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pessetes en premis als
compradors de les per-
fumeries que ostentin
aquest distintiu

EXIGIU UN TIQUET PER CADA
CINC PESSETES DE COMPRA

OBSEQUIS DE FLORS
A LES SENYORES

Com a final de la Setmana, el dissabte dia 16, a dos
quarts d'onze de la nit, se celebrarà un Gran Ball

a l'Hotel Majestic.
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el proletarias no está preparas,
veuen que els que avui ens governen
són en la immensa majoria incapaçe,
de fer-ho Els republicano (Yesquera
continua, si manen, és grades ait
sang i abs sacrificis nostres.

Després va dir que tenia la convie.
cid que el capitalisme estava a les
acabales i que rúnica solució és la
seva, la socialista. Va dir, pera, qn,

s'havia de mantenir la lleialtat al Front
Popular. Hi ha moltes coses que no
es compleixen, 1 com explicació ens
diuen que Si no es fan és perque hi
ha el perill d'un cop militar. El se-
nyor Largo Caballero confessà que
ell bambú creia en aquesta possibilitat.

Acaba el seu disrurs fent sobresor.
tir la influencia de tenir una leona
revolucionaria, malgrat que creia que
era indispensable per obtenir la sic-
tória anar pel cami de la revolució

M. M.

Ahir al migdia lakaide. senyor Pi i
Sunyer, sebe els informadora, amb els
guata va parlar extensament sobre el
gran pla d'obres de sanejament que es
portaran a terme a Barcelona.

Del Pte de demá — començà dient —
no ca l que us en digui gaires coses,
puix que es del domini palia alió que
s 'hi ha de tractar. Nosaltres ei consi-
derem cono la iniciació diguem-ne

de la tramitació de la aeri d'obres
que s'han d'efectuar a Barcelona.

Anteriorment hi ha hagut una serie
d'estudis i de gestiona preparatarlea,
com és lògic. Davant el resultas alta-
ment satisfactori d'algunes pedem ja
dir que no scan precisament projectes.
sine ja pròpiament realitats. El pla que
esmentem te corn a base el pressupost
extraordinari i la quantia és de qua-
ranta-vuit milions de pessetes.

En aquest pressupost extraordinari
portem especialment san amplssim pro-
jecte d'obres de sanejament de la ciu-
tat, l'import de les Avala sea sufragas
ami, recursos procedenfs de l'Estat, de
la Generalitat i. coro Es lógic. del Mu-
nicipi, o sia amb una acció conjunta d'a-
quests tres organismes. També pensem
ésser ajadas; per entitats particulars re-
lacionades arnb el caräcter sanitari que
tindrà aquesta tasca, que haurä d'ésser
una obra de tots.

Amb referència a l'ajut de rEstat a la
tasca constructiva de l'Ajuntament de
Barcelona. una prora de l'excellent dis-
posició del primer ha estat el decret
del ministeri d'Instracci6 Pública reco-
neixent l'esfore portat a serme per
aquest Municipi en el eue fa referen-
cia a robra escolar. Això vol dir que
se'ns col-loca al mateix nivel l de le.< al-
ees poblacions en relació amb Faite de
l'Estat.

Nosaltres continuem treballant activa-
inent. S'ha reunit el Comité dels
tos Ferroviario. sota la presidencia d'u-
na persona tan conmetent com és el se-
nyor Ferran Reyes. i s'ha acordat por-
tar a terme tetes les realitzacions amb
la més eran rapidesa dintre natural-
rnent. d'ala viable.

Funcionen activament la Comissió
"Mixta de l'Ajuntament i la Generalitat.
que estudien els probleirrs correspo-
nents. A part d'altres mesures, com san
la de l'ajut a diversos Ajuntaments.
com, per exemple. el d'Hospitalet. hom
enllesSeia el dictamen de la ja esmen-
lada Llei de Sanejament, que encara que
acta aplicada a tot Catalunya afectará

L'alcalde acomiada el minizere se-
nyor Lluhí ¡ Vallescä. — L'alcalde
senyor Caries Pi i Stoncer aria ahir al
mati al camp d'Aviació del Prat per
tal d'acomiadar el ministre de Treball
del nou Govern de la República, se-
nyor Joan Lluhi i Vallescá.

Plecs de proposició. — Es fa ari-
nent que fina al dia 22, a les dotze
del migdia. s'admetran al Negociat
d'Urbanització i Reforma de la Secció
de Fornent, plecs de proposició per a
optar al concurs privat relatiu a la
concessió i explotació d'un servei de
bicicletes j tricicles infantils a la plaga
de Fantic Palau de la Indústria, del
.Parc de la Ciutadella, sota el tipus
de 300 pessetes anuals. El plec de
condicions estará  de manifest film a la
data assenyalada en el referit Nego-
dat.

