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grana Hurnnat relativa: 70 per cént. Veinenat del
vent: A mal/Arnetres per nora, den sun - oest. Vls1bIlltat
horitzon , mi, en promedt: 90 Mt116metreS. Wat del cel:
roberi. 1 > altor timulum, rirrns 1 eIrrustrats. En les llar.
reces 94 notes: Temperatura Maxima: 236 graus.
Temperatura mínima: 11 . 5 graus. 11,,orresrut del yen!:
221 quilnmetres. Preripltaeló: 055 3. Insolarló en el
(ha n'rtr,r. 13 llores 17 minuts.
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a la Generalitat

L'ingrés oficial dels Estats Unitsis ant

Joan;

Internacional
patri, deis
UNA FOGIERA Existeix una gran iolència entre Sembla que la a la Conferència
Treball
del
de
malendreços
Goiern
Samper
1
els
caps
el
A CADA COR
Lores
les
40
L'atur
forçós
i
situació s'ha
les minories goYernamentals
agrewat
Un dels més intransiüents ha estat
y

Per sort, sempre hi haura. rampoines.
Ginebra, 23. — La sessid, celebrarla la XVIII Conferencia Internacional Si no les beles iogueres de SL Joan
del
Treball,
després
d'aprovar
per
allir
per
la
Conferencia
Internacional
seinFa una quinzena que a Barcelona
no podrien pantejar ja nit i Ilengotedel Treball revestí una importancia 75 vots contra 37 la proposició fue- tal» les llames amb aqueila aiegria.
1-l a que el cel i l'aire ¡ el sol sliagin
excepcional, ja que en ella es registra muda per vint-i-cinc governs, entre .aant Juan es una testa alegre per exntrapuntat a veure que faria mes riaConürmant el que cièiern en la nostra oficialment l'ingres dels Estats Units ells el d'Espanya, respecte a les *ta- celiencia. 'no deu a au paCell de co. era i confiada aquesta entrada precoc
u
edició anterior, anir a les des del mati a l'organisme ginebri.
ranta hores.
,e l'estiu. Mentre escrivim aejlestes quarses: que el foc es escatant i magniiic
va
reunir-se a la Presidencia el Gotera
Heus ad el text aprovat per la Con
Després d'un nou estudi aquesta
:,:les, els carrers van plens de gent : fins
que
mai
no faltaran malendreçoa per
-ferénciapvtlsEUni cniestiú podri ésser inscrita a l'ordre
—El qui fati caure el Govern s'hau- de la Generalitat. Sajona la referenela
Madrid, 23. — El cap del Gotera
a laataula ens arriba la remar iestosa de
oficiosa que el senyor Alaveclra va faci- a formar part de l'Oficina Internacio- del dia de la próxima Conferencia alimentar la seva pompa.
de
carregar
el
mort.
despees.
anuncia
abans-dalur
a
la
tut
que
en
ra
multitud alegre: el cel s'illumina amb
Sant Joan o la filosotia de les coses
Plantejada aixi la qüestió. ¡ davant litar als periodistes, ci Consell va ocu- nal del Treball.
Internacional.
clecrepites. Mentre de tant en tant
:cs resplendors de les fogueres, que en. un Consell extraordinari carlviarien in:"La Conferencia Internacional del
de pressupostos.
L'elecció dels membres del Consell paguem fer un foc tenen liar utilitat;
guany han estat Mis nombroses que pressaans sobre la situació de Catalunya. una crisi in:manean, el senyor Gil Ro- par-se
Amb tut, hin havia qui relacionava la Treball acull amb la major satisface:O d'Administració de l'Oficina Interbles ha transigit amb la proposta del
i:ni. mentre la ratlla ardent dels coets Ami les coses, es canviaren algunes
reunió del Consell antb la visita que el la decisió del Congres dels Estats nacional del Treball ha constituit un gairebé en dirimir grandesa. No hi 'na
res que esttrauli tant la jota com
^ cebra i es perd en la foscor. El per- pressions particulars entre els ministres, President del Govern.
senyor
Carreres Pons va efectuar al Units, que autoritza el President a gran trionif per a Espanya.
1.a retirada estratégica del senyor
davant les dificultats amb que topava
heroica desapariciti. 1 no digueu pas que
-am de les aliabregues sura per la Ranaprimeres hores de acceptar per al Govern del dit pul%
De
seixanta-dos
palmos
votants,
la flanquejada per les opulentes borlen- el Govern prup dels quatre caps de Ics Gil Robles. sembla (Me h a lisgusrat senyor Companys a
ens agrada ia flama per la flama. Es
la qualitat de mernbre de FOrganitla
n'atinada
dahir
a
la
Presidéneia,
nrofundatnent
el
senyor
Martínez
de
minories
governamentals,
va
tirar
al
Espanya
ha
obtingut
seixanta-un
von,
..:es que s'estarrufen sota els arcs volun el foc que crema un glorios edifici
l'objecte de la qual es'possible que íos zació Internacional del Treball.
es
diu,
i
adopta
Velasco
i
els
altres
caos
de
les
micom
vulgarment
les
barriades.
a
la
mar
resultat
no
igualat
per
cap
dels
altres
totes
:nts. A
i el que devora una taula de tres potes
e i mateix que motiva la visita al ParConsiderant que l'Organitzac ió ha patios: Polònia, Xina, Finlandia. Re- o una cadira vídua de seient. En un cos,
, a la muntanya, la mateixa g e rn3Ci:3 i la l'acord .de demanar al Parlanieut un vot nories governarnentals.
estat sempre convençuda que els iins
S'afirma també que en la reunió lament catalä.
pública
Argentina,
Txecoslovàquia,
teixa alegría comunicativa. Realment, de conitança, per tal de resoldre el piel
esgarriia i adoiareix; en al-e, ia salLa reunió acaba pels volts de la una. que persegueix serien mes eficaços si
tar i hure. L'alegria de Sant Juan es
:ai no havíem viscut u na revetlla de sie Catalunya, vot que seria deiensu celtbrada pels caps de ten minories i sentida que co aquesta hora per la 1 Organisme tingués carácter univer- Brasil ¡ Mexic.
amb el senyor Samper. el mes intranha
nomenat
membre
5ant Dan tan ressonant ni tan esperan- pel senyor Martínez Orozco.
obrer
El
grup
tant pel ictgai:eig com per la desapariGeneralitat iii havia irnpressions que per- sal. invita el Gavera dels Estats Units
El senyor Gil Robles s'ha assabentat si g ent ha estat el senyor Cambó.
..ada. Birlen que el poble ja l'ha trabada,
co
propietat
el
senyor
Largo
Cabació de tot un luan rònec que es desii
a
acceptar
la
qual:tat
de
membre
ha
Itagut
metea
un
cert
optimisine.
Inne
taittbé
hi
Sembla
a
dos
quarts
propòsits,
i
.-, sena fórmula. Es la formula medi- d'aquests
el serios CoMpanys con- fOrganitzaci ó internacional del Tre- llero, i el grup patronal, rnembre en rum i cendra.
discrenancies
entre
els
ministres
en
Mès
tard
dotze
del
mati
ha
visitat
el
cap
del
GoI.mrania.
seran açuest any les fogneres
ferencia anal> el senyor Sbert i despres ball, quedant entes que tal acceptaciö adjunt el senyor Junoy.
A Madrid, segmament els costarä vern, exposant-li los cunseqüencies que discutir-se la fórmula. Els ministres
Espanya tiedra, dones, al Consell de Cata:fa:aya? Precisament hi ha fores reie- amb el Dr. - Dencas. Sembla que aques- dels drets i obligacictis previstos al
na mica mes de trobar-la, perquè ni podrien derivar-se de la posició en que estaven conformes en el nur
en pro- ça maiendreços. ,Al començament de la
d'Administrad:O
dos
membres
Reglament
de
l'Organització,
no
.fgreix a l'anullació de la I.lei de Con- ta darrera conferencia estigué dedicada
j.isposen de l'espontaneizat popular d'a- es collocava el Govern. El senyor
ni'..ca cap obligació derivada del Pacte pietat i un d'adjunt, men:re que Mis República a havien eettaiurat pels rei en les sancicms a qüestions d'Ordre públic.
cuí, ni de l'entusiasme i la convirtió per, segons sembia, ha exposat al seu tractes de Conreu
teq ue una negada deroA la tarda va tornar-se a reunir el de la Societat de Nacions, denles ara montés n'hi tenia un dels primers ona, perque més d'un es pensava han
rae ens permeten d'esperar amb el cor visitant fa resolució adoptada pel Go- als agricultors.
nir-Iii aun tremor. Pecó a poc a poc
decideix, per al Cas que el Govern i na altre deis segons.
de
Conreu
de
Ccntractes
de
la
Generalitat.
Els
informagada
la
Llei
l
de
l'actitud
de
vioCome!
a
conseqüencia
tranqul els esdeveniments. Per alli tot vern.
La República Argentina ha estat ele- sortit a la Ilum, i, delectant-se, a.han
Del Gavera Central, no acatin la de- dors acucliren a la Presidencia, car de dels Estats Units accepti la qualitat
t: ho maneguen els politics, i, natural- iênncia pels quatre capa rogació. Però en la part segona en Madrid anaven arribant noticies que de membre, autoritzar el Consell gida Con] a men:bre del Cansen d'Admi- ajen ells mateixus a ;a ilamarada.
nent, ni rescenari es alegre, ni la con- esmentats.
per
solucionar
amb
el
Per Ihm tirat vetust alguns podrien
d'Administraci ó
nistració de l'Ol- icina l:::ernacional del
La formula proposada pel Govern, i la q ual es Parla de la base 22 de :a insairaven una certa inquietud.
fiança els ajuda. El senyor Carnbó ha
ésser peces de museo. No us ho creguet
Reforma .Agraria en el sentit de conPrimerament va dir-se quz an:b una Govern dels Estats Units totes les Trebell.
que
son/letra
a
coneixement
de
les
Ccrts
seconferit el tdol de polític g enial a l
pas. Hi ha coses que mai no es tan anAncha- cedir atribucions legislatives a la re- escrita banal el senyor Samper havia qiiestions derivades de la seva accepLa qüestió del Sarre
-vor Samper. Després d'això, no li au- de la República, és la segümt
tigues. Per alisó ilur cremacia té l'ainió autónoma, han sorgit les discre- suspès per 48 hores cl Consell de mi- lució. adlauc la qüeztiä de la contricurem res de bo: no ens sorprendria que ció de la hiel aprovada pel Parlament nincies. Han defensat la tesis del cap
iinaticera."
re
d'una dans. a. N a és poc l'honor quc
bució
Ginebra, 23. — En repetir-se aquest
aquesta declaració de genial los el Pr i català, i concessió d'atribucions legis- del Govern els senyors Villalobos. nistres convocat per a les cinc de la
Després d'intervenir gran nombre mati a la Conferencia Internacional del hom els ja purificant-les i abellint-ler
parlar de
va
tomar-se
a
Després
tarda.
a
la
Generalitat
de
Catalunya
en
latives
-mertocfunalp deGovrn.
Guerra del Río i Iranzo. i l'han con/- fórmules i es comenta si a Madrid ha- de Delegacions. entre elles la d'Es- Treball la votació nominal respecte a la perquè hi saiti per damunt la xicalla
El polític de la Lliga té un cop d'un relació amb l'agricultura.
panya, representada pel senyor Sierra, qiiestia del Sarre tampoc no sha pogut I és que quan no manca el fac totes les
batuda els senyors Cid i Salazar vien canviat de Paren
fatal. Si en les llores de solitud el seSernbla tumbe que en el curs de la Alonso.
desierres tenen el gcig de trobar llar
la invitació fou aprovada per unan.- obtegir ei qunrUni.
La
reunió
del
Consell
de
la
Geneconversa
el
senyor
Samper
ha
mostrat
al
nyor Samper havia ungut algun dubte
En les converses sostingudes amb
Ha triomfat, dones, definitivament, la Sant Joan,
mitat.
sobre la seva capacitat d'estadista, a ho- servar Gil Robles un ancle de "El De- el Govern, els quatre caps de minoria ralitat dedicada a l'estudi deis darioc denguany este cremant-ne molArte seguit. i enntig de gran entu- posició detentada Del delegat governarers esdeveniments. ion llarga. A la
ces d'ara. després d'haver sentit les na- bate", que. havia d'ésser publicat dijous, han exoressat el seu criteri relat:u
sortida, els consellers es negaren a siasme, feren la seva entrada al saló mental espanyol, senyor Sierra, el qual tes ; pena les cremará totes; com diu el
raules del lides de la Lliga, deu estar completament tatxat per la censura.
!a declaració de l'estat de guerra a irr manifestaaions. Unicament el se- de sesions els Observadors dels Es- mIra opasat a aquesta qüestió per consi- poble: `Nhi ha mes que un ioc no ert
Sosten:a el criteri, aquest artide, que Barcelona.
desmoralitzat del tot
cremaria - . I després hi ha els veneraderar que era politica i co pos social.
nyar Companys. a preguntes dels re- tats Units,
No trigarem gaire a saber-ne alguna s'havia de complir punt per pum la
bles malendreços hipòcrites que san caLa decisió del Gotero de p resentarEls Oliservadors governamental, pa- Declaracions d'Estadella
cosa, perque, segons diuen, denla co- llei dictada pel Tribunal de Garanties, i se davant les Corts i l'actitud del seu pórters, va dir:
afirmapaços de disiressar-se de monument nanord-americans
—Hi ha hagut un cansó d'impres- tronal i obrer
mençara la "sessió patriótica'', retirada dej a, entre altres coses: " ¡Que això ca p , ha fet variar les posicions. i és sions amb diversos consellers. La si- ren e: desig de collaboració dels Escional, quan sOn nomós una pobra tauParís,
23.
—
El
ministre
de
Treball,
la
crisi?
Què
hi
latent!
manpor provocar
sei cartell dues o tres vegees Per
tuacie és la mateixa, tan delicada con: tats Units. i feren vots pel progres senyor Estadella, ha rebut aquesta tarda lela ce nit esventrada.
com a conseqüència cl'aivó txn ve- p ass:1)1e que dilluns no hi hagi deban abans, i el Govern ale la Generalitat
ca d'assaigs. Dilluns aembla que va de
Internacional
dcl
TrePosem-hi el fea:. Catalunya ha de pasl'Organisine
el corresponsal de l'Agència la aara au
Cebó, si no es que a darrera hora el s e- nir la dissolució de Corts? Que hilo- politic. ajornant-se aquesta qüesti6
ha comunicat les seres impresaiona sar la prova del Me En tenms
segueix en la mateixa posició que es- ball.
qual
, mor Samper, governamentalment ha reno
oue no se celebrin naves reunions tava.
sobre les reunions de la Conferencia In- ursínia i postraciä, quan no hi havia
force% 1 les quaEl servar Gil Robles,. davant d'aques- amb els cans de les minories i en les
passat a millor vida, que tot podria ésA l'hora que escrivim les prcsents L'atur
ternacional del Treball. a les quals aca- ser,tit - nacional, cremärern els gran.3 moser. Aneu a saber el daltabaix que h ta actitud decidida del cap del Govern, quals quedi aprovada aquesta fórmula. ratiles !es impressions que es reben ranta hores
.
numents de la nustra 7.1ória. Penis no
ba dassistir, a Ginebra.
pot haver produït veure que fins e:5 féu marxa carera ja que entre ahres co—Minan causat — ha dit — malt maleirn gas la flama; ella és UtiL Cal
de Madrid són les mateixes que van
• q ue sembla reaeldria la qüestió.
Ginebra,
.
23.
—
La
Conferincia
altri.
senyor-Samper
Ii
ha
es:,
pex
.el
ses
seis propis aliats l'han pres
acusar-se ahir a la tarda. S'afegeix
liana impressió, i n'Ole conveticut de tan solament saber-la apilar amb intelInternacional del Treball ha aprovat, jalta
••••
M1•33
Na cal que ens impacientern; a qüestió
ligencia i arab . alegria. Ara que han
que la Ceda ha recomanat als sens per
capacitat de les personalitats
vuitanta
vots
contra
vuit,
el
prod'hora* •Komis, i si brin passat rizarme
diputats ‚Inc .aasistrixin a la sessoó dei jecte de conveni sobre l'atur torcós. rigents i de Ilurs mes constants colla- sortit del seu can totes les escorrialles
&arena
pasar
dies sense novetat, lai..en
/ les escbries de les coses greus, portemdenla al Parlament IC a República.
boradors.
uns quanta mes. Ara com ara, n; tots
Després i per setanta-dos vots conA Catalunya — tal con: deia el PreLes discussions s'han deeenrotIlat en les al bell mig de la plaça més gran.
la recomanacls consells de ministres celebrats i per
tra
dinou,
sha
aprovat
drerem-ne
una pira: aiegim-hi prejuditermes de mutu respecte, no incompatible
sident als periodistes--, la posició es
celebrar ens podran ennuvolar la joia
cié sobre l'assecuranca contra l'atur arnb la defensa entusiástica de lea tesis, cis pota-soltes i esperits esbravats, i cala mateixa del primer dia.
de la nit que acabem de viure. Que
i
la
fórmula
per
a
acudir
en
ajut
dels
I res Inés podem ategin excepció
sovint contraposades, de les parts en li- lem-hi foc, un foc ben alt i que tots els
a cada cor hi hagi una foguera que corn
y es- obren sense feina.
feta
que
els
moments
presents
re
tigi, i sha arribat a punts de coincián- catalans agafats de les mans hi ballin
mes bufara el vent de terra endins més
Aquesta tarda ha estat clausurada cia en la major part dels temes trac- sardana. mentre els vailets saltaran ente j ad: una singular importancia.
s'abrandara, j contra aquest incendi paeng de les llengües inspirades i resplentats.
triòtic no hi pot res. La seva resplendor
Els temes més interessants eren ras- dents d'amtesta gran foguera simbólica,
cordial esvairà les tenebres que l'intementre per sota s'aniran tornant carboMadrid, 23; — A dos quarts de cinc
sgurança contra hatur i els mitjans
rés i l'odi vol alçar entorn nost re; no
de la tarda s'lla verificat Lacte de contendre els aturats per larga, aixi com nissa i remira les inútils i superbioses
vaidriern sinó que el foc del nostre enturampoines redimides, perquè destruides
duia les despulles, des del dipósit al
rescureament de la jornada.
siasme i de les nostres conviccions sercementiri municipal, del cadaver de l'oLes solucions acordades per al primer donant lloro. I cada anys que passi el
vís dexemple i guia a totes les terres
brera Joana Rica, que resulté greument
em semblen meditades i practiques, con. rnateix.
.
hispäniques que vulguin emprendre el
llossend LLATES
ferida al carrer d'Eloy González en disdnçuo aquesta darrera que cal tenir molt
veritable ami de renovació.
parar uns individus des de l'interior del
nnn•••
en cumple 111 prelläre acords, si es
cotxe en que anaven.
vol que les Conferencies resultin tea••
Hi han acudit milers de iones de les
cundes i no vinguin a esser mers torLes dretes espanyoles, en canvi, no es
Joventuds Socialistes de Madrid amb
neigs declamatoris.
valen renovar. sinó que voldrien renocamisetes vermelles. El fèretre ha estat
Sobre les 40 hores s'acordara en devar la trista tradició centralista i
tret a pes de braços del dipósit, i s'ha
finitiva probablement que, donada la
alca de la monarquia. Sembla que a darorganitzat seguidament la comitiva, que
complexitat
deis subproblemes que la
rera hora s'han desdit de la fórmula que
ha estat presidida pels pares de la vícquestió planteja, molt delicats per cert,
hauria dirimit el conflicte satisfactóriatima, els germans, adhuc el que resulta
torni a ésser estatuida, redactant-se un
rnent. Esta vist: el senypr Samper d'ença
ferit, i destacats membres de la U. G.
o mes projectes perquè siguin discurits
Prohablement avui se celebrar a a
que l'han fet genial. tot li va mes de
T. Hi han assistit tambe tetes les comea
la propera Conierçncia.
Barcelona el ole de la C.N.T. ES diu
ral borras. Si dilluns hi ha vot de conpanyes de treball de la víctima.
Aquesta decisió ent sembla molt dis- si seran presos acords sensacionals.
Eança, de fet sera de desconfiança;
En el moment de aebre sepultura el
creta i ne cal dir mes justa qte la que
Sembla que hi assistiran delegats de
les dretes el voleo posar entre l'espasa
cadáver, el senyor Venceslau Carrillo
proposava
l'ajornament "sine die" enca- tot Espama i que 5e celebrará en tres
i la paret; la veurem Sl se'n surt, si
ha pronuntiat les següents paraules:
ra
que
declaro
que
hauria
preterir
-inc
sessions.
S'hi discutirà el problema plan• que té vida per a encerar la Prova.
- Fa pocs dies vinguérem en aquest
la referida qüestio, de tant interés, bati- tejat entre Catalunya t Espanya, amh
• ahans d'exhalar l'Ultim SnSpir
mateix lloc a acomiadar un company
da pegan esser reseita aquest mateix momia del fall del Tribunal de Garantid-.
n s terial declarava que els homes de la
mort també pels feixistes. Avui venim
any.
i la qüestió del lloc on han de residir
Viga són els Politics rnés grandiosas del
una altea vegada a acomiadar una comEstic molt satisfet de les atencions els comités stmerirms. Sobre aquest pum
trón. ja seriem aula on anem. Aquestes
panya
monta
en
plena
joventut
per
dedispensades a través de la mera persona sembla que predomina el criteri que
artirull ntortis voldrien dir
esnosalles
frotar els ideals marxistes, que caigué
al Gotero de la República espanyola i de resideixin a les ciutats de peca imporr' e la faCdica biela ha tornat a parar
víctima d'una covarda agressió d'al'excellent paper jugat per la delegació tanCia.
»ate?l de costum. La Lliga hauria
quests elements feixistes.
governatrental i els consellers tacnics,
Tamhe sencilla Ice es tracta de real a Barcelona i a Madrid. La bisNo fan pas falta discurses, i no és
Da molts i autoritzats Ilavis he sen- visar les yenes tactiques de ranarquis•,a es repeteix.
aquest el moment de pronunciar-los. Es,
In
elogis
per
a
la
nostra
delegazió,
que
me. donant-hi una eral caire. En aguce
SS.
en rann, el moment que cada un de
no pot per menys d'enorgullir-me.
punt hi ha disoaritat de criteri.
nosaltres
sàpiga
complir
amb
el
seo
variar
I, segens sembla. tamlie s'hi ha do
Demes, l'adhesió cordial del Goyern
, n mea estnna el temas
deure. Els que han assassinat Joana Ri<lel Parlament espanyols a l'obra de parlar de si cal seguir en l'apoliticisme
, mira: al cel hi ha nítvols i a Poco no l'han assassinada a ella, sinó que
Ginebra
patentitzat
un
cop
cal
. Ilampega. M'esta observaciA mebé Ola d'intervenir en política, tense,
o
El mi nistre d'Afers estrangers de
abandonar le% linalitals easencials.
termes que, per esser emiidistants de tot
- -.1hgica no té cap importancia; re- lugoslavia, senyor Jeftitch, que tin- han pretés acabar anal) els nostresf ideals.
Ha
arrihat
el
moment
de
castigar
semsectarisme de classe, ofereix la mejor ga- Tambe hi ha discrepancies fonantentals
' a un fet, nornés. Segurament que
aquests dies, importants entre- blants ofenses, però nn amb venjances
les
sature aquest PUM.
rantía
d'encert.
era
calor;
a
la
Rarn'ola,
d'arreciació
• plegat s
vistes amb Barthou
tunas contra les persones, sitió tractant
Diguu— h afegit el Sr. Estadella
• ;n bregues encara flairen.
d'imposar els nostres ideals."
que vinc encisat de Gmebra, ciutat d'en
En acabar el seu discurs el se.nyor A l'etapa d'ahir, Montes i Nicolau paseen per Olot, destacats de l'escamas
somni, en la qual tot conspira Per
tots els concurrents a l'acte
sevn ir la pan entre els homes, per la
Iran de s filar amin el puny en l'aire i en23. — Malgrat haver-nos dura i ha posat a prova els "routiers". trple cond/ció de la justicia, la bellesa
Terrassa.
tonant "La Internacional".
assegurat Cahardo la nit passada que Montes i Nicolau resten endarrerits ¡ la bondat.
No s'In registrar el menor incident no continuava la Volta i amb ell Car- de niOnlent, perii bregant coralEspa roja
El ministre del Trch:;11 esptnyol den u
Han desfilat unes trenta mil persones.
dona, a l'hora d'emprendre la sortida ge van guanyant lloca. i la puntitació tuarscara a les onze del luan en dire.-shan presentat; mames Bastida ha acti. del cim sestableix per aquest ordre: ció a Madrid.
Romanatti i Nicolau. A 1'35 IiiinulS
sal balsa.
Amb el retard de consuetud de Montes. L'escarnot que els seguia s'ha
cada etapa, els ciclistes han partit de anat endarrerint, i en arribar al en,:
23. — Aquest luan han ionla capital de fan Empordà en diree- portava peraluts onze minuts. Alvarez.
acuitar lee negociacions de la delecié a Besaln, on es disputava urna pri- Rogora i Sella mnts els ciclistes que
espanycda amb la de la Unid
ma al primer català i una altra Per ai puntuen. Cami de Vic, alomes torna
de Repúbliques Socialistes Sovietiprimer valencia que passessin per l'es- a enalarrerir-se, i passa a enuruixir
ques; perú les converses han estat
l'escamot. Nicolata marxant d'una ola,
Madrid, aj. -. El periOdic "Luz" diu paralitzade; per la mar:u a Madrid
Buc (mine el Oise), 7 3.--Sota mentat poble. Portarien uns tres qui- nera estupenda, aguanta el tren de
lómetres de cursa quan
la presid&ncia del senyor Lebrun Montes s'eacapa seguit de Romanatta Romanatti i l'aconsegueix. L'escamot que la semana entrant a'espera cpae aca- del president de la delegacie espabara la previa censura per a la irreal - m'ola b altres
ha tingut lloc iiquesla larda la La fugada no produeix cap reacció a va perdent terreny a porten peraluts
:siembres de la matc:xa
sa. Aquesta iestabli amb motu de la
Gasta anual ora:indiada pel rni- l'escamot, que va seguint a pas d'en- 145 mimas. Per ii, Ca:aardo dona
delegacié.
Ntioa de camperols ¡ conflictes dordre
vitalitat,
i
es
llanca
a
la
que
existeixen algunes di(le
Sembla
mostres
nisleri de l'Aire, i en la qual se trenament; pecó quan p o rtarien mes
public, peró s'esta aplicant anta dotenfiel/trata,
erlebrava tambo; el 25 arms ereari d'un quilóinetre d'avantatge, Nicolau cacera dels tres fugitius. Cailardo
sid,
que
sembla
abusiva.
a
altres
aaslimp
Digneif, rellevaut-se continnament,
Creiem saber que el president de
de la traveseas del Canal de la es iiança tapial a la persecucha dels porten l'escaniot a un tren formida- tes que no poden ler correr risa/ ni pe!a delegazió espanyola, en la ¡cae
Manega, portada a cap per Llu is fugitius, i els aiaga i pasta davant ble, 1 guanyen terreny inis a taba/. rill de cap mena a l'odre pidulta.
d'ells a Besalii, i s'adjudica el premi.
qualitat de delegas del Gavera) espaBleibt.
Miitiit i mig després passa hachero, xar-lo a cinc minuts i fracciO, que
nyol al afanare:1i de Petrolia, ha co:cinibriases personalilats fran- Pagés i Canaveni amh pocs segons diem a la classificació Ile 'etapa.
municar oficialment al senyor Ousceses 1 briläniques, entre elles el d'avantatge a l'escarnot que segueix
lie Vic a Terrassa no hi ha iacitrowski la denAncia del contracte acmili/81re d'Ae ro näulica i el viee- forma t per Un% trenta homes. coman- déncies d'importancia. (al remarcar,
tual deis petrolis entre Espanya i
mariscal de l'Aire anglbs, han dats per F.scuriet, que s'adjudica la pena, l'esforç enorme de Dignefi i
Rissia, que ven; el dia 31 de desemels capdavanCafiardo
per
acenseguir
pr:Ina
al
primer
valencia.
Passem
per
bre vinent.
assistit a la léala.
ters.
que
ia
•anaí
Nicolan,
Olot:
NI011tes
EI president de la delegació espaEl ministre francas de l'Aire
Per "desobediencia a la censura".
L'arribada a Terrassa té lInc al
ven al segon escamot, s'endarrcee: \en
ia prontinnint un discurs relont un sic. Sertint d'Olot, a una detre Passeig, entre el natural entusiasme segons chalen. han estas imposades nvola, senyor Boixaderes, ha sortit
aquesta
tarda cap a Barcelona, d'on,
multes
de
cinc-centes
pessetes
cada
homenalge a l'autor de la pri- quilòmetres, comenea la colinda 'de de la gran multitud que els esperava.
una a "La Noche" i a LA PUBLI- el dilluns que ve, seguirà el sea viatge
de la Mü- Candreus, que puntita pel Gran Pretil,
mera
travesaia.-aäria
afea•
cap a Madrid.
(Seg. a la Mg. 6, al pea de la rol. 7) CITAT.
de la Muntanya. La pujada és molt
nega,
cincel"

