea de tener en cuenta V. E. que
en la candidatura llamada de Fran-
co figuran profesionales libres y fun-
cionarios públicos a los cuales ha
irrogado daños morales y materia-
> irreparables la fantástica atri-
bución del suceso espasmódico re-
vestido de todos los cismas y ca-
racteres de una repugnante conducta
de lesa patria.

La prensa ha podido recoger du-
rante estos días, de labios del mi-
nistro citado, entre otras, las afir-
maciones expuestas a continuación:
que por Franco y sus huestes había
sido elegido el aeródromo de Ta-
blada para proclamar la revolución
social i el Estado de Andalucía; que
el accidente ocurrido a Franco fue
algo milagroso, que impidió estalla-
ra el movimiento, para lo cual se
disponía de más de soo bombas; que
iba a realizarse una marcha de cam-
pesinos sobre Sevilla dirigida por
Franco y sus huestes, los cual .a des-
de sus aeroplanos levantados en Ta-
talada volarían sobre la ciudad, lan-
zando proclamas amenazadoras, et-
cétera, etcétera, es bastante a nues-
tros fines.

Pues bien, Excmo. Sr., a la más
rudimentaria buena fe ha de ofre-
cerse ahora, para enjuiciar el tru-
culento relato, comprobado debida-
mente, la siguiente disyuntiva: o
son ciertas o no son ciertas las ase-
veraciones hechas por el ministro
señor Maura. Si sou ciertas, lo mis-
mo Franco, que todos sus amigos y
adictos comprometidos deberían es-
tar encarcelados desde el primer

stante del providencial descubri..
Ilidenteleida de c119, cl teflisate

tuent aniran preparant la forma del
primer govern estable i constitucio-
nal; però toril que no está absoluta-
ment desfeta la possibilitat d'un can-
vi de govern dins l'Assemblea, ni
els estudis de la situació ni els pro-
rubstics hi són de mes. Mai cap d'a-
queixes escomeses d'un criteri con-
tra l'altre no han estat vanes. Ex-
citen el pensar dels ciutadans, i
aquests d'alguna manera fan pali-
ques nurs reaccions, que sovint són
les que determinen, de manera defi-
nitiva, la collocació dels partits.

EL RESULTAT DE LES
ELECCIONS. - A l'hora d'escriu-
re agus: tes radies enea- no se sap
la classificació definitiva dels candi-
dats triomfants. Les operacions aún
Ilarguissimes i hem de convenir que
els funcionaris de les Juntes del
Cens no esteren prou entrenats per
a sumes tan llargues i comp licades
que, per tal de no fer-se'n un em-
bull, han hagut d'anar enfilant poc
a poc, amb seny i amb força com-
provacions, com si encara fossin a
la tortura dels deures escolars. El
resultas, penó, foca la decepció de
la dreta republicana i el triomf fora
mida deis socialistes, es poc més
poc menys en proporció de forces el
que s'havia previst. Un primer be-
nefici, però, podem satisfactòria.
ment assenyalar, i és que el sistema
de grans circumscripcions ha anul-
lat el caciquismo gairebé a tot Es-
panya.

EL PROJECTE DE CONSTI-
TUCIO. - Sabem del c-rt que una
gran part deis membres de la Co-
MiaSiÓ Assessora Jurídica que ha
redactat el projecte de Constitució
de la República no est à d'acord amb
el criteri unitarista que la majoria
ha volgut imposar. Aquelles edicions
inacabables del text de Dret Poli-
tic i de Dret Administratiu del se-
nyor Santamaria de Paredes, que a
gearebé totes les Universitats ens fe-
ren empassar a tants milers d'esto-
diants han fet més mal a Espanya
que un paren de plagues d'Egipte.
L'esperit d'aquell bon senyor qua-
dricular, que ha reencarnat en Royo
Villanova, enterbolí hom no sap
guantes intelligèneies clares d'estu-
diants, que ara fets horneo conser-
ven aquelles lesions a llurs cervells.
La cosa no és tan greu com po-
dría temblar.

El projecte será modificat al Par-
lament, corn és natural, i sobretot
cap doctrinarisme triornfa ja al letón
sobre els fets vius.

AGRA

ccronel Camacho y el coronel Ro-
mero hubieron de ser puestos en li-
bertad a las pocas horas de ser de-
tenidos; Franco y sus amigos dis-
frutaban de la tranquilidad más ab-
soluta, y hasta ahora enlo es bus-
cado el mecánico Rada a conse-
cuencia de un hecho desconocido-:
si no son ciertas tales imputacio-
nes, lo menos que debe hacer el Go-
bierno es justicia, es apresurarse a
declarar la nulidad de las eleccio-
nes sevillanas, que han podido arro-
jar una resultancia totalmente apó-
crifa de la voluntad ciudadana, mer-
ced al insólito medio en que se han
celebrado, bajo la férula de fuer-
zas del ejército, de la guardia civil,
profusamente diseminadas por el
campo y la ciudad y entre electo-
res previamente coaccionados, a
quienes quería significar, desde su
poltrora, el ministro de la Gober-
nación que Franco y sus amigos
eran deilncuentes de lesa eatria.

Séanos permitido, en corrobora-
ción d lo expuesta, la despiadada
incomunicación a que estuvo some-
tido Franco, a raíz de haberse pro-
ducido la lesión que sufre en el in-
minente momento electoral y la vio-
lación constante a que viene some-
tida la correspondencia del capitán
Reinach, como en los vandálicos
tienen-5 pasados.

Sin perjuicio de ejercitar con opor
tunidad las acciones judiciales per-
tinente:, es, como puede observar
V. E., tan imperiosa la justicia so-
licitada, que confiadamente esperan
1 s suscribientes les será otorgada
por el Gobierno provisional de la
República, a quien tenemos el ho-
nor, por conducto de V. E. de di-
rigirle nuestros afectos. Firman:
Ramón Franco, Anton' Reinada
Ignacio Ielintes, Enrique Castell,
Bias Infante, Antonio Lalbontin,
Pablo Rada, Baldomero Cano, Jus-
tiniano García y José Lebro121

Múrcia

Un convent apedregat
Múrcia, 4. - Anit, un grup de

dones i canalla apedregà sin convent
de monges, per haver corregut el
rumor que Iti havia dipositat allf un
cadäver.

La guärdia civil restablí l'ordre.
Les monges es proposaven a aban

donar el convent, però el governa-
dor els garang que peden reaPege
der

Madrid, 4.-La part dispositiva
del decret de Guerra, que és molt
extens, es com segueix:

"Artículo primero.- El ministro
de la Guerra, como jefe superior
del Ejército tiene facultades plenas
en órden al mando, gobierno y ad-
ministración de las fuerzas e insti-
tutos militares sometidos a su ju-
risdicción conforme a lo que dis-
ponga la constitución de la Repú-
blica y leyes orgánicas especiales.

Articulo segundo.-Ejerceri su
autoridad mediante el ministerio de
la Guerra teniendo como órgano de
asesoramiento y consulta el Conse-
jo Superior de Guerra.

Artículo tercero.- El ministerio
de la Guerra constará de dos orga-
nismos, subsecretaría y Estado Ma-
yor, encargado el primero de todo
lo que atañe a la administración y
gobierno del ejército, y el segundo
de lo pertinente a la preparación de
éste para la guerra. Ambos orga-
nismos funcionarán separadamente
presentando los jefes de cada uno
a la resolución del último los diver-
sos asuntos y expedientes de su
competencia.

Artículo cuarto.- La subcretaría
estará constituida por la secretaría,
asesorería y justicia, secciones de
personal y material, instrucción y
reclutamiento, ordenación de pagos,
contabilidad, intervención general,
inspección de Sanidad militar, de
veterinaria, de farmacia, habilitación
de material, depositaria de efectos y
dependencias auxiliares. Cada uno
de estos organismos se dividirá en
Negociados en los que los cuerpos
se agruparán y se clasificarán por
conceptos y no por armas y cuer-
pos como hasta ahora. Al frente de
cada sección habrá un coronel o
asimilado. Los jefes de Negociado
pertenecerán a la categoría de te-
niente coronel o asimilados, y los

Una querella presentada
pel senyor Bergantín

Madrid, 4. - Se sap que el Iletrat
senyor Bergamin te el propósit de pre
sentar una querella contra determina-
eles personalitats per un incident es-
devingut a la frontera francesa.

La persona a nom de la qual presen-
ta el senyor Bergamin la seva que-
rella, es un scereit.

El processament
del general Mala

Madrid, 4. - La sala segona de
l'Audiència ha revocas laute de pro-
s.ó dictat pel jutge contra el general
Mola, penó manté laute de preces-
:amena

El general Mola en llibertat
Madrid, 4. - En virut d'una re-

solució de la Sala segona del Su-
prcm, revocant raute de presa, con-
tra el general Mola, fou alliberat
ahir al migdia.

El general Mola es traslladà des
de Presons militars al seu domicili.

El defensor del general
Mola

Madrid, 4. - El senyor Benitez
de Lugo, defensor, del general Mola,
ha dit que la petició de llibertat
provisional del seu delensat
fundat en el decret de 14 d'abril,
prorrogat pel Govern de la Repú-
blica, que determina que procedirà
sempre a la llibertat rovisional quan
la pena que pogués correspondre al
delicte perseguit no r os superior a
res6 correccional.

Eh i jutge ha accedit a la petició
de llibertat provisional, negant en
canvi, com ja s'ha dit, la reforma de
processarnent. que manté pel supo-
sat delicte d'imprudència.

Creta per& el senyor Benítez de
Lugo, que el general Mola sera ab-
solt pels jutges quen es calmin les
passions politiques deterrninades
pela actuals moments d'efervescen-
cia.

El que hi diu el Director
general de Seguretat

Madrid, 4. - El Director general
de Seguretat, referint-se a la qüestió
del general Mota, ha dit eme quan
es possessionä de la Fiscalia de la
República comença una tasca depu-
radora de les diverses responsabili-
tats que es podien exigir i presentä
la querella contra el general Mlaa,
demanant la presó incondicional o
una fiança molt superior a la que
després s'acordà, puix que el pro-
pòsit deldel senyor Galarza no era al-
tre que assegurar que oguis aludir-
se l'acció de la justicia; tal com
s'havia fet en altres casos, que tenia
ben presenta, per la desaparició de
diverses ersones que havien d'ésser
enjudiciades.

El general Mola,
pres governatiu

Madrid, 4. - A les set de la tarda
ha tornar a ingressar a Presons Mi-
litare el general Mola, per ordre
del Director general de Seguretat,
que l'ha reclamat en qualitat de pres
governatiu.

auxiliares a la de comandante o ca-
pitán.

Artículo quinto. - Del Estado
Mayor Central será jefe un general
de división y segundo jefe un ge-
neral de brigada. Estará organizado
en una Secretaria y cuatro Seccio-
nes. Organización y movilización,
Información y Servicios, Operacio-
nes y Doctrina militar, Abasteci-
mientos y Servicios. La Asesoría
de la subsecretaria se considerará
también que forma parte del Estado
Mapas.. Los jefes de Sección de
éstae, serán coroneles y tenientes
coroneles los de Negociado.

Articulo sexto.- En caso de gue-
rra el jefe del Estado Mayor Cen-
tral despeñarán el cargo de jefe
del Estado Mayor del Ejercito de
operaciones, constituyendo el Estado
Mayor Central.

Artículo séptimo.- El Estado
Mayor Central mantendrá constante
milares de arma, a fin de preparar,
de común acuerdo, aquellas opera-
cions que exijan el concurso de fu .e-
zas de mar y tierra.

Articulo octavo.- (Se refiere al
Gabinete militar y a las dependen-
cias y oficinas). Llevará a cabo la
correspondencia del ministro, au-
diencias, relació con lo Prensa, et-
cétera, etc."

Artículo noveno.- El Consejo
Superior de Guerra lo presidirá el
formarán parte, en concepto de
vocalen tres inspectores generales y
t: jefe del Estado Mayor Central.

Artículo décimo.- El Consejo
Superior de Guerra tendrá por mi-
sión informar sobre los varios asun-
tos que se refieran a la preparación
de guerra y constitución del ejercito,
como són: sistema de reclutamiento,
método de ieetruccian, grandes ma-
niobras, etc., etc."

Hi 1:a dos articles Inés i uns ar-
ticles adici e nals refercats a qüestions
de detall 1 dc regirla

Bilbao

Els obrers sense feina
Bilbao, 4. - En nombre d'uns cinc-

cents s'han rewlit aquest mati a l'Es-
cola d'Arts i Ofici, ets cbrers sense
fe lisa.

Aissims oradors comunistes pujaren
a la tribuna i propasaren algunes ba-
tes que Loren acceptades i que en sie.
tesis consisteixen en demanar als po-
ders públics;

Primer. - Un subsidi equivaler.: al
75 per too del jornal mig en la loca-
litat.

Segon. - Que mentre durin :es
cond:cions de manca de teína no seis
cobei rarrendament corresponent al
Hoguera

Tercer. - 0112 els siguin retorna-
des totes lea prendes que tingain em-
penyorades en czfes de préstanss i es-
tabliments sirnilars.

Aquestes conciusiens fosen presen-
tades al Gavera Civil. El governador
oleri trasliadar-les al Govern provi-
sional de la República.

A la porta de l'Ajuntament es for-
maren dues grans cúes per a renovar
els boas de canvi deis quals han dés -
ser-li lliurats durant la semana en-
trant, aliments i subsidi en meiälic.

El general Sanjurjo
renuncia a l'acta

Madrid, 4.- El general Sanjur-
jo ha notificas al ministre de la Ga-
s-enlació la sera renuncia a l'acta
de diputat amb què ha estas elegir
pel districte de Lugo.

El balanç del Banc
d'Espanya

Madrid, 4. - El balata; del Baec
d'Espanya saneas aaui, 4. de jullol,
acusa la circulació da bitllets coas fi-
nada en 5.347.00o.00sa amb un ama-
ment de 1333 milions en relació a la
xifra del dissabte anterior.

Aquest augment correspon simple-
ment al pagament del cupó i dividend
cUeresponent al venciment d't de ju-
lio!, i ab:6 s'evidencia recordant que
en igual període de rally anterior i
per identiaues causes l'elevació que es
registra fou de 124 milions.

Cadiz

Vagues
Cádiz, 4. - Els obrers de la fa-

bricació de torpeders slan decla-
ras en vaga, fent causa comuna amb
els seus companys de construcció
d'hidres civils, que dernanen millo-
res.

La nova presó de dones
de Madrid

Madrid, 4.- La directora general
de Presons, Viesen-id Kent, visità
avui en la Direcció de Propietats el
senyor Zahala per a tracia: de la
cessió de terrenys per a construir
una nov , presó de dones a Madrid.
Sembla que s'empinará en els ter-
renys que foren propietat del pa-
trimoni reial, darrera de les täpies
ale la Casa de Calma,

Ministeri d'Instrucció
Pública

Madrid, 4. - El ministre d'Instrue.
ció Pública ha marxat a la serra i
tornará dilluns al matí.

Ha signas una ordre disposant que
per al nomenament de professors de
dibuix deis Instituts s'exigeixi el cer-
tificas d'haver cursas estudis a les
Acadernies de Belles Arts.

Ministeri d'Hisenda

L'emprèstit a l'Ajuntament
de Barcelona

Madrid, a. - El ministre d'Hisen-
da ha manifestat als periodistes que
ha posat en joc tosa la sena activitat
per conjurar la situació de la tresore-
ria de l'Ajuntament de Barcelana.
S'ha treballat amis eeritable iinpetu,
pera no sha resolt res. Els comissio-
nats han tornat a Barcelona agrans,
peró es topa anda una dificultat de ca-
rácter estatutari.

Havien reduit la petició de quinze
a deu milions, perú tampoc no ha po-
gut ésser.

Respecte al gravamen del deu per
cent sobre les contribucions que ha
demanat Sevilla, ea el Consell hi ha
una tendencia favorable.

Respecte a les protestes de la Bor-
sa de Barcelona per l'horari matinal,
ha dit que es mantindria a tata costa_

Ministeri de Foment
-

Disposicions referents
als ferroviaris

Madrid, 4. - El ministre de Fo-
rrent ha sinnst sin decret relatiu als
obrers dispo-
sant que les companyies admetin els
agents acomiadats per participació ea
vagues declarades als ferrocarrils, pro
curant ocupar-los en els cárrecs i ser-
veis que exceden, i reconeixent-los el
ten-11)s que estigueren fora de les con,
panyies per als efectes passius. En els
casös de dubte es resaldrá co un ter-
mini de vuit ches per una comissió in-
tegrada per representants de les Corn-
panyies i del Govern.

Ministeri de la Guerra
Madrid, 4. - Al ministeri de la

Guerra s'ha facilitat un extensissim
decret reformant els serveis interns del
departament, amb l'objecte de simpli-
ficar els tramita i agrupar les seccions
per analogia de materies.

Ministeri del Treball

Normesde Cooperatives
Madrid, 4. - El ministre de Tre-

ball ha dit que el delegat especial a
Córdova ii comunicava que creu que
avui es resaldrá el conflicte dels rne-
tallúrzics mitjançant un laude.

El senyor Largó Caballero es 'pro_

Córdoba

L'incendi de l'església
de Villa del Río

Cóadova. 4. - El personal tecnic
que aná a Villa del Río ha compro-
vat que l'incendi de resglesia fou
intencionat, puix que comeneä a
cremar la dita església per guatee
costats diferents.

La guárdia civil que ha estas en-
viada per ordre del ministre ha arri-
bas en un camió.

El delegat governatiu designas per
a obrir una investigació és e! senyor
Rafael Castejón.

Actua, a mes, el jutge d'instruc-
ció senyor Montero.

Les imatges salvades de l'incendi
han estas transportades a diversos
domicilis particulars.

La presencia de la guardia civil
ha calmat un xic els minis, que es-
sanen rnolt excitats.

S'atribueix el sinistre a elements
anarco-sindicalistes del poble. en el
qual feia uns quants die; que exis-
tia un estat de vaga general, en la
qual participaren àdhuc les minyo-
nes.

El servei de bombers no ha toenat.
El governador ha publicas una no-

ta dient que han estat donades or-
dres severissimes per a esbrinar
quins són els autors de l'incendi.

Sembla que no s'arribarà
a la vaga general

Còrdova, 4. - El conilicte de vaga
millora, i horn creu que no s'arri-
bará a la vaga general.

Els patrons metallúrgics no acu-
dicen a signar el laude.

El governador ha declaras que
p: en drá enèrgiques mesures contra
els que dificulten una solució.

Santa Pola (Alacant)

Un fenomen meteorològic
Santa Pola, 1. - Sha produit un

fenomen que ha cridat inolt l'aten-
ció i ha causat gran alarma, consis-
Cene en que la mar inopinadamert
pujà alguns metres i produí la inun-
dació de diverses vivendes installa-
des a la platja.

No cal lamentar afortunadantein
altres danys que la morí d'algun
bestiar que s'ha negar.

posa que la conferencia nacional mi-
nera se celebri com mes aviat millor;
si és possible, la setmana entrant. Es-
pera que li enviin els noms dels repte
sentants que formarais la Consistió.

Ha afegit que el decret sobre nor-
mes de cooperatives apareinerä densa
a la "Gceta". El Parlament acorda-
rá les exencions o subvencions que
s'at•rguin a les cooperatives, perque
sinó seria un comen; en competencia,
i al que es va es a abaratir la vida.
Es nomenar una comissió interminis-
terial d'Hisenda. Treball i Economia,
que redactará el projecte de hei re-
Serent a les exencions. per sotmetre-lo
al Parlament. Les cooperatives a Es-
panya-ha dit-es traben en igual si-
tuació que qualsevol comerç. El de-
cret es publicara demä. i afecta a les
cooperatives d3 construccions. consum
i agricultura.

Ha acabas dient que amb interven-
ció del delegas de Treball a Madrid
s'ha resolt la vaga de treballadors de
Msco.

Ministeri de Justicia

Sembla que està enllestit
l'Estatut de relacions entre

l'Església i l'Estat
aladrid, 4. - El ministre de Jus-

ticia ha di: que es trobava en perio-
de de areparació de treball. S'ha con-
gratular de lidaptac.ii del Codi de
guerra a mimes processals de carac-
ter civil, pub: que aini van desaparei-
xent poc a poc les situacions jurídi-
ques d'excepció.

Ha dit que hacia rebut una comu-
nicació del president de la Comissió
assessora. senyor Ossoria i Gallardo,
informan;-lo que la Constitució está
acabada.

També sembla que s'ha acabas l'Es-
tatut de relaciens entre l'Església i
l'Estat.

El ministre ha afegit que la part
essencial d'aplicació a la Censtitució
És rordenació agrèria.

afadr:d. 4. - El senyor Azafia
dit que ha conferencias telefedicament
amb el general Redriguez Barrios, el
qual ii ha dit que ja s'ha resolt la vaga
general de Málaga.

El ministre ha dit que !savia dinat
al Pasee amb l'agregat militar meni-
ca i els oficias del dit pais que bars
seguit el curs de pràctiques al nos-
tre exircit.

Contestant una observació d'un pe-
riodista ha d 'a que procuraria convén-
ver els representants
Guadalajara que no són tan sensibles
com ells creuen eis perjudicis que oca-
siona a les dita> ciutats la supressió
de les académico.