Visites a l'alcalde. — L'alcalde se-
nyer Caries Pi i Sunyer cebé ahir les
següents visites: una comissió del Fo-
ment de les Arts Decoratives; una
comissió de la Societat Cultural de la
Guardia Urbana; una comissió d'ar-
tistes, acompanyada del senyor Lluis
Subirós, i una comissla, del Centre
Andalús.

La Comunitat Cultural Catalano-
Balear complimenta l'alcalde. — L'al-
calde, senyor Carles Pi i Sunyer, fou
complimentat ahir al matí pels ele-
ments que integren la Comunitat
Cultural Catalano-Balear, presidida pel
doctor August Pi i Sunyer, i de la
qual formen part els senyors comte
de Güell, Joan Estelrich, Pompeu Fa-
bra, Jordi Rubis5, mestre Lluis alinea
Antoni Maria Sbert, J. V. Foix, To-
más Garcés, Carlea afascarelles i Jo-
sep Carbonen.

Lea gestiona del corseller-regidor
d'Urbanització. — El conseller-dele-
gat del districte IV, senyor Ricard Al-
taba, ha formulat d senyor conseller-
regidor d'Urbanització i d'Eixampla,
diverses modosos per a la realitzacia
de les millores següents:

Que siguin retirats tots els pals de
fusta de les instaHacions eléctriques

i telefäniques que enlletgeixen el
carrer d'Amigó.

Que es facin omplir de sorra ¡ es
tapin conrcnientment els sets dels ar-

brea de l'Eixampla, així com tarnbé
un altre set que In ha al carrer de
Marina i Almogàvers.

Que s'arrangi raiermat del carrera
de Sicilia i Sardenya, trossos compre-
sos entre el carrer de les Corta Cata-
lanes i la carretera de Ribes.

CSie sigui construida la tanca del
solar enclavat en els carrers de Ma-
rina-Aragó i Diagonal, per tal d'evi-
tar que es converteixi en dipòsit dam-
mundicies i en focus danfecció.

Que s'encaironin o enrajolin en for-
ma adient les voravies de la Baixada
del pont del Passeig del Doctor Ro-
bert, abatas Marina. fins al carrer
d'Auzias-March, car C5 tracta d'una mi
llora necessária que ha estas demana-
da amb insistencia pels vellos de la bar-
riada.

Que s'arrangi el carrer de Marina,
avui Passeig del Doctor Robert, en el
tros compras entre els carrera d'Ara-
gó al Temple de la Sagrada Fannlia.

Que s'urbanitzi definitivament la
plata de davant l'Estació dels Fer-
rocarrils del Nord.

DELE6ACIO O.P.
El senyor Caselles

parla de diversos afers
Ahir al noigdia el delegat general

d'Ordre públic, senyor Caselles, mas
nifesti als periodistes que hi hacia
tranquillitat. Els digné que el conflic-
te d'Esparreguera ja estava solucio-
nat.

Un periodista li preguntó si era
cert el rumor que hada circular, se-
gens el qual a Sallent havia estat co-
mes un atemptat. El senyor Caselles
va contestar que no en sabia res.

Un altre periodista li pregunta si les
visites que li hacia fet el jutge senyor
Vilalta, que és el que instrucix el su-
mari per l'assassinat dels -germans Ba-
dia, tenien interès. Va contestar-1i que
havia anat a la delegació per tractar
d'uns afeas i que havia tingut la gen-
tilesa de passar a saludar-lo.

Després el senyor Caselles va dir,
refcrint-se a l'afea de la Rifa, que no

sabia que hi haguessin mes detinguts.
Afegi que si depengues del no to-
leraria la venda de participacions sen-
se exercir un control rigorós prop dels
venedors, car és molt de doldre que
un obrer es gasti una pesseta en una
participació i que en el cas de sortir
premiada, tal corn ha passat ara , es
trobi amb qu ha cstat víctima d'una

st uf ada.
En retare anit passada els periodis-

tes els manifestà que hi baria tranquil
litat absoluta.

Digué que s'havia avisas urgentrnent
els diputara per Cataltonya del Front
d'Esquerres perqué denla, sense falta.
per ordre del Govern, es trobin a Ma-
drid, a fi de prendre part en una vo-
tada, al Congrés.