el senyor Gambó

IL'eiatesa als Trenta mil persones
Balcans assisteixen a l'enter-

rament «runa víctima deis feixistes

Avui acidia la Volta a Catalunya

L'etapa d'ahir fou guanyada
per Nicolau

Un ple de la C. N. T.
a Barcelona?

ELLS A3111 ELLS

Les negociacions
entre

i U. R. S. S.

Una festa en honor
de Blériot

Per què dura encara
la censuro?

Una multa
a LA PUBLICITAT

—"jilevoriasejMelifiML.. Yeagan esee

PUILIGITAT

Les Lletres i 1 es
El seüle XIX

L'ART POPULAR
L'emoció dels erudits no era corresposta pel poble. L'academisme dels Jora
Fiorals, l'ideal rumantic restaurador, lenhei de ressuscitar la grandesa passada,
fugien de rabast popular. No sois havien de topar les dues teudenams, sina
que Iluitaven. L'erudita, Pe r boca Je
Bofarull, tidlava de "lacayos de la literatura" els conreadors de l'art popular de l'alta banda, Pitarra, en escriure
**Lo Castell deis Tres Dragons", persegueix quasi rúnica finalitat de ridiculitzar els erudits, els q uals, en el dos
dels Jozei al marge de les emociona
popular. manipulen amb una llenare depauperada, adee introduint-hi ¡urente:,
eepanyeles catalaritzades a la basa de
Peal , adis reesnecitant-ne daltres que el
reblac no cemrren ni n'endevina l'origen. Tots els mevimen t s le redempció
han necessitat l'ajuda d'un ambient ropular. Per això, am que tant s'ha
parlas deis iniciadors erudits del nostre
retrobaiment nacional. te cal aseenyalar
amasé mella eltree que. sienee cap mena
de dubte. ¡ d'una manera especial els
eenreadets del nostre teatre lligaren el
roble a le idea de la Renaieenea. L'art
popular eel teatre en eis 971./9 inicis, tan
ben tracas de "Ialirador" estant. per
Joseo Artis, evidencia ia , en aquell rerinde dimprecieians. uns tendencia nova: pastar ael castelli al bnguisme.
Roltrenyo. Renerd i Terrades. aquest
darrer arnis la comeala m0fa "IM
Re: aficornice". totalment catelane. san
els davan t er< d'aue't art reputar. tan
virtuós pel que té d'exemplaritat
La Iluita danuestes diles tendencies,
les quale no s'unificaran en una rnateixa
an s ia fins que els detractora deis Jocs
hi acuden a cercar la censagració mea
xima de Mestre en Gai Saber. haya
tingut in seva eficaeia. Des de la parada "Els foca artificials". fins a les
diatribes dijo tros de paner".
sant seis certarnens humoristics tan art
eren lturs i aiats" ele conread-es de l'art popular. en una tasca persistent, desentrebaltiren el noble que vivia al marre de les emocione floraleseues. A mis a més del teatre, es
crea una literatura retardar. Un tras
de paper" 1"Els singlots poetice", de
Serail Pitarra en són mostra. Malgrat
el Ilenguatze en extrem descaras, tant en
el teatre rom en les publicacions dels
arrice "del catala que ara es puna".
aevertiment que mai no oblida l'autor de
" L'Fs auell a de la Torratxa". hom pot
eanstatar de seguida una superad& virtut seseos-alada per Pece Ceromines.
craquelles mostees de literatura de to en
extrem berroer, rasendes de lea nrimeres influencies de Robrenyo. El lile

hauria esdevingut tense aquesta
tima, una mica masa menysprea
hauria estat el divorci entre el ro bl e i
el moviment de reintegracid nadc,s.d.
la comunicació directa amb el palie no
s'hastria eiectuat. i aquest, en goa d'anal:
a riure a "La Gata", hauria ceault .11ternint-se en el melodrama castellä tenerant que hi hacia una llengua alma
Dar a l'escena que, a no trigar, amb
"Tal farae, tal trotaras". de Viaa'
Valenciano, i "Les jales de la Raer"
de 1-redecir Soleta hacia de coima
c l nostre teatre tan mal judicat cm ei'
seus inicis Pels erudita i encara arca
conegut únicament riel seu xaronisine.
sense tenir en campte la seta viera
indubtablement mis eiicae que ae raa
les manifestacions floralesuues.
La baraila entre els conreadors
I art popular i els iloralistes s'ato;
vaga torea ja aliene de l'art iSer, dala
que correspon al primer p remi de Fea
deric Soler als Jocs Flocals. Conca.
Foame. rana tS6. despres eautas veteo:
de l'Aulas apareguts a "1:11 tras de
paper" contra els fleraliater, a inetan.
citas Maeiä Ag rade, aeonreeisi fer cesar aquella campanea de des p rest ig i de
la leste. ales tare tete van ädcner-se
elle une mateixa finitiat els inseirava
i la concillähó foto definitiva. Befarula
el mi s susceptible a l e s faceriee
tres de pape r - . areSi dedicant !libres a
l'autor de "Foes Arsifi e ille". i molts
dels cem a ir e erefe cercaren el redes de
la feete raería.
Amtl. cts mesurar el valor de lee manifestaeions renaixentistes. cal reme un
homena t ee als conreadors de l'art
pelar. El pablic, QUE tot just sabia llega- en caseta, s'hi familiaritza aracies
st fulla peeiedics. "Un tros de parer".
en ésser acaentat. !ligara el noble —
peaser al marge de la intencionalitat ele
ilurs inspiraders — a la idea d'una restaurada. lingiiistica. El fet q ue despras
l'aquest peribeic s'acenseguis que anta
reetalaritat apareares una publicadó catalana. atel dir sin deixondiment eralectiu que fa sertir la llenen de renfan, en l'haeien mechosa els espetas,
nreVinciane ma g ea enlluernats tael rrestiei i extensió de la llenirtra castellana.
afai rt T'odien seepitar aquests ananirm
e e llehoralers del moviment popular
la Renaixenea que assistien al mamen,
inicial d'un retrobareent idiomàtic, el
(p ral. ame una saeta de su perada) censa
nuada, arribaria, erran tothem mermenerais que la eracia de rexpreasie es a la
llengua materna, a lee mis delicades
interpretacions del sentiment.

Els 'libres nous

ells collaboraren en la matean literatura que els catalans, mallorquina
i rossellonesos, i caldria. encara, renunciar a donar una visió completa i
ben enfocada, ans parcial i en certa
manera anecdótica.
Per alma banda, de moltes obres
no podem Precisar ti Ilurs autora foren valencians o catalana, com, Per
exemple, el "Curial e Güelia", en que
solament petites conjectures ens demostren que el copista de l'únic manuscrit era de la Catalunya oriental;
però res no sabem respecte a l'autor
i la seca patria. Alai, fina que documents — trobats per un investigador
català — ens demostraren que Jordi
de Sant Jordi era valenciä, no sc
sabe on hacia nascut, dar lingüísticament les diferencies entre el catete
i el valenciä no apareixen fine al segle XVIII. Darrerament recordo bastee vist ressenyada una conferencia
on es demostrava que Auziás March
fou català. Ignoro el valor critic de
les peores adduides i em costa de convencer-me'n, peral no hi hauria cap
dificultat lingüística. Tet i ésser valencia, Auzias Match es un bell exponent de la poesia catalana; en 1539
en deia Baltasar de Romaní que era
"cavallero valenciano de nación catalán".
I no es que ens s'apaga greu que
malta dels gratas escriptora catalana
Login nascut a Valencia; des del rnoment que escriuen en la nostra llengua importa poc llur lloc de naixença.
També havem de remarcar que

"La Literatura Valenciana"
per Francesc Almela i Vives
Per la diada del 'libre d'enguany,
l'Ajuntament de Valencia ha publicit
un volumet destinat a la literatura
valenciana. l'autor del qual és Francesa Almete.
Aquest 'libre constitueix una perfecta demostració de l'absoluta impossibilitat d'estudiar separadament
la producció literaria dels valencians
i la deis catalans.
La prulja de l'autor a no fer la mis
petita allusió que la literatura valenciana no és mis que una part —molt
important,cert —de la literatura que
és universaiment coneguda amb el
nom de catalana es un error molt
gres.
Tan absurd es estudiar la producció literaria valenciana prescindint
la dels catalana com estudiar la d'aquests prescindint d'aquella. Valencia
i Catalunya, juntament amb Mallorca
i Rosselló, formaren una literatura
única, car escriptors de cada país es
troben barrejats en comente i escotes
literaries i manifesten una perfecta
cohesió i relació els uns amb ele
altres.
Pena, posat que per qualsevca ran
s'hagués d'estudiar exclusivament la
producció dels escriptors nascuts
Valencia, caidria remarcar ben bi que

J. M. MIQUEL I VERGES

LA VERITABLE BARATOR EN
ROBES DE NOVETAT nornia la
trobareu a

EL BARATO
Cal veure els nous assortiments d'estampata per a vestits, a 55 cèntims el metre
i a 75 cintims el metre
Les més precioses Espumilles, en tota la
gamma de colora fina, a 1'20, 1'50 i 2'25
pessetes el metre
La Sederia d'alta qualitat, renovada constantment

i al preu més limitat

Sedes estampades, gran assortiment,
a 2'50 ptes. el metre
>1414444444.0444441444.444+44444

Diunlenge, a4

EL CORREU D'AVU1

Arts

aquest llibret hauria hagut de redactar-se en valencià, cona tants d'altres
treballs publicats en la nació germana.
Hem de fer les següents observadoras al text:
No és segura l'atribució del "Gamaliel" a Pere Pasqual. "Exitatori de
la pensa a Nat a és el títol de la versta catalana de robra de Bernat Oliver, no de la castellana, car aqueas
es "Espertarniento de la voluntad en
Dios". No ES provada la valencianitat d'Arnau de Vilanova. De Jordi de
Sant Jordi no romanen divuit poesics, sine vira, i caldria assenyalar-hi
la infiliencia provençal. Francesc Ferrer, l'autor de -1.o Cotillera" i
"Remalle sobre l'armada", la producen') del qual cal collocar entre
1420 i 1470, fou catalä; el lee d'haver
estat cregut valencia prevé d'una conlució amb altre Francesc Ferrer, que
n'era i que eleve entre 1440 i laso.
iZet ea I l egut danar el titel de "Ubre de les dones" al "Spill" de Jasa.
meReate. [ a y' ell mateix rindiee ben
clarament:
"Lar, dectrmal,
mena:erial,
ncm Spill"