Valladolid, per exemple, hi han
sortit guaryant. puix que en compres
d'une mants cadets tindran aria mes-
tranaa arrh centenars d'obrers. •

Sa-Aanner

El temporal
Santander. 4. - El temporal

d'ahir inundà cinc nobles: Alceda,
Ontaneda. San Vicente de Toran-
zo. Sota i Luz.

A causa de la gran quantitat
calamarsa que ca - tausi s'enriren als
monta unes esquerdes. de les gneis
sortiren torrents d'aigua que artes-
segaren pe.lrea que aixafaren diver-
ses cases.

Les perdnes passen d'un mine) de
pessete.e.

Ha mort isla* bestiar. En alguile
110,, l'aigua ha arribas 3 rildria
de dos metres.

Eis rius van molt creseuts.

El comte de Romanones
parla

Diu que no li havien sortit
mai tan barates les

eleccians
Sant Sebastia. 4. - Periant amb

en periodista, el conste de Roma-
nones ha fet interessante declara-
dona politiquee.

Ha dit que el que no li ha agra-
das de lea passades eleccions ha es-
tat el sfsterna seguit, i ita afegit que
confia que ja no es tornaran a cele-
brar més eleccions mitjanaant cl dit
sistema.

Les Corta entén que desenrotlla-
tan una labor essencialment esquer-
rista, per la preponderancia d'ele-
ments d'esquerra que les constituep
zeta si bé. en escudó a la conve-
niencia politico-social de l'actual mn-
:nene arnto tendencia cap al goves-
n a men talisme.

Estima que ractual (l'oven ha de
subsistir fins a la total aprovado
de la neva Consta ució.

Atenent a rabundäncia de sufra-
gis obtinguts, creu que el senyor
Lerroux is el mis indicat per a for-
mar nou Govern.

Ha dit que no pensa passar la
frontera. i des de Sant Sebastil ani-
rä a Madrid , quan ti ho obliguiu les
tasques de les Corts constituents.

L'avantprojecte de la nora Cons-
tituci.S ti ..embla mes juridic que po-
lisie.

Quant a l'Estatut base. ha pre-
guntas Romanones al preiodista si
no havia estas confeccionas per una
entitat d'ulsra-dretes.

Se li ha explicar la significada

EL DOCUMENT PRESENTAT PER FRANCO
I COMPANYS DERROTATS

Demanen l'anonadó de les eleccions i amenacen amb
una acció judicial

Uns que demanen Panul-
lació de les eleccions de
Sevilla. -- El senyor Ayats
es passa a la Dreta Liberal

Republicana
Madrid, 4. - El sots-secretari de

la Presidencia ha dit que l'havia vi-
sitar una comissió de candidats der-
rotats per Sevilla, que i han niurat
un escrit en el qual demanen l'a-
nullació de les eleccions. Els contes-
ta que això ha resoldran les Corts.

Ha afegit que el senyor Ayala,
diputat electe per Girona, havia vi-
sitat aquest mati el President per
a dir-li que ingressa a la Dreta Li-
beral Republicana

Ha dit tumbé que aquest matí el
senyor Alcalá Zamora estigué al
Consell d'Estat donant possessió de
la presidencia al senyor Carles
Blanco. El President del Govern
pronuncia unes frases elogiant els
dots del nou president.

El senyor Sänchez Guerra ha
anunciat que aquesta tarda marxava
el presdent del Govern cap a Mi-
raflores, en passarà tot el dia de
demä al costas de la seva familia.

Qualifiquen de tragicome-
dia les eleccions de Sevilla

Madrid, 4. -- En l'escrit que lliu-
raren els candidats derrotats per
Sevilla dirigit al Govern protesten
de la tragicomedia creada a l'en-
torn de les eleccions de Sevilla. De-
manen que si no són certes les im-
putacions que es fan a Franco i als
sean atufes, el Govern anulli les
eleccions sevillanes per haver-se
falsejat la voluntat nacional, presen-
tant a Franco i els seus amics com
a delinqüents de lesa pàtria. Pro-
testen contra la incomunicació en
que s'ha tingut a Franco i anun-
cien les accions judicial; pertinents
contra les autoritats.

València

L'Ajuntament desisteix
d'incautar-se dels tramvies

València, 4. - lía arribat en
prés el nou governador civil d'aques-
ta provincia, En FralICCSC Rubio% el
qua', ha pea-, seguidament possessió
del sea carne i ha convocat a una
reud6 de delegats de l'empresa i el
comise de vaga de tramviaris, sota ve-
gada que l'Ajuntament desisteix ja
de continuar intervenint en ;a qiiestió,
entre altres nono per haver iracas-
sat en els :ments pasara a la práctica,
un d'aque.sts el que consistia en la
municipalització del servei, laqual no
ha pogut portar-se a tercie per man-
ca de capital i per considerar-se in-
competent la Corporació municipal per
a ordenar la incautaci...

El general Sanjurjo no vol
éss2r sinó militar

Madrid, 4. - El general Sanjurjo ve
Molt ntillorat de la sena lesió de la
cama.

Ha die que a Sevilla hi ha absolu-
ta norinalhat.

Allí hi }semeja pogut ocórrer quel-
com. pecó s'eeitá. amb les mesures de
previs:ó adoptades.

Les prediccions del mecànic Rada i
altres elements , produiren gran estat
de protesta entre els mechies de la-
nació.

Ha afecit que la seva decisió de re-
nunciar a lacte de diputas es deu a
que desitja continuar a l'Exèrcit, de-
fensant sempre el poder constituía

La seva haradesa. demostrada en
diversos aspectes de la vida nacional,
l'estimula a continuar en es.

Saragossa

El governador, havent sor-
fit diputat, dimiteix

Saragossa, 4. - A causa d'haver
estas elegit diputat, el senyor Ma-
nuel Lorente ha trames la sena di-
missió de goeernador al ministre de
la Cut-enlació.

Se,?. substituit pel senyor Martl-
nez Rizzo, catedrtic de Madrid.

A l'Escorial, si s'hi cele-
bressin les Corts, caldria

mig milió de pessetes
en obres

Madrid, a. -.1;arnuitecte que per
ordre del Govern ha estudias les con-
dicions del paraninif de l'Escorial
i el seu pati immecliat per si hagues-
sin de celebrar-s'hi les sessions de
les Corts Constituents, ha dictaminas
dient que caldria realitzar-hi una
despesa de mig milió de pessetes.

La vaga telefónica
Madrid, 4. - La delegació del

Sindicas de Telèfons de Barcelona
s'ha entrevistat aquest mati amb una
representació de la Companyia Te-
lefónica per a estudiar les bases que
ha presentas el personal.

A la tarda ala celebras una altea
reunió, i si no s'arriba a us acord,
es plantejará la vaga dista de vint-i-
quatre

Encara no hi ha cap impressió
sobre l'estat en qui es troben les
negociacions.
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~sise la dile:rinda que hi ha en-
la Nocidat d'Estudi barcos i

ematis dretista que actualment té
.fassitmpte, car en el dit Estatut es

'planteja la giiestid que el problema
religiós ha d'ésser resolt pel ma-
teix pais base.

--Una mica dificil Es la cosa-,ha
tontestat Romanones-puix que la
deseó religiosa no és d'ordre in-
terior. Com a qiiestió exterior, cor-
respon a l'Estat central. Enviar un
representant de les provfncies bas-
congades a la Santa Seu Es tant
com reconeixer la independencia del
país baso I la independencia no és
l'autonomia.

Referent a la seva actuaci6 poli-
tice, ha dit el comte que no pot
ésser Inés que monàrquic.

-A la meya edat -ha afegit -
ro es pot canviar la casaca ni die-
fressar-se d'altra cosa del que real-
ment s'és, perquè no seria senda
observar aquesta conducta. Com a
monirquic em presentaré a les coas-
tituents, i per això he anat a les
eleccions. que, per cert, i dit sigui
de passada, són les que mis barates
= iban costat: només l'import de les
candidatures.

Ha acabat dient que a les Corts
actuará pel sets CC/rapte i amb ab-
enluta independencia.

Els preparatius de les
Corts

Madrid, 4.-Serà el senyor Ser-
rano Batanero qui el dia 53 presi-
dirä la sessió preparatäria de la
Cambra puix que la sera acta de
diputat ha estas la primera que s'ha
rebut al Congrés.

La presidencia de mis edat re-
catira en la del diputat senyor Väz-
quez Lemus i conforme a ço dispo-
sat actufran de secretaria els quatre
diputats mis joves.

Diversos diputats han risita: ja
el Palau del Congrés collocant les
aoves targes als escoras que desitgeu
ocupar.

El senyor Alba ocupara
hi ha sota el rellotge i que havien
ocupat Mauna i Canalejae. Els di-
putats lerrouxistes han escollit els
escons del centre amb tendincia a

esque rra.
Els diputats de la Dreta Repu-

blicana s'han collocat als C5C0:15
darrera del banc blau. Prosseguei-
xen els treballs d'habilitació d'un
major nombre descotas per() fina ara
sún molt poca els que han pogut
instaRar-se.

Tarribé es treballa activament en
els treballs d'installació deis apa-
rells de ràdio per a la retransmissió
dels debats. Es collocaran 20 mi-
crofons entre els escons i damunt
la tribuna hi haurà un locutor per
a tenir al corrent al públic del curs
dele debato i de quina Eón e:5 ora-
d ors.

Tumbé s'ha rebut al Congrés
t'acta de diputat del cornac de Ro-
manones.

El Sr. Casares Quiroga co-
munica que la vaga telefó-
nica es plantejarà dilluns,
i també que l'església de
Villa del Río ha cremat

intencionadament
Madrid, - El senyor Casares

Quiroga ha rebut els periodistes i els
ha comunicat que no ala pogut art.:«
bar a una slflució en e rassumpte de
:a Telefónica, i que cha plantejat la
vaga per al dilluns vinent.

Els delegats dels obrers pretenien
que fos acceptat el reingrés dels fun-
cionaria que aquests dies taren sus-
pesos de narren i son per abandona-
znent de llurs cärrecs.

Un periodista li ha preguntat si
charlen agptat mesures, i el minis-
tre ha respost afirmativament.

-No ens arreplegà desprevinguts-
ha dit-i &han adoptat totes les me-
sures per atendre degundament
servei de tanta importància.

Ha confirmat després la noticia dc
rincendi de l'església de Villa del
Río, no Lora del Río con) per equi-
iöicació slavia dit fina ara, i ha air-
git que &han enviat forres de la ,guar
dia civil a aquell poble per calmar els
arijo!, que es traben malt excitats.

També aha nomenat un delegat del
Gavera a fi que fati una investigació
per si l'incendi fou intencionat.

Els informadors han preguntat que
ti havia dele elements de Busrallal i
Rodríguez de Viguri pel que es re-
fereix a la política a Galicia, i
dit el senyör Casares Quroga que no
ccncedeix la menor importància a
aquest aten

Ha afegit que tampoc sabia res de
la dimissid del senyor Sanjurjo, i ha
manifestat per últim que el nou go-
vernador civil de Logroño ha sörtit
cap aquella provincia.

El futur Govern
Madrid, 4. - "La Vox", comen

tras el moment politic, diu que tia
sembia creíble que en el vinent Con-
gres socialista s'acördi la participa-
ció del partit en el Poder amb plena
responsabilitat.

El que si podem saber-afegeix el
Periòdic-is que el senyor Lerroux
cornatarS amb l'Acció Republicana
(grup Asaba) i amb la Dreta Liberal
Republicana (grup Alcalä Zamora-
Mattra) per a tota eventualitat.

El periòdic afegeix que també sap
que persones de significació governa-
mental no veuen avui per aval altra
figura per a cap d'Estat que la del
senAr Alcali Zamora.

Acaba dient el periòdic que ahir se
eeleral una llarga oonferincia entre
itrroux 1 una personalitat no política,

Els delegats francesos
nord-americans han
arribat a un acord

París, 4.-A ansia nit coneneä a
córrere I rumor que es confirmà més
tard, de que els delegats francesas i
nord-americans havien arribat a un
acord en les condicione d'aplicació de
la proposició Hoover sobre morató-
rico de deptes de guerra.-Fabra.
Que el senyor Castle no

dóna com a definitiu
l'çöva York, 4.-Després de les en-

tevistes sostingudes ahir tarda entre

el President Hoover i l'ait funcionad

de'. Departan:erg del Tresor, senyor
Castle, ven éser enviades instruccions
suplementäries al amor Mellan, a
París, per a continuar les negociaeions
amb França.

Preguntat seferent la noticia d'ha-
ver-se arribat a un acT3rd franco-ame-
riCi. el senyor Castle va contestar que
per ara no hi hacia motiu per a dir
que s'havia arrihat definitivament a un
arreglo.-Fabra.

Mellon ha rebut noves
instruccions

Washington, 4 - Com ccnseqüencla
de l'entrevista celebrada anit pelo se-
nyors Hoover i Castle, se sab que han
estas enviades noves instruccions al
senyor Mellan, relatives al assumpte

El resum del punt de vista
nord-americà

Paris, 4.-El ministre d'Hisenda se-
nyor Flandin ha celebrat una cante-
rancia amb el senyor Mellan i l'em-
baixador dels Estats Units senyor
Walter Edge.

Abans de la reunió que celebrarl
aquesta tarda el Consell de ministres,
el senyor Mellon entreg,arà una nota
que contindrä un resum del punt de
vista nord-antericO, la qual serä es-
tudiada rel Censell.-Fabra.

S'ha reprès la Conferència
franco-americana

Jaris, 4.-La Conferencia franco-
americana s'Ira reprès aquesta nit a les
at'ao en el ministeri de l'Interior.

Frana. con de costum, estigué re-
presentada pels senyors Laval, president
del Consell; Flandin, ministre d'Hi-
senda; Briand, ministre de Negocis Es-
trangers Poncet, sotsecretari d'Econo-
mis Nacional i els Estats Units pels
senyors Mellen, secretari d'Estat de
la Tresoreria: Walter Edge, embai-
andar dels Estats Units; Marineer,
cUnseller a l'embalsada nord-americana
i Fell. secretari del ernbligador dels
Estats Units.-Fabra.

Manifestacions del minis-
tre d'Afers Estrangers

senyor Grandi
Rozna. 4.-El ministre d'Afers Es-

trangers senyor Grandi, en una inter-

en la qua l es tracti entre altres co-
ses de les perspectives del futur i
questa conferencia es desprèn que el
senyor Lerroux, amb un gran esperit,
ultra republica, patriótic, no seria oho
tacle per a rjualseiulla saludó fas-U-
rabie a la pètria a a la República.

Un article de Valle Inclan
contra el ministre de

Marina
Madrid, 4. - El conegut escriptor

sensor Valle Inclan publica a "La
Voz" unes violentes dec:aracions con-
tra el ministre de Marina.

A la regid gallega - diu - el ca-
ciquisme de Casares Quiroga ha su-
perat al de Bugallal.

Són tantes les proves per a signar
z,) que dic, que rúnica dificuhat es-
triba en poguer recordar-les totes. En
una provincia tan petita con Ponteve-
dra, encara no ha acabat lescrutini.
El cacicat te artes signats i amb el
nombre d'electors en blanc. S'ha lavo-
rescut al tränsiuga Antoni Rodríguez,
primer gacetista; després, alista;
més Sud, aliat de la dictadura, i ara,
de la ml de Casares Quiroga.

Jo no he pensat a Galicia ni pre-
sentar candidatura, tot esperant que
els gallees tinguessin vergonya. Sola-
rnent un poble lliurat al mes bale dels
caciquistnes pot donar exemples
el que ha donat Galicia. La mera Ga-
licia si lla apianas als desigs de Casa-
les Quroga, al qual, si preguntessin
els filtres espanyáls qui era, qual'.
sei nomenà ministre, no el coneixien.

Estima que tindrien d'éser anullades
les eleccions en les quatre prövíncies
gallegues, per r. donar satisfacció al
poble.

Pregun tat sobre el moment político,
va dir que totes les fraczions republi-
canes haurien de redactar un programa
únic.
' En quant a aspiracions de la seva re-
gió, que al Parlament es reconegui la
personalitat gallega, no MéF, però tam-
poc menys que a Catalunya i com Ca-
talunya. abogant perqué Galicia borres
els límite de tse 1)(dt/racks de la regid.

viú concedida a un representant de
l'Asociated Press, ha declarat que les
conversacions trab el senyor Stimson
no s'ajustaren al programa establert.

No existeix - ha dit- cap discre-
päncia entre Nord-Arnerica i

Itàlia - continuä dient el senyor
Grandi - no vol cauiderar al alón
com dividit en sectors geogràfics ni
admet la seguretat d'Europa 1 América
parqué estima necessària la solidaritat
de tots els paisos del món.

No és possible fer divisions en ço
que co referix al desarme i tot quant
es fagi en favör del mateix servirä
per a la consolidacid de la pau.

Es fa difícil veure la ntilitat d'un
arreglo sobre obligacions financieres de
la guerra en un regim de Iluita per la
supremacia dels armarnents excessius,
connenen actualment diversos nobles,

que representen un element perturbador
per a la cooperad() internacional.

Satisfacció a Alemanya
Berlín, 4. Les noticies relatives a l'a-

cord entre Franca i els Estat Units
ha nestat acollides amb gran satisfac-
cid en els círcols

En aquests crcols es fa constar que
si be França ha conseguit fer preva-
leixer cl seu punt de vista en ço re-
ferent a les sumes que figuren en el
Pla Young, s'h aobtingut una sclució
satisfactòria per Alemanya. - Fabra.

E/ senyor Stimson
a Gibraltar

Gibraltar, 4.-A bordo del "Conte
Grande" h aarribat a aquest port cl
acopar Stimson, secretari d'Estat nord-
americà. - Fabra.

A ALEMANYA

Prohibició d'insígnies
i d'uniformes

Munic, 4. - El Prefecte ile Policia
ha prohibit l'ús d'uniformes o eme-
oyes que simbolitzin radhessid a una
Associació politica qualsevol en tots
els antes m1:Íes.

A més cl Gavera bävar ha prohibit
d'una manera general rilS
mes.

Diversos membres de les caimanes
d'asalt hitleriana que portaven uni-
Larme, han estat detinguts. -
La distribució de la recom-
pensa per la captura del

vampir de Dusseldorf
Berlia, 4. - El ministre rinniä de

l'Interior ha disposat que :a recom-
pensa de as.000 marca ofendas per a
qui aportes darles que cotribuissin a
la captura del "lamia" de Dussol-
derff" es reparteixi, Ilittrant-se 6.000
mares a la vídua de rassassi i :a res-
ta a distintes persones que tumbé fa-
cilitaren informes sobre Knerten. -
Fabra.

La policia ha ocupat l'ofi-
cina central del partit

hitleriä
!link, 4. - La po:icia ha ccupat

;a "casa parda .' éa dir l'oficina cen-
tral del Partit nacionalista d'Hitler
amb objecte d'obligar als nacional so-
cialistes a respectar la prohibid(' del
Govern ba gar relativa a l'in deis uni-
formes. - Fabra.

L'AVIACIO

Una aviadora francesa es-
tableix un record mundial

sobre avioneta
Moscú, 4.- L'Agencia Tase co-

munica que l'aviadora francesa :da-
ryse Bastle ha sortit a les cinc cap
a París.

Abano de marxar manifesti el seu
agraiment a l'Associació de volunta-
ris per a la propaganda de l'aviació,
pel concurs que li han prestas en
el seu vol sobre Rússia.

L'estnentada aviadora ha establos
un nou record mundial sobre avio'
ocaso escala, desde Paris tino Nij-
ninovgorou.- Fabra.

A BULGARIA

Els comunistes produeixen
disturbis a diversos indrets

del país
Sofia, 4. - Aproiitant l'existèn-

cia de petites vagues en alg u no llocs
de la regió textihalguns agitadors
comunistes han tractat d'organitzar
dcsordres a Plovdnia en els centres
de la regid tabaquera, preconitzant
una vaga de solidaritat.

La policia ha impedit la celebra
cid d'algunes reunions comunistes.

Alguns agents resialtaren terne
per les pedres que Ilanearen els arta-
nifestants.

S i han registrat altres temptatives
per a pertorbar l'ordre a les regions
de Sliven i Jambol, on ela obrera de
la indústria textil estala en vaga par-
cial. L'ordre a estat restablert a
tot arreu. - Fabra.

Reducció d'impostos fron-
terers de material exportat

a Espanya
París, 4.- La Canibra francesa

ha aprovat la reducció en un cin-
quanta por cent de les tarifes de
Duanes per als taxis d'autontóbil
i peces de repuesto exportarles a Es-
panya.- Fabra.

Dilluns es tornarà al treball
a Roubaix

Roubaix, 4.- L'Agencia proles-
sional i industrial ha arribat a un
arad amb els obrera de la Cante-
deració General del Treball i del
Sindicat Cristió per a posar ii a la
vaga textil que porta ja set setma-
nes de duració, a base de les propo-
sicions tetes pel senyor Laval. El
treball sera reanudas dilluns.- Fa-
bra.

Roubaix, 4.- La vaga que venien
mantenin els obrers de la indústria
textil, i que ha durat set setmanes,
bu pogut esscr, per fi, solucionada
satisfactóriament, mitjançant con-
cessions fetes per arnbdues parts.