Timadora detinguts. — Per agents
del roncli de persecucia de bergants
han estas detinguts al carrer de Pe-
layo dos tinoadors, als quals seas ocu-
pa els bitlets falsos per a fer l'esta-
fada. Ingressaren als calahossos de la
Delegada, d'Ordre Públic.

Nota de la policia. — A la Brigada
d'investigada, crinünal facilitaren ahir
la seguent nota:

Pel personal d'aquesta brigada han
estat detinguts, i han estas posats a
disposició del delegat crOrdre Públic,
els següents bergants: Francesc Cle-
mente Jiménez, Bartorneu Mas Sine-
rol, Josep Benito Carpi, Jesús Alva-
rez Limorte, Mariã Cochaga Sagastí

Joan Pujolá Plaza.
També foren detinguts, passant a

/a disposició dels jutjats que els re-
clamaren, Eduard Araujo Godea, Ro-
bert Vaquen Subirana i Joaquim For-
ner Bech.

Agents que reingressen a la policia.
Han ingressat a la brigada d • incesti-
gació i vigilancia ela agents senyors
Sancho, Detrell i Lle, els quals foren
separats de la policia amb motiu dels
iets d'octubre. Han estar destinats al
Parlament de Catalunya.

-

L'afer de l'estafada
de la Rifa

S'HAN PRESENTAT MES DE
QUATRE-CENTES PERSONES
AL JUTJAT A FEB DENUNCIES

NUNCIES

Durant tot cl dia d'ahir hi llagué
una larga cua al Jutjat de guardia.
formada per homes i dones, que hi
acudiren a denunciar que havien estat
victimes de l'estafada de les partici-
pacions del bitllet de la Rija que va
sortir premiat arnb la grossa. Hi pre-
dominaren les dones. Moltes porta-
ven apuntacions a la iná.

Al Jutjat de guärdia decidiren que
totes les persones que presentes-
sin aloa) aquel objecte, passessin di-
rectament al Jutjat número quatre.
que es l'encarregat de tramitar el su-
mari relacionar amb l'afea.

Fina almin, eren prop de quatre-cen-
tes les persones que hl acudiren.
total sumen unes dues mil apuntacions.
Se sap que n'hi ha moles mis, les
quals són conegudcs dels denunciants,
que posseeixen participacions i que
esperen el moment oportú per a pre-
sentar la denúncia corresponent.

Entre els perjudicats n'hi ha molts
que es queixaven de la "desgracia.'
que havien tingut. La major part do-
naren els diners per perduts, si be te-
nien l'esperança de cobrar quelcom,
quan surtin els dècims prerniats.
Creuen que aleshores cobraran a pror-
rateig.

El jutge midá a declarar l'adminis-
trador que va remire o Iliurar els dé'
cims a Julia Fernández perquè acla-
reixi con/ va anar.

Miquel Llena segueix tancat als ca-
labossos del Jutjat. El jutge vol acta-
rir si el dècim que es presentä a co-
brar a radministració de la Rambla
de Catalunya, cornprat de bo-
na fe o no.

Ahir al matí es deja Pel jut lat que el
revenedor de participacions Julia Fen-
tunden, no s'havia mogut de Barre-
ona. També es deia que es presenta-

ria d'un moment a raltre, refiat que,
tal com ha passat en altres ocasiona,
no li passaria res, per tal cono les es-
tafes cometes ho sam de quantitats
que no arribe:o a so pessetes i lis d'e s

-aer el Jutjat municipal el que resolgui
'alea.

Ahir a la tarda declararen l'adminis-
trador de l'Ailministraci6 de loteries
de la Rambla de Catalunya i lenllw-
trador del Paaseig de Gracia, que va
vendre participacions per vgJor de
500 pessetes.

TRIBUNALS
1 JUTJATS
CAUSES VISTES AHIR

AUDIENCIA "PROVINCIAL"

Secció Primera. — En una causa
per contraban contra Joan Bernat i
Farragut, que esta en rebellia. acusar
d'haver-li estat trobats set fardel:,
de tabac de contraban en una casa de
l'Avinguda dcl 14 d'abril, l'advocat de
l 'Estat sollicità la tnulta de 123.040
pes sesea.

Secció Segona. — Ocupa el banquet
un funcionan de Correus d'aquesta
administrada,. Guerau Ramos Sana..
que s'apropiara de cantes i paquets de
mostres.

El fiscal solicita la pena de nou
anys de presó. mil pessetes de multa
i deu a nys d'inhabilitació.