P 373grái aun el rneteix F. Almela
puntua rnalanaent en Is eetta no ataire
correcta edició de 1-Spill". que sant le porta el titol equivocas, inventat
en 1361 per lampressor Joan d'Arces.
La versió d'Antoni Canals del \'s len i Mistral no és pas la primera de
les neollatines, car ell =tela n'hi assenyala una altea de catalana i la francesa de S1-mon de Hesdin, data de
1375. D'Andreu Febrer, ultra la VE7a únicaSiÓ del Dante, no se'n cone j
rnent "alguna peeeia suelta", eine
quinte publicarles el 1923 per Merme'
de Montoliu a la "Recae Hispanique". L'acció del "Tirant lo Blanc"
no es descabdella mai al centre d'EL,ropl, sinó al nerel-oeet i al sud. Finalment, el periòdic valencià "El Mole",
fundas el 1837, no era redactat únicarnent per Josep Merla Bonilla, saló
que també hi tollaberaven Josep Bernal Balldovi i Pasqual Díaz Rodriguez. A mes, Almela copia un
fragment del prospecte de "El Mole"
en cintila i es publica en valencia.
Ens sernbla absurd, ja que F. Ale:lela 5elarnent estudia la preduteaS
dels valenciana, que deetini uns parägraís a les guatee di:migues, on a
més havem d'observar que ratribucie
del "Llibre de Saviesa" a Jaume I
es tetalment falsa i que la intervenció de Pere III en la seva crónica
fou quelcom me; que una mera repaarrada de la reducid de Descoll.
Tumbé hi trobem deeplaeat que estudii Eiximenis, perque en e ll "hay
elemento valenciano". Hi repeteix la
iantasia que el "1-libre de les dones"
servi pel "Corbacho" de l'arxiprest de
Talavera.
Ene hauria plagut malt a-cure
aqueas llihret lliure dels defectes assenyalats, majorment des del montent
que é< deetinat al gran públic, la qual
cosa ha estat el motiu que ens haguem estas a assenyalar-los.
Martí de RIQUER

"Georg Kolbe"
per Ludwig _Tuse
La tan caneguda com interessant
per la seva "internacionalitat"
ció de monografies d'artistes moderes
que, sota la denominació"Junge
khardt
laum1 " , publica l'editorial Klin
und Biennann, de Berlin, la dedicas
el fascicle número 6 9 de la seri e al
contentara escrit per Ludwig Justa
d'un deis escultora alemanys odierns
mes universalment coneguts, Georg
Koibe.
Cap millor preve d'aquesta "universalitat" com la que dóna incontestablement la llarga !lista deis museus
que guarden les produccions escollides d'aquest Georg Kolbe i que compran des de Chicago a Estocolm i des
d'Oslo a Roma. Aquest artista rasqué el 15 d'abril de 1877, a Waldheim,
Saxbnia, estudiä el dibuix i la pintura a l'Acadèmia de Dresde i a Muere, també a París pel 1898 i a Roma
fine l'any 1900. Ad fou quan es comusça. a dedicar a l'art escultòric,
activitat que continua ta traslladar-se
a Berlin, el 1904, en la qual Academia
ensenyà. Les senil obres primiceres
suggereixen torea, malgrat la simplicitat d'origen hildebrandiä, al record
de la sensible modelada) rodinesca,
tot i havent de reconèixer que s'ha
T'ilustre aSsatS 'Hure d'influències contemporinies, puix que alió que senabla haver estudiat amb mis amor ha
estat la plástica grega arcaica i la
renana romànica i gótica.
Si be Georg Kolbe habitualment no
sacrifica l'expressió extremosament
espiritualitzada, tal com ho feia un
Shembruch, per exemple, no per aix6
cau niai en la matussera dirima "estupidesa" amb que un Maillot, la influencia del qual ha estas per cert tan
fatal per a la nostra art plästica, se
sotmet a les Ileis de la "materia".
Res no fa comprendre millar aquesta
actitud de Kolbe com la definició seva
de raes que practica, segons la qual:
"L'art plästic es una Forma ordenada
segons una determinada Expressió en
una determinada Materia".
M. A. CASSANYES

NAFTALINA matra
amesles
"Revista de Catalunya" 81111
posat a la venda a les libreries i quioscos

* ¡oca Floral: de Terrena. —
Hm» acj el veredicte: Premis (ordinaria
Flor natural: 208. " Ele màgies accents".
Lema: "Música liquida". • Accèssit
sonets". L.: "De Ilum
atrae: t.
i de color". - Englagtina: 5c): "Cinc
sonets". L.: "Duc in altum". - Viola:
47 . Les antes del finestral. L: "Musicierne du :alerce". — Premia exteaordinaris: loo peseetes (premi Circo' Egarenca Per meitat, a: 86. "Caneó aspra". L.: "Vida". i 46: "Quatre tites".
L. "D'una ruta". - loo pessetes (Pre.
mi Caixa d'Estalvis, amb autoritzael6 de
l'entitat donadora per a tema !hure):
213. "Tieta Eulälia" (conte, L : "Passió". - 100 pessetes (premi Associació
Catalanista): 97. "Historial de l'antic
vet de Terrassa a Sant Roc". L.: "Sant
Roc glories". - 75 pesa-tea fpremi Unió
Comercial i Industrial): 114: "Triptie
ele sonets". L.: "Jora d'estiu". - so pessesea (mema Gran Casino): 4 q . "A Cecilia d'Albi". L. "Era Esterello!...",
(Mistral). - Premi Amics de les Arts:
193. "Via eterna". L.: "Pels camins
sense camí". - Premi de l'Escala Coral: 2e 5. "El catalanisme a Terrassa"
L.: "Fent membria". - reo pesSetet
(Premi sentar Salvan5): ros. "De la
vida que passa". L.: "Notes de color".
Premi senvor Peles i Barba: No s'adiada:a - van pessetes (prerni senyor
Feerxe t . Per natitat. a : 263. "El genti; de t vetlIlment". " Albada", i '
Canosos del bon temps". L: "Primavera". - roo pessetes. Per meitat. a:
112. "El cantic etern". L.: "Florine
el silenci", i 144: "Narracions d'un aaeadoe a . L.: "Cinegética". — SarceamaTerma. ira de luna: del 1934. — Al f.stis
Ifa,eres, president: - Corles Riba, Schau'
lidSaa-liez-Juon, Oetavi Sa/Mr, votals;
fasep Pons. secretari. — La festa del re-

nartiment ee prernis tindrà lloc el diumenee dia t del mes entrant , a les gua
Teatre Principal.-tedlar.
Calda nue el auters hi sieuin presente
eenecialment representats per poder
recollir el9 premis.
* Un tragnests dies sera posat a la
senda el cinque volum de la colleccie
B. C. A. 1,, "Viatge a Catalunya", de
Josep Pla.
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Premsa

Revista
•11111311113e

El conflicte en peu

L'OPIMO

signación para sustituir la enseñanza
religiosa ni para reorganizar y dotar

Es refereix a la sessió patriótica de medianamente la que hace tomo que
dilluns i a la ja fantora lamida trobn la sostiene el Estado; de uno.s presuRovira i Virgili assenyala que rumí pel Gavera, i dits:
puestos, en fin — ya se ha visto en el
di ja generai la ceceaba que el Tribunal
"Els discureos del senyor Ventosa debate parlamentario—, que pondran
de Garantías resulto un instruntent de
i del senyor Goiceechea seran rnolt las finanzas de la República en el pe_
pertorbació:
aplaudits PCI "seriorito madrileño de 9im0 estado que estuvieron las de la

LA HUMA.VITAT

"No fa gaires setmanes que el senyor Melquiades Alvarez —mig heme, mig espectre— sestenia, en un
discurs, que cal suprimir el Tribunal
de Garanties. Encara que per raons
diferente, noealtres creiem que, en
electe, cal suprimir-lo. Catalunya, per
la part que ti toca, ja l'ha suprituit.
En l'envestida boja que el Tribunal,
de taran prineipi, ha donat contra CataMnya, ha topat amh la ferria resistencia dels catalans i s'Ira rompan
amiesta mala eina eme els unitaris i
monàrquics d'Espanya sollen fe, servir per a derogar P rats:en/lea s la
Constitució de la Repablira i
tus d'Autónoma.
Els tretze han volgut convertir ei
Tribunal de Garanties en un Tribunal
de la Santa Fe unitaria. El primer
acte dels nous inquisidor, ha estat
condeninar a les ¡lames la Ilei herètica de Contractes de Comete. Pera
la Ilei ha ressuscitat i és vigent, i
s'aplica. I els inquisidora, en llar de
ferir o abatre la democracia esquerrista de Catalunya, han prevocat un
formidable alaament del poble.
Cornpte anala Catalunya, senyora
unitaris! La nostra terra no és tema
morta de provincia ni terra tema de
regid, Es terra nacional, antiga i novena, viva i fecunda, que te rotigull
de la Ilihertat i l'ambició de superar
en els temps que han de venir les
mes nobles glóries dele tenipt passets.
els Tretze contra els Deu es
pensaven que antb una sentancia destruirien tot alzó? Prou que s'ha vist.
Per la culpa dels Tretze, el "tnés alt
Tribunal' . apareix avui redurs a una
trista petitesa. En la mossegada sisa
trencat les dente.
Coeta mar, de Ilanear-se contra Catalunya. I cada dia costare mes car."

* E/ Matee. din 27 el senyor Tornas
Reja i Llep donara una conferencia al
Ceetre Cultural "L'Actan(". d'Eaplugues
Llobregat. Desenvolupare el tema:
"Una nova directriu de cultura: Ele
centre primera llibres de la B.C.A.I.".
S'ex/se:mear "Política fiscal de la
Reptiblita", d'E. Isern-Dalmau. Horn
fa avitunt als cotleccionistes.
*

EXPOSICIONS D'ART
LA PINACOTECA
PASEEIC DE GRACIA, 84
Especial* de pintura Catillare d'una
c014ecc16 particular
Vialteu 'stand de la Fira del Dibuli
Importan

* F.rbosició de Primavera. — Setrueix oberta i molt visitada l'Exposició
de Primavera. batallada al Sale de l'Art
Medern, a l'entrant del Parc de Mota- SALA BUSQUETS
juic. - D'ad nocs dies es faran obliIG DE ORACIA. se
gues les adquisicions que ha realitzat
Nobles I °blocao d'art
la Junta nomenada per a aquesta fun- Expoelail del S'aval,
asede Par
cie, el coneixement de les quals renol'Inetitut Cata% de les Arte del Llibre
Fine al 29
vará l'interès Que aquesta exposició té Visiteu
l'alud de la Pira del Mula
per al públic amateur del nostre art
modern, ¡ especialment per al qui segueix teas ele moments del rastre panorarna artistie.

Les Exposicions
SALA PARES

cabaret" i per tots els habituals de
les sagristies que, cona a finals del
segle XIX, encara es pensea de debe,
en llar ignoräncia enciclopedica. que
de tot el que passa en tenen la culpa
els maeons, i es passen les nits somiant davantals.
Però la veu d'Azafia i la dels socialices tindri, en rall y :, ressie a totes les terres d'Esmanya en les mala
la democracia es una cosa viva; en
raes aquells recorte peninsvlare en els
quals hi ha bornes que conegueren la
llibertat, perque sortiren al carrer a
guanyar-st-la, el 14 d'abril, i que han
ternat a coneixer el caciquisme sota
eis Governs lerrouxist e , protector›
de cracics. 1 • Indra, sobretet, mesó a
Cataluna a, on raleen/ estimar la lieialtat dels bornes i el seu liberalisme.
sobretot guara és defensat amb tanta
integritat i honradesa.
A darrera hora, de Madrid (Buen
que la celebre fórmula que avui e!
Consell de Ministres acabaria de perfilar, compren aqueste tres punts: demanar a la Generalitat que auspengui
l'execució de la hei de Contractes de
Conreu i convidar ¡a minoría catalana
d'esquema que es reintegra Si Parlament espanyol; i "la suspensió de les
Comissions arbitrals" (cal capotar
que cient-li al Parlament catala que
faci una tercera llei —per a la qual
és incompetent segarle el Tribunal de
Garantice—, i en tregui aquestes
Cernissions arhitrals).
Si aquesta és la fórmula, val a dir
que no han hagut de rumiar geles. I
s'ha de chr, també. que es veu que no
ens entenen, i que cada dia citan mes
lluny de nosaltres. Després que Cata.
banya ira dit el que baria de dir, i que
es troba en rectitud en que es troba,
sortir amb una fórmula així es tocar
a morts, o si ho prefereixen millar,
estar a tres guares de quinze.
Ara que això no ha d'estranyar perque runa CO9a i l ' altra és l' estat natural dele Gotterns de la República
des del 8 de desembre, i des que el
d'ara s'aconsella amb el Sr. Gambó.
encara mes."

Banderes monàrquiques
HERALDO DE MADRID asseny'a'
la que Madrid esta en plena florida de
banderes bicolor:

"Los fascistas no descansan. Y suponemos que tampoco las autoridades. La censura tiene tan ocupado al
sellar ministro de la Gobernación que
a veces todo es disculpable, aunque se
trate de un lujo exhibicionista de banderitas monárquicas. En la madrugada de anteayer apareció en la plaza de la República una enseba bicolor
frente al Palacio Nacional. Esta maSYRA
fiana, corno ei se asistiera a los proleDIPUTACIO, 2611
•
Tontea 187/0 gómenos de una verbena, en cada árART I ORNAMENTACIO
bol del paseo del Pacifico, cerca del
INQUILINA ALVAREZ COLL Pintura cuartel de loa Docks, floreció un traXAVIER NOGUES
pito rojogualda. Los obreros de VeOrante
P. MORET 'MALLA
Pintura
nteas que vienen -a trabajar a MaFine el 22 de Juny
drid—uno de ellos nos ha comuniVIalteu Petand de la Fira del Dibuis cado la noticia quedaron estupefactos. ¿Dormían aún? ¿Es que el espectáculo de la implantación de la República sólo había sido un suefio?
Comprendemos el estado de ánimo de
SALA PARES estos
ciudadanos.
PETRITEOL.
No dormían, no. El 14 de abril fui
PUM PRORA
Pintura
una realidad. Don Alfonso se halla
EapoolcI6 I venda de la cdHoca6
di Calque! Utrille
en el destierro. Etcétera, etcétera. Y
Fine al 29
procedieron a recoger las banderitas.
Visitar Patand de la Iffra del 0/bule El capitán de guardia del cuartel de
los Docks ordenó que unos soldados
les ayudaran en la tarea, en vista de
que los transeúntes fueron a denunel hecho al cuartel.
SALA GASPAR ciar
Así terminó el conato de verbena
co
CrE CENT 9 .wi
Tei 120 14
monárquica... ¿Hasta cuándo? El caVisitar l'atan do ti Fiel del Dibule
lor y la censura lo dicht..."

dictadura."
Crea que cal formar un alece gOZ=e4
perque amb apestes Coros o tense elle
—millor selle elles—es resolguin ein
emitieres Crear: i es Procuri ,ta crear
. d'alter&
-me
" Más que aprobar los presupueatoa
importa pacificar el agro y la urbe;
dar una solución decorosa a ese pleito catalán. a merced de todas las com,

plicaciones que quieran producirle les
enemigos del régimen; atender al para
forzoso, para el que no hubo atención
en lo que va de arao; procurar que
los arrendatarios tengan una lea. de
Arrendamientos para cuando finen les
contratos actuales; que los manidpies ¡metan ver rescatados sus bienes
comunales: que la Reforma agraria
acelere su ritmo.
Todas y cada una de estas casas
es bastante más importante que los
presupuestos; que esos presupuestos,
peores que los de la dictadura, deshonra de la Repatica, a los que se
concede mas importancia que la que
tienen, puesto que parece embargan
hasta la prerrogativa presidencial.
Para que cumplan esa finalidad e)
por lo que no se aprobaron en el primer trimestre. Mientras estén pendientes de aprobación—pensaron—,
tendrá alguna garantía la situación y
estaremos a cubierto de las consecuencias de nuestros errare,.
Y ahí están agotando el primer semestre y sin que sepamos cuándo
jan a la "Careta'', porque amantes
sesión ...s faltan hasta fin de junio?
;Las cuatro de la semana próxima!
;A ver si el t de julio me prorroga por
otro trimestre el presupuesto de
19331"

La reforma agrària
LA LIBERTAD troba que la Reim stea agraria és poc revolucionaria. i
política toticanistn, perilloso:
"La ley de Reforma agraria addlece de graves defectos. 'f.o es el menor, sin duda, su falta de eficacia re-

volucionaria y su timidez e su entecesamiento. Habrá de ser forzosamente revisada y mejerada en el sentido de llegar a. que de veras la tierra
sea para quien la labra y de que en
el campo español surja la figura del
pequeño propietario, que apenas existe en unas minúsculas zonas de huerta
o pradera. •
Mientras esta revisión y este mejoramiento se operan, la ley no puede
ser torpedeada maliciosamente, como
intentan hacerlo las derechas, para
destruir todo sentido revolucionario
de la República. Apuradas por ti
tiempo, que se les echa encima sin
que se haya podido lograr el intento
contrarrevolucionario, las -deeechas
parlamentarias tantean sobre Pp que
ellas creen que son portillos aulnerables de la República. Y así han intentado forzar la ley de Reiorrna
Agraria cercenando los créditos necesarios para el funcionamiento del
Instituto. La semana próxima las veremos emplearse arrojadamente obre
el presupuesto de Instrucción Pública
para intentar la desaparición de las
instituciones culturales creadas por la
República, y que dan a Espaia ante
loa extranjerbs una figura metieren
y liberal, que tanto inquieta a Ronta.
Hemos censurado muchas veces la
servidumbre a Moscou. Tenemos las
mismas razones teóricas, y además
una ermeriencia de siglos, para censurar la servidumbre al Vaticano. El
espíritu vaticanista, y como una cauta
y sigilosa sombra suya el espíritu loyoliano, resurgen. ;Atención!"