Reno (Nevada), 4. - Paulino Uz-
cudun ha vençut per punts a Max
Baer. - Fabra.
El que ha estat el combat

Reno (Nevada), 4. - S Ira cele-
brat ranunciat combar de boxa en-
tre el púgil espanyol Paulino Uz-
cudun i el californiä Max Baer.

Els boxadors resistiren els vint
rounds proposats per Dempsey, or-
ganitzador del combat, que ha ac-
tuat igualment crä.rbrit.

La lluita ha acabat amb el triomf
per punts de Paulino, decidint els
jutges al seu favor per l'enorme
agressivitat i superioritat de que ha
donat proveo en el darrer round.

Al combat hi ha assistit una gran
multitud, i hom calcula que els in-
gressos obtinguts pugen a prop de
too.000 dòlars.

Verificat el pesatge, el boxador es-
panyol feia tos nitres per 202 el
seu contrincant.

Amb una calor as6xiant donO co-
mençament l'enconare.

En els dos primers rounds tots
dos boxadors Iluitaren amb gran
precaució, aconseguint Paulino amb
els seus forts directes a la cara fer
sagnar a Baer pel nas.

En el tercer round, no obstant,
Baer no deiga de mostrar-se agres-

atacant a Paulino amb forts di-
rectes.

En els rounds quart i cinque els
das boxadors es coneja= forma-
ment, amb heuer avantatge per a
Paulino.

En el sisé round Paulino obligì
al seu contrincant a concentrar-se
en el cos a ces, i Ii produí egident
cansament.

l'hit mil obrers es reintegraran
al treball dilluns vinent. - Fabra.

Peró a Tourcoing es neguen
a reprendre el treball

Lille, 4.- A Tourcoing els obrers
del Comité franco-belga que estan
en vaga, han refusat tosa proposició
de tornada al treball i han acordat
persistir en la seva actitud vaguista
mentre no obtinguin garanties que
els setas salaris no sufriran cap re-
balan.- Eubea.

Un sopar de comiat
al senyor Buyla

París, 4.- L'ambaixador d'Espa-
nya ha donat un sopar de comiat
a honor del senyor Alvarez Buylla,
que fins fa pocs dies desernpenyä el
cärrec d'encarregat de negocis d'Es-
panya.

Assistiren a lacte tot el personal
dirdomátic i consolar de l'Arnbai-
xada.

El senyor Alvarez Buylla sorna
denla a les 9 . 5 per l'estació de l'Esa,
cap a Francfort.- Fabra.

En el setè round Baer dora mos-
tres de cansarnent, però es recuperO
en el vuitä atacant fortament a
Paulino.

En el nove round cl californià
atacó violentament el púgil cepa-
nyol, al qual feu sagnar copiosament
per la boca.

En el dese round Paulino reaccio-
nä fortament, collocant un upper-
cut que fin sagnar el californii pel
nas.

A lanzó round attbdós púgil;
s'engegaren violente directes sag-
naren tots dos per la boca i el atas.

Al dotze round la Iluita va minvar
molt per part de tots dos boxadurs,
que donaren mostres d'estar cansats.

Al treze, el california cornencl a
recórrer a una táctica moda bruto, :a
qual cosa Mativä gran; protestes.

Al catorze, el púgil espanyol re-
acciona i ataca violentament el cali-
fornió, al qual fett tromollar d'un
fort cop a la mandibula.

Els rounds quinze i setze conti-
nuaren en ple domini d'Uzo:din:, que
arreconä en diverses ocasions el pú-
gil californil i el castigä amb series
al cos i ¿inertes a la cara.

En els rounds dissetè i divuite Ven-
contre es portà a un tren rapidissini,
sovintejant els directes energLs de
tots dos boxadors, els quals conti-
nuaren atacant-se amb mota duresa
en el round dinové.

En començar el darrer round. Pau-
lino emprengue una violentíssima
ofensiva i castigà fortament el cos de
Baer, al qual damina completa:nena

Aquesta agressivitat manifestada
al darrer round ha vaigut al púgil
espanyol el triomf. - Fabra.

EL TERRORISME
A ITALIt"

Explosió d'una bomba
a l'estació de Roma

Roma, 4. - Els periòdics publi-
quen extenses informacions d Vea-
plació d'una bomba en un vagó de
ferrocarril progedent de Modula,
fet ocorregut a l'estació de Roma.

La bomba estava collocada en un
vagó de mercaderies i féu explosió
en el moment en que un dependent
de duanes aixecava un embalum.

L'explosió destruí per complet el
vagó i feri a tres persones, dos de
I , s quals moriren poca estona des-
pres. Junt a la bamba s'havia col-
local una cartera amb bitllets de
Banc estrangers, indubtablement
per a cridar ratencid i fer que algú
agatés la cartera, provocant reglo-

Els diaris diuen que l'a u tor d'a-
quest atemptat deu ésser un italii
antifeixista emigrat a l'estranger, ja
que el vagó procedia de la frontera
francesa. - Fabra.

LES RELACIONS
ENTRE EL VATICA

EL QUIRINAL

L'encíclica del Papa rela-
tiva al conflicte entre el
feixisme i l'Acció catòlica

Roma, 4. - L'"Osservatore Ro-
mano" publica una En:felina del
Papa referent al conflicte existent
entre cl feixisme i l'Acció católica.

El document censura el; procedi-
ments feixistes i refuta el missatge
d'aparença oficiosa, que ha estat ra-
diat per les estacions italianes.

El Sant Pare condemna d'una
manera explícita tots els metodes i
pretensions que han revelat els dar
reas esdeveniments que són Me=
patibles amb la fe católica.-Fabra.

A XINA

La futura actuació del Tri-
bunal mixt a la concessió

francesa
Nanquin, 1. - El projecte

d'acord relatiu a la futura ac-
tuació del Tribunal mixt a la
concessió francesa de Xang-Hai
Ita quedat easllesfil i serä sig-
nat el dia 15 d'aquest mes pel
ministre francés i el ministre
d'Afers Estrangers xinès.

Es diu que d'acord amb el
nou acord hi hanrä dos tribu-
nal; xinesos, un de primera ins-
tància i un altre d'apenad& en
substituciú del Tribunal mixt
que venia funcionant fins ara.
-
Greus incidents entre co-
reans, xinesos i japonesos

Tagalo, 1.-Segons noticies
procedents de Seul i Txemulpo,
han ocorregut greus incidents
entre coreans, xinesos i japC-
tieso:, de marcat cal-actor anti-
xinés.

La causa d'aquests incidents
ve de qué el dia 1 de juliol a
la provincia de Kinn, ama cara-
perola xinesos destauiren un
dic de reg construit per cara-
perola coreana.

Aquest fet. segons informa-
doras japcneses, exasperä la
població, i els corearas sortiren
al carie per tal d'atacar els
nesos.

Alguna saldista xinesos re-
penaren l'agressió per m'U& de
metralladores, la qual cosa
agreujä el conflicte, que passä
a les ciutats de Seul i Txemul-
Po.

Nombrases bandes de coreans
assaltaren les botigues xineses
i atacaren al carrer a tots els
súbdita d'acinesia nació.

La policia japonesa intervin-
gué.

Hi ha víctimes, el nombre de
les gneis de moment no es pOt
precisar. - Fabra.

FABRICA DE

CER AMICA
Articleg de oonetrucció
Rajoles de Valeria,.

P,ASIMIR VICHTS

Despatx: Tallers, 72
Telèfon adra. tb644
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ADVERTIMENT

Advertlin a les persones a lee
quale interesal la publicació im-
mediata de lea noto arlo ene 413•

ilen q ue els originals han de di-
rigir-se tOts a la Redaeci6, Corte
Catalanes, stk, principal. &Dime
le les nota del • -apta. Els que
ene arribin mes raid d'equesta
hora o n'in admite a la
1 13, no seran publicats Una al

cap de quaranta-vuit bono

INFORMACIO ESTRANGERA
Els delegats francesos i nord-americans han arribat a un acord respecte a l'aplicació del pla de moratòria dels deutes de
guerra. - De totes maneres, l'acord no es dóna com a definitiu. El Sant Pare ha publicat una Encíclica censurant els

procediments feixister

LA SITIJACIO A L'INDIA

Greus desordres al Pendjab
Bombai, 4. - fallir es produl-

ren greus' desordres a la regló
de Pendjab, on 500 nmsulmans
armats de garrots i portant bi-
dons de petroli, saquejaren mes
de cent botigues i les incendia
reir després.

En una topada molt violenta
castre indostans i musulmana
resultaren 30 toril; dels pri-
mers i 4 musultnans.

La situació és molt tivanta
i encara que les autoritats han
edoptat severes mesures, hom
l cm que es produeixin nous
desordres.

A la població de Kovur, prop
de Madras. es produi una vio-
lenta topada entre els dos ban-
dola de pàries. Resultaren un
mort i nou ferits. Fabra.

LA REBEL.LIO
AL PERU

La sublevació de Cuzco es
pot donar per acabada
Lima, 4. - Un comunicat

oficial que ha estat facilitat a
la premsa anuncia que la su-
blevació de Cuzco pot donar-se
per acabada, quedant solament
ell aquella regid una petita
força rebel, que da perseguida
de prop per les trepes lleials.

Les forces governamentals
han aconseguit aixafar mate-
rialrnent els rebels, i actual-
mera, hi ha una calma completa
a tot el paisallevat de timo. on
la guarnició continua suble-
vada.

A El Callao es produi una
*al•jan:, entre inanifestants i po-
lides, de la qual resultareis ca-
baue ferits d'entre els manifes-
tanta i cinc pendes. -Fabra.

El Ferrol

La vaga del port s'agreuja

 

El Ferrol, agreujat
el conflicto entre eta marinera
del Sindical de Transports i els
arrnadors de vaixells de pesca,
per negar-se als obrera l'aug-
ment sol•icitat ja fa un mes.

També pren greu aspecte
vaga de la ria de Puentedeume.

Abur a la nit fou collocada
una bomba a una embarcació
pesqaera, que s . enfonisä en fe,r
explosió l'artefacte.

Córdoba

Incendi - fortuït - d'una
església

Còrdova, 4.-Comuniquen de
Lora del Rio que s'Ira declarat
un ¡ascendí a l'esglesia parro-
quia].

El fac ha destruit l'edifici,
perd han pogut ésser salvades
malles imatges.

Sembla que el sinistre no da

 

in( en dona t. •

ALS ESTATS UNITS

El dia de la Independència
Washington, 4. - Avui

celebra a tot el pais el (ha de
la Independüncia.

El presídela de la República
un rebut despatxos de tot el
latón. Cta dels primera hu estat
del mariscal Hindenburg, felici-
tant-lo cord]alrisent i expres-
sant-li l'esperarlo que les re-
laciona entre els dos paisos ae-
rail cada vegada més fermes i
i olives, esperialment després
de l'acte magnältim de la mora-
tbria concedida a Alemanya, la
iniciativa de la qual es deguda
personalment al senyor Hoover.

ELS VIATGES POLARS

El vol del "Graf Zeppelin"
Friedrichshafen, 4. - El doc-

tor Eckener ha declarat que el
"Graf Zeppelin" emprendrä el
vol cap a les regions ärtiques
el dirs 21 o 25 de l'actual. - ji

L'esquadra anglesa a Kiel
Kiel, 4 . - Per primera vegada

des de 1914, els vaixells de guerra
anglesos han entrat aquest niati en
aquest Virt.

Es tracta de la segona esquadra
de creuers que torna d'efectuar un
liarg recorregut per la Bältica, i que
romandrà alguns dies en aquest
Dort. - Fabra.

EL COMBAT UZCUDUN - MAX RAER:

Paulino Uzcudun ha batut per punts Max Baer

EL

SULFOPROL
Remes científic
contra la calvicie

G

AIREBÉ IOtS els calbs ho són per fa iebor-
rea, aquesta hipersecreció del cap,
que es rrtánifesta amb raparició de la

caspa. La seborrea és el començament de la
calvicie. Combatre aquella és evitar aquesta.

No es coneix altre específic contra la se-
bon-ca que el sofre. I no es coneix mis que
un medicament eme permeti utilitzar aquestes
propietats del sofreí el SULFOPILOL. ara
de nou ofert al públic.

El SULFOPILOL no is, doncg, un pro-
ducte empine, casolà, o de perfumería, prepa-
rat sense reponsabilitat científica. Pel contrari,
està fet per facultatius catalans 1 basat en fór-
mutes del gran dermatòleg Dr. Sabouraud.
Es l'únic remel que li aconsellerh el seu met-
ge, si el consulta. Amb el SULF0P1LOL evi-
tarä la migada del cabell en qualsevol mo-
ment en que es trobi el seu proces de Calvicie.
Amb el SULFOPILOL tindrà, demes, sempre

pertectament el caben net 1 sec, evitant que
la caspa 11 malmeti la cabellera 1 li (ad Ileig
brut damunt el coll de la seva roba exterior.

la odie remitid gel de MI ve
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A.. BORSA I FINANCES D'interim per als fabri- MERCAT DE LLOTJA
canta de teixits EL THEBALL

CEREA.LS
»LATELa 'tersa, setmana per

setmana i

treure'ns de casa, ara menys que mai;
.. ara que Catalunya ha estat ben defi-
nida i alta tornat amorosament però
orgullosarnent intransigent.

Si set/5 vol portar al dilema de
Borsa oficial, igual a Madrid, i Mer-
cat Lliure, igual a Catalunya, ens po-
sarem tan &finita com caigan, despees
d'obligar a la tria.

Res de vaguetats, comeniancies, ac-
tituds d'espera o ajornaments.

Exigirem claredat i risc.
Recrutarem persones i elements,

primfilarem més en la histaria de ca-
dascú que no confiar en el valor de
les paraules; començarem, si precisa,
desentencnt-nos o abandonant mitjos
andes i mitjos Companys.

Els que resten, dcfinits, valents,
catalana, guanyarem, siguem els que
sisuem en nambre, car el que no é3
mesura es l'espera.

I guanyarem perquè tindrem amb
nosaltres la confiança i la !libertas del
poble, que no vol ni accepta altres in-
terveneions que les que sollicita, i
tindrem amb nosaltres les nostres
auteritats, que sósa actualment el ma-
teix pale elevat i personifica:.

Son/ i serem Catalunya-i la Bar-
na catalana.. que en qüestions d'es-
niega/u/as de cabals és l'enica Bor-
sa a Espanya que ha ajudat, o ha re-
solt en total, subscripcions i empres-
tits a tots els Mark:pis i empreses
de la Península. el menys que exigi-
rä es -valer-se ella sola, Ilitne i pui-
xant.

R. SUR/NYACH SENTIES

El conflicte deis flequers
Les entitats Sindical Professional

d'Industrials Fiequers i Lliga Industrial
de Flequers, celebraran assemblea ge-
neral extraordinaria de tots cls patrons
Pequen de la capital, avui, a les onze
del rnati,a l'estatge Esquerra de lEi-
xample, carrer d'Aribau, 21, en la
qual els dirigents donaran camote de
les gestions celebradee amb les autori-
tats i la representaeiís obrera del ram,
COM aixi niateix per a discutir les ba-
ses de trabell presentades per aquests.

Per la peremptorietat i difieultate de
ternps sorgides, no s'han reparta con-
veatóries.

La Unió de Viatjans 1
(carrer del Pf, II, pral.), desitjosa de
que també entre nosaltres esdeving.li
tradicional aquesta diada gloriosa, in.
ella a tots els simpatitzants i especia;-
ment a les entaats germanes d'arreu de
Catalunya ,a adherir-se al dit projecte,
u fi davenear els treballs predios per
a la seva celebrad.

Les adhesions, dirigir-les per
crit a Unió de Viatjants i Corredor:,
carnet del Pi, 11. pral. (Ateneu Era.
pordines), Barcelona.

La Direcció General del Timbre
lla dirigit al delegat de Finances,
aqueas, al seu tara, ha traslladat a
la Mancomunitat de Fabricants de
Teixits, una comunica • l del tenor
literal següent:

"IHustrissim senyor: Com a con-
testa a la instarle:: del senyor Josep
?'aria Casanoves, president de la
Mancomunitat de Fabricants de
Teixits, en sollieitud que es declari
l'exempció del timbre a les peces de
teixits que transitóriam-nt van con-
tingudes en envoltoris que porten
denominacions o senyals, pera!) que
es venen al públic per metres o per
unitats o dotzenes i sense envoltori
de cap mena, seres serrit de mani-
fest r al dit senyor, que recentment,
amb data ir de juny, aquesta Di-
recció General ha declarat que els
envoltoris dels teixits que sols ser-veixen per a protegir-los en ésser
transpc 'abs, "tense tille arribin al
palie" que adquireix els dits
xits per metres, i per tant, sense que
el f bricant gaudeixi el benefici
la prblicitat, estan inclosos en el
nranero primer de l'Ordre de - de
¡dio] de 1926, i en conseqüència no
subjectes a l'impost del timbre."

Ata» 1 finerra
Cutellael ella coreen: .....
Castella empedrete......
Mensa  

 Evtremedure enema 
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fiespirem un xie. Ja era hora, i ho
pronosticat i ho esperävem.

Pass.ades les eleccions i enfront de
les Corts callen els derrotistes, i ei
no callen del tot no troben almenys
aquefl ambient de rensibilitat morbo-
sa que necessitava un earetori o un
eastig dur de la realitat.

Es el primer dissabte ene s'espe-
ra la nova setmana com un pm ea-
davant i no com una desfeta. La cen-
surable, la despreciable vanitat de te-
fha rag en els proabstics negres i
i;ne passava per part de mo!ta robra
gent i de tots els enemice i hiracrites
al davant de la veritat i la ceras-en/en-
ea pública, sbaurit dentafurar al cau
del fracàs.

Aquestes individualitats que forma-
ven legu; i que no s'han volead con-
vèncer del ternps nou, resaran des-
qualificades clavara Preinió o va:ta-
conee/te canviaran d'oraje, com dc

misa, senee cap valor de compren-
generositat o cspontancitat, 1

hauran restat malamcnt i rebaixats
de consideració en la pròpia llar, da-
eant la resta de familia jove-jove
d'anys 5 despeje

La revolueb d'idees i d'adapta-
cicns ja no serv-. discursos, ni pro-
grames, ni manifeetacions ce:den-Ir:-
traes, sin g discussions inter.sificades,
vetaciorm eobiranes 1 finalment Ibis,
i un sentit de satisfacció d'una ban-
da i d'obediancia de l'altra ce parti-
ran-i ja no es partiran més-la tóta-
litat del país qae comença la nora
epoca dintre la marea del món.

Pel que fa referencia a la repercui-
sió de tot aix3 a la Borsa, necesita-
¿a de reacció d'esperes i de pan, si
be: apuntara la ¡ola, ha aparegut
ami espaillament insospitat.

Ens referitn al no pagament en el
dia fixat del cupé, del deute del Me.
nicipi, deute tan estés que toca i per-
torba cada casa.

El Banc d'Espanya fi això és cesa
de; Banc d'Espanya a Madrid, tan
enormement nodrit per la seva euzur-
>al a Barcelona) tenia acerdat
redcsecrupte de l'aval bancari base-
lora al préstec fct a l'Ajuntamert
Barcelona per a poder atendre clo
seas cornpronais3s.

Així bo tenia acordat, ultra abres
garantías conegudes i no regatejades..

El préstec bancari anava condició-
rat al dit redeseämpte 1 feia vora
una mesada que eslava acordar.

Als darrers dies del mes el Era::
dEspanya va anee demanant
gint noves coses inacceptables, i no
sabem-i aquest és patee:- el punt neu-

denanam o desitjava tain-
bé la condicig i la garantia que es
perdessin les eleccions a favcr de les
dretes.

N13 cal ésser massa maliciós per
entrad:e que alzó és una pertorbació
de complaença política, de cap forma
reeixible, perquè ni el mes perjucliest
per l'ajornament -que no és pas !a
suspensió del cupó per mis eue
nha aconseguit una part inevitable de
perjudici-ireortand la mas mínima
responsabilitat a l'Ajuntament actual,
el gua] ha trobat la Hisenda tan mal
parada per la disbauxa de tot el pe-
sombre deari'aplica de la Dictaddura.

L'aljunttmer.t, innocent de tot
aquest ratat de coses, podia parlar clar
a la ciutat i resoldre la situació entre
la estas 1 ell-que tot is una tnatei-
xa cosa-. i forma hi halda d'arran-
jae-ho amb ema part de Deute nou,
de moratória a de nivellació, que han-
tia tingut cotitzaciti mes o menass de-
primida (que a fi de comptes ja la
tetes que tots els ecus Deutes la te-
nga perjudicada) i que, degut a la
vitalitat i als enormes recursos de la
ciutat, a la porta dels pressupostos
tons !marta esta: saludó definitiva
tense cap pèrdua Per a ningú.

Peda per respecte a la renda; per
am3r al poble, per honor als compro-
misos de l'Ajuntament (ja veieu cale
ton: dins d'unes valentes responsabi,:
tats de Gavera) l'Ajuetament actual

preferit contraure compromisos
imminents que no fessin trontollar la
tranquillitat ni ha v-Olgut apellar a
cap comprensió.