Secció Tercera. — Guiant un tram-
cia pel carrer de afuntaner, Joaquim
Jiménez afuñoz. en fer-lo recular,
atropella un obrer que sortia d'una
claveguera. co trcballava, i el mata.
El fiscal demanà la pena de deu mesos
i un dia de presó to.000 pessetes
dandemnitzacia a la familia de la vía-
tiara.

Secció Quarta. — Se suspengueren
les vistes que cstaven anunciades per
a ahir.

VARIA

L'assassinat
dels germans Badia

LA POLICIA EFECTUA UN
ESCORCOLL EN UN PIS I

DETINGUE UN PARE I UN FILL
El Jutjat número sis ha continuas

aqueas mati les seres diligencies amb
motiu del sumar; que segueix per
l'assassinat deis germans Badia.

Després de les declaracions que
alomo prestat darrerament, s'ordena
la práctica d'un escorcoll a casa d'una
persona que és de filiada. dretista.

L'escorcoll, segons les nostrcs no-
ticies, no dona resultat en el que es
refereix a la treballa d'armes i muní-
dosis, com tampoc de documenta, pera
quelcom <ataja veure el Jutjat per tal
cono s'ordena que el propietari del pis
i el seu fill passessin detinguts a dis-
positió del jutge.

S'anomenen Manuel i Josep Sol-
sena. Han quedar detinguts als cala-
bossos del jutjat. El jutge els prendrà
declarada.

Els testimonie que declararen ahir
al mati no aportaren dades interes-
sants al sumara S'espera la práctica
d'altres diligencies, referent a les
quals es diu que constituiran una sor-
presa. El fet és que ahir al Jutjat es
notara una certa eufória.

Als calabossos del Jutjat segueixen
detinguts i incomunicas; els preces-
sass alanuel Costa i Joan Segura
Nieto.

— El Jutjat seguí alar les seres re-
cerques i cebé declaració a diversos
testimonia.

Dos d'aquests sostingueren un aca-
rament per a aducir certs extrems arnb
el processat Joan Segura Nieto, 1, se-
gons les nostres noticies, la diligencia
no dona cap resultas.

Quant als altres dos detinguts al
matí, pare i fill Solsona, continua
als calabossos del Palau de Justicia,
puix que sernbla que hi loa alguna con-
tradicció en els extremis que interes-
sem

En la s'-sa reunió extraordinaria
d'ahir, la Sala de Govern acorda el no-
menament del senyor Jaume Sentís
alelnedo, com a jutge especial en la
instrucció del sumari incoat per su-
posats delates comesos per l'alcalde

regidors de l'Ajuntantent de Sol-
sena.

— g Ha estar assenyalat el dia 25 d'a-
quest mes perquè a les quatre de la
tarda comenci l'examen per al titol
d'aptitud de procuradors dels tribu-
nals. lli ha dotze aspirants.

— Abir al migdia prengué posses-
siä del arrea de jutge del Jutjat nú-
mero t6. per al qua l està nomenta. el
senyor Ricard Guerra Blanc. Assisti
a lacte el president de l'Audiencia ter-
ritorial senyor Adolf Fernández Mo-
reda.

— Ha estar posat a disposició del

El senyor Largo Caballero, en un
banquet que va celebrar el Parta So-
cialista amb motiu de l'estada a Ma-
drid dels diputats i compromissaris
d'aquest Partit, va len un discurs.

El senyor Largo Caballero va par-
lar cono a secretari de la U. G. T.
sobre el tema de les aliances obreres.
La seca significada dintre el movi-
ment social espanyol i la importancia
dels moments actual; donen un re-
Ileu especial a les seres paraules.

Recordaren: les paraules que el lí-
der socialista va dir el 15 d'abril pas-
sat des del seu órgan. Aleshores par-
lava de la necessitat d'una fusió en-
tre la sindical que representa i la de
la C. N T. Ara parla d'alances obre-
res. Mai no ram veure que els anar-
cosindicalistes s'hi avinguessin. En el
seu Congrés ho han demostrat.

Parlat de l'unió ami) la central co-
munista va manifestar en el seu re-
cent discurs que era cosa de pocs
dies. Ja en Fatua ocasió que hem es-
mental va afirmar que el esperara
que aquesta unió es ¡aria abans del
Primer de Maig. El ternps ha demos-
tras que s'havia equivocas.

Les seves paraules sobre ralianea
obrera tenen. donas, importancia, per-
que representen el pensament deis so-
cialistes en aquesta qüestió. El senyor
Largo Caballero començà el seu dis-
cuta dient que el no era pessimista,
sinó molt optimista en relació als es-
deveniments que es P reparen Per al
triornf, segons diu, dels seus idezls.