Pere Pruna clou la serie copiosissima dexposicions que enguany s'han
celebras a les sales barcelonines. Dificilment troaarien en els annals del nostre mercat dan una temporada tan tertil com la que acaba de transcórrer, ni
cap de tan afavorida pez' ratenci6 dels
colleccionistes ¡ per l'interès del públic
que irequenta les sales d'exposició. El
fe: mateix que en donar per acabada
apuesta etapa, un pintor com Pere Pruna inauguri una exposició individual, és
prou significatiu, respecte a la permeabilitat que Barcelona ofereix a les arts
plästiques, cas positivament singular donada la reserva que en general s'observa en altres centres artística europeus de
El Govern de les dificultats
mis categoria que Barcelona.
REN ART
Es aisi con EL LIBERAL wtomena
Advocat, Procurador
Si pel que toca a la quantitat el fet
Oloutacie, 271
Tete«, 15217
el Gavera Samper. Censura ose tots els
Stand a la Flra del tabule
mereix una consideració especial', pel
SALA D'EXPOEICIONE
dels
Tribunals, ha insproblemes
eandents
se
supeditin
a
l'aque fa a la qualitat del conjunt de les
Fotografie I cliproducciene d'Ate
provaei6 deis pressuposlos:
obres exhibides els comentaris han d'ésStand • la Pira del Dibuis
tallat
el seu nou desser ben falaguers. Aquesta mateixa ex"Esto de los presupuestos es, por
patx al carrer de Bailén.
posició de Pere Pruna is una confirmalo visto, algo que está más allá del
da) brillant del que diem. Podre discubien y del mal; algo colocado por ennúmero 9, primer
tir-se la tendencia, posar-se reserves al MONTFALCON cima de todas las conveniencias púvirtuosisme, a l'agilitat tan eficaç de
blicas y privadas; algo, en fin, que
Quieres, Gravite, Relleue, Mirras
Telèfon 52899
Tecleas.. Macee Metlluree
no permite el libre juego de ninguna 7
l'autor; deixant de banda aquestes caracteristiques que mai no han estat un 110TERIN. • • FINAL PORTAPERRIERA clase de poderes y que obliga a permanecer en los sillones ministeriales
defecte per elles mateixes, sine per rúa
a los titulares de las diferentes car- A LLORET DE MAR
que el pintor en faci, és innegable que
teras, como si estuvieran atornillados
ens trobem davant d'un home excepcioFira del dibulx
(GIRONA'
o COMO si formaran una sola pieza CLINICA MENTAL "TORRE CANFDERA"
nalment dotat, d'un temperament autèntic
Obres Se l'Humana Fortuny. Gato.
con los sillones mismos.
re, enlvey, cases. aossinyot, Pta.
de pintor, ungit per la gracia mis perver a mataos nervtosos. mentais 1
nes, Pede& Soler t Rovirosa, Rigau
Cualquiera diría que la felicidad del CÓMICO. relata lo Minge dlrector-reslsuasiva del món.
flaquea. Candis, Roseta, D. Morena
país depende de unos presupuestos cleni: DOCTOR M. SERRAT I CARPIERES.
ameres earrau. Berga, vayreda,
El conjunt de l'exposició este formas
LlImona. tfireen. Parlan, Clara, ele.
que tienen un déficit inicial de mil Per a Intormes, adreceu-vos a la melena
de composicions amb figures, retrate i
Pesa. baratlasims1
millones, y que, según costumbre, se Oren o a BARCELONA, elS dIvettares,
un paisatge, pintat amb atractiva esMETROPOLITANA
liquidarán con 1.50o o 2.000; de unos de gualre a set sie la tar Ov a la P:30
Gemida, 31, baliree Sala Mozart
pontaneitat. Presideix la sala una compresupuestos en los que no habrá conLetarnendl. nein. S. ter.
posició amb dues figures i diversos accesso r io , en la qual l'elegancia de lesecucho no minva en res la solidesa del
concepte. L'entonada) vermellosa, apuntalada amb notes dune negres suaus, fa
que el nu de 'Mies fines que centra la
composició resplendeixi delicadament.
Tant en aquesta obra com en el mig nu
del barret, acordat en una gama de
mini, com en el nu ajagut de
citada tonalitat, sembla que Pruna hagi
consultas la paleta dels venecians. El
fons de l'última de les teles que acabem
EL NEN
d'esmentar is de neta filiació veneciana.
L'autor obté els seus acorde i els traspassos, relliscant per la tela sobre fons
colorits que pugen a illuminar l'epidermis de les figures; per això la materia
as fluida i la dicció gens recalcada.
D'aquesta coordinada, técnica en resulta
ha pujat al Cel a l'edat de 6 anys
la qualitat alada dels cenjunts, les (lunas
tendres i emables, que sen un del, encises mis Captivad0r9 de la pintura de
Prima, dibuixant habilíssim i segur. En
Els qui el ploren: pare Caries, mare Clementina, germans
els retrate l'autor ceniuga la seca facilitat amb la sagacitat coloristica, i arriba a
Jordi, Oriol i Eulàlia, àvia paterna Adela Bracons, àvia materna
realitzacions tan simples i elegante com
el retrat de la senyora de F. Rubia i
Neus Vallès, oncles, cosins i parents tots, en participar a llurs
de R. af. afonroset. Entre les altres,
arnics i coneguts tan sensible pèrdua els preguen que en guardin
san notables la noia del test i la figura
de l'anyell que Ilustra el malee.

Les vitrines de les nostres llibreries
el, prestatges dels quioscos t'erectonMs exhibiren ahir amb profusió el darrec Minero — 78 — sie "Res isla ne
Carles CAPDEVILA
Catalrmya". Tots ele sin santereseen
ver l'alta cultura faran bé d'afamar se
a adquirir aguces número excepcienal Al O 8 LE - PRIMA REDUITS
de "Revista de Calofriara" abans que, PALLAROLZ, P. do Gräola, 44
com l'anterior, s'exhaureixi.

Claudi Bien) i Clota

Francesc Riba Arderiu

un pietós record.

Barcelona, 23 de juny de 1 934.
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LA NIT DE