Tota la ciutat Ii estie., la intenció
i no es deixa ni lleument impressio-
iba pels aspectes polities-ni de t'ora
10 de dins-que li en oulguin derivar.

La Borsa, taut al comidas com al
terme, i magras el nou embrejament
/e de moment 1; ha porten cl dels
Municipis, est millór d'espera, i
creiem que no trigarà ganes dies a
manifestar-se.

Pera cal que la história, la força
i la bona voluntat de tots liii ajudi.

No tots bao fa...
Aquesta tetmana mate>: sha obli-

gat a la Borsa nostra a un canvi ti ha-
rar, per a unificar-la i calcar-la a les
Brotes de Madrid i de Bilbao.

Es una nora manifestació de la
u/Jeans-a de sempre, esst•lciallnent
antieatalana, que porten molts de%
aguas ofíciala d'acord '5 sota la re-
voitant obediència al eindic de la
Borsa de Madrid, encane rasaste ciar

contundent.
Ele costums fan Ileis, i tot orga-

nisme des de l'ocell a llame, des de
laepetila botita a la immensa nau de
la Borsa duna terca, porten creat el
pujad que necessiten per a la Ilur vida
existan.

Atemptar a aistb, canviant-ho o re-
duiut-ha tense consulta i amb el sol
lateen de desvitalitzar l'organisme a

• proia d'un mesquí i ambiciós interés
r de elaase Ítciai, és una ofensa i un

. cris/ /c-ontra la natacalesa del nutria
organiNVe.

Es hora--aquesta hora de veritats i

definicions nora-que aquesta an-
tiga batalla que fa anys i panys que
sosten:ni i que als uns i als altres
sens emporta un tros, el millor tros,
de la nostra vidi de börsista de Bar-
celona, es defineixi i acabi.

Tots ens arene fent vells, i acaba-
riem en ridicul.

Es llora que els uns-els que tul-
gola i ho sentir: de cor -s'apleguin
sota una bandera didealitat i dignitat
de la feMa, d'ame a la Borsa i a la
Economia de la sera terra, i els al-
tres-sien del camp que sien-mostrin
cruament l'a/rancie personal i e: vc-
dril don que vis mon.

Definint aquests dos canes la ba-
talla será guanyada.

L'opina!), el roble, jutge suprem i
sempre inspirat per ideal de justicia,
donará el triornf definid-a

Ja la Casa Llotja, sota les volteo
Inste/ras:res i serenes. en aquella Casa
Llotja creada i paseada pel vell comerç
barceloni on encara hi bat l'esperit
de generacions passades craalans,
lii regnarà la pan 1 llar:no/da Perra-
s:ir:es per a l'endegament i desebele-
ilament de la nostra riquesa.

Madrid... Bilbao... Sindic de Ma-
drid... Mit be a casa seca, o en no-
ble relació amb nosaltres, pera dnin:-
ni, absarció. mai!

Mosten clamaren..,
Si aixa mai no sima acaseguit, el

MORESC ORDI
alorese Plan. nou, dis-

ponible • . • . •
Moreac Plani nou

repte . .
oree Eatrrn • t stania.qrdl irgell colmes..Clame Ettremaaura
Celda Manta  
EscIdOle Leal •••••••••••••EacaMla unten/ter -

ARRO3
' • (v 515 ,11aseparta
Bomba  
Selecto  
Natlelt  
Senllocn
Tr•ncat  
n•arina d'arre 

I CIVADA
U a U 1/2

00
35 1/2 a 36
32 1/2 a 33
103 t 104

98 a 100

Associació de Perits Indus-
trials de Catalunya

Sedó Borra del Treball
Impossibilitats de fer-ho particu lar-

ment, preguem a töts els serás que el
trabin sense coHocació se serveixin
pasme per l'estatge social Rambla dele
Estudie, 12, on ee'ls ambentari d'un
hportantíssim ajen.

L'assemblea dels funciona-
ris de Telèfons

Tal ciim s'havia arnmeiat, tingué
lloc, en el Palau del Vestit de Mont-
juie, "asamblea de funcionario de la
Companyia Telefónica.

Presidí l'acte, que havia estat con-
vocat pe/ Sindica: Nacional de Tele-
fons. el company Burgos.

L'obrer Riera dona comete de les
gestiono que s'havien fet vara de l'en>
presa per a lograr que fossin accep-
tades les reelamacions que els obrera
batían presentat.

El senyor Pe óride la Cenfederació
Nacional del Treball i director de "So-
lidaritat Obrera" va recoreanar als
reunits ent de seny i eis digné que
devia concedir-se un termini de 2.4 ho-
res i retorcía que ja s'ha,-ien donat al-
tres terminis anteriorment. en que de-
mastra que e/s obrers de la Telefónica
desitgen portar les coses pels terrenys
legal,.

Si passat aquest termini, afegí, l'em-
presa no es decideix a resoldre el con-
lude, es deu procedir energicament i
declarar la vaga general a t3ta Espa-
laya, donant per descomptada la vis:-
tória.

A continuació parla Guesera, cl qual
exposa que havia estat nornenat pela
companys delegats de la Nacional,
pede/ que, acahat el Congrés ,es veia
precisat a dimitir.

L'Assemblea ii ratifiel la sera con-
fiança no aczeptant-li la dimissió.

L'acte acaba arnb unes paraules
recomanaci g per part de Guevara per-
què els obrers de la Telefanica es
disposessin a complir amb la maíar
deeissió.

12e • I II
"
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58 a 59
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LLEGUMS
Els patrons flequers

Les entitats Sindicat Professional
ci • Indusrials Flaquees i Indus-
trial de Flequers celebraran aseen-
blea general extraordinària de tots
ele patrono flequers de la capital.
avui, a les onze del mati, al local
Esquerra de l'Eixampla, carrer d'A-
ribau, 21, en la qual els dirigente
donaran connote de les gestiona ce
lebradas amb les autoritats i la re-
presentació obrera del ram, com així
matee per discutir les bases de tre-
ball presentades per aquests.

Per la peremptorieiet i dificultats
de te.mps sorgides no sera repartida
convocatòria.

Pa ye' inaOuroulues ... 56 a 27
Pares (mame  74 a 76
Caves , n I 'M atice,  55 a 57Pavea maniegues.  55 a 56
FA,' Ell n A nnn • O And.• b5 a 56
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La vaga dels treballadors
de la terra

Acornpanyats del president de
l'Institut Agrícola Cataiä de Sant
Isidre, En Jaume de Riba, i del ee-
cretari, senyor Maspone, es pese-narre ahir al Govern civil una re-
presentació d'agricultors del Pla de
Llobregat i de Barcelona ser a tes-
tar del conflicte, de fa algun temps
subsistent, que impedeix el eones:
normal d'aquelles hortes i el trans-
port deis productes a Barcelona,

Durant l'entrevista entra al des-
pate del governador civil una re-
presentació d'obrers, que di._ reren
que estaven disposats a treballa;
d'acord arnb les bases convinguele,
a. darrers del mes passat amb e:-
propietaris, penó que altres obre r.els ho impecifen.

Alguns propietario donaren como-
te de les coaccicns i violéncies
qué balden estas objecte, especial-
ment per les pretensions de certs
clemente, obrera, contraríes ala mos-
sos i als obrers fixos.

El president de l'Institut dentare
al governador que procures re re--
pectar la llibertat de treball. El se-
nyor Espli va prendre nota de to-
tes les reclamacions i expressi c:
seu decidit propósit de miraten!r
Fondee i d'inknosar el respecte ala
drets de loto.

Davant el Gotera civil estava si-
taat un compacte grup d'agricultors
i obrera, que arnb Ilurs respectius
representants es dirigiren a l'Insti-
tu t Agrícola Catala de Sant Isidre.
on En Jaume de Riba dona e.mpte
de l'entrevista amb el senyor go-
remador civil, manifestant la sana
complaença per allotjar l'Institut tan
gran nombre d'obren i agricultors,
reunas per l'interés comí i domi-
nats pe; un esperit de conebrdia
L'Institut -va dir -no ha pedas
en cap ansió representar exelssi-
rantent l'interés patronal; treballa
pe l benestar de tots els agrieultors,
i per aireó se sent orgullós del pre-
san: eete.

Els agricultors patrons es mostra-
ren confiats que le solucionaría r:
conflicte, assolint que es respecte -
la llibertat de treball i de contrata-
cid dins els preceptos legals vigent-,

Diversos obrera protestaren de le-
imposicions de qué són victime-
Ilers companys de treball per
Part de determinades organiteacions
obreros, queixant-se que se'ls im-
pedeixi complir amb les bases de
sellan convingudes per les mate:-
xes organitzacions i per representa-
cions patronato.

Tots s'expressaren en termes de
gran cordialitat, 1 feren voto perqua
dilluns puguin reprendre les tas-
que.s del eater, apagant tot intent
de perterbació per part d'cleiner.1-
aliens a l'agricultura.
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Cornplint l'acord de la junta
general celebrada el dia 21 deis
ccrrents, aquesta Cornpanyia
efectuarä el pagarnent del cupó
nninero 1 8 lobs els dies feiners,
des del U al 31 de juliol vinent,
de deu a dotze del malí. al do-
micili social. Fusina, 9, on es
facilitaran les corresponenls
factures. A partir del primer
d'agost vinent, no es pagaran
els cupons ml. s que els dime-
eres feiners cnda setmana.

Barcelona, 23 (le juny
" 1 ---El P residen '. del Consell

d ' t dnunistraci4, Jame Carner
Rcmou.
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Gnu El conflicte dels camperols

Torna a presentar un caire desagra-
dable. El malestar, entre els patreins i
els obrero dele voltants de Barcelona,
és evident. Aquells, es lamenten que,
malgiat haver estas acceptades les ba-
ses que pre5entá Sindicat, no poden
treballar amb tranquillitat. Segueixen
les coaccions i són rnolts da obrers
que han abandonat la feina. Entre re-
lernent chrer. Ifi ha evidents divegia-
cies, puix que mentra els uns estan uf-
hiato a la C. N. del T. abs nitres ho
estan a la U. G. T. Airtó provoca, con-
:Maman conflictes que fan timer in-
cidente greus.
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Els auxiliars de FarmàciaDADES FACILITADES PER LA CASA
JOAQUIM SITGES PADROSA Els amillare de Fartnicia, a fi d'evi-

tar que es ¿velar; !a vaga general de
treballadors de la Farmaci, per l'ac-
titud que ad3pten alguns patee= a l'o-
bligar-los al complimezit de la jornada
legal i en el reierent a vacanees i en
protesta de la forma que la Inspeccie
Regional del Treball realitza les
peccions en les farmácies, ha sortit cap
a Madrid una comissió de l'Associació
d'Auxiliars Farnticia 1 de vocal;
oty.-ers del Comitè Paritari per a ex-
posar al ministre del Treball la gnu
situeció de la classe i gestionar la rd.
pida se/lució d'aquest estat

TANQUES

---

Precedan' 1 D'avul

ARTICLE
MERCAT SOLER 1 TORABESOS
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S1115505, 203 •45 per soo.
Portugucsos, 045 ates.
Alemanya (Reichsraarls), ^'49 ples
Austria 1'43 Ptes

-Txecoslovaquia, 3 . 15 v2r 100.
1idandeSCS, 4 . 10 ptes.
Gracia, 14'04 per roo.
Suecia, 2. 73 raes.
Noruega, 273 id.
Dinamarca, 273 íd.
Finlandia, 2544 per leo.
Romania, s'o2 per roo.
Bukária, 720 per 100.
Turquia, 460 ptes.
Estats Unit a, sceso pessetcs.
Callada, 1033 ptes.
Argenrinr, 3 .34 ptes.
Uruguais, doo ptes.
Xilens, 115 ptes.
Brasilers, ono Mes.
Boliviana. ¡Po ptes
Colorabians, 9 .40 pessetes.
Venezuela, I'43 íd.
Japoneses. 4'98 ptes.
Algerins. 40'90 per 100.
Eripte, 5125 ptas.
Filipins, 4.50 ptes.
Hongria, l' -i pessetes.
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La vaga de la casa Tap-
bioles i Pirretes

51are . .
lesimbre . .

( A gosl . . . .
Mag

6.5 a 1.46.3 1
6.11 3.41
Cl.  34,

Sacra
Londres

Blat
Xicagc

Meresc
Xicago

Seg3ns manifestada, del Comitè
Vaga, el conflicte d'aquesta casa l'ha
original la no readmissig d'un ebrer
el qual marea, fa cinc mesos. a fe: el
servei

Els obrero sollicitaree de la Direcsig
que fos admis i que si calla-por man-
ea de feina-es rebaixessin les horco
de treball. Pso havent aceda la Direc-
cié, queda plantejada la vaga.

Aquest és l'informe que res propor-
ciona, com hern dit, ah Comiti de \l'aga_

Als Viatjants, Corredors,
i Agents Collegiats

de Catalunya
Hem rebut la seguent proclama .
Amics:

dad i d'allá arreu de la Península. lije-
luna no s'acosturni a celebrar, l'aao-
trenada l'esta del l''iatjant, que corn
lit indica el seo num is destinada a
tots aquello que, com nosaltres, van
d'ac' d'allà arreu de la Península, ofe-
rint els articles que san base de la
prosperitat de la nostra terra.

Segons dudes que arriben fine a nos-
/s'asee, els germana d'Ami-je/ feren
els iniciadors d'aquests esta. no tar-
dant a trobar imitador« entre els d'An-
glaterra, Fran;a. Alernansa i din:re
mateo< d'Espam t. en les regirme de
Baseónia, Castella. i alineo.

La data aceptada universalment per
reunir-se en apuesta testa, que is tot

un cant a la germartor de la castra
classe, e's la del 3 d'agost en comme-
moració a la sortida de! gran Cristalice-
Colom del port de Palos. per anar a la
recerra de terres, que segles a venir
havien rreSSer l'espill mes avançat de
la eivilitzaci6 moderna.

ullul • . . .
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Els patrons perruquers
La Federaele Patronal de Perro-

quers i Perruqueres de Senyore.,,
posa a cereixernent de tras els no
associats que, per amurrie tes de
gran interes, que reclamen la im-
mediata solurie del moment actual,
tinguin a be personar-se al tontee
local social, Rambla dels Estudi-.
ta. principal. els dies 8 i co del me:
que sane de deu a once del vesptr

e3,••n••2n0.7/.021... 

Una noche de tos
es suplicio y desesperación

OR
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Catalunya
GRANOLLERS

Criatura molla per un caneó
Abir a la tarda, i mentre el

noi de cinc anys Joan Rovira
jugosa amb nitres companys
al lloc conegut per Veinat de
Can Salvadcr, travessä la car-
retera en el niateix moment que
passava un automòbil, prome-
tat del senyor Lluís Canyelles, i
que fa el servei de recadera en-
tre la nostra ciutat i Barce-
lona.

El conductor no va poder
frenar a temps, i atropelle la
dissortada criatura.

Amb tot i que de seguida fou
reccIlida 1 traslladada al Dis-
pensari de la Creu Roja, deixo
d'existir al cap de poca estona
d'haver ingressat a aquest be-
nefic establiment,.

SABADELL
Oamp d'avlaol6 :: Politiquea

Contra la pornogratia
Dirigit pel pilot aviador se-

nyor Bonamussa, aviat Sabadell
tindrä un camp d'aviació.

Estarä installat en terrenys
de Can Oriach, 1 la inauguració
oficial tindrä lloc en un dels
dies de la propera Festa Mejor,
celebrant-se un acte d'aviació
molt important.

— Disgustats per no haver
estat admes el seu partit en la
candidatura d'esquerres, s'han
retirat de l'Ajuntament els re-
gidors que formen la minoria
radical.

Sembla que e faran gestiona
encaminades a cercar una so-
lució a aquest conflicte, sorgit
en les majories d'aquest Ajun-
tament.

— Ha ingressat a la presó,
a disposició del jutge, la gitana
Carrne Expòsit, amb dornicili al
carrer del Migdia, de Brcelcn,
que emprant el timo del curan-
derisme, sostragué 75 pessetes
a la veina d'aquesta ciutat Mi-
queta Sänchez, domiciliada al
correr de Gurrea, 24.

— Les autoritats han circu-
lat ordres perquè siguin reti-
redes dels llocs de venda totes
les publicacions de earäcter
pornogràfic.

LLEIDA
Ciclismo Colònia Escolar

DIrrsIssió al Municipi
La Penya Ciclista El Remate

ha organitzat per a diumenge
vinent, dia 12, el Primer Carn-
picnat Social de l'entitat.

La carrera constarä de dues
etapes amb un recorregut de
128 quilòmetres, i s'adjudica-
ran diversos premis en metäl-
tic.

— Ha sortit cap al Sanatori
de Buixen la primera Colònia
infantil, compcsta de 30 note,
organitzada per la Junta Pro-

vincial de Protecció a la In-
Muta.

— En la darrera sessió ce-
lebrada per l'Ajuntament fou
acceptada la renúncia que pre-
sentä del seu cärrec el primer
tinent alcalde senyor Vergés.

Fou reelegit alcalde el senyor
Estadella t tinents d'alcalde els
senyors Vives, Zamorano, Cos-
ta, lbars, Barberä, Cervera 1
Bellmunt, I sinclic el senyor
Ormo.

REUS
Diverses

' Amb motiu de la supressió
de la guarnició de cavalleria
que tenia la riostra ciutat, s'han
cursat diferents instancies a
l'Ajuntament demanant que la
Corporació municipal s'interes-
si prop el ministeri d eta Guer-
ra per tal d'obtenir una guar-
nició de tropa.

La causa principal que in-
forma aquest esperit Is per
Ip' rinpgssr ié6s. que densa percebre
la cintat amb moliu de la su-

— Eduard Magraner Pone.
de 23 anys, intentava robar en
t:na rasa del correr de Cervan-
tes. No pogué aconseguir el sen
propbsit en vere's desccbert per
un ver

El 'ladre fou portat a la
presó.

— Han quedat satisfactä-
riament solucionats els con-
filetes socials plantejats pele
botera i pelo obrero de l'entitat
Gas Reusenc.

Airé ha produit excellent 1m-
pressió.

Queda en peu la vaga dels
camperols, la (pral fou inevita-
ble per no arribar a un acord
cbrers t patrons.

Als portals d'entrada a la
ciutat la gnärdia civil presta
vigiläncia.

El conflicte a t'e • a a més de
300 obrera.

— Han començat amb forña
éxit els concerts de la Banda
Municipal, que tindran lloc tots
els dijnus a la nit.

Al Passeig de Mata. dijous
passat. hi acudí molla gent.

— Els atoren de la ciutat
preparen grans restes amb
motiu de la diada de Sant Cris-
(Mol.

— Degut a les gestiona fe-
tes pel governador civil de Gi-
rona, i diputat electo, senyor
Jaume Situó i Bofarult,
d'aquesta ciutat, ha estal or-
denat des del rninisteri de la
Guerra que restin a la ciutat
els soldats quotes que havien
de traslladar-se a Barcelona.

— La La majoria de fanal-
!les s'Itan traslladat als lleco
d'estieeig habituals.

Les veines platges de Salou
són molt conerrregudes.

l'any vinent en percebrä den
mil mes.

El sou mensual Is de vuit-
centes pessetes, que és el mis-
ximum que té fixat el Club ma-
drileny, apart les primes.

Bestit, junt amb els nitres
elements recentment adquirits
pel Madrid, fcrmarä part de
l'equip que tarta una tournée
per Europa, i que servirä d'aco-
blament als jugadors que han
ingressat en agiten.

CALVET I TENA
AL SABADELL?

Din el nostre collega "El No-
ticiero":

"Otro ex europeo que pronto
firmanä por nueve. Club es Cal-
vet, un valor positivo en nues-
tro futbol. El Sabadell estä rea-
lizando activas gestiones para
incluirlo en su "elenco", siendo
probable que mañana ya jue-

gue contra el Grancllers en la
Creu Alta.

En cuanto a Tena II, también
es cosa poco menos que deci-
dida reingrese en su antiguo
Club, sin traba alguna, por ha-
berle dado la baja el Español."

BASKFT BAI E.

C. E. NATURA - BARCELONA
Avui, diumenge, a les deu del

matí, al camp del U. « S. Fort-
Pienc (carrer dels Eenamorats,
entre Lepant i Padilla), el Cen-
tre Excursionista Natura sele-
brarä un match de basquet-ball
amb motiu del seu quinzè ani-
v ersari i debut de la secció,
contra un equip del F. C. Bar-
celona.

Es jugarà una magnífica Co-
pa, donatiu d'un grup d'entu-
siastes socia del C. E. Natura.
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ELS ESPORTS 

LA PRIMERA NOTICIA
Cleveland, 4. (trgens.)—El bo-

andar alemany Schmeling ha vençut
per k. o. tecnie al quinzè round.—
Fabra.

ABANS DEL MATCH
Clere:and, 4. — En comenear

match es velen collocats molt prap
del ring els boxadors Tunney, Cor-
bett. Cantera i Jeffries.

Schmeling percebrà el quaranta per
cent dels ingressos que s'obtinguir,
i Striblirg el dotze per cent.

L'america ha manifestat el pro-
Osit de marxar immediatament des-
prés de la Evita cap a Europa, per
a fer-hi diverses demostrations.