Analitzà la situació política actual
bastant durament. Va fer entre altres
afirmacions aquesta:

— Elegido el nuevo Presidente de
la Repúbl.ca y prometido por él, hoy,
el cumplimiento de la Constitución,
Yo no sé porque presiento un cam-
bio de actitud hacia nosotros.

Sobre aquest mateix punt va dir
que ells no podien ésser criats de
ningú i menys de certs partos polí-
tics que governen i que no tenen
força.

La tasca principal. en aquests cas,
considera que és la d'aconseguir
ficació del proletariat. Aiegi que
aquesta unió s'ha de fer tant sindical-
ment com políticament. Oblidant, és
clar, rota mena de diferencies.

Es partidari, doncs, d'anar a la for-
loncha d'aliances °bretes i reconeix
que l'unificada, absoluta será dificil
de fer, alanifestà que no coneixia en-
cara en detall els acords presos per
la C. N. T., i que mentrestant el
que cal es posar-se en una inteli-
gencia íntima anob tots els altres sec-
tor; Sha d'anar a l'unificada, amb
els comunistes, que sembla que estan
molt ben disposats. Un cop assolida
aquesta unificada quedarien uniiicats
tres grups: sindical, pansits politics
proletaris j joventuts. Quedaria per
tant la Confederació, que considera que
es Forganització mis refractaria, per
les seres concepcions errònies — diu
clarament el senyor Largo Caballero —
del concepte que els socialistes tenim
de l'Estar. Diu també que, units tots,
incloent la C. N. T., aleshores no hi
ha cap torea capaç de destruir el que
ells rolen. Quan s'está així, diu abano
que una evade ofegui les seres parau-
les, el proletarias pot obrar de formes
cona aquesta:

— Se levanta i dice: "aquí estamos'',
ni hay Ejército mmi hay Policia...

Les paraules que seguien, com hem
dit, queden ofegades. En el text ta-
quigráfic, doncs, no van arribar-hi.

Com han de realitzar-se les aliances
obreres, fou un dels altres punts del
seu discurs. Primerament els organis-
mes superiors de la U. G. T. i del
Partit Socialista examinarien el cas.
Després es creará un organisme na-
cional d'Aliança que establirá unes
condicions de carácter nacional. Es
farien també grups locals i regionals
per a facilitar les tasques i per últim
s'imposaria una ferria disciplina, ad-
huc, si calgués, de tall militarista.

El senyor Largo Caballero va ma-
nifestar que estava convençut que el
proletariat está perfectament capaci-
tat per fea-se cartea de la nació. Els
que diuen, opina aquest senyor, que

cina. W. C. con lavabos, etc., y el prin-
cipal tiene cinco habitaciones o dormi-
torios, 3 CllartOS de baño; habrá dos es-
caleras, termosifones y en general es un
edificio construido sólidamente de la-
drillo, hierro. mármoles y parquet fi-
namente decorado. que reune todo gé-
nero de comodidades.

Y se advierte a los licitadores que
rara la celebración de la subasta se loa
señalado el dia diez de Junio próximo,
a las once de SU mailana, doble y simul-
täneamente en este Juzgado y en el de
igual clase al gime par reparto corres
parda de Barcelona.

Que el tipo de subasta es la cantidad
de rindo ochenta mil pesetas, Precio
pactado en la escritura de préstamo, y
no se admitirán posturas que no cubran
las dos terceras partes del referido
tipo.

Que para tomar parte en la subasta
habrán de consi gnar previamente los li-
citadores en la mesa del Juzgado o es-
tablecimiento destinado al efecto, una
cantidad igual por lo menos al diez par
ciento de dicha tipo, sin cuyo requi-
sit a no serán admitidos.

Que Si se hiciesen dos pastura , igua-
les se abrirá nueva licitación entre los
dos rematantes.

Que la consignación del precio se ve-
rificara a les ocho días siguientes al de
la aprobación del remate.

Que los títulos suplidos por certifi-
cación del Registra se encuentran de m a

-nifiesto en la Secretaria del que re-
bernia. a dismicidn de los licitadores,
loa que hallan de conformarse con ellos
sin tener derecha a exigir ningunos
otros.

Que las cargas o gravámenes anterio-
res s la; preferente, si las hubiere al
crédito del actor continuaran subsis-
tentes y sin cancelar. entendiéndose que
el rematante los acensa y queda subm-
garlo en la responsabilidad de las mis-
mas sin destinarse a 'ti extinción el
precia del remate. el cual podrá hacerse
a 0511414 de ceder a un tercero

DADO en Madrid a cinco de Mayo
de mil novecientos treinta y seis.