Araeameeit frustra

Un policia, malürat estar
ferit, fereix un atracador
deté dos més
i

SANT JOAN

25 JUNY 1412

EL COMPROPAIS
DE CASP

De les fettes que se celebren a l'estiu.
la revetlla de Sant Joma és, Patser , la
.E! dia 25 de juny de l'any Loa els
mis alegre s popular de totes. Te, oea Casp elegiren
mes, sobre les altres la característica compromissaris reunits
a rei de Catalunya un castellà. PaAhir, a les castre del mata davant les eis mil pessetes que sol portar el
que sol ésser anunciada amb molta and• per
gesta
elecció
parteix
el
aeriode des:sintió,
destinado
al
pagantent
de
de la fabrica dele Succeseors de Erancipació per einducte de les salves a
:ese Vila, situada a la carretera de jornals als obrera de la fabrica.
v de la nostra histäria. Ferran
carretilles o terratrèmols que la quiten el sea darrer Ilibre "HisEls cinc individua se eituaren esJ a Verneda, de Sant alerta slii desxalla acosturna a disparar beri be un Soldevila
a" aclareix suf icientenrotlla un t et sangonent. a conse- trategicament pel Itoe estilentat, els
mes abans, i els grana el dia de la re- teria de Catalun y
ment
aquesta
"glòria jurídica". Per a
gitanea del qua; resultaren dos ferits. quals eren ele que 'serien de realitzar
vetna.
ell, i per a noaaltres, no es cap *birla,
Un presumpte atracador i un agent 1 atracament. Un altre. un tres aluna,
fli ha alegria al eel; lau ha alegria
encarregat d'avisar l'arribadi del cade policia.
una s farsa'', la mis cruel que puf
a la naturalesa ; i al vespre, en (cc -se sin6
una eleccia, canta
El gerent de l'esmentada tabrsca sino, i l'altre a la part oposala, per
fosa, esclata arrea al pla ¡ a la me- sofrir un noble. Fou
ta; d'avisar si de cas es presentara la
es el senyer lose, Lreu.s. el qual ja
g de les ciutats i als justicia arnb totes les aparences de Su/ai
m
ll
al
be
sanas/
dietar. 1 és que en l'esperit de tots
ia unes setmanes que va ésser víc- parella de guardies divas que presta
reC00$ Mea. l'incendi alegre i ence¡sa
tima d'un intent d'atracantent Quan, servei tsr &aun lloc.
Pe a sdnatge s que la feren possible Isscongador de les Soguera tipiques.
a primera hora del mati, es dirigia a
La cono/a:lució no va sortir-los bi.
-vial'espcuót,nr
La
tradici6,
amerada
de
sentir
pre',a fabrica. acompanyat del oeu iill i En les seves dcclaracions, tal com ja
del bé de la nació. A Casa es cogon a densies noves i de records i d'es- tra
de dos xofers. Poc abans darribar-h; hern dit, es negaren a manifestar el
mete' una ininnitat. cae ea falsela un
perances, es plasma en les Ilengiics
els barra el pas un taxi. en el qual motiu pel qual es trobaven en aquell
es Miga fa vida d'un noble. Uns inf ac que pupa enlaire Ilansiant capar- dret.
viatiaren cinc o sis individua. dos llos. Al cap d'unes guantes hores
inentiders dc sentisnent s —
nes roges t espetenegadores, en las- teressats.
,l • ells vestits de guàrdies d'assalt. Se dincomunicació, pera, acabaren per
moseia de la gent que es traspua en les parlaven cts nom de Dau i—obrasen
emportaren el senyor Creas, el ses: zenfesser . ho tot: elle que havien fet
per petiteses terrenals , assumiren
explotarme deis coets i dels mons iins fetas
ssll i els dos xofers fine prop de la i tot el que tellien en projecte. Degut
la
repeesentacia
del
poble,
per
obrar
a tal extrem que hi ha =sesenta i noca
Conreria, ¡ els ficaren dins d'una coya, a aq u estes declaracions, ala sabut
on fa l'efecte d'una guerra; en le m- mas lliurement centra ell.
an era tingueren segrestats fine a que els dos individua que esteren de.
Perú la culpa no tal veure-la entre el3
ezcles dels flama i de les redes multin'Aja tarda. Al senyor Creus li exi- tinguts a la Comissaria General d'Orno
descansen
mai)
is . Era de Preve ur e C111/
—I
colora ; en les caneens que se semen per compremisaar
giren una groosa quantitat en con• dre Públic feren els que, junt m'ab el
sa—Sí, de tant en tant ele atropell a un auto.
tot arrea, tatst a la banda de mar :ont actuaria aquel tribunal. Els respon
:efe de restat. Degut a una serie ferit, varen cerners e l'atracament a la
evitar
la de muntanya. L'alegria, exuberant, ales eón els ncC }reales s'aleve
•e casualitats, toses les quals resul- fabrica de les Manufactures Resini
aquello
1
en.
r
aquella resella. i no ho fe
precedida per les típiques caqusa
:aren desfavorables per als atraca- des. Una de les pistoles de les guate
catalana que per interesr a s particular;
A CLANES
Un conflicte obrer en porta és
slare — i una de les quals ton el perdi s'ineauta !a policia es la que fou roba ,
pinyons i cierres.
l'ohra de :celan: que co
d'ésser detinguts —, aquests es veie- la al "sereno" d'aquella fabrica.
Alegria que dura fina que aura e! sol dificultaren
aquella moments era necessaria. Perren ebligats a deixar-los en llihertat.
i que culmina en uns ensartara panta- metre que sentenciés un tribunal conatiAquest va éeeer el primer atracascnse poder aronseguir la quantitat ment que efectuaren. Cena que ele va
gruèlics, els Atada se celebren a lTscu- tuit amb coaccions i por era una gree.
J,ue havien exigit al senyor Creas. sortir bé, i ara anaven curto de diIlera, a les platges de fora i a les fonts equivacacica I els catalana no tan sals
S'hagueren de contentar amb daca- ners, intentaren repetir la sort.
tosquetanes. Tal dia coas abir, al mig- ho permeteren, sinó que tins acataren la
ceates cinquanta pessete.s que portara
Mulo els diners robara a les Manudia ja es comencen els prepararlas de sentencia injusta.
Li sea fill a la cartera i un rellotge. factures Reunides es compraren vesGirona, 23.—El conilicte de la
la revetlla. Al vespre se celebren bella
Si parlen de responsab l ea, haurem de
D'aleshores encä la policia havia cite elegante. car es dedicaven a reSafa. de Blanes, presenta tendencia a
populars, inuminacions i músiques arrva•
carn fa oidevsla — per
muntat un servei de vigilancia per tal córrer els bella de lee harriades exde
franz
ambient
cordial
i
empitjorar.
Una
brigada
de
paletea
que
Un
En
La gent es desborda, disposada a fruir. comencar
i
l'Eletricitat
El
Front
Unic
de!
Gas
de protegir el senyor Creus de pessi- tremes i presumien de "castigadora". bon humor. Lyceum Club ha celebras treballaven a les obres d'emplee:6 de
recriminar dur a m en t el ret Martí l'HaAixí
que
es
fa
fose
esclaten
els
canas,
Aq sest rei, conscientinent, 'va deibles egrese:ces.
Fou detingut també un altre dels amb u/1 sopar el seu tercer aniver- la fabrica en nombre de sao, han esas tramet, arras prec de pualicació, una en un tiroteig intens i cantina, que Ira mi.
Ahir al mati. l'agent que fa servei individua complicas; en hinterm d'a- sari.
abanslonat el treball. Han secundas la nota l'excessiva extensi,i de la qual ene fina a la matinada. Les estrelles de la xar els seus pobles abocats a un greta
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que batirla pogut resoldre
,Ze vigilancia d'engl d'aquel' fet a la tracament d'ahir. S'anomena Josep
Ocuparen la preeidincia el conse- seva actitud 200 obrera de la secció
donaran els redactora de notes of icio terna sembla que s'ajaste amb els i no ho fiu. Fou feble. Yo comprengue
fi:nrica esmentada. s'adonä que peis Suez Martínez, é till de Lorca i te Iler de Cultura, senyor Ventura Gas- de claesilicació de la seda.
meta
que
hi
ha,
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voltants d'aquesta es passejaven tres vint-i-quatre anys, amb dornicili al sol, que ostentara tambe la reprela ver noular, penqui pogueren mis les
També han abandonat el treball
‚as
o quatre individus. els quals pel seu carrer de Jorba, 3 0, bajaos, de la bar- sentació del President de la Genera- per solidaritat amb els acorniadats, els
mires pròpies i les peeferencies idas,
En nesmentada nota s'historia el conpodem comnrendre com un rei tan
aspecte, per la manera de mirar vers riada de Sant Andreu.
flicte latent entre el Frotas Unic i les
lisas: Maria Carretela, presidenta de obrero d'una altra fabrica.
I.a revetlla celebrada ahir a Barcelona Ide
la al3rica i pel temps que feia que volLyceurn
Club;
Josep
Fontbernat,
eran haHi ha el propassit de declarar la Empreses i es crida l'atenció del Govern feu de les mes anitnades que hem tingut patriota obres tan malament en un proAquest
individu,
igualment
tasen per aquell lloc li inspiraren 505- viest elo altres, va confessar que representació del president del Par- raga general indelinida densa, dilluns. de Cetaluma i de les dites empreses so. oeasi6 de presenciar. Des de Primeres blema de tanta transcendencia per al seu
pite.5.
bre el fet que havent estat coman/ata hores del vespre l'animazió pels car- noble. Arnb la seva conducta deseareva intervenir-hi. però que en ocórrer lament, i Maria Parallada, vice-pre- obligant àdhuc a ranear el corriere.
Prepara la pistola i es dirigí ai lloc el fet es trchava a la banda esposada, sidenta de Lyceurn Club.
El comissari d'Ordre Públic ha tra- que el primer de juliol vinent els Pa- res principais de Barcelona fati des- ritzi Jaume ¿'Urgeil i dona coratge als
on es trobaven. En ésser-hi prop. els vigilant per si de cas vela la guardia
altres pretenderas. Per alma part, la
A l'hora deis parlaments feren (15 mes a Blanes 25 guardies civils per !roas tindrien preparats. d'acord amb la
acostumada.
ordena que posessin les :nana enlaire, civil.
de la paraula la presidenta del Chlb, reioacar el destacament de 23 q ue ja ponencia obrera, tots ele reglamenta
Ultra els balls de reme i les ballades noblesa desmesurada de Jaume fea pesresistint-sli aquells de primer moafasia
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poeta
Josep
M.
hi havia, ner tal d'evitar coaccions interiors pela quals loa de regir-se 5 llo- sie sardanes, dels quals s e'n celebraren sible la sentencia desfavorable.
Va sentir els treta i ia fugir cormees. Els repetí l'erdre. arnenaeans- rent en adonar-se que l'intent d'atra- Segarra. Carles Solderila, R. Suri- i garantir la Ilibertat de treball.
1 ultra tota aquesta manca de
rara convingut en els paces vigente, molts a les barriades extremes de ia
los que dispararla. Alesheres. un careent havia Maceases.
nicht Seraies, Remen Xuriguera. JeEl sesear Ja ranees esta deeSclit a lizo ara os sasa fe reo. Amb aquest ciutat, es dispararen selerneement falles sentir aolitic. cal posar-hi la candid'ella, que s'havia posat la me a
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esprocedir amb la màxima energia con- motiu, s'advertrix la possibilitat d'un importante. Una al carrer del Setge de dese dele representante de Catalstnya.
Manca detenir el cinqui. Horn crea sela but g ara interior de namericana, va que ho será aviar, puix que la pedida criptors madrilenys Gómez Hidalgo tra aquesta raza
eral conflicte puix que els organismes i714, al Poble Sec; l'altra, a la Randa Qui hauria ererut en una solueid paC.
t-eures una pistola ¡ dispara contra posseeix les seves senyes i cenes/ els i Rivas Sherit, i clogué eis parlaments
Cate constitueixen el Front Unir estan sIe Sant Antena i una alma entre l'A- cifka: sQui els feia perdre el temps en
l'agent, al qual toca en un dels disel
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proescalas a eemplir. des del dia primer v:nada Mistral i el carece d'Entensa. ceses que no importaven per a la. Sucnoca en acostuma anar soviet.
paras que féu a la cama dreta.
cessió? 1 mentre els enemics de la soLa policia eieetua un escarcen al diga elogia a l'obra de Lyeetun Club.
del mes ene ve, tos alla que consigna el
En sentir-se ferit, l'agent va
Hi acudi una gestada dalerosa de ce- lució catalana entrareis a les terres de la
La
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Club,
senyora
Macanveni signas el 14 d'octubre de l'any
parar centra el seu agressor i el feri domicili d'un dels detinguts, sense re- ria laosich de Serra, llegi les adhelebrar la revetlla.
confederació amb armes ofensives i perhaSsat.
sultat. Unicament al de Sandoval Coal coli. Aquest caigué a terra. MenLa mica de pluja que va catire a pri- suasivas_ amonestaven forzarnent Jame
b à un, espesa unes y ergues de cuico siana rebudee, i amb el desig de tots
trestant eis altres dos iugien.
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d'Urgell, que, tumbé per la foro, venia
Malgrat la ferida. de la qual li ra- i uns escrits, els quals entibia que no celebrar molts aniversario, acaba
seguí deelluir la magnifica reyes:Se.
oposar-se a la invasió. Que innocents tojava molta sang, l'agent persegui els tenen cap mesa de relació amb el aquesta feota, l'ambient efusiu de la
A la marinada es por dir que la du- ren els catalana del C,ompromisl
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Quant al ferit, despréa désser esalos i posant-los les manilles. Un top
La policia ha efectuat la detenció
amb la cistella ben proveida de e/cejara, i lo picardia castellana. hi hacia ríaseels llagué eminanillat, els llama a uns minat pel metge forense, es creu que
d'un individu de nacionalitat italiana
a l'Estantes, a presenciar la sortida del res d'una tiara er, litiga I is innegable
t'- s ers de la fabrica, els quals, en sen- aviar estará. curat. Te dues ferides,
sobre el grial recauen sospites que
sol: 'alma, agafi el mateix este, anea:. quo per a ajudar aquest interés papal,
tir e, soroll dels treta sortieen al una d'elles al coll. La bala li entra
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DispenLa revetlla de Sant Joan, que comen ime un excellent collaboracior. Ara que
L'agenelou traslladat
tina associació internacional, la cenL'alcalde. senyar Caries Pi i Suiyer, ca amb esclats muela:osos, acaba amb els cene dots miraclers fallaren davant
sar; de nasset .5.f arii, en li fou apre- ta. interessant-li la pell. Cas d'havertral de la qual radica a Buenos Aires. va rebre ahir al mati la visita de la se- caneen'. les quals són cantades amb lusa un poble que no entenia d' intere ses de
ciada unadie. ricla d'arma de fue a la li entrat un eentimetre mes endins,
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Emma Pilloud, vidua de Gamper, maja mandra, precursora de la son que tigres ni d'obediències
dret,a,
arnh
entrada
per
la
banda
cu ixa
i restia esplèndidament. A mas i del senyor Marcel Gamper, els quals guanya, aixf gute el sol s'alça majestaas
del davant i probable sortida, de pro- tantaniament.
I corn a conallari a. rota aquesta caEn la seca decienta:3 aquest detinacompanyava el vice-cansol de Suissa, darrera la cortina de la Trae el cor chils mindula hi ha una compra j vena de
neatic eeservat. Després de curat fou
La pelicia va cletenir ahir _loan 1,-- despenia molts diners.
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Es repugnant un comte de PaEn esser detingut pregá a la peditraalladas a la Clínica de L'Allano.
nd, el qual esta censen:tus com aun dels
barcelonins.
Avisada la polieia, sortiren uns cet- lloc esperant les ordres duna deseo- Iladres mis importants desee els que da que en cas d'ésser expulsar no ho Ii agraden tome les atencions rebudes
llar:, que a canvi de la seva dignitat rep
que
en
treure
la
pistodeu mil Lorins d'or, I de tota aquesta
fos per les a-enteres de Portugal o del senyor alcalde i consellers amb maoperen a Barcelona.
a " anlb agellfs de la Comissaria Ge- neguts. Digué
neral d'Ordre Públic, fent-se arrea la, se li va disparar.
conjurasiö, Catalunya encara en sofreix
Fea temps que la policia el vigilava de Freno, ja que en cas d'entrar tad de rhomenatge a la memòria de Joan
deis des detinguts, i conduint l'atraQuant a l'agent ferit, continua a la perquè ii inspirava sospites. En el mo- en alguna d'aquestes diles nacions Gamper, i lliuraren a l'Ajuntament els
les conseqüencies,
cador ferit a l'Hospital, on li apre- Clínica de l'Aliança. Li fou efectuada meas d'ésser detingut anava a entrar en seria mart.
albures que els (oren oferta sie• de la
tanmareix, en e/3 nestres dies, tareciaren dues ferides al con, amb en- una radiograiia per tal de veure si la
be, hem vise com un tribunal sentenAtats aclimata antecedents i a fi de mort del gran impulsa, tel haber per
un pis on no se sabia que hi visques actrada ¡ sofalde, de pronessie menys («ida li interesara algun teixit 'es- tualment. La policia s'incauta d'una retire si esta reclamas per algun de- tal que paste a engrossir l'Arx.0 His.
ciava contra Catalunya. Un tribuna; de
Ilesa ja que de primer momees no se portees.
tràfecs i comhinacions nllicutes, t cut
quantitat de generes rc,bats; entre liase gren, sban demanat antecedents teric de la Ciases, donatiu que d seDurant la nit paseada el vetllaren gran
sabia si li interessaven algun órgan
també era instigas — is — per uns Inen ambdues nacions, ja que el nom ayer alcalde els ag . ai n'oh sinccument.
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important.
desitjables que un dia pretenguerea (ce
que ha donas es creu que és feas.
El jutjat, colla sigui que només té d'argent que foren soslrets d'una casa
Els altres dos detinguts foren conAhir es constituí el jutjat una revolució catalanista. Ella, que s'aduits a la Cornissaria General d'Or- un detingut a la seva disposició, puix del carrer de Rull.
nomenasen "els guardiana del catabaTumbe s'incauta de gineres valorats
dre Públic. L'un digné que s'anome- que la policia encara no li ha llamar
número 15 a la Plisó
nierne". ara pequen contra Casilunya per
nava Josep Sandoval Martínez, de els altres, ha dictat contra el ferit de- en unes vuit mil pcssetes, robats d'una
tina interesaos d'uns no-catalans. I es
diese anys, fill de Bullas (Múrcia), tingut ante de processarneet i de pre- casa del carrer de Parlament, i d'altres
meravellas que els ui sellen una anima
d'ofici talador de cota, i domiciliar al sea d'acord ardo la Uni d'Ordre Pú- que van desapareixer d'una altra casa
tan delicada — a)xi ho deien —. ara no
de
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carrer de Pla de Torres, número 4. talio Atenent-se a aquesta Ilei, li será del carrer
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comprenguin el seu pena t. I és
de malt valor.
baixos: i l'altre, Cristóior Valero Na- tramitas el sumara
encara els és un morar de isli3ria Quin
varro, de dinou anys, fill de Cuevas
Juntament amb els generes recuperats
• ••
Oranier
Barrera
patriotisme de batista! Alzas és revelaa sexis per llurs prode Almazón (Almeria, i amb domiEn compliment del d'taessat gel tonvespre d'ahir va i reconeguts com
cions de Flor natural i de mèrit miliA
darrera
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pietario respectius el detingut fou posat
es cons_ tar. I cono els catalana del Compromis
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primer pis , primera porta, de la bar- poder ésser detingut l'últim
a la disposició del Jutjat, el qual lt estä
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Ben
que feltava detenir com a complisat
riada de l'Hospitalet.
isa s'efectua cap negociació. A les fa- catas retirase la mejor asad dels anuo- per tal d'efectuar les diligencies relatramitant el sumari corresponent.
indignats. Desunen seny ver a prestar
A aquest darrer li ion trabarl a una en aquest intent d'atracament. El dit
briques es treballa gairebé normalment. cis provisionals de arap 5 tela del ser. cionades amb la querella que té pre- fidelitat a una sentencia d'un tribunal.
Pistola. El primer no portava cap individu s'anornena Francesc Gomade
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Oh, la justicia d'aquests juristes! Na
rin, de dieou anys, fill de Murcia.
LA NOTA DEL "RADIUM"
arnla.
de' quedo, a causa de regidor senyor Granier -Barrera per comprenen que la prudencia, unan pasDigueren que el dia abano un des- Nega en absolut que estigui compli- Per la netedat de la via
"Hem arribat al punt intensiu del llar mal estar de conosaacias , desdeia suposades injaries.
sa <lela límits, es covardia. I que la
cas
en
aquest
fet.
No
()batees
ha
cona.
les
armea
citant.
conegut els llaur
nostre emitiese. Si; setnianes de Iluita Idl bon nom de la cito s e . El susdit con.
Pels volts d'aquesta hora, amb l'au- Patria sotmesa está zer sobre de sets
los, de passada, perque acudissin ahir fesas que havia tingut intervenció en
formidable
han
estat
suficiente
per
a
que espontäniament, i sen- tornabil de l'alcalde, es trasIladaren ele tribsinals.
pública
sellen
confia
al lloc on es produi el succés. Afegiren l'atracament a Indústries Reunides, s
poder aiirmar d'una manera innegable
requeriment directe, procedi r an els a la presa, el senyor Granier-Barrera,
Ara, que nosaltre no harem d'imitar
q ue ignoraren el motiu pel qual ioren societst anónima.
que nAsseguranea de Vellesa i 'avala industrials a retirar de liara respectase el seu advocat defensor, senyor Sala els catalana del temes del cornpronds
La detenció s'efeetua al seu dornicitara.
sedese
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una
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tangii
Berenguer.
i
el
sea
penetrador,
stabliments els anuncia transita:1s que
de Casp. els q ual s esperasen de la ProEl senyor conseller de Circulació i
En els primera momento es nega- cili, situar a la barriada de la Tornyor Puig i Roses. Tarnbe l'acompas videncia la saludó del pies. Cal evitar
ren a ésoer mes explic,ts. S'estan ient rasas.
Policia Urbana rep continuades quei- ble. Aj ad será el fruir d'una yaga que es tra ba% en aar a lles scsullsions.
'oyera un policía.
recerques per saber si prengueren
q ue els catalana futura ens reeriminite
xes relatives a restas d'abandó en ami) carácter regional ha pres proporEn una %ala de la presb tingué (ion de necio, cosas nosaltres ho hern de fer
part en el segrestarnent del senyor
aue tenen les proximitats dels seas cions enormes fins a l'extrem que la
ha
volgut
enfrontar-nos
amb
burgesia
negaren
rodonament
l'acte
dc
la
diligencia,
en
la
qual
pres.
dels qui. en semblants ocasions, no deestabliments els propietario d'adsniCreus. Ells ho
nistracions de Loteries i de restau- la resta de la classe treballadora. Aques- Un presumpte complicat en taren tleclaraciii el director del "Full fensaren do ltnere5N0S de la Patria.
en preguntar-los-ho.
Oficial", el corresponsal d — A 5 C."
rants i bars situats a les principals ta tiCtira emprada contra nosaltres no
Els dita detinguts no tenen anteceManuel CRUELLS
ha donat, ni donará, cap resultat. Cada
i el processat, setwor Granier•Barredents a la Comissaria General d'UN
vies de la ciutat.
el tiroteig del Parallel ra.
s'escota
jora
que
la
classe
treballadora
Acabada
la
diligencia,
el
senyor
dre Públic, on no consta enlacc que
Pel que respecta als primers, ha de
Granier-Barrera se'n torna al seia
hagin pres part en cap acte delictiu.
recordar oue es abligrtori tenir dis- admira ti/6s la lluita gegantina de la
mitil, acompanyat del
Tot i això, hom creta que formen Part
posada una panera on els jugadors no nostra organització. Tant és alai. que
El triomf dels roserisfes
El dia la d'aqueas mes, el senyo" afavorits per la sort puguin dipositar ei Foment del Traban Nacional ataca i
Procedent de Clinie, ha
deis atracadora que encara amen
• • *
Antoni Simó, constructor d'obres, va les participacions que acostumen a denigra la nostra vaga: esperant cada ina r easat als calahossos de la Cornissense Coser coneguts.
catalans a Bagatelle
Cona a dada curiosa, cal comentar rebre un anónim en el qual era ame- llançar despres de consultar les Ilis• dilluns quin será ('estas de disciplina seria General d'Ordre Públic Juan
L'alcalde Senyor Carlee Pi i Sunyer,
que tots tres sOn obrers de la fabrica naçat de raort si de cas no dipositava tes, i espera que no será diiicil als deis nostres afiliara. Pera com que els Samitier Sólan. Ial r El Gravar, del ahir al migdia va anar a visitar al seu
indústries Reunides - , del ca.rer de una quantitat en determinas lloc.
administradora de tenir colas- tensares associats saben que els espera qual se sogiita, que prengué pan al sionsicili e Canseller Regidor sensor
No Va fer-ne fl5. Ahir, pero, en senyors
Corts Catalanes, numero t8,, oh. fa
Noticies rebuclea oficialment pel
tantrnent nets els voltants d'aquestes una victória, es nuntenen ferms cera un tirotei g contra la foro. pública, °col-- Emili Granier-Barrera.
poc mis o meny-s un mea, leu tesones una de les obres que construeix al paneres, tant pel bon aspecte de la sol home, amb aquella dignitat pecu- regla fa algun tenspe al Parallel, en
Seesel de Pares de Barcelona conTambé l'anaren a visitar molts amics firmen
un atracament. a la rnatinadä. H i e;‘- carrer d'Alegre de Dalt, de l'Hospi- outat com pel concepte lue Ilur es- liar que és norma en la Costra oreanit- el cual resulta mart ragent senyor
el trionit obtingut en el Conzació federalista.
traren, saltant per una (sentina, uns talet, es presentaren das deseoneguts.
cura de Rones aoves de Bagatelle
Duran i ferit l'agent senyor Botey sens. I.a seca muller continua melena.
desconeguts, els quals arnordassaten F.I senyor Sinió no hi era i en !loe tabliment ha de mereixer als ceno.
sParis), pels nostres roseristes jerezEl detingut CO presenta a l'Hospital
••••••••
Anem a la implantacia de l'assegu.
Una cosa semblant ha de recomaels serenos i se n'emportaren un guata. sets hi havia el seu acensa. Els dos
nacionals Pene Dot i Manuel alarmé,
ratica d'InvalidcSa i Vel leta, com a ga- Clinic perquè el careaste d'una lendeseone g uts ii digueren que el mata- nar als propietaria de restaurants, ca- rantia i seguretat en el seu eadevenidor da de hala dos dies slesprés d'escames
titat en metallit.
Fui
aquest concurs, com el nostre de
El jutjat de guardia, que era e! sien a ell si no feia per manera que fés i bars, especialment en aquesta a les persones que han deixat la seva agoten tiroteig.
Pedralbes, no es concedeixen más que
número sie, formas pe l jutge setyor el seu germà els niurib la upcittritat epoca en la qual s'intensifica el des- joventut en crear i augnsentar una indues medalles d'or, una per als rosers
patx a les serrases. Una mita de
Davant el Jutjat, que comparegué
Adolf Fernindez Moreda, el secre- Que Ii havien demanat.
nacienals i una altra per als rosers escura per part dels cambrers i alguna dústria que es una riauesa de la qual so- a l'Hospital Clinic a rebre-li declatee senyor Antoni Codorniu i l'ofi•
trangers, alai com tres o quatre certilancees
gaudeix
la
burgesia.
que
alma
recollida
de
papera
dels
panació,
"El
Gravat"
es
negä
en
aboCruz,
comentaren
la
lescal senyor
ficase de merla La medalla dor l'ha
quetets de :mere. tapo de cervesa, etCompanys de "El Radiase": Fermesa lsa a declarar com fan ierit. L'infortruecas,' del sumara acudint a l'Hosguanyada
a Paris la rosa del senyor
tetera, eritaria l'espectaele deplora- i serenitat, que el trionif és nostre."
me medie que es dona arran
pital per tal de rebre deelaraei6 a
Dat anomenada "Angela Mateu'. i
ble que acostureen a oferir les pros
l'atracador ferit, i a L'Aliança, per.
El Comité Federatiu i Comite de Va- gressar a l'Hospital diu que la ferida
el
certificas
Cusir per a roseta sarmenxisnitats l'aquests establtments, actque declares l'agent, ferit igualment.
que sofreix "El Grarat a Ii havia estosos, el "Ga y a", de Manuel Maneé.
inio les d'alguna de tnolt primera ca- ga de la Federació de Sindicara "El Re- ta t ocasionada fea dos dies.
Atenent lea no:sabrosee quesos
Cal
fer
notar
que aqueets estira dels
• ••
dium" (Asa a cnneixement de totes les
tegoria.
.aquestes circumstancies fereti sos- •
tus seins a causa del funcio- :sastres conspatricis han estat guaNe crea el senyor conseller que ha- Juntes Comarcals que convoquin re- pitar que havia pies part en aquell namenr dedo altaveus installats en di- nyats en competencia amb tots els
La policía va continuar durant tot
el dia treballant per acabar de desL4 (solida va detenir ahir a l'Hm gi de fer cap Ara apeHacias sina al unione generals extraordinàries per a tiroteig, i per aquesta causa ha que- 3
es si,, establiments de la Rambla, amb roseristea mis famosos del man, hacobrir els individus que formasen la pital e t Plan Sánchez Hernández, el boa sentit i ciutadania des propieta- avui, diumenge, exceptuant la comarca dar detingut en ésser donat
vent posat molt alt, per tant, el non/
tercer
el
el
consegiient aislaran que promouen de Cataluaya. El coser "Angola Maria
dels
referits
establiments
per
obqual
está
consideras
corn
banda que tractava de realitaar un
de narcelma, la qual la celebrará desea, mentreatant la pelicia practica Sirves.
atracament davant de la fabrica del del!, atacadora que cir c ula ve n Per la tenle la carretel as d'una deixadesa que
!hin
andicions,
el
conseller-regidor
de
ten", pot Esser visitat a les platatigacions per tal de comprovar si en
dilluns.
senyor Creus. Farreasen la banda carretera cl'Esplugues fa uns guante res no justifica.
bandes del Consurs de Pedralbes (PaCireulacia ¡ Policía Urbana, senyor
efecte prengué part en agrien lea
cinc individua. El seu cap era el que dies, atraeant tots els carros que hi
que
"El
Gravat"
és
eonegut
cene Bernades, loa ordenas, fina a nova lau de Pedralbet), on porta Si númeSe sah
resulta (tris durant el tirateig, i s'a- transita s e n. Com es reeerdarä, s'enro 67, iota de concurs, per isser al
entre els elemento extremistas, i ti hé <mire, i fina • tant que no es procedeixi
nomena, com ja hem dit, Joan Corta taula un tiroteig entre els agents de
serene Dot mimbre del jurat.
pulirla i el, atracadors, a conseqüens'assegura que a falta de treball es a una reglamentació definitiva respecte
i Colonia.
Al mati s'havien reunit en un bar cia del qual un d'aquests va resultar
a llorara siguin suspeies lea &salidos»
dedica
a
recollir
desperdicia
i
draps
de Sant Andreu per tal de repartir- mora
sells, es crett que aquesta ocupada per part de rota els esmentats establa
El detingut nega que hi llagues pres
se la "feina". Es tractava d'atraear
Llegiu LA PUBLICITAT
ii Isa servit únicament per a despia• menta de la Ramblr on funcionin aquests
el camió de la fibrina Riera, la qual pare. pees va incarrer en centridie.
altercas exterior'.
esta situada prop del lloc on es des- chane en saetar d'aclarir el lloc on
tan la policia.
enrotlla el succés, i apoderar-se de es trobava aauell dia.

El sopar del tercer
aniversari del Lyceum La vaga de la S.A.F.A. Altra vegada el gas
Club
i l'electricitat

Un traficant de
dones, a la presó

L'homenatge a la memòria de Joan 6amper

Detenció d'un relmntap sos de categoria

El procés del Sr. eranier - Barrera

La vaga de con-

tramestres

La retirada dels

rètols fastigosos

Un constructor d'obres
amenaçat de mort

Els altaveus de I a
Rambla, obligats

a callar

Detenció d'u p presumpte atracador

GOTAS ANTIDIABETICAS

• MISERACHS •

Propagueuld -

SP
Bugby
Després de l'Assernblea de

la Federació Catalana
L'Assemblea general ordinaria, els
acords mes importants de la qual ja
publicarem en redició del diniecres.
ha p osat de manifest una cegada mes
rescassetat de mitjans económica amb
q ue es descabdella la cinta del nostre
rugby nacional.
Es de lamentar que les iniciatives
del p eirner oreanisme oficial del nostre esport restin limitades al marge
eecarransit deis in g resos q ue Pron ar
vida no massa-donecilubs.a
fintreixent dels quals els obliga amb
una recta freqüència a no satis:e/- ele
seus deutes a/1lb la regularitat que
hom desitja. Lé es not dir que a no
asser l'ànim esforçat dele bornes que
composen el reauit mac la d'aficionals
"autentice". alai, subratllat. que en els
greus moments de crisi perquè pasea
el rugby posaren al servei de la causa totes les seres energies, en detriment gairebé sempre de la sera hutxaca, ro tindraem aval necessitat d'escriure apuestes ratIles.
En resmentada Assemblea hom P e
de-saderlubonipsc
la Generalitat de Catalunya i VAjuntament de Barcelona, que manifestaren per boca dels seus representante
la decisió d'enmarar els interessos del
rugby català. únic esport en la nostra
terra que pot ostentar oficialment
arreo del man el non' de la nostra
p atria. Sabem. pera, el dificil que ele
és als es p ortius catalans a inclusaa
en els pressu postos de les dites comoraciuus una subvenció fixa, per la
qual cosa, a risc de pasear per esciptics , acollim acuestes impressions arnh
tata mena de reserves, si bé experiMentariem una grossa satisfacció en
veure confirmats aquests bona desigs.