Quant a Sehmeling, se sap que
també té la intenció de marxar a
Europa. per a la qua l cosa ha reser-
vas passatge en un vapor que sor,-
ra de Nora York dimarts vinent.—
Fabra.

A LA BASCULA
EXPECTACIÓ

Cleveland. 4. — A l'estad; muni-
cipal d .aquesta població es procedí
ahir al matí, en preséncia de l'àrbi-
tre Georges Blacke, a! pesatge deis
boxadors Schmeling i Stribling.

El primer pesara 189 lliures, i el
segan, 186 mitja.

El match ha despertat malta ex-
pectació; des del mati, a primera
harn, apareixia com afavorit Stri-
bling, però destprés canviaren les
o-ainions. i la gens es decantara a
favor de Sahme/ing i oferia primes
olon.t altes.

Amb l'objeete de presenciar el
match han arribas molts milers de
persones, que han railitzat per al
r i atge trens especials. vairells i fins
avions, i amb aquest motiu hi ha
una gran animació per tot armen.—
Fabra.

EL COMBAT ROUND PER
ROUND

Cleveland. 4. — Heus ad alguns
detalls de l'encontre hagut entre el
púgil america Stribling i l'actual
campió mundial, l'alemany Schme-
hng. el qua: ha resultas novament
guanyador del titol en vencer per
superioritat técnica a/ quinzè round.

En començar el combas l'ameriel
inicia lame amb diversos cops que
tocaren el cap de l'alernany. pecó
aquest es refeu aviat i engegar.t
i::versos forts directes acorralé el
ser adversari a les cordes.

En el segon assalt l'aircricé sos-
senyalà per diversos ataco molt forte,
que forea ben contrarestats per
l'alemany i acusaren mútuament di-
rcrS03 cops a/ cap. El round Ion
molt igualat.

Al tercer, Stribling es llança vio-
!ertament contra ralemany, el qual
acusa diverses dretes, que donen
molts punts a l'americà.

.al quart, s .accentua l'avantatge de
5:r:bling. que llença violento cops
de massa. amb prou feines repli-
ca;.; per Schmeling. El públic Sena;-
deixi fa objecte Stribling d'una gran
oració.

A VI A CIO
Dijous passat, dia id, va fer-se a

Guadalajara l'assaig estätil d'un ,ou
avié projectat i construit a la co-
neguda filfrica "La Hispano".

Es tracta d'un aparell de trans-
formació o que permet l'ensenya-
ment atol) doble comanda de l'a-
trobacia, ‚ixi con, lambe Vera:cita-
n/ene pilots i observadors mi-
litar en les practiques de tir, bom-
bardeig, fotografia í radio.

Va equipar ami) un motor "His-
pano" de 184, e. y. en presa directa,
que pot ésscr substituit fàcilment
per qualsevol altre (n'anal potacia,
Puix que amb aquest s'ha previst
una bancada de canvi rapidissirn.

Els rcsuitats de "a prora estatica
van ésser I lenament satisfactoris,
puix que l'avió va resistir, sense
trencar-se, una càrrega per damunt
de 12.000 quilóbrains soLre les aies,
que era el que s'havia previst per
al calcul de tots els elements.

Els vols de prora es realitza-
tan molt aviat i si. com s'espera, els
remltats són igaalment satisfactoris,
l'aviació espanyola podra comptar
en nou tipus d'aeroplà de conscep-
ció i construcció netament nado-
nals.

NOVAMENT DONA QUE
PARLAR LA NOSTRA ESCOLA

D'AVIACIO BARCELONA
El dia 30 prop passat començaren

eIs exOnter/3 d'aquest curs pelo alum-
nes que escudien el pilotatge
visos. El primer aramné examinat
aquest any, ha estas en Frederic
Pérez Esteve, de Valencia.

Comença el din a primers de ge-
ner i malgrat un parèntesi de més
de dos mesos per abséncia de Bar-
celona, va acabar el cura el darrer
dia de juny.

Amb in avió Avro-Avian, motor
Cirrus 85 c.v., el tipus reglamen-
tari a l'Eseola, va realitzar '.s pro-
ves d'altura, de planeig, dels vuits
i d'aterratge de forn,a perfecta, i
aconsegul el titol de pilot, després
d'aquest brillant examen. Actuaren
de comissa is ofíciala, el senvor Jo-
rre, León de la Rocha i Frederic

El rinque round comença demos-
trant ambdós contendents una cau-
tela mes gran. A la meitat, Stri-
blirg comença a sagnar pel nas, i
reacciona fortament "alemany, que
castiga severament el seo adversari.

El sisé round, en iniciar-se, sem-
bla demostrar cansament de Stri-
bling. L'aiemany colloca dos terribles
cops, que desconcerten visiblement
l'americé.

El setè constitueix des de boa
eomencament un fortissim atac
Sehmeling, el qual engega furiosos
cops al scu adversari i el castiga sen-
se nietas. Al final s'observa que
Stribing esté descompost per una
ferida que cofreix a :a cella.

Al vuitè round l'escomesa de
Schmeling scmbla haver-se amino-
rat. la qual cosa dóna ocasió a que
Stribing pugui refer-se i donar al-
guns cops, marcant alguns punts
d'avantatge sobre el seu contrin-
cant.

Al nave assalt, Schmeling reaccio-
nis amb gran energía i inicia duris-
sims i furiosos atacs amb directes a
l'estómac i a la mandíbula, que fe-
ren trontollar el seu adversari.

Stribling començà a donar mos-
tres de cansarnent, que ja no des-
aparegueren durant la resta del com-
bas.

Al desè round, Stribling demas-
trä :a seva superioritat d'una manera
definitiva atacant durament Stri-
bling; aquest amb prou feines si con-
testava, i per a alliberar-se dels atacs
de ralemany arta retrocedint cap a
un costat del ring.

A l'onze assalt, Stribling fon du-
rament castigat pel seu enemic, i es
veié que ja no podía fer gairebé res
Per contrarestar els atacs del seu
adversari.

La superioritat de Schmeling con-
tinué en el dotze assalt, que deixi,
gafrebé desangnat l'americä.

Al tretze assalt, l'alemany con-
tinué castigara el seu contrari, la
cara del qual sagnava abundosament,
mentre que Sehmeling gairebé no
presentara cap senyal de la lluita.

Al catorze assot, Stribling procu-
rara defensar-se movent els braco;
débilment. rnentre que l'alernany
l'atacava durament des de prop. Stri-
bling en acabar aquest assalt sern-
bhra completament esgotat.

El quinze round el començà Stri-
bling donant mostres d'una gran de-
bilitat. rnentre que Schmeling con-
tinué durament els seus atacs contra
Vamerica, que caigué a terna des-
maiat, a conseqüència d'un fortissim
cap al cap.

En aixecar-se donava mostrcs
d'estar encara atontat, i Schmeling
requerí l'arbitre perquè dones par
acabas el combas, ja que Stribling
continuara penjant sense forres de
les cordes del ring.

L'arbitre atengué la indicaciú de
Schmeling en vista de la situació
qué es trobava Famerica, i els jut-
ges atorgaren la victòria a Schme-
ling per k. o. técnie. — Fabra.

MOTORISME
REPAR11MENT DE PREMIS

»EL M. C. B.

Dijous vinent, dia 9, a les
de ude la MI, tindrä lloc al do-
tnicli social del Mclorisla Club
Barcelona, Menéndez i Pelayo,
número 102. el repartiment de
.-,rernis de la Prova individual
fen ymina i per parelles rinxles.

1:1 dit acte prornet ésser rae lt
éoncorregut per la quantiat
( remis que han d'isser lliurats,
I. dt més a mès, pel nombre de
senyoretes coneurrents a la
Prova, que ha expressat el seu
desig d'assistir-hi.

Delectar el vostre paladar bevent

ce Salas, oficials de l'Escola d'Aero-
näutica Naval, de Barcelona, els
guara felicitaren al nou pilot.

A aquest examen aniran seguint
els d'altres alumnes de l'Escala
d'Aviació Barcelona, tan ben pre-
parats com de costum, pelo pilots
sényors Canudes, Xuclä i Carreres.

AERODROM CANUDES

Avui, diumenge, hi halda dos in-
teressants festivals de divulgació
aeronäntica a l'Aeròdrom Canudes.
S'efectuaran vols d'exhibició, d'esco-
la, de bateig de l'aire i de turisme.
Material excell .nt i molts experta
estaran a la disposició del públic per
a realitzar tota mena de vols.

Un servei d'autocars directe a
l'Aeròdrom Canudes tindrä la seva
sortida de la Ronda de la Univer-
sitat, cantonada a Balmes, a les deu
del matf i quatre de la tarda.

C1CLISME
La XXV Volta a França
L'ETAPA VANNES - SABLES
D'OLONNE FOU GUANYADA

PER PELISSIER
Ahir tingué lloc la quinta etapa de

la Volta a França, sobre el recorre-
gut Vannes-Sables d'Olerme, de 204
killemetres, va desenrotllar-se ibas-
tant monótona, a un promig variant
entre els 30 i 32 kilegnetres per hora.
Cinquanta-quatre corredora disputaren
el sprint final, essent vencedor Caries
Pelissier, seguit d'Antoni Magne. En
la classificació general van primera
dotze correders amb el mateix temps,
havent-se quedas enrera en els dar-
rers kilinnetres de l'etapa ä'avui, de-
gut a reventons, Dewacle, Sironski,
Mauclair i Schepers.

La classificació de l'etapa és la oc-
grient:

— Charles Pelissier, (francés) 6
h. 36' 49".

2 — Antonin Magne, (francés.
3 — Max Bulla, (austriac).
4 — Di Pago, (italià).
5 — Jeo Demuyssere, belga).

En sise lloc ex-equo han arribat 47
corredora, entre aquests els espanyols
Cardona 1 Cepeda.

Denla es donaran la sortida per se-
parat. — Fabra.

El corredor d'aquesta nacionalitat
Cardona, ocupa el 76 'lec en 33 horca
32 minuta 16 segons.

Classificació internacional:
— Franca, 96 h. 24' 51",

2 — Ilélia, 96 h. 24' 51".
3 — Alemanya, 96 la. 25' 41".
4 — Bélgica, 96 h. 25' 42".
5 — Austràlia-Suisa, 96 h. 32' so",

— Fabra.
LA CLASSIFICACIO GENERAL

DE LA VOLTA
París, a. — La classificació gene-

ral de la volta ciclista a Franca, des-
prés de la cinquena etapa, Vannes-Lea
Sables, és la següent:

— Charles Pelissier, francés.
— Antonio Magne, candís.

3 — Di Pago, ;tala.
4 — jeo D Demuyssere, belga.
5 — Leon Le Calca, francés.
6 — Hermann Busse, alemany.

— Gastan Rebry, belga.
8 — Euene Gestri, italiä.
9 — Pesenti, i tallé.

ro — Elrich Metze, alernany.g
Els deu en trenta-dues hores vuit

minuto i Esel segons.
El corredor espanyol Cepeda ocupa

el 63 lloc en trenta-tres hores vint-i'
vuit minuto vint-i-cinc segons.
CEPEDA I DOS CORREDORS

MES, CASTIGATS
París, 4. — Els corredors de la

volta ciclista a França, Marechal, Ce-
peda i Riondet, han estat classificats
en els darrers llocs de l'etapa Brest-
Vannes per haver fet lis del sillín d'u-
na motocicleta. — Fabra.

ATLETISME
EL MARNADOR GARCIA ALS
CAMPIONATS DANGLATERRA

L'anada (lel marxador Garcia a
Ang:aterra havia despertat un gran
entusiasme entre els r.ostres espor-
tius, els quals estaven dotats d'un
fort optimisme relerent al resultat
del nostre camino.

Però els resultats han contrariat
el nostre optimisme, ensems que
ens han defraudas. En Garcia, en les
ducs preves que ha pres part en els
campionats d'Anglaterra, ha Iracas-
nat; en la primera, ha obtingut el
cinquè lloc en una carrera de dues
milles. i en la segona, efectuada
sobre un recorregut de set milles, ha
hagut de retirar-se, després d'haver-
ne recorregut la terrera part.

Ens comuniquen que la seva dis-
sortada actuació és deguda a haver-
se trobat indisposat.

Esperem la sera arribada per tal
de poder informar els nostrcs lector s
de les veritables causes que l'han in-
duit a tals resultats.
ALTAFULLA FORTFAIT EN

ELS CAMPIONATS D'AVUI
El notable recordman del salt de

Ilargaria Altafulla és segur que avui
no prendrä part en les preves d'a-
questa jornada, degut a haver-se le-
sionas durant els darrers entrena-
ments.

Es molt més de lamentar per quan
el defender de VOlimpic es trobava
en plena forma i estava disposat a
rebaixar la diferencia que separa a
seva darrera marca de 6'6o metres
de la millor obtinguda durant la
present temporada a les pistes euro-
pees obtinguda per l'atlet aholandès
Peeters que assolf un salt de 733
metres.

Tot i esperant que els Roca, Con-
Sega!, Huguet, Aparici, etc., pro-
curaran, amb un mäxim esforç, as-
solir marques en consonäncia amb
els presenta campionats, desitgem
que que el campió de Barcelona.
Altafulla, es restablixi ben aviat de
l'esquine sofert.

MATCH TRIANGULAR Ali
CAMP DE L'OLIMPIC B. C.
Per a diumenge vinent, dia 12, esta

projectat un match triangt lar al
camp de l'Olimpic B. C. entre aquest
club, el C. E. Natura i el C. D. Jú-
piter.

Degut a la igualtat de force, i a
disputar-se ches magnifiçues copes,
es de creure que aquests clubs`pre-

sentaran el millor lot d'atletes per
tal d'endur-se'n la victòria.

En edicions vinents informarem els
nostres lectors de la manta d'aquest
festival amb tota la seva organitza-
ció.

ELS CAMPIONATS DE
CATALUNYA D'ATLETISME
Avui a l'Estadi se celebra la jor-

nada final dels campionats de Cata-
lunya d'Atletisme, sota el següent or-
dre de Provee:

Malí, a dos guarra de deu
Salts d'alelria (eliminotóries).
200 metres 'lisos (eliminatòries).
Llançament del pes (final).
400 Meres tanques (final).
Salta d'aleäria (final).
200 metres (semifinals).
Salts de llargària (final).
800 metres !lisos (eliminatòries).

Tarda, a les guatea
4 x ano (eliminatòries).
400 metres llisos (final).
Triple salt (final).
Sos metres Ilisos (final).
rto metres tanques (final).
200 metres llisos (final).
Salta amb perxa
ro.000 metres (final).
x roo relleus (final).

NA T ACIO
ARENYS DE MAR

El dia 12 d'aquest mes el Club
Natació Arenys, secció del Club
Mar Esport, celebranä una impor-
tant reunió en la qual figura, entre
alees proves, la Travessia d'Arenys.

Heus ach el programa de les pro-
res:
Curses local,:

1. 30 metres infantil,.
2. 5 0 metres debutants.
3. leo metres lliure.
Premia: primer i segon, medalles.
4. Per primera regada, a la nos-

tra vila: Campionat de Water-Polo
(Agrupament de Llevant). Partit
entre C. N. Pop (de Badalona) i
C. N. Arenys.

3. Carrera de 2.000 metres a la
mar.

Cinquè any de la "Travessia d'A-
renys-. Trajecte comprès des de lea
Roques d'En Lluc a l'Escollera del
Port.

En aquesta carrera hi hauran els
següents premia:

I. Copa d'honor, premi de l'Ex-
ceHentissiin Ajuntament, al nedador
que arribi primer.

II. Copa d'honor, premi del Club
organitzador, al nedador que arribi
primer sense ésser de la categoria
de "Scniors".

III. Medalla d'argent, oferta per
la casa Martini Rossi, al nedador
local que arribi primer.

IV. Capa d'honor, premi de la
Federació Catala a de Natació Ama-
teur, al Club que en aquesta cursa
millor classifiqui un equip de cinc
nedadors.

EL CLUB NATACIO ATLE'TIC
SURT DE TOURNEE CAP EL
MARROC FRANCES, ORAN,
CASABLANCA, ALGER, MAR-
SELLA, AVUI, DIUMENGE, DIA

5 DE JITLIOL
El Club Nalació Atlètic surt

per primera vegada a fer una
excursió internacional, que du
rarä 17 dies, i serio a les po-
sicions del Marroc francés,
Oran, Casablanca, Alger, i des-
prés Marsella.

No cal parlar de la respon-
sabilitat que per part d'aquests
xicots que surten a defensar els
seus colora i a posar en bon
lloc la natació nostrada, com
surten d'encoratjats per ccm-
plir amb el seu deure, cosa no
gens dificil després de la pre-
paració tan acurada que han
tingut per a aquest desplaça-
ment.

Els seleccionats són els se-
güents: Artigues, Bernal, Ulid,
Mateu . Sierra, Gurrea, Bena-
vent, Gurrea, Navarro, Cairol i
Mestres. Com a acompanyant
directiu, Palmada.

"PALESTRA"

El curset de natació, pede:-
cionament d'estil i salvament
de nàufrags que organitzen
"Palestra" i el Club Mare Nos-
trum, conjuntament, comença
e/ dia 7.

Les Merma es donaran els
dirnarts, dijous i dissabtes.

Amb tot i ésser reduidfssima
la quota d'inscripció, donarà
dret a anar als banys cada dia.
de sis a vuit del matt.

Per a inscripcions Palestra,
Corta Catalanes, 552, principal,
segona, de set a nou del ves-
pre.

CULTURA FISICA
EL GIMNAS DEL C. A. D. C. I.

Ha quedat definitivament ti-
rada la dala 6 de julio' per a la
inaugurad() del Girrinäs del
Centre Aulcnomista de Depen-
dents del Comerç i de la In-
dústria, sota la direcció d'En
Joaquim Ral.

Els coneixements i entusias-
me del nou professor, dignes
de tot elogi, 1 la installació mo-
derna del Gimnäs i do les dut-
res, fan recomanable als que
s'interessen per la Cultura Ff-
'sien i el millorament de la raga
nostrada, le seva 1neeripol6.1m_mediata.

E

EL CLUB DE REM BARCELONA
A LES REGATES DE ZURIC
Durant els dies 28 1 29 del

Ines de juny passat, se celebra-
ren a Zurie (Suissa) unes lm-
portantIssimes regates Interna-
cionals a rem, i igual que les
corregudes fa uns quanta dies
a Lucerna, es presentaren ele
més forts equipa de les princi-
pals nacions europees.

Per segona vegada en el seu
curt termini d'existència — un
mes aproximadament — el Club
de Rem Barcelona desplaça cap
a Suissa, a Zuric, un outrigger
a quatre remera en punta i ti-
moner, compost dels remera se-
nyors Pau Hansermann, Llufs
Serra, Josep Maria Faria, Joan
Gallofre; timoner, Joaquim Lo-
zano.

En aquesta regata, l'equip
del Club de Rem Barcelona no
va poder assolir tan bell resul-
tat com l'obtingué amb el "dos",
tambo' de Lozano, que va gua-
nyar els mateixos campions
d'Europa.

Aquest equip va haver d'en-
trenar-se durant un mes apro-
ximadament arnb lot, ja que
l'esmentat club no posseeix out-
rigger, i cap dels clubs tocata,
amb tot i tenir-se alguna, no
van oferir-se a deixar-li aques-
ta embarcad() amb l'objecte de
continuar degudament els seus
entrenaments.

Malgrat tot això, aquest equip
va causar a Zuric una bona im-
pressió per la seva räpida i
enérgica boga i admirable con-
junt que portaren els repre-
sentants del rem barcelonf. El
dia 28, primer d'aquestes rega-
tes, aconsegui vencer la Societa
Canottieri Logano, i el segon,
el dia 29, amb millor sort, po-
gueren vencer brillantment els
equipa See-Club Zui le, Basler
Ruderclub, Fuzsballclub Zuric i
Rudestion, tote ells coneguts
internacionalment.

CLUB DE MAR
Cada dia són Inés nombroses

les inscripcions de soci a les
oficinee del C. A. D. C. I. per al
seu Club de Mar, a l'extrem que
no havent-hi temps per a donar
compliment a les Ultimes en els
darrers dies del passat mes, la
Junta de la Secci6 d'Esports i
Excursions ha pres l'acord de
continuar perdonant els drets
d'entrada durant el mes de ju-
liol amb el fi que en puguin
gaudir els que degut a l'agio-
mereció no pogueren fer la ins-
cripció en la data prevista.

La reorganització esportiva
estä també en vies de realitza_
cid i els plana del Comitè de
Rem permeten de confiar que
aviat serà represa la tradició
de! Club de Mar. Ccm a comen-
çament d'aquestes tasques han
convocat unes regates de clas-
sificació per al dia 25, les quals
a jutjar pel ereseut nombre de-
quipe que s'entrenen hom pre-
veu que seran concorregudfs-
simes.

FUTBOL

Partits per a avui
Copa Macla

Semifinal, Badalcna-Sant
Andreu, Arribas. Camp del Bar-
celona.
Copa Aguad6

S abadell-Granollers, Massip.
Torne de classifIcaoló

Gräcia-Sans, Arniengol (al
camp de l'Europa).

Iluro-Palafrugell, Espelta.
Atlètic -Martinenc, Palomera.