V.° B.° El Juez de t. • instancia, An-
pe:	 Madrueilo. — El Secreta-
rio, Luft de Miguel

EL MONUMENT AL DOCTOR
DOMENEC MARTI JULIA

Reunits els representante de les enti•
tats Pro Homenatge al Doctor Domine;
Martí i Juliá a l'estatge de la Joventut
d'Esquerra Nacionalista Radical Patria
Nova, en el dia dahin, s'acordi donar
les grietee a l'honorable alcalde de Bar,
celona, senyor Caries Pi i Sunyer; al
conseller d'Urbanització l Eixampla, se.
nyor Estanislau Duran-Reynals, i al
conseller de Cultura, doctor Cristiá. Cm-
búa i Lledó, i a tot l'Ajuntament de Bar-
celona, per haver sabut honorar el iza:
fou el precursor de la veritable esquer-
ra, i soHicitar de l'Ajuntament que l'acre
inaugural del monument i del Grup Esto,
lar al Dr. Martí i Julia tinguj efecte
per la data del traspäs del mestre, que
s'escau el dia 21 de juny proper. De-
manar a l'honorable Ajuntament que el
mateix dia, al mati, prengui part a Fac-
ie la Banda Municipal. i que la Gene-
ralitat de Catalunya cedeixi la seva ca-
lda oficial, Barcelona, per tal que exe-
coli sardanes, a la tarda del
dit dia, davant el monument.

S'HA CONSTITUIT UN COMITE
CATALA PRO ESTATUT BASC

Ha quedat constituit en aquesta ciatat
un Comise que es denominará Comité
Catala Pro Estatut Basc, compost per
representacions de la majoria dels par-
tits política catalana.

Els partits que el componen han con-
sideras oportuna aquesta constitució, Pe,
la raó que, trobant-se en aquests mo-
ments el projecte d'Estatut base a la
Cornissió d'Estatuts, i potser considerae:
que abans d'un mes aproximadament se-
rá presentat a les Corte per a la mesa
aprovació, han cregut necessaria la feo
maclia d'aquest Comité, amb l'objecte
de portar a cap una propaganda efica;
i continua durant el temps que trigui a
dictaminar-se i el que calgui per a la
sera aprovació.

Avançant en que consistirá aquesta
propaganda podern avançar que es por-
taran a efecte diverses conferencies, que
seran radiades per Femissora de Radio
Barcelona.

Han preso/es colaborar en aquestes
conferències totes les personalitats po-
litigues del País Base; a Inés, hom ti
la impressió que tumbe hi prendran pan
personalitats tan destacades com són el
senyor Indalecio Prieto, actual pre5i-
dem de la Comissió d'Estatuts i dipu-
tat per Bilbao, i el senyor José Anto-
nio de Agirre, secretan de la Comissió
d'Estatuts i diputat per Bilbao a les
Corts de la República.

AGRUPACIO "LUIS BELLO"

La cerimònia del sitlent diumenge en
la qual salaria de donar el nono de Luis
Bello a una plaça de la ciutat ha quedar
ajumada per al día 24 vinent.

També s'ha aornat el miting de demä.

VIDA CORPORATIVA
Al Restaurant Patria s'ha celebras

un sopar organitzat per l'Agrupada
d'Aquarellistes de Catalunya amb 1-no-
tiu de la XXVI Exposició coilectita
que actualment celebra a les Galeries
Laietanes, la qual feota, aquest am

aa C 
dedicada
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Presidiren l'acte ultra el semor
Valls-Cluses, Galoire 011er, president
honorari de l'Agrupació, i el president
del Circol Artístic senyor Planes-Da-
ria, els senyors Palmitjavila. Canoas-
Junyent. Risques Adell i l'actual Pro
sident de l'Agrupació senyor Sabatcr-
Jauma, el qual ens oferí lacte i !Hura
al senyor Vacs-Cluses un albura que
conté les aguardes pintades pele sean
de l'Agrupació a les quals serveixte
d'introit i epileg sises ixoesies d'En
Salvador Perarnau i _fosen Cargues.

Parlaren els senvors Galofre 011er,
Planes-Döria. Hermínia de Riu, Pal-
mi tjavila. Sitaes, Pata:, Vila-MatieRes.
Sabater (Daniel), Riaques. Bosch, Pur-
gues i Perarnan.