Femeni i d'Eeports, en ha de celebrar
uns festivals de natació amb l'ermita (emeni dels Enfants de Neptune. • Formen l'expedició les seneoretes Pares.
Reyrnat, Valles (M.), Albert, Valles
(N.), Laurent i Valls, acompanyades per
la sencoreta Victòria Altaba, de la Junta Directiva del Club.
LO estraaaer, a nacionaLtat suïssa,
Na cal dir com desitgem que fin- na issar el que veritablement va pasa:
guin un hon viatge i que en el sen de- a praaera perlita del gran edifici esporl-id internacional assoleixin tot el au del F. C. Barcelona. Per aixii halls
triornf que pel seu entusiasme es me - Lut p iper t tea Van al unirj de
reis en.
aut
FESTIVAL C. E. MEDITERRANI
L'aator que Guapee tenia per totc..
(IV ANY CLUBS MODESTOS)
ella aun i.otimiks als
1..spart satt cons.i.n.ras meTROFEU PRESIDENT DE LA
' •
i'llorazualLc qn.c ayul
REPUI3LIC.A
U liarceluaa. i el, d'itera.
:e:al:taran vario-tan aaas
CAMPTONATS DE CATA l 17NYA
r en èxit ele m'iba (V_22, altram.:at,
DE SALTS DE PALANCA
a l'achn i r-riä general per Gama:,
I TRAM POLI
a . er mancaria.
Nosaltres
no hem de mancar avui
Han estat cursades per Dan del C. E.
Mediterrani les corresponents invitacions a hontenatge, u, ,er sisé, juntament a
a tote els Clubs afiliats a la F. C N A una. felicitarle') al F. C. Barcelona per
per a participar a la IV edició del seu -encert nie l'oreanitzaci6, hem de rucofestival que organitza anualment amb neixer sincerament l'obra formidable i
el més falaguer dele éxits, tant de pn- entusiàstica que en pro del futbol va
portar a terme Hans Garnper.
rdie corle esportiu.
La circumstància que amtest any coLA VISITA DE L'ATHLETIC. menci la disputa del Troteu. que ala Sempre ofereix un sin interés el joc
dignat concedir S. E. el President de deis bilbains, tot i que nos trobern a
la República, augmenta l'interès que de5- :es darreres vates de .a temporada. Noperta tots els anys aquesta competi- same.h1 podrem trencar-nos les mans
da eminentment popular, maxim si es aplaudint els enviats esportius eh_ la
te en compte que la seva celebració, germana Bascania, i podrem entusiasque tindrà lloc el vinent dia t de
mar-nos amb el joc dele internacionals
a la tarda a la piscina de alontjuic. Lamente, Cilaurren, Muguerza i Goroscolncldeix amb la dels Campionats de tiza, que tan he van fer quedar el nosCatalunya ile salte de palanca i tratar- tre futbol en terres italianes.
poli, oraanització que ha estat confiada
Perla el jet de sentir el club amic per
al C. E. Mediterrani per part de la a donar relleu a rhomenatge a Can;F. C. N. A.
per potser doni lloc a parlar de negocia.
L'interès demostrat ner Part dels més Al Barcelona li fan goig alguns jugaimportante Clubs catalans , a participar dors - Iraragorri? - de l'Athletic. i
en aquest festival ve justificat nel nom- a rAthletic li manca un defensa dreta
bre de valuoeos p remie de Que disposa el' de gran classe que el Barcelona té. PotClub organitzador, cedits desinteresas- ser tot s'acabi sense concretar res, pera
datnent per importante cases comercial,, e Is recents comentaris de la premsa del
entre elles Martini Rossi i Perfumeria Nord fan entreveure en aquest desplaDaca S. A., Casa Rius, Orench, Serra cament la b-sracla opon-limitar per a fer
i Oriol.
Ort tracte. Zt 5 alo. pulsen? Si fos ami
els r.ostres aficionar; el trobarien en falta més d'una regada. Altrament. el fet
Front6 Principa1 Palace d'haver reintegrat Cilaurren al 'loe de
inig dreta, sembla donar verosimilitud a
dit:Paonge. Tar ,11. l';
let/e5t rumor.
GURUCEAGA e• UGALDE
EL SEGON PARTIT DE LA SELEccao BRASILERA. - Está moit
cerurs
ba fomentar el futbol en terres de Gii trobem encertat que allí sl orgaAND• FPNUZ - CAZALIS II
nitzi art partit d'envergadura. Perla
TtP, • te. 1015:
una revenja contra l'equip nacicnal del
AST n GARRAGA NIARCELINO Brasil ens sembla una prosa excessivament perillosa.
unir na
Si el bo ¡ millar dels postres jugadcsrs va veure's apurar per a guanyar
JUARISTI 1 - GUTIERREZ
d'un gol de diterancia. la selecci6 B
que juga denla pot anullar el bou efecte d'aquella primera victòria de fa vitit
dies.
S'ha conservar únicarnent la linfa
mitjana del pr i mer dia. Això és un enPartits per a avui
cert i ama confirmada, de la por que hi
Ira que el rendlinent de la defensa, porCLUB BASCÓNIA
ta i davantera sigui menee itnportant
(Frontil', Novetats)
que en el primer partit.
Ja vam veure les dificultare de NoPrimer, a les deu: Cebrian-Llobet
g ués. Zahalo i Torredeflot per a poder
contra Forns-Risques.
Segon: Germans Escudero contra pensar que a Girona no les tornin a tenir els que els supleixen. La ramdesa
Matesanz-Carnpos.
Tercer: Levi-leart contra Tinto- conjunt deis brasilers els fan uns enemies deepronorciertats per a la selenio
rer II-Villalba.
Quarta: Campabadal-Matesanz con- que ens ha de renresentar, i és una Ilastinta que el resultat - el primer resultra Salsamendi II-Rique.-.
tar internacional - favorable dels nos(Frontó Principal Palace)
Primer, a les deu: Valentí-Llach tres jugadors pugui ésser contrarestat
vinlentament pels mateixos vençuts del
contra R. Bo-E , Bo.
Segon: Balda-Todelles contra Diaz- primer dia.
Nosaltres podrem considerar que el
Sabadell.
Tercer: Salsamendi 111-Gozda con- diumenge passat era el parta oficial,
asan una obra de proselitisme. Pera si
tra Erdoza II-Anal.
Quart: Salsarnendi 1-blas contra els brasilers ruanyen no ens podrem vaCharroalde-Eguiazu.
nat gaire ¿'harem -los guanyat un ella
per dos gols a un.
CLUB MARISTA
UNA FRASE DEL "CONSORTE"
(Fronte) Amàlia)
Primer, a les cuatre: 011er-Snueón C. GALEARZO CIANO. - El senyor
Galearzo Ciano, maria de la senyora
contra Amparo-Marín.
Segon: Pérez (A.)-Andreu contra Edda Mussolini, filla del Duce, es passejava en conmanyia d'unes senyores
Guivernau-Huguet.
Tercero: Romero- Lasala contra pel "hall" de l'Alber g o Baglioni i Palace. de Florencia, a la una de la matiCasta sa s-afasana.
Quart. de desempat: Almela-Argi- nada del dia del segon partit EspanyaItälia.
les contra QuilessBernahm
Sobre una de les taules hi baria un
CLUB ATANO
quadern pertanvent a l'enviat especial de
(Frontó Sol i Sombra)
LA PUBLICITAT, en el qual constaPrimer, a les vuit, d'entrenament: ven les impressions del primer encontre.
Dava-Molines contra Torner-Lluch.
Una senyora de les que acomnanyava
Segon, a dos quarts de nou, de
el fulleja, i
concurs l anona - Anglada contra el Galeazzn, encuriosida,
sigui que no entenia el catala, crívom
E:orza-Sabadell.
a
al
set]
auxili
el
comte
Ciano,
el qual,
de
con,
de
deu
Tercer, a un quart
no ho
cura: Te,rrents-Ranion contra Casta- -er a no confessar que tampoccoberta
va
dir,
tot
llegint
la
entenia,
sas-Sampietro.
Quart, a les ¿co, d'entrenament: del quadern - "Ah!, si: i5 del perioDominguez-Bailén contra Lamarca- dista grec "N", que m'han presentat
aquest Pulí".
Segalés.
S. a s.

O R „, . T..

FUTBOL

Litontenatge a Gainper
Els jugadora veterans del Barcelona
no han designat encara la composició
de re q uip que presentaran contra el
Sabadell. Han eslat convocats al taima
de 1.es Corto un bon nombre de iucatiras i. entre ells, es confeccionara
regula. En principa han estat avisats
els segiients: Bruguera, Coma, Galicia. Sola. Bru, Amat, Blanco, Sancho,
Mallorqui, Baonza, Vinelts, Martínez.
Ab-antara, Grada, Sagi, Placa, Marineo. Segi, etc.

Avui, a Glrona, un impartant pBrtåt Brasil-Catalunya
Con/ hem vingut anunciant. acuesta
tarda, a Girona, a l'Estadi de Vista
Alegre, se celebrara el segon partit
q ue la Federació Catalana ha concertat ami) la selecció brasilera.
A Girona hi ha un entusiasme grandias Per a anuest p artit i aixi mateix
taita en les poblacions seines.
Els e q ui p e que es p resentaran a la
Iluita sdn:
Selecció Brasil.- Pedrosa, Silva,
Luz, Ariel, Martín, Canalli, Luisinho,
Valdernar, Armando, Leamidas i Paleteo.

de tres milions de lires els beneticis
han assolit el milla-, des del punt
vista esportiu s'ha connarovat que sial,
massa setze partits per a una nació
sala. Alguns d'ella interessants. per6
erare nacions estrangeres per a Italia. han atrot esräs públir. 1 a Eranea. econòmicament. aniríem al Iracas
camplet. Ami/ excepdo de Parte. en
les eliminatòries, p er exemnle,
larsella, Lille, L'Havre -1 pares dc
omptar-, el dèficit seria segur-, La
: 1 • " ,) d'Italia aconsella recluir, si no a
ram, a- dotze els partlts de: torneic
dit. realitzant-se Im necessärles elinfinatóries per nacions
nitjancant matas de primera i serena
volta. , interessan . s per als rajaos resPectina des de tots els punta de vista.
I per a evitar a Franea aquests non
o dotze partir% - encara san molts
,er a nosaltres -ha tantejat la colla
boració valuosa de les Federacions
holandesa i belga. I comptant amb
elles el meu projecte es fa molt Desear:de. Repartit el torneig entre París.
Amsterdam i Amberes - la final es
p ortarla a cap, probablement, a l'Estadi de Colambes, apte per a ésser
augmentada la seva capacitat actual-,
re p artit alai, repeteixo, el torneig, el
nroblema económic queda resolt. I
l'interès es p ortiu seria mantingut als
tres rajaos a millar i majar pressid
en tocar a menys partits."

Selecció Catalana.- Fornico (Sabadell), Farra, (Girona), Torredeilot
(Girona), Martí (Espanyoll. Soler
(Espancol), Cristi:a (Espanyol), Prat
(Espanyol), Calvet (Sabadell), Gual
(Sabadell), Barceló (Sabadell) i Do¿HA DIMITIT EL SELECCIONAmenee (Espanyol).
Arbitrará el partit el senyor SanDOR CATALA?
tiago.
No s'ha fet pública encara, acre,
hom diu que la dimissió del nostre
El president de la F. I. F. A. atrae
Torrents cono a seleccionador
•
•
i la propera Copa del Món catalä, és un fet i Iba motivada, se;zona sembla, el fet que la Federació
Algú, arnant sens dubte del desori,
Id, Rimel, president de la F. I. F. A. Catalana ha donat com a oficial conpronostica una sessió borrascosa, on
ha fet a un periodista les següents tra la Selecció Catalana, el secan parles paraules gruixudes i les interrupmanife s tacions amb relació a la pro- tit contra el Brasil, i en la formada
dona violentes passarien a ocupar el
vena Cop a del alón de futbol.
de la Selecció no hi ha intervingut
primer pa. Aquest "vident", pera, no
"La III Copa del Món correspont l'esmentat amic a de mes a mes, el
den saber o potser ho ha oblidat que
jugar-se en 1938. Perla si, cona fona- no ooguer-se comotar amb elements
ele dirigents del rugby català pospomentalment espero, es confia la seca del Barcelona i dels clubs de premosen les seres passions personals, quan
organització al pais que represento, rid, hort s'exposa a desfer el valor
existeixen, als interessos generals de
se celebrada la tardor de 1937. coin- de la Primera victória aconseguida.
l'esport perquè en tenen un concepte
cidint amb la futura Exposició InterGoiburo ha desaparegut.- Ho dar
que els honora.
nacional de Paris. En reaiitat, i ateAquesta Assemblea, pera, transcornint-se al calendari espnrtiu, celebri's un diari d'ahir a la nit i afegeix que
no
sea troba ni al seu estatge ni
regué dios una norma de serenitat
el tornei g la tardor de 1937 o la Pricomprensió. Els punts més ardus a
mavera de 1938, la temporada 1937-38 acudeix als entrenaments.
tractar foren resolts seise excessiv-s
Berkessy ha passat per Barcelona.seria observada...
dificultats, si bé l'elecció del Comité
... No tots els matas del torneig Es tracta del mig centre hongaréS que
de Seleccia, provoca un petit conflicte
Pròpiament dits es jugaran a Franca, Ira. d'actuar al Barcelona i ha estat
en no voler acceptar els delegats dele
de prosurrar el meta projecte. Si lié Parlant a q uests dies amb els directius
Dieec
clubs el proposat
Italia. des del p unt de vista financer, de reamentat Club. Se n'ha entornat
, ,pfl_Consell
e s nonos de Cuyas.
iAquest indicà
ha resolt satisfactòriament el proble- p er tornar el mes d'agost per a inMolina{
Finalment.
posats
d'a
Alen i
ma - amb un pressupost de ¿espeses corporar-se a regule.
coad els delegatt, s'etegi la terna que
-• ••• •
ja publicärem el dimecres, o sigui:
80. Delage, carrosseria LetournerDuran, Cuguenó i Garrigosa. EspeMarchaud (Lluís Piferrer).
rem que la gestió ¿'aquesta senyors
Sc. Delage. carrosseria H. Chapron
será l'eficient necessita el nostre
Piferrer ).
rugby.
Avui a la tarda, Concurs 82.(Lltris
• •*
Packard, carrosseria Cepalla'
al
d'Elegància d'Automòbils
F. Olano),
El matx internacional Catalunya83. Chrysler, carrosseria Capella (X,
Alemanya, la possibilitat de celebració
Polo Jockey Club
X.).
del qua', ja fou comentada des d'aquesAquest Concurs d'Elegancia, que se
84. Swalew-Standard (Srta. Sala).
tes columnes, està en vies d'acordarcelebrará aquesta tarda al Parc del Polo
L'hora en que es comencará el dit
te definitivament.
Jockey Club, promet éster un gran èxit concites sera a les quatre en punt.
La data que hem assenyala com la
degut als nombrosos inscrits, els quals multaniament se celebrara un concurs
mes probable per a tenir lloc aqueas
donem a continuació:
'tiple,
encontre és la del 4 de novembre viEl Jurat sera compost pels senyors
nent.
VEHICLES DE SERIE
J.
A. afacaya, del Polo Club; senyor
Aquest partit obriria la temporada
Grup .A (fins a :2.500 pessetes)
Francesc Quintana, de l'Automòbil
oficial a Catalunya i ensems seria el
Sub-grup primer
Club; senyor Joaquim Molins, de Pedarrer de la serie que Catalunya mornya Rin; senyoní al. Garcia del Tugerto,
Cotxes oberts o descapotables
al celebrar cono a consagració del
t.
Fiat
(Fiat-Hispanial.
del Cirial Artistic, i senyor Edgar de
nostre rugby en el pla internacional.
Morawitz, en representada deis organit2. Opel (Rornagosa i Comp.).
Una victòria damunt Alemanya seria
zadors.
un esplèndid corolari de la formidable
3. Renault tS. E. Rearaill).
(Srta.
Victaria
Sama).
Tant els comerciants com els induscampanva que ha portat a cap el nos-1 . Opel
Sub-grup segon
tria:a del ram de rautomóbil han fet nn
tre ecuin nacional i pasarla novament
Cotxes tancats
de relleu l'indiscutible dret que tentm
veritable esforç per tal de donar Iluiment a aquest Concurs, esforç que és
to. Opel (Romagosa i Contp.).
a ésser considerada Catalunya notada internacional. Es prematur. pera.
12. Citroen (Ismael Guanyabens.
d'esperar que es yema plenament correspost per rixit indiscutible que tin13. Citroen (id. fd ).
p arlar de resultats quan encara no hi
14. Renault (S. E. Renault).
dita aquesta manifestació.
ha la p lena se g uretat de la sera celebració. per la cual cosa hem d'es15. Fiat
Perar la confirmad() per tal de judicar
Crup B (Mis a 25.000 ptes.)
EL GRAN PREMI DE FRANÇA
la forma i possibilitats d'ambcids conSub-grup primer
trincants.
Cotxes oberts a descapatables
ELS ENTRENAMENTS DE
Per cuan arribi el moment, la Fe22. Adier (Auto-I nip ta.
"MERCEDES" I "BUGATTI"
deració Catalana acordà propasar per
23. Audi (B. Tusell).
a arbitres els senyors Roca, M. MarA MONTHLERY
24. Wanderer (J. Bafill).
tín i Fort.
25. Delage (F. 0112-1.
Gairebé tots els participante al circitit
REGUR
26. Renault (S. E. l(,niault).
de afonthlery pel Gran Prerni de Fran27. Renault (S. E. Renault).
ca ja estala preparats.
Sub-grup segon
"Mercedes Benz", sens dubte és el
Cotxes :alicate
gran atractiu. junt amb els "Auto
30. Studebaker (Romagoia j Comp.). Union", per les grane curses de l'acLES NEDADORES DEL CLUB
31. Adler (C. Maria Vda. Pujol),
tual temporada, i els seus pilote EranFEMENI I D'ESPORTS
32. Audi (J. García Martille:),
chist, Fagiolli i Henne (reserva) es
A PERPINYA
33. Fiat (Fiat-Hspania
troben ja a l'aut6drom parisenc per fer
34. Singen (Garatge Avinguda).
un estudi del terreny, als efectes del desAvui, al niel, amb l'exprés que surt
35. Delage (J. B.).
enrotllament i *res detalls de "'rase au
de Barcelona a les 8.13, marxarà cap
36.
Chysler
(Seida).
paint".
a Rerpinyä requip de neiarlors del Club
37. S. S. (Seida).
Ja s'han efectuat sobre el circuit pe38. De Soto (Seida).
lit voltes a 133 km. 277 per hora, mal39. Delage J. Ojeda).
grat hacer se fet amb cotxes que no eón
40. Renault (S. E. Renault).
els que han de prendre part a la Gran
FRONTÓ NOVETATS
41. Renault (S. E. Renault).
Prova.
Detalls
d'organització
AVUI, DIUMENCE
Wanderer
(D.
.A.
Sert-Lapez).
42.
S'ha de tenir en compte que el circuit
Tarda, • lea 4:
de Phomenat g e a Gamper
Grup C (més de 25.000 ptes.)
petit no compren la pista de velncitat,
AMOREBIETA II - JAUREGUI
Sub-grup
primer
per
la qual cosa és d'esperar que e!s
seca
La vídua Campee ha prontas la
Gonte.
43. Horch (Autombhils S. A.)
cotxes alemanys batran de bon tren el
ARAQUISTAIN - USIZAY
assistencia a iota el, artes d'avui, ',na'
segon
Sub-grup
10115:
No. • Pm
record que actualment posseeix Nuvomene e , a hannr del fu la ale: del BarQUINTANA IV - UNAMUND
lari, que és de tal km. 65 de mitjana
celona F. C. De més a mas, ha acone« III
45.
Pierre-Arx
Cot
ro
e
s
w
t
(
Roa
ne
m
ts
a
en
sa
i
solare la volta de 11 km teso.
PERCA
seguit rescatar en anuesta ocasi.í. del
SOLOZABAL 46. Delage (J. Mestres Borrell).
L'equip Bugatti també assaja els seis
sen desta Suissa, el II ihre d'en- de lee
I DIllun, grato: popular": butaca, una
entrada
general,
una
pta.
Panhard
(Mellen).
nous tipus mndificate. No es pot donar
inammegiwgmenumem peeta;
47.
ss
hules de plata del Club, que llava
Tarda: • lea 4, Fernandez-Bego n ds III
48.
Talbet
(Panli
Castells).
LA PREFERIDA
compte
de les velocitats emprades, per
niel
pertangut al Set/ esnós , i per
contra Narro II-Quintana III. NO, •
40. Chysler (Seida).
observar sobre aquestes gran reserva.
DELS CAMPIONS
lea 1095: Callarte 11-Elerelo contra
ci ,) del F. C. Ilarzelona l'ha oferto a
Chiquito
Bilbeo-VIlltro
5o. Delage (Juli Soler).
No obstant es eren role no faran cap
PREUS ESPECIALS DURANT LA VOLTA
l'Arxiu Històric le la nestra ciutsa
CONERO, 2 - BARCELONA - Teldf. 18337
• •
mal a l'Escucleria Ferrari (Alfa) ni
COTXES AMR CARROSSERIES
als
cotxes alemanys.
A lee dotze del mati d'asma dinen
ESPECIALS
d finrr a
Els calces de r".Auto Union" i els
rze,
el
Cnneell
directiu
portan
1444114444•41+10•944444414444+0.444-14.64.4•4441444444444.44+64
cavalls
12
Crup
A,
catar,
fin;
a
Ilel'Eseuderia Ferrari són esperats per
la tumba de Gamper. F.Is 50ea de'
31. Fiat, carrosseria Garabia (Soto al proper dilluns, en qui emprendran
Club que vuleuin acompanyar-I n s r o Magredi.
llurs cntrenaments.
la
perra
principal
a
s
e
dean reuair52. litimber (A. de Vizcaya).
del Cementiri Non.
(J.
BurFiat,
carrosseria
Vioti
53.
•
•
•
.AQUEST MATI. A LES DEU, SE
Camp del "Sol de Baix"-Antics terrenys d'entregos Roseta).
CELEBRAR.A Al. CIRCUIT DF.
El kick-ff Smi nartit entre bascas i
na ment del F. C. Barcelona
54. Fiat (Srta. Sala).
MONTJUIC EL "GRAN PREMI
catalane, sarta l'anear nel nét de GarnFiar,
carrosseria
Garabia
(Fiat6n.
VOLTA CICLISTA"
n e ta d'un anv i m i e d'erlat, i, la pilota
Travessera de Les Corta
Hispänia).
eaMP
é
sera
portada
al
d'anne s t encont r
Com
a
preänibul 4 l'arribada dels
Crup
B
<le
,
un
avié,
i
Bancada
al
terrena
"n
corredora de la Volts. s'efectuarà una
Cotxes de mes de 12 eavalls
; ot p er Canudes. role repre se ntara l'adcursa
de
mototicletca organitzada per
Carrosseries
tancades
tiesta de l'aviaria a loue6t homenatge.
7n. Peine, earrnsseria 1.etourner- )'Assoriaein ele Correelors Motneielistes
• *
le Catalunya, els elements de la goal
MatThad (Lluís Piferrer).
Ele equipe ‚eran ele següents:
71. Delage, carrosseria Capella (B. han vol gut contribuir -amb la seva coo ,
Nogués. Zabalo o Salé. .Arana. SatJeraci6 a donar un to d'homena:oe als
lto. tom i n g er, Leenona. A'entolra,
l PatIn-SUi333, carrosseria Ca- valents cnrreJors ciclistes en la eta
72C
. atIo)ii
Trujillo. Morera, Raiéh i Callarles. pel
arribada final.
pella (X. X.).
Barcelona, i Masco, Urquizu, Ojeda,
Els nnus eampions d'Espanya i Ca(earrosteria Fer c
74.H(isp
,e, j ano;.Suissa
Cilaurren. Muguerza, Raberto, LaFlores i Sim6, respectivarnent,
talunya,
!letra
E
Autobusos
fuente, Iraraeorri. Bata, Chirri i GoTramvies: - Ifnies 7 i 'iS
prendran la sortida en aquesta prora
Carrosseries deecapotables
raetiaa, per l'Athletic.