Promoold a segon preferent
Girona -Güell, Salvo.
licrta-Ripollet, López.

D'entrenament
Avui i denté, el Terrassa ju-

garä contra l'Sporting de Sa-
gunt.

Al, CAMP DEL GUINARDO
GRACIA - SANS

Aquesta tarda tindrä 'loe
al camp del Guinardó un par-
tit corresponent al Campionat
pseudopromocionil entre els
primers equips completa dels
Clubs els noms dels quals en-
capçalen aquestes retales.

Tal com ja värem dir ahir, el
fet de que es jugui aquest par-
tit al camp del Catalunya Fut-
bol Club, es deu als bons cor-
renta que avui hi ha entre els
dos populars Cercles graciencs,
la qual cosa fa pensar en la
possibilitat que sigui aviat un
fet la fusió del Catalunya i del
Gràcia, de la qual tant es ve
parlant.

L'encontre Gràcia-Sans co-
menearä a les eine de la tarda.
i abans es jugar un partit d'en-
trenament entre un equip ama-
teur del Gräcia i un altre equip
de segona categoria.

Els socia del Gräcla I els del
Catalunya F. C. tindran entra-
da More al camp, miljaneant la
presentad() del rebut del mes
que 130M.

BESTIT II HA INGRESSAT
AL MADRID

El jugador Bestit, que ha
quedat en Ilibettat per part de
l'Europa, ha trigressat al Ma-
drid.

Ja ha cobrat sis mil pessetes
per la signatura de la filia,

BOXA

En vèncer Stribling per superioritat manif esta
en 15 represes, Max Scluneling es ratificà en la
possessió del campionat del món dels pesos forts
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EL TROBAREU, TANT EN PREUS COM EN DIBUIXOS, ALS \

ralas Magaizents TIVO L I •
GENERES BLANCS - TEIXITS - TOVALLOLES - JOCS DE TAULA - DRAPS DE CUINA - LLENÇOLS - COIXINERES - VANO VES- PERCALES BARNUSSOS- VESTITS DE

BANY - CONFECCIONS DE SENYORA I NEN - CAMISERIA - GENERES DE PUNT
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Casp, H i 19 mi Barcelona
No deixeu de visitar aquesta casa abans de fer les vostres compres

PRESENT del dilluns, dia 6 de jull'ol: 3 tovahles retort 30 per 100 centimetres per 4 .35 Ptes.
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Venus Sport Palace BallESPECTACLE&[Son: Tancament de l'estaciii.

16'00: Música selecta.
17'30: Tancament de l'estació.
2050: Curs radiat de Gramática

castellana, a arree del protessor se-
nyor Francesc Santano, de l'Acude-
tnia Cots.

2515: M lsica seleaa.
22*Ou: Tancament de l'estació.

RADIO BARCELONA
E A J t (349 metres)

11'00 Campanades boraries de la
Catedral. Comunicat del Servei Me-
teoroingic de , :ittalanya. Estat del
tema a Europa 1 a Espanya. Pre-
visi6 del temps al NE, rrEspanya,
a :a niar i a les rutes aéries. Coma-
nicat metcoro!Ogic radiotelegrä fic per
a les linies aeries.

Emissió d. e solmetaula.
Tancament del Borsi del matí. El
sextet Rädio, alternase ami, discos
selectea: "Die lustigen Dorfschmie-
de", marga O . FuciO , Wi-
king". foz (A. Prunera Caria).
"Mando Gräfico", pericos (Uiierte i

fill); ''Noces a les !lidies"
(J. Perc y); "Juliska". ezardes
(G. Nfichiels).

1400: Intortnaciri teatral. " Ado-
ration" (E. Filipucci): "La Pastore-
la" (Luna i Moreno Torroba).

1 4' 1 5 : S ec ció cinernatogrliica.
"Capricho andaluz". intermed i (E.
Orejón); "La princesa del cir.o",
selerció (E. Kalrnan); "Parques zu
clair de Irme" (F.Fiévet); "Cyrano"

 

rnarxa Ronald).
15'no: radiobenefica, tac-

ganitzada exclusivament en obsequi
de les ; nstiturions benefiques, asils,
hospitals i cases peMtenriäriea d'Es-
oanya, amb discos escollits.

il'oo: Tancament de l'esiació.
17'30: Obertura de l'estachi. Co-

titzacions dels inet-cats in t ernacional;
i canvi de valors. Tancament
Borsa. "Matinada", onc step (Jau-
me Torrents), trio "Presents
de !paces" (J. B. Lambert), per l'Or-
'el de Cegues de Santa LI5c:a;
"Peggi", one steh (Listerri); "Ay,
Felipa!". xotis (J. Ferien), trio

"Las mariposas" (A. Stelnke),
per l'orquestra Bajos Bela; "Mar de!
Plata". pericon (1'. Gass6), trio

tWoo: El trio îbiaria interpretará:
"Sur un marché persan". (A. 'IV.
Kete n bey); "Junto a la reja" (J. R.
Gom i s): "El carro del sol", selec-
eh') (J. Serrano); "Noveleta núme-
ro 1" (A. d'Ambrosio); "Garba gi-
tano", pas doble (A. Redondo).

19'no: Tancainent de l'estació.
atoo: Obertura de licstacii.). Cato-

panades huráries de la Catedral. C.,
municat del Servei Metcorológ:c de
Catalunya. Estat del temps a Euro-
pa i a Espanya. Previsió del temps
al NE. d'Espanya, a la mar i a les
rutes adrica Cotitzacions de monetiza
i valors. Tancament del Perol de 1.1
tarda.

SETMANA CÒMICA
at'us: Revista festiva en vers, es-

crita i recitada pel popular autor
actor Joaquín, Montero,

al'au: 1. - orquestra de l'estaciú:
"El clariti", pus doble (A. Londou);
"FI nunca supi coles". vals (C. ',V ors-

 

l e y ): pericon (P,
Martínez Bisbal): "Cest frni", ose
step (P. Valls); 'La nlfia «le
Mancha". fon (E. Rosillo).

 

2200:.  Noticies da P r eine, • Notes
oficial; de Iemissora.

22:05: Conversa eh caiala sobre
jardineria. per Artur Rigol.

22. 201 Concert a arree de Mar :a
T. González, soprano; Enric Aa-
In cm. tenor. i rorquestra d l'estaz
"Uldine". obertura (G. A. Lort-
zingl; "Fama". duo (C11 Gounoil);
andante del "Trio en "mi bemol"
(Ch. ven Gluck): "La TT3V1313

duo (G. Verdi); munid de la "Sona-
ta a tres" (Ch. von Guck); "Luc-
cia di Lamtnertnoor". duo (C. Do-
nizetti).

Tancamcnt de FeStaCiO.

17'iio: M(t.liCa selecta.
17 n .to: Tancantent de l'estació.
21 no: Conierencia agricola: "Agri-

cultura casolana", per Rail: XL Mil:,
de l 'Institut Agrícola Catalá de Sant
Isidre.

21'15; Concert pel trio de l'es-
tació.

Programa: "Manca oriental",
lavan: "El Zancudo", Murzilli;
"Un bailo in maschera" (fantasia),
Verdi; "La ihr de poma (interinez-
zo), Siede: "Serenata de carrillon".
Kockert; 'Caricia", Giordone; - B o

-ca a boca" (iantasia). Ivain; "M's-
tcrids" (vals). Guillaume; "Mi gi-
tano" (pos doble), Urtneneta".

Tantarnent l'estarie.

RADIO BARCELONA
EAJ a (349 metres)

"La Palabra", diari parlar de Rá-
Barcelona.

De dos rinarts de vuit a les vuit
del mati: Primera edició.

De les vuit a do, quarts de nou
de, mati: Segona

t «'no: Canmanades lo-e-Aries de la
Catedra:. Comunicar del Scrvei Me-

a fi rmar que el nombre de galenes és
cada ida més reduit.

Els avantatges de la lámpara són
tan grans, que expliquen la desapa-
rició del detector de cristall, que en
els començos de la ràdio tingué un
paper molt important.

LA RADIO PER ALS CECS
Cal ielicitar-se pel gran corrent

e • opinió que es compadeix de la
trista sort de:3 cecs; mirara
Llolta gent que no es dóna compte
exacte d'aquest problema i de l'o-
-",ligació ea que': es troben d'aportar
el seu concurs per a donar una mica
d'alegria a l'existència dels cecs.

A Anglaterra s'ha celebrat un
c atea organitzat per totes les
;-.. ssociacions de radioditusi6, el pro-

1 -irte del grial es lliurà a la societat
"Wireless fer the blind" (Rädio per

cecs).

Ronda Sant Antoni, 62 I 64 - T/gre, 27
Al UI, d i umenge, ball de SOCtelal,

tarda 1 nit
Estrenes

"Wickey" . . . °inmoto"Mtml" • . Fautrot

TE A . T R E SI FEMINA:
Farda, Desala continua. de 4 a 8. I till, a les 10:

Programa conne NI. G. Ni. en eapanyot. Prcus d'es•
Un. -Locuras de amor" I NOCHE DE DUENDES,

KURSAAL I CAPITOL;
matinal a les 11. al ISapHol. Tarda, coralina de 4
a (l. I alt a les 10 a tots dos tocata. Preus
"Las slete llaves". EL AMOR >SOLFEANDO. Dema:
"La Isla de los barcos perdidos" "adoración".

CATALUNYA:ca Matinal a les 11. Tarda, continua de 4 a S. altries
a les 10: M'en; d'estlu. "Un marino aforltinado".
DEL MISMO BARBO, en espanyol. nema: "El mato".PATHE PALACE t EXCELSIOR: Matinal a tes 11. 1 continua des de les 3'30

de la larda, EL LIIIIRLJO DE SEVILLA (en espanyol). "oncena sonora.
Dibulaes. Noticiar!. Demät "La eanelsn del Ilitz" I "Coqueta".

GRAN TEATRE COMTAL: mattnat a les II 1 continua des de les 3 . 30 tarda.
LAS CASTIGADORAS 1311oADWAY, El, VIG1A. 131 15 uI 505. Noticiar'.
Demn: "Marea atta" I "E/ l'Ortiga) del tango".

MONUMENTAL CINEMA I CINEMA 11103 PARK: Matinal a les t1 1 conitnua
des ele 109 5'20 tarda: Pro g raina Foz: nomunus O DIABLOS, TENOR

TENORIO. Dibu j aos 1 revista. Denla. a/ Mor/Mental, "El angel azul"
1 "Alta traición". A l'Iris "El üngel pIntado" I "¿Por out ser lutena"."

LIDO CINEMA: Tarda, continua de 4 a 8 (Preit tinte 150 ptes.) 1 Mi a les 10
(liceo Miar t pta.). Programa raramount. - venga alegrta" 1 LA LEY
DEL HAMPA. Demä: EL ANGEL DE LA CALLE.

MIMA: Tarda I ntl: e:tónica. Cultural. SCARAMOUCHE (Samoa Novarro).
LLAMAS DE ILL'Sli t N (Harry Longdon).

ROYAL - BOHEMIA - DIANA: ‚trans represes: CARMEN (Charlot). EVANGE-
LINA (Dolores del 1110). LAS CATARATAS DEL DIABLO. DeMä: "Lias
ar110/ .ü3 00 Manon". "vaya una enfermera" 1 "El pescador de perlas".

WALKYRIA - ARGENTINA - PEDRO: COmica. Cultural. A mes, al Wallsyria,
:t'U MEJOR satino I "No esta la dicha donde se busca". A l'Argentina 1
Pechan, "La locura del oro 1 EL ATENTADO. Nlt, al Walkyrla, "Gente
de mutilado", 1 a l'argentina t Pedró, "El vaquero de Texas",

I 
:: PIANOS ::-...«lloguer, des de posse tes 8
al mes, C. SIEGER

BRUC, 78neneeeonesens n

ette-t.-6.0444444-1144.0.04441
Teatre Català Novetats 7

ExLva,dirläril, fline101iS per
drituringe, s.., la rorintanY fl 5>

ilrica ANSELM FERNANDEZ I
mestre FALOS.

Tarda. 3 do: '1'; Iris ole guate,
LOS HILP.NDERAS

Irre Teint SonlIt 1 Incenta almon
LOS DE ARAGON

per Empar Romo Mayral
LA DOLOROSA

per la Romo I Fu Simon
1 LOS CLAVELES

pel SOI interpret Ricard
Mayra'.

eilt, a les 10: Gran Hincha en
nonoranii, a l'Insigne poeta mur-
eta Vicente Medina, amb assistencla
de la cniónta Murriana trivent In-
vini les tonorliats de la capital.
LOS CLAVELES, LOS DE ERA-
CON I LA DOLOROSA, pels mate t .
vos arttsles 1.1 tarda. Acta de
«mor: emlnents lenco,
OENTS siMON t RICARD MAYRAL.
El eran poeta Vicente Medina Ile•
gira alimmes de les leves mIllors
coutpmIclons.

Es oespatsa a Coniptadurla.
e-se-v-,,i-e-s-v+04-114+44444444+

RESTAURANT
DEL CRED/T

Abonaments-Cobert•-C•rte
BANQUETS

PTCE. CREDIT, 5 1 7 - TELEIL 1 81 61( al metida   da Ferrant

PETITS ANUNCIS
CLASSIFICATS

ESCULTACIO OBLIGATORIA
En recents instruccions del Vati-

cä es fa avinent a diverses persona-
laats ec/esiástiques que a certes ho-
7r, han d'esco:tar l'estació del Va-

cà pergué pugnin recoli'r les co-
smnicaions papals.

LLOGUERS
SANT JOAN DESPI

110go Ialel, 5 habitad :aus, eambra bany,
Jard1. Had: DIputneld, 339, primer, segOnaCINEMES

COSTA BRAVA
Planta baixa, clavan: de la mar. ma-bits eleetrIeltat, algua, robes, muna

ecoaomiea, sararelg, water 1 lavabo.Calmes, 83, pral., La , de 10 a 12.

DIVERSOS iazn

lEMPORAD.A REPRESE,
REVISTA SONORA PARANIOUNT. RA-

DIO RIOT id(bnixos sonora). UN HOM-
BRE DE SUERTE. Produccld Baramount
pallada en espanyol, per Roben MY ,
Manta Luz Calleja 1 lloser Pinn. Tarda,
duce sesslonst 341 I S'O, Eaneetal.

TEATRE COMIC
Companyle de Revistes VELASCO

x¡ui dmmenge, tarJa, a les 4. NIE
a les u): intere ssants camello.

Acte prtmer de la mrravelloss re-
sten

FLORES DE LUJO
amb l'ovacionar quadrn

EL PACHA RUM-RUM
2 1 i (itit del= (in:u

LAS BELLEZAS DEI. MUNDO
1.11 .... en 2 a01 1 5 1 15 quadros

Tr nomf en pre,entaeld 1 execticld.
Pum/vis: ElenstIcl Cindide Sueros,
Diverntres: Estrena de COOK-TAIL

DE AMOR.

MARICEL - PARK
VENDESTetes les atracclons

tarions motor, ente al roPn.
GOLF • l'aire Mur*

Tarda. Cobla. ?HL Banda.
El Use mes fresc de Barcelona. .1 . de

diferencia de temperatura entre
Plsee Cataluuya u Starleel

FORN DE PA
de Iota preus, anab garantli, is a rrova.DIrlglu - vos a Nl, Terrassa cor. Farines,c. Angels. n.. 6, entreg o,. tis

teoro l ògic de Catalunya. Estat del
ternos a Europa i a Espanya. Previ-
sió de; temps al NE, d'Espanya, a la
mar i a les entes aèries.

r3'oo: _Emissidi de sobretaula. El
Sextet Rádio, alternant amb discos
selcctes: "La Picarde", marxa (E.
Jacques Dalcroze); "Florida", tan-
go (Raely); "Vive la viel", vals
(II. Mannfred); "Una nit d'albäes"
(S. Giner); "Don Lucas del Cga-
r-a:", selecció (A. Vives); "Mi-
nitetto" (M. Gervasio); "T. S. H.",
ore step (L. Carreres).

/4. 1s: Sessi6 cinernatografiea.
"Sérénade mélancolique (P. Tschai-
kowsky); "Tristany i Isolda". se-
lecció (R. Wagner): "Chanson de
Mai" (A. Corbellini): "Oro viejo".
passada (V. Minan).

Sessió radinbenéfien, or-
gzaitzada exclusivament en obscqui
de les institucions benefiques, asila,
hospitals i cases penitenciàries d'Ea-
panya. amb discos escollits.

;6'oo: Tancament de l'estació.
r7'3o: Obertura de l'estacid i

audició de discos.
18'w: L'orquestra de l'estacitç in-

terpretará; "Billy Possum", mirar,
americana (T. N.V. Thurban); "En la
Verbena", xotis (J. Midarta Gälvez);
"Souviens-toi". vals (Cl. Bord);
"Erivo'et", java (Raely); "En ti
suelo", fox (A. Torregrosa).

18'3o: El baríton Martí Ribi in-
terpretad,: "La Legió d'Honor".
romansa (R. Martínez Valls);
rame, chiquilla'', raite6 (Cabrera);
..pri nso-, caneó (P. Tosti): "Zazä".
ron/ ansia (Leoncavallo).

AGR !CULTURA
Sessió a7,ricola deminical:

"Sembrar i plantar, però Inés sera-
confgréncia en catall per Joan

Valles Estruch ,
19. 10: L'orquestra de l'estació ir-

ternrctard: "E v a", selecció (F.
Lehr); "Ciclo sin nubes", barca-
ola (I. Albéniz): "Goquettterie", air
de ballet (L. Grieg); "Canzone"
(G. Marie).

rq .5o: La sovano Maria Lluisa
Fontova interpretará: "El amor".
caneó (Obradora); "A ti", cavi
(Fontova); "Pocero Filler i n". ran-
e6 (Baldelli); "Don Pasquale", ària
(Dorizetti).

2020:.  Audició de ballables a
arree de l'orquestra, alternant amb
discos.

21 .00: Tancament de Festació.

RESTAURANT
CASA JOAN

ESPECIALITAT
PAELLA VALENCIANA
Reformat de nou

Preus económica
Rambla Santa Mónica, 21-211

Telèfon 11692

PEPORTATGE R.ADIOFOMC
Les graos estacions donen cada

d'a Inés reportatge de rädin. Per als
radio-oients són una part tractivola
del programa, a condicin. natural-
n.er ,, que l'assumpte sigui interes-
sant 1 gut el repòrter estigui a l'al-
gárir del seu comes.

Assegut cOmodarnent a casa seva,
hient aconsegueix tenir tina idea
Lstant exacta de fintar: Ilttnyanes
i d'esdeveniments histeirics. Els re-
portatges parlats dels partits de fut-
bol, printerement, i després les car-
reres 1 aitre s esperts, ting,uered gran
éxit. Posteriorment el repórter
el micròfon es colloca catre la mul-
titud de les festes populars. de les
assemblees polítiques. El rätl:o-re-
portatge deixä d'ésser una part se-
cundaria del programa per a con-
vertir-se en una de Tnoit important.

La técnica de la rädio és avui tan
avaneada, que cl repórter no estit ja
lligat a un loe determinat per a te-
nir la comunicació arnb l'ernissora.
Pot, quan ho necessita. anar a di-
fi:re:2s barriades de la ciutat. i que
l'c,ient rebi les seres impressions
ihustrades amb cls sorolls
tics, amb la qual cosa s'obren al re-
portatge dilatades perspectives.

La técnica del reportatge parlat,
que estä encara en els seus comen-
ÇOS, ofereix grans esperances ¡,er
por que les emprcses radiofániques
s'interessin par ella.

El rep i irter de rá.lio pot estar se-
gur que titilen d'oients el seguei-
xen si sap assimilar räpidament els
esdeveniments que es ilescal.:ellen
davant els EPUS 1/11S i relatar-los vid,
p::raulcs exactes, conciscs i emocio-
Canta.

i4444444~44444444."'"

TEATRE BARCELONA
Companyla del Teatre de la

Comedia, de Madrid

)122.4::144-e-~ AQUEST LOT COMPLET
ine:oent•ni manums

UNDERWOOD
garantida te anya
Pessetes 1.0,50

donant 12 meso. de J'edil
augment 10

CINEMA SELECT1
L'ante por la seas temperatura

fresca I agradable
Avui, larda, de 1 a 8, sesslit e0n.

Cona. I litt, a les 10, FLIP EN
EL BOSQUE (dIbulsos)
SIN NOVEDAD EN EL FRENTE

+4,0444/4444~04444+"<-•

quarts te siS. N ti. a un
Aviii, diumenge. tarda, a

airo 
 t

quart d'onze. La comirdia
co un pròleg qualre

tillonori Mauro,

CONDESITA
Y EL BAILARINI

AL TIBIDABO!SPLENDID CINEMA
Corleen d• Cene. 217, Tel n fon 30611

Cinema sonor. - Aparell ''Sonofilm"
Aval, diumenge, tarda, (loes sesslons

cenit/mes: cómica 1 Dibulxos gonete,
Resista, L'ENTERRAMENT DE SANTIA-
GO ROSSINYOL. El film sonor ea espo
nyol. per Oliver liartly 1 Sta/ Laurel,

RADIOMANIA
el film sonor er Loop Chance,

HOMBRES DE HIERRO
NItt TRAS LA CORTINA, per LOIS

Moran.