El senyor Valls-Clusea va expressar
la seva gratitud per la distinció que se
Ii feia, i promete continuar la StVa labor
en pro de l'Ata i de l'Agrupació d'A-
quardiates de Catalunya.

Entre els concurrents s'hi trobaree.
samba. . les senyorea Freser. Gómez da
Bosch i 'Marta numont: i eta semen
Galofre Suris. Roig Emenyat, Du-

ran, Gorn), Santandreu, Oliver, Be:.-
quer-Ferrer i molts altres. Es reberen
gran nombre d'adhesions.

AJUNTAMENT

L'alcalde, senyor Caries Pi i Sunyer,
explica el pla d'obre: a emprendre

Un pressupost extraordinari municipal

de 48.000.000

El pla de sanejament de tot Catalunya en collaboració
de l'Estat i la Generalltat

Jutjat de guardia Josep Esteve Vidal,
que al carrer Nou de la Rabia es feia
passar per agent de l'autoritat.

— En anar a pujar en un tren al
Baixador del Passeig de Gracia, un
deis viatgers tingué la desgracia de
relliscar i fou atropellar pel comboi,

Fou recollit cadáver i traslladat al
Dipòsit judicial. De mornent no loa
estat possible la seca identificació, ja
que ha quedat destroeat. pera es creu
que es tracta d'algun rei de Cornelli,
ja que se li ocupa, entre altres pa-
pers i documenta. algunes targes de
Camelli i un bitllet de tornada a
aquella població.

Representava tenia uns cinquanta
anys i vestia modestarnent.

— Dolors 011er Valles, qu e ton de'
tinguda per la policia i posada en lli-
beatas pel Jutjat de guardia, denunciä
ahir que en arribar a casa sera, al
:arre:. de Salon, es traba amb el pis
buit.

Aprofitant les horca que estigué de-
tinguda, algú degué suposar que no
tornaria i s'emportá tots els mobles,
robes i utensilis de la seva propietat.

Assenyalaments per a avui

AUDIENCIA TERRITORIAL
Sala primera. — Menor quantia:

Cooperativa Obrera "Cultura y Soli-
daridad - contra Cristòfor Pone Mas-
cara,. — Menor quantia: Pene Bayona
contra Pere Ferrer i altres. — Des-
nonament: Francesca Jordà contra
Joan Trenchs.

Sala segona. — Incident: Buxeres
S. A. contra Galeses Vinyes S. A. —
Incident: Eulilia Cairel contra An-
ton*, González. — Menor quantia: Jo-

sefa Soler Burgues contra J ala n Solar
Boixeda.

A L'AUDIENCIA "PROVINCIAL"

Secció primera. — Un oral per le-
sions contra Joan Prades. — Divorci:
J. Cardó contra V. Lavengre.

Secció segona. — Dos orals Per le-
sions contra Leandre Cortes i Ramon
Mari. — Divorci: Joaquirn Carreres
contra Fredcrica Martí afautin.

Secció tercera. — No té assenya-
laments.

Secció quarta. — Dos orals per furt
contra Joan Gelabert i Andreu alar-
guez. — Dos orals per lesions i danys
contra Ramon Bardines i Josep Pam-
plena. — Divorci: Josep Sánchez Mi-
ralles contra Je:a:mima Portcsa Pon-
sas.

TRIBUNAL D'URGENCIA
Secció primera. — Dos orals per

tinença illicita d'arma de foc i aternp-
tat contra Josep Iglesias i Antoni
Fernández, respectivament.

Secció tercera. — Un oral per as-
sassinat i tinença d'arma de bar con-
tra Julia Castillo.

TREBALL

El senyor Largo Caballero
ha parlat de les alinees obre s

ANUNCIS JUDICIALS

EDICTO
Por el presente que se expide cu al-

pliendo lo dispuesto par el Sr. Juez
de primera lit:tanda número veintiuno
de esta Capital en los autos de secues-
tro y posesión promovidos por el Banco
Hipotecario de España contra la Cono-
j'aína Financiera del Comercio y Pro-
piedad en reclamación de un présta-
mo hipotecario de ao.000 pesetas ha
acordado sacar a la renta en pública
subasta por primera ata la siguiente
finca, sita en San Vicente de Sarria.

Una posesión de recreo v propiedad
o utilidad en el paraje Ilarioado "Mar-
ge Calent", can entrada por la arelar/.
gacian de la calle de Pornalet. Linda por
el Norte, por donde tiene su entrada,
con la calle o mejor dicho con el camino
público llamado del Cementerio; por el
Sur can terrenas de dolia Trinidad Cu-
vis, por el Este con propiedad de don
Juan Marginal, mediante un baden, y
rnr el Oeste con el torrente de Ponle-
ret o casa de llatIlera.