Pilota Basca

/l'intacta

CANODROM -PARK

Avui, diumenge, a dos quarts de cinc
Grans curses de llebrers
amb apestes mútues
Entreda: UN A pesseta

Mettorifern e

per pura adhesió a la volta cicllsta, puix
que hauran an mancar seguiriament el
mateix cha cap a Alenianya o su.sna per
correr eis Grane Pican; d amodues nacimos.
tira no deixará de prendre para al/1
aa sena alorten macaneada, en eomaeteneia antb lores.
• Loinpleten el nombre de corredors
els aficumats Jimmy, Moragues i Brielga, ele quals san .valents propulsors del
motorismi -amateur - , i que aja-S qui,
disposin de maquines mis rapides pudran competir ama) igualtat ce meras
ami els asos.
La cursa serä de guatee valles al cir cuit, per a totes les clames, les quals
soraran conjunnmenr, 2 5 0 C. C., 35o c. c,
500 C. C., i en elles s ana reunit on
'al de correaors, encara que no de mol,a quantitat, dura qtalitat forc.a
portara.
Velem Moxo, con/ a primerissima figura. el qual desitja batre el rCcerd
n'adra, en competencia arab el campió
Iglesies, el qual, ensems, debuta en la
categoria sno c. c., amb una Rudge nova, seguits en merirs no molt interio:e
acr. Bachaa, ei tzinae ecierelor de Norton i de Sant, del goal er altres oca;Socos hem dit ja que és una Basta-tia
que no disposi d'una maquina més
pida, en consonancia arnb els seas metate.
L'ordre de sortida i numerada) dele
concursante seran els següents;
41, Manuel Moragues; 42, Miquel Sima; 43, Brielga"; 31, Joan Gili; 32.
Alfred Flores; 21, “Jiinnay”,; 22, Antoni Moza; 23, Josep Iglésies: 24, Ramon Bochan; 25, 5 . .4.1. Pérez.
RECORDANT JOSEP MARIA
SABAT.A. - Ens comunica l'Automòbil Club de Catalunya que la läpida que
s'ha erigid com a record del malaguanyat esportiu Josep M. Samata, a la
Carretera de Cervera a Pone, al mateix
lloc an ocorregué l'accident, serà inaugurada el dissabte vinent, dia 3 0 del corrent.

Atletlsme
--II CAMPIONATS DE CATA.
LUNYA JUNIORS

Els II Campionats de Catalunya
junior; se ceicbraran avui a :a
tarda, en non del ¡nací i .,tarda
com estava anunciat fins ara. Per
tant, els atletes participaras hauran d estar presente a rals.tadi de
Montjuic a dos guarra de tres en pum
de la tarda, car les provee començaran puntualment a les tres. L'entrada a exposició completament Limare a part:r de les dues de la tarda.
Uordre de proves que regirá és
el següent:
400 metres tanques, sernifinals
finals,

El Gran Premi Volta
Ciclista a Catalunya
Arab motiu d'aquesta prova que ha
de celebrar-se avui al circuir de
alontjuic com a preliminar de la rebuda als corredora ciclistes que menee
part a la Volta a Catalunya, ahir es
presentaren a entrenar-se els corredora
motoristes Gili, Flores, Simd, Iglésies,
Botxaca i Santa, els quals donaren diverses valles d'assaig, per tal de mirar
si podien aconseguir batre el record de
la Volta al circuit, la qual cosa no pogueren dur a cap pel motiu que no es
trabaren prou entrenats en la nora forma del cirqeit.,
Cal esart'ai-' q ue arui, animats
amb la preencia d'altres corredor! , i
la mis coneixedors del terreny, podran
•
•
dç 1acapril;e;pepüs it.
•
••
EL CONCURS D'ELEGANCIA
D'AUT.Q .ROBILS DE DIUMENGE AL'Pci4o JOCKEY CLUB
Es va, confirmant la totalitat de les
inscripcions previstes, entre les (plasmo
figura un magnific conjunt de cotxes
Fiat, dins la qual marca hi ha vehicles
de serie i d'altres arnb carrosseries deis
més acreditar; carrossers italiana.
Sha confirmar, també, la inscripció
de diversos cotxes alernan n s, i entre
ells figuren magnifics exemplars de
les marques Horch, Wanderer i Anda
Els famosos i modernissims cotxes
anglesos Swalow-Standard estaran
també representats al concurs, cono
lambe un magniiic lot de cotxes americans, alguna dele quals seran presentats pels carrossers locals.
Com era de suposar, Hispano-Suiza
estaca també representada al concurs,
i en aquesta ocasió la gran marca
nacional es presenta anal) impressionants carrosseries, obra deis e/filena
industrials barcelonesos, que aspiren
molt legitimament a la máxima distinció.
Per a aquest Concurs es compta
arnb magnifica premia, havent-se rebut avui una artistica copa de plata
del conegut esportista i propietari de
rEstació Balines senyor Joan Pujol
acia.
També s'ha rebut una magnifica
copa de Firestone-Hispänia.
Autonrabil Club i Pensta Rin han
ofert, per la seca part, dues magnifiques copes, que completaran el magCine conjunt de premie.

Un festival benèfic
El Comitè de Demarcació d'Asalsrenda Municipal anuncia per a avui,
al camp de la U. E. Sant Andreu, un
festival a vrofit deis menesterosos de
la barriada amb el segiient programa:
Al mati, a les onze:
I. Proves atletiaties per diverses
agriipacions d'Estat Catalä.
II. Cursa ciclista femenina de persecuelO. Ni prendran pan participante
al Campionat nie Catalunya, entre
elles la Campiona.
III. Cursa de persecució a Fansitaliana. individual,- a 28 voltee, guatee cerredors.
Cursa de persecuci6 a la italiana,
uer ennins de tres corredors, 25 voltee.
dos enuins ner Unió Ciclista ScgreraSant Andreu.
IV. Audició de Sardanes per la.
Cobla Barcelona toficial de la Generalitatl. Entrada
A la tarda, a dos quarts de <lucre:
1. Partit de Basquer-ball femerli
veis equlas finalietee del Camnionat
de Catalun y a (Santo-Barcelona).
II. Cursa Ciclis'a i exhibiclons pela
i nfantils de la Penya Ciclista An&cuenca.
Extraordinari Partit de futbol.
Primer equip de la Unió Esportiva
Sant Andreu contra una forra selgcrió de jugadora de la barriada inte•
g rada pes seguents elements:
Cases, Subiron, . Oro, P,otella,
fuentes, Font, Pascual, :COtne3.
Mart. Farri,. Va 11, Simó,.Betesa.
Buj r Treviño.

ljisc, final.

metres, eliminat6ries.
5.0oo 'nettes (lisos, fi nal.
Aleäria, final.
200 m e nt es, seinifinals.
1.5 00 metres, final.
400 metres, final.
Llarp,aria, final.
metres, final.
4 Per loe nenes, final.
2 00

o

a

ARA VENCB MERONI. - En la
reunid celebrada el divendres passat a
Madrid Ignasi Ara va vencer amplament per punta l'italiä Merara. L'aragonés va dominar durant la mabor part
dels rounds convinguts. A la rnateixa
retliada Santos vence per punta Rodoli
Díaz, i Tomy Cruz a Guadaltupe.
DIMARTS AL NOU MON. - El
dimane vinent els organitzadors d'aquest local donaran una reunió en la
qual reapareixerà Robert Sara, ex-carnpió d'Espanya dels lleugers i welter. El
seu adeersari sera, Santandreu, el qual,
en el seu darrer combat, ara fa 1,5 dies,
ieu matx nul amb Habir.
En el semiions de la reuatid Delgado
sera acarat a Jim Terry.
• •*
Horn va completant el programa
de la vetllada que se celebrara dimecres a l'Olympia. En el combat de
semitons Vitela serio opmat a Martinez; Prades, el notable punxer, pes
welter, será enfrontat a, Félix Pérez,
Na hern d'oblidar que el mato principal d'aquesta vetllada anira a cartee
,de alicó.i Muntanyès, ele campions
Ileugers d'Espanaa i Puerto Rico,
respectivament,
- Horn &rala coma segura per al
proper dia 26 d'agost, a Berlín, la
celebrada, d'una retllezda en el mate
principal de !a qual Schmeling seria
oposat a Walter Keusel.

E,s en

r si o lertni e

Club Excursionista de Gricia.- El
Club Excurs i onista de Gracia, per la
revetlla de Sant Joan ha organitzat
una acampada a Can Altayo (Sardanyola).
Sortida a les quatre de la tarda
p er restacid de Gracia deis ferrocarrils de Catalunya (queda suprimida la
sortida anunciada al Butlleti a les del:
de la nit).
El Centre Excursionista Miga. Aquesta entitat efectuará avui,
menee, una sortida a la platja de
Castelldefels.
Sortida a dos quarts de sis del rnati de l'estatge social, largell, 180.
Campaments de Vacances de Palestra.- Ultra el campament d'alta
muntanya a la Vall Ferrera, que durara del 19 al 3o del próxim mes de
julio', la Secció Excursionista de Palestra installari un campament a Sau
(Gullleries), del 5 al 16 del mateix
mes.
Per E/:test cam p ament regiran

seg iients Drena: 70 p esantes per als
socis de la Secció Excursionista de
Palestra i p er als Gules Excursion f sti c e; 75 pessetes p er als socis de
Palestra en general. i 85 pessetes per
als no socia de Palestra. En aquests
metas hi van com p resos els drets ¿ irastrine:6, el viatge d'anula i tornada des
de Barcelona, llaguen del material, alimentada, completa i tetes les desrieses generals del campament.
Per a més detalls i p er a inserir,clans. naaseu per la Secretaria de
Palestra. Corta Catalanes. 592, pral.,
de dotze a dues del migdia o de set
a nou de la tarda.

CURSES DE LLEBRERS
CANODROM PARK
Camp del Sol de Bata-

Per a avui a la tarda els dirigents
del Canódrom Park preparen sis curses
amb la Combinarle segnent:
Primera cursa, 5oo ¡ardes, per a llebrers de cinquena caregoria. Comprendran aquesta cursa: "Pilla", -Senyoen", Cañero, Sola, Senyora II, aforito,
Arrea.
Segona curca, 5oo iardes, tumbé llebrers, cinquena categcriat: Coqueta,
Tue ca, Mora, Barrene, Flamenco, Selva.
Tercera cursa, igual a l'anterior. Ilebrers: al- iste V, Junker, Zarina, Pelota,
King. Chile, Tuna.
Quarta cursa, ya iardes, per a Ilearers de quarta categoría: Plomen ToGolondrina IV, Bandera II, Caudillo,
Reverte ti, Llama Primera.
Cinquena cursi, llebrers de quarta
emegoria: The Queen, Zataida, Peralha, Rondeña, Húngara, Sardinero.
Sisena cursa. tainbn llebrers de quarta categoria. 5cr) iardes: Golondrina I,
Catarro, Waterloo, B. B. Apa Noi, Cala.•
1nMS

SASTRE

Miar vesms o abries. pass ir-tos dc gran
petIts de 15 a te pesseies. Ei fbn re
ttm.Or sant AntunI, 61, Interior-formes.
,.)cant a la triaca de la Colveraltat)

a

juna t..o V.:4+

D'ESPANYA
descobert Els merquics defensen, ara, Partint difeänLes represàlies Discrepàncies enire els minis.
eiestló
deis patronstres o presió de les dreies? amagatall tabac
Constitució
la
valorat 300.000
substitució
INFORMACIO
metaigiürgics

Madrid, 23. - S - ha dit que ra
lepreeduiria la vage unetallurgic it
a Madrid, per lea repressalies
d'alguns patrono, i que havieli
preseutats diversos oficis
CO vago.
Interroga( el scerelari •Iel Sindical Metallúrgic "El Baluarte".
l‘enyor Pero Gutiérrez, hie dit que
alguns patrons trecten de jet
iesponsahles del resulta' de la
vaga els seus obrero. contra els
quals prenen repressälies. SortosaMent aquests cassos no shil
imo lts• per?, cal acabar-los.

de
en

El Govern Samper ba ajornat üns a d'iza
el Consell que lluvia de celebrar aliir
ALTRES CONFERENCIES

Madrid, 23.- L'antinc:at Colasen de
MiMstrte que hada de celebrar-se
apuesta tarda 1 en el qual baria de
q uedar p erfilada la fórmula per a !a
enlacie' del plea de Catalunya. ha
retal aiórnat fino dillune al mata
Ale p erita-listes sei, ha caniirnlat al
Mansteri de la tiavernacie, que el
Consell 3111:11Cat t:1M' 3 a q uesta tarda
s'ajornava fine dillune a les deu de:
mati. A la Pres:dencia. el sats-secre.
ran i ele ha dit que la susnensiä del
Consell ha y :a oben a: de s ee «alguno
ministres q ue havien de softr avui
de viatge. Per la qual CCU no h l, ha
hacia can Mcollvenell 3 ajornar
Conscll 4S Iteres.

les

un

Es

pessetes

\aléiucia 23 - La malicia ha 1-ealiteat un noto servei dimportanzia.
L'inspector del districte del Mercat
senyor "Irifra Escudero ha descober
en un lloc allunyat ele la capital ter
el contrabant que, ne en un canaM,
sinO en dos, el dia 28 a la marinada
passa des del moll del Grau, aesprés
,ésser desarmada la parella de carrabiners de vigilancia en un bot i
d'estar allunyars altres funcionaria.
atol, la presencia d'un autentic grup
de pistolers que protegia la partida.
Aquest fet foil molt comentat a tot
Espanya, car se suposava que era
un craitraban d'armes. Les forres de
carrabiners, el Resguard de Vigilancia de la Conipanyia .arreadatäria
Tabacs i la policia han trehallat intensament fins que han descobert
l'amagaran, i aval, afortunadament,
s'Ira pesar en clar la incegnita i 5'ha
donar un gran cop, el fuel segurament deixant rastre en eis defrau-