EL LLOC MES FRESC DE BARCELONA
Altura, 532 meIres sobre (I nlvell

do la mar
StEROPLA TALAIA • CARRIL AERI

CA.JA SALA
Corta . 1atalanes, 514 - Te, 14935Es des:leen bona trote venedori,
ratict assorut "nobles desasta 1
maquine, rscruire le totes mar-

ques t eeen.
 ,11111•MennMM•

RESTAURANT DEL PARC
Avul, din:unge, tarda, a 5/4 de E:

TE SELECTE
Demn. dilluns,

LA GONDESITA
EI. BAILARIN

GRAMOLES
Discos - Mello
Bädio - Fonos

Repare.:ions
Soler. -:- AVINTO, 1.

11,444444444414444A4444444e 4444.4444+.4.44444444+.4.
RESTAURANT PACO
No delato d'altar-hl. Es la C352

que la el mentt mes urna
1 de bon gust

4444,8~444.444444.44-4444

I

CINEbiA PARIS
Matinal, 11. Tarda. de 4 a S'aS,

sessid continua. Nit, 545 ,
Actualidades, Dibuixoe. PARIS

HACE 20 Af.,08. DEPORTES NAU-
TICOS. LOS MUNDOS. terna. di-
Ilun,,, EL REY DE PARIS am.b
Ivan Detroslit. A TROVES DEL
CONGO.

E: il.4.-•:-::+1,21.44+:44,444.4.44,

TEATRE POLIORAMA
Companyla dei Teatro Alkexer d• Madrid

arto. (maneta:e. la , di I MI:
LA RIAR!CASTANA RESTAURANT PACO, NO OBLIDEU

Els Que aneu a Paris
que trobareu

 •011:1•100.n•
serreta el cabent Mea econömic

1 dencat do la platja de
castendereis2Coo: Concert «le pellicules sonores.

()muestra simfònica. 22.00:

Discos viiriats. 23. 301 Continuació
• del concert fuls 3 les 24.

AUSTRIA. — Viena, 517 m.
atoo: La eiTja, poca traduida del
'tornee afelpe Krogc). 22 ' 101 Rb -
i1 im«

ITALIA. — Roma, .i.it —
ateo: nup7eta ‚Im Lebar.

Dilluns
1 FRANCA. — librEo París, 1.724

metres. — 2111 .301 Pecas per a piano:
Sonato per ;gol, 1 mano, d Aubert.

ITALIA. — Roma i Nepols, 4 41
metre.s. — To'no: Sere p ala de mú-
sica lletm.era. Notic'es de premsa.

Mild, Tod i Genova, 2, 17 111. —

trino: Concert simiónic per l'orques-
tra de restació. Ir`drmarions de
prnm,a.

A N (A. ATER R A. — Daventry,
1.554nt, i Londres, 355 — 7035:
Concert de música de carnbra, 21'45:
a 23. 00: Ball.

-44114444444-944-44444444444 ,4
LA PUBLICITAT

TRIOMF, MARINA I NOU ELS TES DE L'ORIENT
A MARICEL-PARK

tos Pòr5nIea del Restaurant Martcal'Park
EXTRAORDINARI TE
A roblecte de donar tota mena d'a-

y :in:x:2Es al pnlblir, la illreeeló (le
l'Hotel Orlent facilita un tiquet • pel
imen de 4 otea., due 11011,1 drel al VIlit-
go tranada t tornada en el Funicular,
entrada al l'«re I a un te complet.

L'ealt obilligut eu els mimen Tea
relebrat3 al Marteel•Parle. continuació
«tela de rnote/ Orlen!, fa mercare tala
gran concurrencia de la seva dtsttagida
clientela en . e/s Tea que se reiebrin.

Deturincu el vostre tiquet amb anti-
cipara) a l'Hotel °riera,

a tots ele quioscos dela
Graos baulevards, da la 11

Place da la Repubilque a
al Madelaine

A la Place de la Bastilla.
A la Place de Salat Michel

icostat litletropulitai
Al Boulevard Salnt Michel
Al Boulevard Sebastopol.1
1 a tots els grane qulos-

sped se sos
1

Tricota I Marina: EL HOMBRE MALO
(sonora,, p irlad r mit ti-ti:n*01. LA
FLAUTA ENCANTADA (Untaos sonoc:a.
COJO UN 110171 •ZTIE SUPUT.STO 1 JUGAR
A DAZtill1. LiAllEA ALTA (sOnUra).
ENTRE PLATOS Y NOTA3 (sonora).
huannent t' :1  e- N espidiyiil. EL CA-
PITAN LATIGO I JUGAR A DAMAS ,

Ernissions Nacionals
ENTE'NCA CINEMA
Entente, tarnira C. do Cent. Tel 34235

Cinema sanar - Aparell "Fonorl/m"
A vol tarilii 1 n11: cómica 1 11nbulxos

escora. Revi;ta. ENTERRAMENT DE
SAEITIAGO ROSSINYOL, TRAS LA COR-
TINA , EL LOCO O EL .azsusio ES-
PANCIL, I el 1 . 1111) 55/157, totalinent par.
1 ,¡ ¡ cspanyoi. dat oir dia.
prr Bamon Novarro 1 'loseta Montenegro,

ASSOCIACIO NACIOUAL
DE RADIODIFUSIO

CONFERENCIA PER RADIO
Avui, diumenge, a les deu del ves-

pre, el president de la Gcrmandat
de Sant Cristòfor, Chauffe.urs de
Parcelen', pronunciad, al t'avala- del
n:: ::rófon de la Rädio Assoclaci6 un
Parlament amb motiu de les noces
d'argent de la Mutualitat de la dita
Cermandat.

ADVERT 1 MBNT
3 DIES A MALLORCA
Hotel. excurslons 1 entfades corcs.
',reas Inversemblants.
VIATGES CATALONIA,
Rambla del Centre, a>. Tel. 23252.

Sevilla de mis amores
Emissions estraneres

mes interessants
Advertim a les persones a les
quals tnteress) la publicaciO
mediata de les notes que ens en-
vien que els originala be.) de di.
rigir-se tots a la Radacció Corta

Catalanes, 589, principal. :baria
de les n del -opte Els que
ens rrls t .n. r1 d'aquesta
hora o vagin adreçats a ta
1 13, no seran publicats tina el

cap de quaranta-vuit hores

; Cine Principal Palace
(Apareo Weasr• Ii•enrio)

Programes per a avui
ELS AMICS DEDiumenge

FRANCA. — Ràdio París, 1.724

metrea. — atino: Cate cenrcrt Ra-
dio París amb el C 0112112A de diversos
artistes de remera cómica.

Tolera, 365 m. — znoo: NI &odies.
Orquestra Simfónica. 2o'3o:

Ball. 2045: Canconetes variades.

1 SE504 roniírnia des ne lee 41
HERRERO Entumo tson-e-a,. i A'

., n:ren JUERGA (sonora); CONEJO „.."
" BLAS inmutaos). ta granllota so . jt/

porlela Volverse], ORIENTE Y 's
OCCIDENTE, portada en awal'vol 4
ore Lupe Ve1ez 1 Barra. 11011011. e

T

CAP I CUA
FAMOS RESTAURANT

Diputecid, 202, entre Aribau Montaner
Orcreix els 111,13 senyorinla roberts des
de 350 a 15 pessetes. tarta,

abonaments Insuperables.

RADIO ASSOCIACIO, EAJ-15
(ast m.)

it'15: Conferencia religiosa do-
minical, pol acercad Dr. Eduard
}toman, prevere.

lr '30: Fragments de l'opera "Ma-
non".non". itlassenct-

LA PUBLIC1TATProgrames per a demà
RETENEN CUROSAMENT ELS
NOMS DE LES CASES QUE

HI ANUNCIEN

RADIO ASSOCIACIO, EAI-15
(25i m.)

iris: Música selecta.

MATERIAL
PER A TEULADE3
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"Ortopedia Moderna"

?Hl de B. Carcassorti
'TALLER 1 DESPATX

ESCUDELLERS BLANCS, 8 -- Telèfon 1091(;

BRAGUERS REGULADORS
per a la retenció absoluta de la trencadur

Faixes de totes melles
Faixa cotilla abdominal Models moderr

COTILLES ORTOPEDIQUES
per a guarir o corregir les desviacions

de l'esquena
Mes dc759 anrs de präctica sön la millor garantia

:aya turhi,..-a ea .S;s
 MMUMUMUMMIIIII=W 

-
Ial

VEST1T S
amb sol.

PTES. 25 lb ME
pode] anar elegantment vestu
Demaneu avui matcix data115 a

LLURIA, su, primer. primer,

18 LA PUBLICITAT Diumenge, 5 de julio, de 1

PER A EDIFICAR Visiteu aquesta casa, que
us interessa

TROBAREU PORTES, FINES- • GRANS MAGA.TZEINS
TRES, REIXES, REIXATS, tot tallers de Fusteria "ha Fauorita"
el necessari, en fusta i en ferro, als de E. POMES CASAS

URGELL, del 47 al 51

i SEPULVEDA, 135 i

Telèfon 34465

Indicador professional de LA PUBLICITA  ES PUBLICA TOTS ELS DIUMENGES ummwsoh 4MMMMERNSIMMEBEF-
ACADEMIES

i Academia Practica, FOntenella, tia 4.
Comerç. Momee. Batatnerat ele-
mental 1 untversItarl. Enginyers
Industrials. Oposlcions eterect
Estat, Diputad& Munletpl, ele.

/academia Cota, AY. Porta/ de l 'An gel, 38
Comerç. Idiomas. BatsIllerat. Peritat
ge mercantil. Practiques bancarles

ACADEMIES DE MUSICA
Alta,. J. R. Catalunya, 117. Llena cant.
C. dl. musical. - R. Catalunya, 117, 4.

ACADEMIES DE PERRUQUE-
RIES PER A SENYORES

Argern1 (Tema). - Cierne. o.° 5, 1.
ACADEM1ES DE XOFERS

MICKELENA. - Comere, 26. • TeL 17601.
ADVOCATS

Sacarla! (M.), ROssella. 0.24, D. T. 78112.
Clous (R.), 11413. SI. Pere, 44. T. 10519.
Cprbella (R.) Latetana. 54, 2. T. 2215 1.
Duran Reynala (E.), Valencia, 247.
Garata (Torni.), Corta. 650. primer.
  I Nonell (LI.), Diputacid. 202.
Juanola I Maese (Joaqulm). - lieria, 39.

Telefon 19550. De 3 a 6 larda.
atine I Vilo' (P.), BruC, 70, prInler.
Pallerola (D.) (Domenee de Bellmuel).

Anbau. 43, praL
nagual (Ed.) . Corts, 689.- T. 54601.
%hola (Galatli) • Alt de Sant Pere, ntl.

mero 18. principal. Telefon 10179.
Regla (X.), Corta, 630. - Tel. 21341.
Tiples (Josep), Laletana. 3e. pral.
Thi6 I Rodee (M.) - P. de Gracia, 43, 1.
Toma. piara (J.), VIlaclomat. 120, pral.
Vendes (F.) - PL Angela. 4, pl. T. 16919.
Venia I aire, J. - Casp. 63. Pra l. a.'
Vila Vidal (E.) Ansias Mareta, 5. T. 10399
Vives Gines (J.), Corta, 643. - T. 90470.

AGENCIES DE DUANES
Duero. (A.) - Clava, 4. CaSes a Ger-

bers 1 Port-Bou.

AGENTS ADMINISTRATIUS
LLORT NEMA (RAMON). - noncia de

Sant Antonl, n.a 94. pral. 2.• • Te-
lefon 15235.

AIXETES DE TOTA MENA
Follu Boet-CASA-TEIS DIputaeld, 173.
8. do Basarlas I Codlna. 7. Pilar, 16118,

ANALISIS CLINICS
Laborator io "C. A. D. A.", Corto, 353,

primer. - T. 30568.
ANTIGUITATS

NVell I Nou". - Ben ye NOtle, 0020. 9.
AQUARIUMS PEIXOS VIUS

Pelzos lermela, per a brolladors
1 peixeres

P. FERRER - Muntansr, 15
ARGENTERIES

.Ortebrorla del Carme". Penan VII, 44.

ARQUES PER A CABAL!)
Arquea PADRÓ') •• A. Padree, S, A. -

Ronla St. rece, n.• 21. - T. 19583.

ARQUITECTES
Diez (Claudi) Urgell, 187. - T. 33060.
Giro« (Llena). SaimerOn, nürns 6 1 8.
Plantada (J.), P. de Gracia, 54. T. 14279.

ARTICLES DE CAUTXU
Sattle (Salvador). Canuda. 24. T. 10050.
ARTICLES DE FUSTA BLANCA
Parlo (J.). Urgen, 42. • Usos domes-

Ilcs. • Telefon 0.0 30692.
ARTICLES DE SUFRO

La Casa del Suro.?. 5%. Icen, 44, T. 50722.
ARTICLES PER A BALLS

OLA DALIA BLANCA" Barban, 0.0 2,

ARTICL.E8 PER A VIATGE
CASA STRONG

Rambla del Centre, n. • 27 - 'fel. 15910.
ASSEGURANCE8

sCasitabria". InCendle. R. Catalunya, 00,

*LA ESTRELLA Fon 
Accidente

Transp. Pelal, 50
~anula (A.), Delegat "Ekandlnavla"

Transporte, A. Clave, 3, 1. T. 23843.
'Nacional de Stettin" - Transporte. •

Lihrla. n • 50.
0, Unban Catalana . t5 &asegura crIstalla.

AVICULTORS
Aldaba Emparlum. • Cierta. 42. 'T. 14804.

BARS
'Ama Salsa. Coberts a 2'50. Aribau, 54.

BASCULES 1 BALANCES
Casa Ribas, Carne, 51, Egipcia/pies, 36 ,

BATERIA DE CUINA
Maree (J.), Sta. Arma. 30. - T. 18384.

BICICLETES

Gvg sestal .ctotrin,ergi , Iv33279.
BILLARS -FABRIQUES

Vda. N. SAnchea. - Barbare, n. o 82. -
Tciefon 10145. - Venda a termlnla
elee de 75 pessetes al mes.
BISUTERIES I NOVETATS

Casa Canela. P. de l'Angel, 0. T. E2448.
..CATALON:A". • Moneders. raralglIeL •

l'erran, /t . 41.
BORSES DE TREBALL

Ondee I nernandes de coHoesclons

EMPRESA RAY
Av. Portal de l'Angel, 16. - Tel. 15108.

BRAGUERS
Breguen VIvea. • Cl. Centre. 12, pral.

Teleroni 22 315.
CADIRES PLEGABLES

DE FUSTA
Gay (J.) - P. :t. loan, /I Tel. 52114.

GAFES TORRATS
CAPES DEL BRASIL. - Munlaner, 391.
Degustada 1 %eruta: Rambla Centre, 23.
CAFES MAKEA, sOn els minora

Parlament, II.' 41.
Coma Retira (J.), Princesa. 47, Colmado.

CAMISERIES
  (VIcents), I, • de la llana, II.
MALLOL. - Ferran VI/. nütnero 53.
~tedia. (Josep). - Tapinerla, 33.

CAPELLERIES
Alberti (Mutad, San: Pau, edita 1.
Bernabeu (B.) Arlbau, número is.
CARRETEIGS I TRANSPORTS
Agencia Ubach. - Princesa, 37. T. 172 1 3.
Sanee (D.), Cale/eta, 128. - TeL 30945
CARRETILLES I VAGONETES

RatIle (Suc. de P.), Comen, 8. T. 24028.
CASES DE CARVI

Compra moneda. antioues. Ilbla. Santa
Mònica, número 33

CERANDQUES
"Caes Coral", 16. St. Antonl, 43.1. 30963

CIMENTS
Pons I C. • - Valencia, 351. • Tel. 53814.

CINTES - FABRIQUES
REPUBLICANES I CATALANES

Vda. Campos I C. • All SL Pere, n.. 16.
CISTELLERIES

Cipmany (A.) - U. Flora, n.e 11. • Fun-
dada Pany 1867.

COLLARS I PERLES
Sala (M.) - Call. número 8.

COMPTADORS D'AIGUA
"Tesina". G. Mora. Casanova, 90. T. 35248

CONFECCIONE;
DE ROBA BLANCA PER
A SENYORA I NENES

"EL MUNDO"
Roba Interior. - Hospital, 0.. 117.
  (Vda. 04 J.), Trafalgar, 10.
CONFITERIES I PASTISSERIES
La Colmena, P.'t Angel, 12. Salmeron, 15.
PiJoan (J.), Valencia, 342. - T. 71385.

CONTRACTISTES D'OBRES
Carbonen Berra (M.), Pelan, núm. 6.
Crivillét (Salvador), Balines, 22, secos
Gabarr6 (Antoni). Muntaner, 3. T. 30938.
Rosée (R.), Floridablanca. 11 - T. 3101S,

tire. - Telefon n. • 30899.
COPES ESPORT I MEDALLES
Segura Moret& - Plaza Retal, 111.

CDPISTERIES
Case!., Vertrallans. 1, prIm• - Tel. 67815.
REAt Palle Portet, 18. Tetaron 18052.

CORDILLS, CANON I COTÓ
COI« (J.), Girona, 115. • Tel. 75185,

CORRETGES
Angll (J.), Paloma, 19. - Telefon 10843.

COTILLAIRES
AU CORSET ELEGANT
Av. Portal de l'Angel, 7. TeL 18644.

Auguet (Anneta). - Comtal, núm. 4.
CURTITS (FABRICA DE)

caroereny (F.), Trafalgar, 48.-T, 18185,
DENTISTES

Berree (LIufa), Rambla de Cataltinya, 78.
DESINFECCIO I INCENDIS
Aparene propl• per • Ajuntament.

Ramon Soler. - Cartee de/ Carme, n.• 3 1.

DIBUIXANTS
Fotograrat Mixel , Sant Pan, n.o 51.

Telefon número 23542.
VIdal Pebres-. Enrle Granados. n.•

DISCOS
MOTA (J.) Carrer Amnle, 0.0 48.
ELECTPIICITAT PER A AUTOS

"Autolite" Arlbau, 152. T, 742713.
ELECTRICITAT

LAMPISTERIES
Arrasa (V.), Estruch. D. - T. 15883.
Faroleria per a ventalle. P. NaelOnal, 10.
Lloren* Mese«, R. Barbare, O, T. 14461,
ENCERATS 1 ARTICLES BANY
Planilla (S.) • Cueurulla. 9. Tel. 17694.

ENGINYERS INDUSTRIALS
Buera, Besora (Sebestiä). Olerla, 54.
Cempalans (Rafael) - li. • Catalunya, 95.
Folch I Pi (F.) - Passe/g ele Gracia, 103.
PI 1 Sudor (C.) - Corte, n. • 529, 2.
Puig Jener, J. • Ilosselld, 168. 4. • 3.•
Renom. Pedren2 (Gabriel). dotat, 13. pl.

ENQUADERNACIONS
Agell (J.) - Cervantes, n. o 5 - T. 19400.
Mis (loan). • Mont-Sta, número 12.

ESCULTORS - TALLISTES
Joan de Deu Ame. n.. 199.

ESMOLETS
Artero. Arranja maquines de perruquer

a la perfeceld. Llibreterla, n.. 9,
ESPARDENYERIES

Quer (J.) - Bala St. Pere, 28 T. 11810.
ESPONGES

MunuJos (J.) • Eseudellers Blanes,Telefon 19263 ,

ESTOIGS
Terraza (J.), Argenterla, 35. - T. Mg/.

ESTORERS
CosamitJana, E. - Anbau, 11 t. T. 772 17
Mas (40ese). Manso. SI. - Telf. 32378.

FARMACIES
Clurana (J.) - Escudellers, 61. T. 13777 ,
Dr, Bartomeu 

aLeeri lat.
 931

Sarria, - Eepeoffics. - Porta Ferrissa,
ra° 34 - Telefon 18422.
FERRETERIES I EINES

Vert (111.) Joaquirn Costa, 17. T. 14525
FLORS I FRUITES

EL JARDI
de J. loa/tiquet. Corts, 610. Tel. 12914.
FOGONS PETROLI I BENZINA
Reparacione - Recanvls. - Cernida, 211 ,
Casa Malla Ferré. Boters, núm. 7 1 9.

FONOGRAFS
I APARELLS RADIO

Feu arranjar de entra aparells
TALLERS ZEUS

S•pulveda, 174 - Telefon 30543
FOTOGRAFIES

Foto - Eitudi: PA ARICEL
Rambla del allg. n.• 37

Laurgraff. - laullometr[cs • Faesapode •
Santa Anna, n.. 35.

Nymen.. B. St. Pere, 00 bls 1 a Badalona.Santas, • Pelat 58. - Pilaron 15994.
Studl Vial - Hospital, número 29.

FULLES PER A AFAITAR
DIpasit general. - "E fi D". • Curtida, 27.

FU8TERIES
migue (Maro), Valencia. número 358.Pou I Ripol, Va/le/oncena, 0. - T. 14935.
Tarrage (E.), C. de Cual, 253. - T. 14348.