Mide una extensión de 6.719,97 me-
tros cuadrados. de los cuales correspan-
de una superficie plana de 5.647 metros
cuadrados equivalentes a 149.443 Palmos.
y los restantes 1.054,87 metros , o sea
27.052 palmos cuadrados, están ocupa-
dos por terrenos accidentales desde las
inmediaciones de la casa torre ha sta el
Torrente Pomares par Norte a Sur se
ha hecho cerrada con pared ele Medra.

Dentro de esta fiaca s e ha construido
una lujos a Caaa-Tnere, la cual consta de
semisatano, entresuelo. princi pal y rimo-
sarda la primera y última destinadas a
dependencias para la servidumbre, el
entreauel e se distribuye en sala, salan,
gran comedor, despacho, hall, office, co-

especialment Barcelona. Una regada
apreciada per la Comissisa Mixta, sera
rapidament portada a l'aprovació del
Consell de la Generalitat i al Parla-
ment. No cal dir que en ell a trnim
gran confiança.

Hi es indas ei sanejament del distric-
te cinque, el de la part haixa del di,
tricte (mart. la construcció de cases i
installacians de tiraos social. La gran
transcendencia d'aquests projectes no
sols és sanitaria, sine, que, com ja dic.
és tumbé social. Es una obra de gran
importancia i envergadura, no solament
per a la millora de Barcelona, sine, per
a una minora general.

Referent a les disposicions de la Ge-
neralitat, aquestes no poden éaser no•
llors. Això es pot clarament deduir de
les manifestacions fetes en aquest sen-
tic pel President. Igual passa amis l'ES-
tat. Aquest té ja votada una Ilei de Ilia-
ca contra l'atur breaos. En els riatges
que he fet a la capital de la República
he tretla impressid que sala pogut fer
cartea el Govern que a Barcelona el
problema de l'atur és :arel i que no

solarnent és local, sine, general. pel
gran contingent de gent de tot Espa

-nya que ha vingut a Barcelona. Per
tant. se'ns considerará amb referencia a
aquest problema al mateix nivell que
les altres capitals i amb rebel a a la
importancia que el fet té aqui.

Concretanoent puc dir que tenim la
certesa d'una eficac cooperada, de l'Es-
tat i de la Generalitat amb les nostres
realitzacions.

No ens hem oblidat tampoe dels pro-
ademes econennica. En el Ple de denla
s'anirà a la reforma dels pressupostos
d'Eixampla i els de liquidacions de cre-
dits , i d'aquesta manera desapareiseran
uns titols de deutes flotants d'un im-
port d'una seixanta milions...

cert que harieu estat designas
Per a ministre? — pregunta en arribar
aquí. un del, repòrters —. Per guisos
motius no heu acceptat?

—Veureti — ha replicar el senyor Pi
i Sunyer partir i jo conjunta-
ment creiem que a l'Ajuntament de Bar-
celona hi ha una tasca torea imaortant
a realitzar. Cadaacú ha de comalia la
sera fundó. Jo sac partidari que guaso
es «menea una casa, si no s'acaba del
tot precisarnent. s'ha de dejar avançada.
Hem cregut que era mes convenient
que continués treballant des del Muni-
cipi. Els partits han de tenir bornes
per a cada bloc.

Excursions LA PUBLICITAT
PRIMERA SORTIDA

DIUMENGE, DIA 24

Als monestirs de
Santes Creus i Poblet

Anada per l'Ordal,	 ilafranca i el Vendrell
Tornada per Montblanc, Tarragona	 ilanova
— 275 qullbmetres en autocar pullman —

PREU EXCEPCIONAL: 20 PESSETES
Informes i inscripcioust COBTS CATALANES, 589, principal

(de rilt a nou del Tesprel

Per l'arranjament

d'un conflicte social
Ens ditsen de Madrid que el ministre

d'Obres Públiques ha delegat el senyor
Mafiueco per tal que es traslladi a la
nostra ciutat i intervingui en l'afee gue
hi ha plantejat entre els obren i lz
Junta d'Obres del Port de Barcelona.

CARNET DE P.OLITICA

CLATJDI AMETLLA
A BARCELONA

Alma en l'exprés de Madrid, torna
a Barcelona el diputat a les Corts de
de la República senyor Claudi Ame>
lla. Tumbé arribaren els senyors Zar.
rera i Ventosa i Calvell.