GANIVETERIES
Pradbro. Prlmeta casa eines de san •

GENERES DE PUNT
Beige. (J.) - Fabrica: Alt St , Pera, 38. -

Telefon 25065.
Cesa Pula, loaqu(rn Costa, nemero 45.
1111. Betlem (Fea. a Farras), Carnea 8.

GRANS, LLEGUMS 1 CON-
SERVES

011er I S . - P. St. Joan, 11. T. 51691.
COMES I AMIANTS

Medina I nomen!, Corts, 529. - T. 331158.
GUANTERIES

Perfume:da Llobet, St. Antonl Abat, 24.
GUARDAPOLS 1 GRANOTES

Pon. (Martos), lada. St. Antela,. 28.
1 Aribau. n ° 95

HERBOLARIS
Cullell (Ru pert). - Santa Ann a. n° 15.Guarro (E.) - XuclU, nomino 23.
Horbolarl del Pl. • C. Cassanyts, n. • 19.

Telefon 22436.
HOTELS-RESTAURANTS

Cèntric Hotel. Confort. Culna excellent.
tela. dele Estudls, 0.° 8. Tel. 17441.

«Marina". • P.. Palau, n.o 10. T. 18591.

Hotel Internacional
Rambla del Centre, n. a 13. • Tel. 18485.

IMPREMTES
FUrmantl (A.), Bailén, 59. - T. 54 861.
Critica Catalana. - Banys Nous, 20.

Telefon 10473.
Pereda. - Ample. n. • 33. • T. 13851.
Mundial. - Sant Pata o.. 6 • Tel. 14237.

JARDINERS
Batlle (Agustl) - Salmeron, 9,17. 3letro

Lesseps. Rams de boda. Cistelles
de flora. Darreres novelaba.

Itatile, (R.). Plantes. Flore. Corones.
nanas.. SeptImenia, 42. • Tel. 72066.

Pule. - Corones. - corts, 5:0. T. 31856.
Aldrufeu I Vidal. Corts 294. T.33314

JOGUINES
Casa Banys NOU3. 13. T. 19518.

JOIERIES
Jolerla J. Gebot. - Platerla, número 50.JOIES: COMPRA I VENDA
Case Otero. • PI, 13. - Grans ocasione.

LAMPARES DE FUSTA
LAMPISTERIES

Ills (Andreu A.), 1.111rla, 6. - Tel. 12813.
T'Une« (8.), Saimeron, 73. - T. 76850,

LAPIDES PER A NINXOLS
LAPIDES MARBRE
R. Passanl. TapInerla, 25. - Tel. 21126.
No ten cap encaren sense vetee els

nostres modele de MARBIIE I BRON-
ZE. Arinyd, n. o 42. • T. 24154.

LOTERIES
"Dele 15.000.000" - Lluch, Ramb/a

nel M i g, 11.° 15. - flemet bitilets a
Provfncles, Estranger I Ultramar.

LUBRICANTE;
Agell Germana, Trafalgar, 14. • T. 14895,

LLIBRER1ES
Americana, Rambla Flors. 31, passatge.
&t'Unos. - Pelayo, 52. xv Telefon 40956.
"Catalónle". Pl. CataMnya, 17. T. 12456« Central". Compra-renda Iubres de tota

mena. - Muntaner. 42. • T. 32417.
Princesa, Ilbla. Centre, 8 I 10. T. 17093.
Porté (J.), 51001•010, 3 Si,. - T. 1879 6.Sintee. 11.• JnIversItat, 4. T. 18742.Tesis. • tabla. Centre. au. • T. 19435.

LLIBRES
DE FULLES CANVIABLES

"WAAL"
Antonl Alb. Tallers, 55 . 57, T. 16715 ,

LLIBRES D'OCASIO
Compra 1 venda. Passo a domIcill. • Es-

cudellers, 5, 7, 9,
Compra teta mena de !libres. Arlbau. 17.
Compra-venda de sota aliase de Illbres.

Paseo a domicill. Avine& n. si 21.LUX, 1.1Ibrer, Compra-venda. Anbau, 26,Llibres I Música, Aribau, 11.. 51.
LLIBRES RATLLATS

Salelles (Vda. F.), Diputaeld, núm. oso.
Costa patentat per a Ilibres Comerç.
LLIMES I RECOMPOSICIO

J. MESTRE
Passeig Coloro, 2. Tel. 10026

MAGATZEMS DE FERRO
Rodriguez (Faus11). - Acero, Tuba, Mo-

les, Cargols, (ltIllatge, etc. - Mar-
ques del Duero, 100 . 111. T. 32327.

MAQUINES DE COSIR
Compro I veme. • J. Costa labans Po-nen!, 0. 0 30.

MAQUINES PER A CALAR
GUGTAU WEINHAGEN I C.•

Cansen de Gens, 350
,entre Bree I Llena)

Tren-1%1,4: 4, 2 . 37 u na
Telefon 15967

MAQUINES D'ESCRIURE
HISPANO OLIVETTI S. A. • Laietana. 37 ,

MAQUINES PER A ADRECES
ADREMA. - It • Catalunya, 72. T. 71748 ,

MAQUINES PER A OFICINES
Montan6 (F.), Arloyd. 37. • T. 14310

MARCS I ESTAMPES
Casa Amigó, Peeltrol. número 10.
Caea Arias. - Belleas St. Pere, 16.
Ceso Riera. - Grasat5 - Bale St. Fere, 55,
Relleus. - Casa Soler 1 Oro., Carme, 67.

MARINA - APARELLS
Perla Trepat (R.) P. Colom, 12 , T. 15950

MERCERIES
Gallera Ferré (C.), Valencia. núm. 312.
Llobet (Manuel), Valencia, no 187.
Pompeya. - J. %talles. • Corta Cata-

lanes O 553. • Telefon 70281.
Robuste (J.) • Porta Ferrissa, n.• 30. -

Telefon 12061 ,

METGES
Allberch (J.), P. St. loan, 211..T. 75000.
11411)01 (Pero). R000i/16, 217. T. 72452.
Calmen; (Josep). - Ll(breterla. n. • 23.
Gonzalez Mora ,E.) Bailen, 7. I. T. 52919.
Llorens I Rlbas (AL de) • Dentatologla.

UrolOgla. - De 4 a 7. I alelaos, 51.
Musot. las, Coll, Omites. Traciameut

les sorderes. Bruc, 34 , I. De 3 a 5.
Parramon (83 Oculista. Jonqueres, 7, t.
Ruble. Oculista. Ilospltal, 27. - T. 12901.
Sale de Liaberia. Esp. glneceloga. Dones.

Infante • Pela!, n.o 1 13. pis 1.
Velero 1 Ribes, Consultor': Tamarlt, 136.

ROBLES
Casa Calla. • Rip011, 23. • Su/lastima, 9.
leuda Aribau, 16. TeL 01010

Tap:sserla - Decoracló
M'Igualita m'ya de vIda:11

Duce generaelons ens han afavorlt
degut al nostre bon servel.

En celebradó del elnquantenarl,
ofertm:

IMPORTANTS DESCOMPTES
EXCEPCIONALS

Visiteu-nos I us en convencereu1

ROBLES PER A DESPATX
Alä (Antoni) - Tallers, 55-57. T. 16715.
Pou I Binad. Vaildonzeda, 6. • T. 04935.

MONEDERS I MALETES
Perelle. - Porta Ferrissa, 30. T. 18251.

MONEDERS I PARAIGOES
"LA JAPONESA" - Hospital. n.° 29;

Salmeron, 62. 1 Traress a ra, 162 (G.)
NEUMATICS 1 ACCESSORIS

Alcob6 (J. A.) P. El. elan, 18. T. 52007.
NEUMATICS - REPARAC13NS

I RECAUTXUTATGE
Costa (Pare) - Calabrla, 1. - Tal. 32.604.

Sucursal: Auge, 25,7. T. 72072.
OBJECTES D'ART

Patine Catali. • Corte. 615. • T. 12674.
OFIC:NES TECNIQUES

O. T. T. A. f., Laletaria, 21. - T. 02850.

OLIS I SABONS
Parellada. - Boli St. Pere, 71. T. 18564.

OPTICA - APARELLS
Pérez Trepa( (R.) P. Colom, 15. T. 15956

ORTOPEDICS
Balase (P.) - Citan/gte. • Sta. Arma. 23,

principal. • Telefon 145O1.
Hana Malo, Anbau, n.o 154 (entre

Rosset16 1 Carsega). • Telefon 74a 12.
TelzIde. Anbau, II.. 5 (P rolt ne la

rersItati. • eleeitt
PARAIGOES I BASTONS

Pereile - Porta Ferrlssa, 20. T. 16251.
PARALLAMPS - INSTAL.LACIO
Pérez Trepat (R.) P. Colon,. 1 2. T. 15955

PANTALLES 1 ARMADURES
Campe (J.) - Passeig de Greda, n. o 125.

'reidor/ 74653.
PATENTS I MARQUES

Pascual (A.), C. de Cent, 304. T. 13925
PEDRES D'ESMOLAR

De tota mena. J. Mestre, P. Cdorn,

PFLLETERIES
Carne (EnrIc). Carme. 26. - T. 18118

PENSIONS
CAPELL. Ferran, n. • 42. • la 13949.

PERFUMER1ES
* LA ESTRELLA *

Tallers, n.• 12 • TeL 19152.
PERSIANES 1 ESPARTERIES

N. BARTROLI Vendes mejor I detall.
Manso, 43 • Tel. 32727.

Vda. do J. Molina. - Comtal. 1. T. 05183 ,

PARA-SOLS
I TENDES PER A PLATGES

- Para-sola des de 35 pessetes.
- casetes de platges. lona extra. 55 pts.
- Butaques lene. pera: 1250 pessele3.

CASA MIRANDA
Banys Note, n.° 13 - Tetefon 57051.

PASTES PER A SOPA
(Fàbriques de)

Casa Guinart
Raviolis • Canelonls - Tallarines

1015 eis dies
elaborats per ternes Italiana

-
Venda: RAMBLA DE LES FLORS, 27
Fabrica I despiste: PLACA PEDRO,

Telefon 22717

PERRUQUERIES
PER A SENYORES

CEBADO - R. Centre, 8 1 10. T. 19595.
Fresneda (J.), VIllärrael, 51. - T. 3314 4 .

PIAN(18 DE LLOGUER
/luden'. (J.), Balmes. 116. - T. 75041.
Gonzblez (C.) - Cersega. 290 • T. 03530.
Ganables (J. M..) - Hospital, 97, 1. -

Telefon 23318.
PINTORS DECORADORS

Armengot (Vicens). Manso, 59. T. 30854.
Gómez (Forren). - Cartee, 92. T. 20504.
Pasqual (P.), Manotea. 255. • T. 70702.
Queratt (J.) - Muntaner. 7. • Tcl. 52690.

PINTURES - PAPERS PINTATS
HISPANO-ANGLESA

Anbau. n.e 43 • Telefon 30974.
PORTES ONDULADES

Carbonell. - Const. Meeting. Carrne, 71.

PRE3TECS A PROPIETARIS
Boneucces, n. • 6, pral. - Tetero° 20813.

(D'Il a 1 1 de 5 a 7 1.
PROCURADORS

DELS TRIBUNALS
Nadal (N.) Ellsabets, 5. Tel. 14508
VIdall Pons (C.) Llúrla, 40, I. T. 10158.

FRODUCTES DE REGIR
Nardo (F.) • Hospital. 29. T. 11621.

PROFESSORES EN PARTS
Castellar (Anna) - O t. Pau. 121, enti. 1.•
Clínica Gal y any • St. 1 au, S. 1.. de 3 a 5.
Clinica Parts. - Unta. 22. - Tel. 22322.

QUADROS
I ROBLES ARTISTICS

NOGUERA I TUTZO • Canuda. 26-26.
RADIO

Radio GEICO sy lnyd. ta si 30. T. 10001.

RELLOTGERIES
Pernil (Jun), nee.omir. nilinero 6.
Mecànic. - Arrania maquines escrlure,

de coste I totograt(ques. • P. Llana,
n. a /S. - Teleiton 24522.

Rellotgeria Rogué. Fundada Pan) 1065.
Sant Pau, 0.0 31. - Telefon 23465.

RENTATS EN SEO
Alcrudo. (V.) 9 uutaner. 377 • T 7 te/

RESTALKUNTS
cap-i-cua • li oir per n banqueta

pladdó, número 202.
Casa taran, 5. • lintversliat. 5 • f
Casa Joan • Ir Sta. Mielen. 11. T. 11%,/

SA847E131E8
Gelabert, abano Moneo. - 11104. re

dellcats i detectuosus. • Ba i la la
11 Presa,

Panel, Liarla, 87. Per a crees deina

SALDOS I TRIPEROS
Yerre. I Segura. - [lec. 13 I Cornete

VERITABLES OCASIONS
Corts Catalanes, 430, bajaos. T 314

SASTRERIES
Albert, Pelal, no 41, pis f rInter
Costa (R.), Mal/orca. 253, pral 2..
Montes (F.). P.'n St lose° vcol, Y. I
..14antlk Stil i• - P. Nacional, a. T. 2407r
Sastrerla Olimpia. - Antena. t I. T. 3465

SASTRES I MODISTES
SASTRERIA NOTES

Czpalleras (Marias). Cou/tat. 1. entl. 6.
~yenes de Grecia. - Salintrun, n.o

SEDELLS - COL.LECCIOES
Fr. del Tarr6. • Yontanella, 7. - 'f. :tose
Monas. Plaça Teatre, n.° t. • T. 22465,

SERRALLERIA D'ART
"La Forja Catalana", St. Marc, 7, Grada,

SOBRES (FABRIQUES DE)
MIrabet (Suc. da V.) - )otariat, 5.•

Merca) 15834.
TALLERS DE JOIERIA

Valentl (rd.), Passeig de Grecia, 24. (n/,

TALLERS DE SASTRERIA
Lleona, 3. - Especialitats en termines di

veril II I gavanys.
TALLERS RI ECANICS

P n eas. - COrsega, no 474. • Tel. 513111
TAPAGOTERES HIDROFIJCS

trapalona (R.) Enginy er. • Aribau, 142,

TEIXITS METALLICS
Tila, A. (Sima Duc N- tutela, 8 fe

leron 17002.
TIRTORERIES

Arquer (A.), Muntaner, 105 • f 7732
TOLDOS

TOLDOS, BANDERES,
ENCERATS

Velam, Lenes. Tot el ram de velerli
Mallol (R.) - J. Clave, t1. I. 15.715.

TOLDOS - MOTXILLES
PILOTES

Carrer Calme/m/1. n.° 201. - TeL 78065.
UTILS PER A PESCAR

An g lo& Cesa Graupera. Canlis rells, 6,
TeMon u.- 18337.

VIDRES I CRISTALLS
depiló (J.), Avinyd. 22. - Tal 23822,

VIDRES PLANS
Casa especiabtzata co la repararle a4

claraboies. - B. olzina. Sanneron, 127.
Telefou 7340 t.

XOCOLATES
Bombona Fina Garrida. Carme. n. • 3.
Fama. La mas l'amasa a la pedra. 7 72882,

SANT JORDI
Es el mIllor. - Joaq Costa, 1 Dle T. 23320

RECOMANEM A TOTS

ELS NOSTRE AMICS

QUE FACIN INSCRIURE

LLURS NOMS I ADRECES

A AQUESTA SECCIO

DEMANIN CONDICIONS

A L'ADMINIZTRACIO DE

"LA PUBLICITAT"

CORTS CATALANES, 559.

Poch i S.L.-Suca. de F. Carreras
(Ardida casa Pujo!)

Corte, 521-023 - (tocant Urgell)

1

1

.. Debilitat nerviosa Impotencia (manea de vigor sexual), polluclens •se nocturna, sepernano•rea (perduee semlnale).
U Canument mental, pbrdua de memòria, maldecep, ~Unen., debilitat musca- •

lar, fadig• corporal, tremolara, palpItaciona, trastorne nerviosos do la dona 3
IN 1 totes les Inuilfestaetcns de la Neurastenia o es gotament urdes, per de- •

Mes I rebele que SIgulti, co guarellen /Hiel i indlealment amb ele Papa- •
boneta potenolets del Dr. liolvr6. :use que un medicament sön mi allment a11 essenclal de/ cervell, medulla I tot el sistema nerveas, Indicats espeelalme/.1 .

Ir ale esgotats en la Joventel per leda mena d'eÁressos ise(1s acoso anys) r.•
I per recuperar etegrament lotes les funclons I conservar fina a l'extrema •

Cenen sortee violentar PorganIstne, el vlgor sexual propi de Pedal. venda: o
5'50 puestos fluce.

I AMERIQUES 
•
•

VENDA A LES PRINCIPAL. FARMACIES D'ESPANTA, PORTUGAL

AV16.- Tole els pacients ae les sien urinai les o debilitat nerg lenta, odre- •
çant.se 1 anidan/ trae pcssetes en lega; per al rronnuel g, e Offolnoe •
Laboratorl Soclitarg, carro? Ter, 11 t'Ilion 564, II. M. %rulo», rebran B
7ralls ca Bibre expilcatin sobre l'origen, desenrotilament, trectament 1 a

• guariment d'aquestes tualaltles. is
;1111.1.11111111•1111111111•11.11111011111111•111111•1111/111111110

Clínica Gallego Vies urinäries Matriu Sífilis
18 COMTE ASALTO. 18 - Impotència • DiatArmia Raigo X

Director Dr. J. Riu. . Consulta de 10 a n i de 4 a g. Diumenges. de /0 a I

[NE 'imkeekis.-
- DE -

CAÇA I TIR DE COLOM
COnSirtleCie, UrfeCtiSSinla 1 n ,,10 u/hl:tules

Modele de.s de 50 e 2.500 pessetes
PREUS SENSE COMPETENCIA

Pistoles aulomatiques, model ',untar, calibre 7'03 nifrn.,

de 10 i 20 il lCIS, anlb culalf de if t..gtlel'a 1 dieocilie d'a me-
trailer. Per miljit d'aques1 dit•posiliu. la pi>lola phl t'oil-

verle-se inslaninniament nn la MAQUINA AMETRALLA-
DORA MES MANEJABLE. MES ECONOMICA 1 SEGURA

Es fabriquen tambe pistoles autornatiques oilmerelale

SOL.LICITEU CATALEG

Beistegui Germaus
EIBAR (Guipüseoa) -

REGA. LE M 
peona nng Iltre lIli eyea de 2.20 litre.
servei domen'. D(411411 . '11 Piaron ntini. 21653,

PELAYO, 52

  CASA MASANA, S. A.

114••n=14

CA IPSE
EME LUXE

PER A C IISArENTS BATEIGS
ANTIGA CASA

BARGUES
38 - SANT PAU - 38

.14OB.

CATALANS!
adquIriu un

JORDIET
Val 3 ptes.

Novetat de
CLISHCA DE

BEBES
6, Tapineria,

(Vla 1 aletana)

NE VE RES
"GLACIAL"

per • EstablImente
I per • ds deMeetio

Sumament treces, Vendes t prediques.
econernIques pels sois orees, la seas
poca despesa diaria, gran utilltat

1 perllongada durad*
Grans models

• desliga

Models populars
de 26 a 60 pessetes

Despeas diaria, des de 10 cts. Contene-
d() I venda directa: Benet I Mercader, 90,
41 cosiat «lacte Gracia 6 Te11/11 del Inc.

MILMMAIRRISILIERIL IARRILIS IENIIII BB BB N Z•BISISBILBE
•
•

•

DEBILITAT NERVIOSA n
•
••

• Midinienis di, Dr. SOIYHE ••• •• •• yies urinäries toeris Itirgea;
atona,•

acres inandeslaclons: uretritle, prostatItia, or-
qu(tie, cistitis, gota militar, etc., de ['borne.
I vulvitis, veglnitis, ~Mis, uretra'', Me-
tal., aporItis, flulsol, etc., da la dona, per

ere/ligues 1 rebels que slgann, es guarelven aviat ( radlcalment amb els Ca-
este del doctor VInted. Els malalcs es guareixen per ele ole, ame Injeeclons,
ni reme, ni aplicacions ele sondes I Mieles, etc., tan eer/Ilas sempre I que

Venda: 250 pessetee capea.
51911. ' Avarios i s). «remes, herpe., Aleares V arj..Impureses de la sang: coses, (llagues de les  remes), «upaban, secreta- •

• loses, <enemas, acn6, urticaria, ele.. rnalaltles que tenen per cansa
yleis o infeecions de ia sang, per edinICilles 1 relids que 51611(0, es gllarellea

• avlat ami) les PlIdoree depuratl yea del Dr. Solare, Otte sen la rnedicacid de- •
purativa, Ideal I perfecta, percute ¡Ll nene regcnerant la sang, la renoren, aug-
menten lotes les energtes l'organismo 1 fomenten la saiut, resolent en•  poc temps lotes les terceres, llagues. grans. foriuniuls, supurada de les U• mucoses, caltruda del caben, Inflarnaelons ro general, etc., quedant la loen

B neta I regenerada, cl cabell brillan/ I espes. I no delia en Forganisme
• nyals del passat. Venda: 5'50 pessetss

encia de/ metge I nIngú rio s'assabenta de /a vosee malaltla,

•

••
necessiten la prse •• •

Prou de sotrir InOtliment d'esputes male!-
Ve., vicie. al meravellós descobriment dele

VIES URINARIES