des en la

Curioses manitestacions dels senyors Casinueva
6oicoechea

i

de la
de

l'ensenyament

Madrid, 23. - "Blanco y Negro" Jo comprenc-ha dit-que el deure
Aquest maní elan entrevistar el
com.
publicara dcmi un interviu de Eran- que en aquests moments Ira de
ministre d'Indústria i Comen: senyor
agradaMadrid, 23.- Ele periodistes s'han
cese Casares , redactor de ''El Sol" plir el Govern no és gaire
matizo i el de marina senvot Rucha.
o.
Juridical
complirpero
cal
ble,
soentrevista: amb el ministre dinrtruzamb el senyor Caadi Casanaeva
Els periodie f ee han salta! q ue tambs'
no In ha si:16 una soluciO. que ció Pública. al qual han interroga:
ment
e
com.,.
d
co.ati.„r„
Liei
de
I
,
ore
havien celebre d'a-enea en•revietes
t e/ „ ny °, C a ndi__ ea aauesta: donar ciectivitat in:media- sobre els prepósits de la CEDA en reL re , _ ha d ;
altres ministres, entre elle ele de Eila menor dilació, a la sen- 1.1eló arab el oressupost d'ensenyanta,
q a , ha U e i d..,.„,„dame„,, e s na. t. , sensc
ens
D'en:esta
a.
i
Governac'
lances
ees...ita de tal tna „„a que no és 0a,. t. ncia dictada pel Tribunal de Gana n- en la part relativa a la substituid, de
trevistes ene es relacionen amb el
5 5 a dir. cum plir a la aeaarla rensenyanca religiosa. Li han tut els
Censen filluns en el qual ei traesible terminar aquesta etapa sense t''',.'tatut
i la Con,tiludé'• 1 si jurfdir periodistes q ue s'havia dit que el mirE
el
caos
acabi
rara de la miestiO sie Catalunya, no
ter alguna cosa que
cament :tornes hi ha aquesta polltica- nistre hacia acceotat la f6rmula de la
se n'ha denat cap referencia a la
quc existcix.
ment es va al mateix resultar. :.Com CEDA en el referent al creelit P er a
premea.
En començar-se a discutir la Illet es va a desemparar el dret del mis la sulistiturid de l'eneenyanca relique
la
lee
ag aria tothom conv:ngué
i sä. mes espanyel i mis treballador de giosa.
LA CEDA CONVOCA ELS SEUS
d'arrendament era la primera que ha- la Catalunya agrícola? Aquest és el
El senyor Villalobos ha dit:
DIPUTATS
via d'haver-se kt. S ¡ co diners que ,,,bien„,
-Per a mi de izual que el fet
na fe es denernini arnb unes o altres raa icr la Reforma
ha
piantejat
b
elian
esinerqat
avui
i
e
El
qu
Ahir estiguerent parlvnt amb
La minoria Agraria ha Corean VA,
UNA CONFEI:ENCIA
Agraria, que no podrä dar-se mai, a un problema de modificact,i de l ' Es- raulcs Nie és igual qu e s'anomeni
tote ele serie n'enriares. perque sens
IRANZO-ROCHA
el senyor Samper. el qual va
a P räctiCa, s'llaguessin invertir a ''' tatua sine d'estricte comphment.
a
Madrid
per
rreb:n
dilluns
sien, rearganització que substntució, que
faPa e%
meire entrevistar-se amb el
una bona hei d'arrendanienta i en Aix ä no rol dir que i . E ,tatu,
reforma. L'impertant de la reforma
Anue5t metí han celebrar una ex • assistir a Ir sessió extraordinaria que
els
arrendaideal.
F.:. i la reorganitzaci6 de la Segona Ende
convertir
regim
un
ristre del Treball per tal il t rae- tensa conferencia al Ministeri d'Intractar
ella
molt
menys,
ni
se celebrara aquest dia i en el qual
dore re propietario, hi hauria pau al regar/ de l'Estatua si no ha iracassat senvanca. Mentre jo sigui ministre
lar de la qüestiö. Avui hem vi- dústria i Comerc. els senyors Iranzo la Cimbra s'ocuPar á de l'a5,ulu Pte de
camp, i la bandera de distribució ja, cantina directament cap a un fra- cene disposat a aiicó. El meu aiany és
sitat el senyor Iranzo, el qual. i Rocha. Sentida q ue tambe slan ce- la Generalirat.
meincohen
loes
entre
dol
lebrar
altres
de la terra hauria perdut tota eficä- zas. Nasqué per a resoldre defini- q ue el Pariament em doni els mitjans
provincial
i avant el delegat
dador, labil t ale de la renda de l'Es- da.
ADHESIONS A LA
tivarnent el problema aula i no econömics.
Trehall , ens ha pr.ames que es- irree del Govern.
te-.
Eis representants dels grups era van
La nova Llei d'Arrendaments ha solament no Ida remis, ans rha
GENERALITAT
!,rinarä el que lu hagi. i cae de EL QUE DIU EL SR. IRANZO
Les autoritate cItan dirigir a la de tenir cant a bases la renda junta ' agreujat. Jo penco en aquesta :rans- dir que 5i tenla :a seguretat que ja
somprnyar-se les denuncies s'a-Una
represenSant Sebastiä, 23.
masia del% Gil. situada entre Mislata la durada del contracte per Zara cendental qüestió amb tota serenitat, seria min.stre (ins a fi d'any, no tirtEn coneixer-se la suenensie del
rlicaren sancions. El senyor Consell anunciar per a aquesta tarda. latid del p artir nacionalista ha visitat i Torrente. i a un quilennetre de la temps, abonament de ludieres nt
tli car m'adono de la importancia de drkn cap inconvenient per accedir ala
:ran g o ha afegit que l'actitud hi ha hacia nialts ocnnientaris. Els l'alcalde p er a exoressar .li l'acord del carretera d'aquest últim poble. a a rarrendatari i dret al retracte per 1 assumpte ide l'h
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Miniaral,

ANA D'ELECTRICITAT, S. A.
A partir del dia 1 de juliol
e 1934 es pagarle el cupo nt'tcero 56 de les Obligacions 6 %
e meses per aquesta Companynt
22 de juny de 1920, a l' a0 de:
pessetes 6'59 per Obligació
1s següents Bailes espanyols i,
e mes a mes, als estrangers de
ostum:
Banc Espanyol de Crèdit, Mee rid,
Banc Urquijo, ídem.
Banc de Biscaia, idem.
S. A. Arnús-Gari.-Barcelana.
Banc de Biscaia, Bilbao.
Madrid, 15 de junv de 1934.1 secretari del Conhell d'Adiniislració, Miguel Vidal I Guar.
iola.
.041p4tyym HISPANO_ grgem_
ANA D'ELECTRICITAT, S. A.
-

nein l ' I .1, tratadors que a partir de l'esinentada
data quedara obert el Pagament
dels dila cupons a la Banca Arroas (Pina. de Catalunya, Ilülilero 22), tots els dies feiners. El
pagament es farä amb «mimo
de les contribueions ¡ impostos
ordinaris i extraordinaris vigents.
Barcelona, 23 de juny de 193 1 .
1, 1 . %CliICIll,

tie

Programes d'a vu i
TEATRES

II Lira

e areelonc-Tarde: "Como hl. ninguna",

Rodm"re
ea. " . Tarda 1 oll: -La marque-

Com sigui que el dia 30 del
corrent i el dia 1 de julio! VillP111.
resPectivanw " I ' vencen els enpons n q inero 8.1 de les Series A
i B. i número 61 de la Serie C.
de les Obligacions d'aquesta Soeietat, es 'posa a coneixernent de
llurs senyors tenedors que a
partir de les esinentades dates
quedará altert el pagament dels
dits cupons, a la casa de Banca
dels senyors Soler ¡ Torra Gennians (Rambla dels Estudis , miMero 13), loto els dies feiners.
El pagament es farä amh deducció de les contribucions i nnpos_
tos ordinaris i extraordinaris
vigents.
Barcelona, 23 de juny de 1934.

Mutilaste. - Reportatges d'amainas
Aliança. - -La sirena del 1.313ce,
S81411" I - La loma ate Shanghai"
Amèrica. - -El zarevitsch", "Luces de

OBLIGACIONISTES
FERROCARRILS CATALANS
ESTAMPILLEU
Si voleu evitar la f:-.Ilirla (i r` In Crunpanyia. que seria la
ruma de les nostres Obligacions, adheriu-vos al conveni
en curs o sin el ronveni de l'any 1032. arrib Padvertiment
que les estampilles anteriors no serveixen.
Aixe, permetrà que tan bon punt sigui oldingut el nombre d'adhesions necessäries, es procedirä a distribuir als
Obligacionisfes la quantitat acumulada pie la Companyia
te artuaiment el Bene d•Espanya.
Per a informes: Sr. Mans, Carrer de Santa Anna, 22.
principal, de dotze a una i PIP Srit o VIlil. Tel-fort 2 20 5 0.
EL COMITE DE DEFENSA

sena".

CINEMES
buenos Aires" 1 "Melodie prohibida".
Arenes. - "La ley del talión", -Amor de
PS1 inflame" i -Una viuda romàntica".
ti
Avinguda. - "CoiOn traiewniado". -Me
Mes, del mundo". a mes, a la larda:
"Luces del Hasforo".
Barcelona. - "silbado de J ue r g a". "'in
s.., cusalia" t ;aires.
Bohiama. - - El agua en el suelo", en
p opa/n . 01, "Maten dolorosa" t llamee
de ia prens3.
Sohemte. - -Caras falsas", "Su recompensa" I -EScandal0 en Budapest", en

copanyol.

- Tarda: "La
dad con suerte" I -Honduras de Infierno"; niti -Los cinco chicos del
jis," 1 "Belleza a la venta".
Broadway. - -Lclalr t omatal ". "El dits
n'ante Orlow" 1 "A ta sombra de los
moches".
Catalunya. - "Forasteros en honduras'.
i "El pacifista".
Capitel. - "alujeres olvidadas" 1 "Som•
bras n'arden".
Coliseum. - "Un marido en apuros" I
"Pecadores sin cartera".
Comedia. - "El pecado de Madelon Clandel" I "El precio de la inocencia", en
•

espanyol.

Comed. - "Romanza húngara", "E/ dedo
acusador" I "Una aventura nupcial".
Delicias. - -La emisora fantasma", "Ana
Ii ael remolcador . ' / "La novia universitaria".
Diana. - -Alias terremoto". "Mar/dos
ert-antro" i -Su noche de bodas", en

espanyol.

Diorama, - "S. A. la vendedora". "La
amargura del general Yen", "Hombres
Pfl mi vida", en esparayol, I -El tenis

espanyol".
Entança. - "Una yankee en Amerlea".
-, 0ngdaansea.
m
,io
" uslcaleS" 1 "Unidos en la
Esplai. - "Hola. hermanita", "El adiadno" 1 "Noches tras noche", en espanyol.
EicaltiOr. - - Almas encontradas" 1,101
cament larda), "El demoledor" 1 -Soy
un vagabundo".
Fantasio. - "Cuidado non las campeslFamina. - "Placeres de Parla' . I "Pan",
Fränoll. - " El 11nele relaMPago"•
hilo improvisado" t -Aves sin rombo".
Goya. - "Pimelo con música", "Erase
una vez un vals" 1 "El ()anublo azul".
Ideat. - -"La sirena del pialare". -Remo
Sarím" 1 "La locura de Shanghat".
- "El hombre y e/ monstruo" 1
Vamplt esas 1933".
Iris. - -l'o soy Susana" I "A batacazo
Inittio" i allres.

Leletana. - "La mascare de Fu-1fandil-1".
-1.a mundana", -Grandes tragedias
mundiales". "La llama eterna" I "COn
e l frac de otro".
Malestio. - "Noche tras noche", en es.
panyol, "La última novela" 1 "Falsa
,n eusaciAn".
Marina. - "Noche tras noche", "La vida empieza" I "El agua en cl suela".
Mundial. - "Hola bermanIta", en estasnyol, I "Amor peligroso".
Monumental, - -31anolesco", "Entre dos
r.,taarlzoolpes"
i
n
1 "Sierra de Ronda", en es'

- "La urraca" (ilnicament
tial, "Romanza húngara . ' 1 "Una asenior anupcial".
Núm.!. - -Valses de antaflo", "El tares!.
dio de Feru•Hill" (Unicament larda) 1
"LI príncipe de los diamantes " .
Parle. - "Todo lo condena- I "Un par

d e frescos".
Path6 Petaca. - "Almas encontradas", en
espanyol, ".Alrapandolos como pueden"
I "Soy un vagabundo".
Padró. - -Caras falsas". "Su recompens," / "Escandalo en Budapest", ea es•
r,uyot".
Bobo Cinema. - Reportatges n'actuantes
Principal. - Tarda:- La vitrina". ..Ca•
latan:ad con suerte" 1 -Honduras de In.
tierno": nit: "Los cinco chicos del
jazz" 1 -Belleza a la venta".
Remetes. - "Lo par de frescos" I "AVPS
rumbo".
g etreu. - "El puente de Waterloo", "ye
necesita un rival" I -Su última pele I".
Royal. - "Dime quién Pres tú", "Entre
doi Corazones" 1 "Sierra de Honda" , en
espanyol.
Saló Comtal. - "Quick, mi clown" I "Idl.
lio Pfl e/ (aleo".
Sale Victerla. - -Nao- i -Felpe Derbley".
Select Cinema, - "La rasa es Seria",
-Tres caballeros de frac", en espanyol,
I "S.,: precio de la Inocencia", en es-

panyol.

Splendid Cinema. - "Paddy, 10 mejor a
falta de un chico".
•flgia, _ -Meter dolorosa" 1 "Las dos
hilerfanItas".
Trlomf. - -Noche tras noche", "La vida
empieza" I "(ou el agua en el suelo"
Th i non.
"Ei Jinete relampago", "Ei
hijo Improvisado" I "Aves sin rumbo"
peggy de ml corazón" I
-Rosa de medianoche".
Volea. - "In celluloide rand'', "Marta,
no seas celosa"; a mes, a la tarda: "La
felicidad no es el dinero".
Alle. - "Tres Caballeros de frac" 1 "No.
che Iras noche", en espanyol.

MUSIC-BALIS
Anoto. - Varietats i Mercedes gin.
USA-Te-Clan. - Varlstats, Bella Marl1.11.
ti I Emil/a Domingo.
Pompeya. - Vartelats 1 Mercedes lava.
E tt eisior. -

%%Metate 1 Burlakoff et
l'adulta DoMln-

Btarnbul, - Varietats
guez.

DIVERSOS
Casa Litera - Antat I cada dia, 'rae dan
sant.
Casino Sent Seeastli. - Orquestra coba.
ha I Clary In.o . s. Te, 1 sort Ida de teaHotel Rita - Aval I soda Ola, sito
sant.

Maleen Dores. - Orquestra e:anilla
Itle Happl Jan.
Triana. - ftpic cate flamean dIrls11 per
Pepe Hurtado.

_:,==...:_w.
_-,_
---,.....,:-,-,_,_
_-_:--:•:-.:.:-.-_-:,------=:•:-_-__:•:==
>:-_="--:•:---

"Ortopedia Moderna"

Vi l '

de B. earcasson a

TALLER 1 DESPATX
ESCUDELLERS BLANCS, 8 -- Telèfon 10916

BRAGUERS REGULADORS
per a la retenció absoluta de la trencadura
Faixes de totes menes - Faixa cotilla abdominal
Faixes per a guarir estómacs i ronyons caiguts
Models moderns
COTILLES O RTO P E O IQU ES
per a guarir o corregir les desviatiotui
ä l'esquena
Mes de50anys de pràctica sónla m.:11or garantia

La T. S. F.
Programes europeos
selectes
Diumenge, 24 de juny
1700. -- Nacional anglesa,
1.7elin In. Coneert d'orgue.

TORTOS
Estafador detingut Greu ac..dent
Renúncia d'un regidor :: Varia
Tortosa, 23. - Per la policia ha estat detingut a Camprodon Valentí Ferrer i Perenya, de 27 anys, natural de
Barcelona, el qual es fingia gerent
l'industrial senyor Magraner. Ha comes
estafades a diverses fondes i roba ea
plans i objectes de dibuix al teatre en
construcció.
- Ha estar denunciada al J ut i a t Caz'
me Jiménez de Cisneros, la qual liosa
un taxi per a nar a Barhastre i tornar,
després es negä a pagar l'import que
marcava.
- A dos quarts de tres de la matinada,
el camió 48507 de la matricula de Barcelona,

procedent de Gandia, conduit per

Francesc Ferreres, en arribar a la costa de Vinallop ha bolcat. Ha resultar
amh ferides greus al ca í/ racoMPanYaal
Jesús Lluch, el qua] ha estat curat a
la nostra ciutat i despres traslladat a
Gandia.
- L'alcaldia ha publican un ban posant limit a les fogueres ¡ coets.
- El senyor Agusti Subirats, el qual
hacia d'ocupar la vacant produida pel
conseller de la Lliga senyor Font, ha
renunciat al cärrec.
- Demä tindran lloc els segtients
partits de furbo! del Torneig "Vida
Tortosina Dertusa-Rapitenca; PerdióXerta; Santa Bàrbara -Vitem. i ReguesAldover al camp dels primers, entente
ei darrer, al camp de la Lira, de Roquetes.-C.

GIRONA
Accidenta de carretera :: Nous setmanals :: La Piscina :: Altres noves

Girona, 23. - A Santa Cristina
d'Aro, a conseqüencia d'haver-se trencat un ein del camió que conduïa
Salvador Pong, y ei de Breda, de 38
anys, el vehicle ha bolean, i ha resultan el xofer arnh la fractura del fèmur
esquerre. El ferit ha estat traslladat
a una clínica particular.
Al quilòmetre 748 de la carretera de Madrid a Franca, ternre de
Bàscara, han topat un automóbil i un
carro. i aquest ha bolear. .A conseqüencia de l'acc i dent, una dona anomellada Genara Serra ha resultat amb
una ferida penetrant al braç esquerre,
Ha estat publicar el primer número del setmanari - Lealtad - , òrgan
dels carlins gironins.
Per dificultats momentänies, ha
quedat ajornada la publicació del quinzenal "Aubada", el qual es publicará
a Palamós.
El Patronat Pro-Piscina, que
s'inaugura aquesta nit, convoca els
seus protectors a la reunió general
que tindrà lloc el dia 26 al saló d'actes de la Biblioteca municipal, per tal
de nornenar el nou organisme que
regirá la dita piscina.
Ha estat concedida una subvenció de 316 pessetes al Consell provincial de Primer Enienyament.
- L'Associació de Mestres Nacionals del Partit de La Bisbal ha convocat tots els seus socis a la reunió
general ordinäria que tindrä lloc a
Sant Feliu de Guixols.
Han estar cremades, com es ve
fent tradicionalment, les fogueres de
Sant Joan. - C.

TARRAGONA
Amb gran animació segueixen les festes de Juny
Tarragona, 23. - Ahir a la nit,
la Rambla del 14 d'Abril i en altres
'loes, donaren concerts les bandes de
música.

Aquesta nit, a la Rambla del 14
d'Abril. on hi havien installades llotges i cadires, gairehé en tota la seva
extensiú, s'ha • celebrat el Cos
al qual hi han concorregut 13 carros-

Ses. La desfilada ha estar presenciada
per una enorme multitud. La festa
ha durat fins a un quart de deu del
vespre, ¡ el Jurat qualificador ha concedit els següents premis: primer,
- Columna dórica", presentada per la
Cambra de Corriere; segon, "Joc de
cafe", presentar pel Grerni d'Hotelers.
tercer, "Den Neptú", presentar per
les Obres del Port. A continuació de!
Cós Iris ha estat disparada una traca.
Aquest vespre, al camp del Club Gene,
nastie, se se celebra la tradicional revetlla d'aques t a entitat. per a la qual
el Club ha adórnat el seu camp desporto en forma vistosissima. A les deu
de la lid es disparará un castell de
Marc.
Mcs d'artifici al Canijo
Dema, a les nou del mati, se
celebrará un concurs nacional de planadors, organitzat per l'Escola del
Treball d'aquesta ciutat.
Organitzat per l'Ajuntament, i
amb el valutis concurs de l'Orfeó Tanragoni, tindrä lloc al Passeig Arqueológic un esplendid festival coral i musical, sota la direcció del mestre Gola
Hi prendrä part l'Orfeó, una nodrida
orquestra ¡ la prestigiosa cantatriu
Maria Teresa Planes. Hi assistira Vil.
lustre compositor català mestre Josep
Comelles i Riba, - C.

BADALONA

Intensa activitat dels grups culturals
i artIstics badalonins mm Recollida
d'armes :: Aclariment de l'alcalde
Badalona, 23. - Ahir a la nit es reuniren, sota la presidencia del dibuixant
senyor Alexandre Cardunets, els elemeras que integren ragrupació d'Amics
de les Arts", acordant desenrotllar durant la propera tardor un vast pla d'activitats que consistirá arnb visites collectives i conferenc'ies a carrec dels
prestigiosos dibuixants, pintors, escultor; ¡ artistes de la nostra terra.
- El dimetres vinent, a les deu de
la vetlla, tindrä lloc a la Sala de Concerro de l'Escola Municipal de Música
el corresponent a- aquest mes i darrer
del prestar curs de 1933-34. el qual
anirà a cartee de la prestigiosa pianista M. Remei Canals,
- El dilluns vinent, a les den de la
vetlla, l'Associació d'Amics del Teatre
inaugurará al teatre Zorrilla' les seves
activitats amb "La marquesona", que
representará la companyia Herrero-Bardem, que actua al teatre Romea de Barcelona.
Sembla que la companyia del tealre
Isabel, de Madrid, no ha pogut venir
a representar "Caramba con la marquesa", tal com estava anunciat, per a trabar-se actuant a Saragossa.
- Per ordre del conseller de Governació han estat recollides les armes
dels individuo del Sometent de la nostra ciutat.
- En la darrera entrevista dels peCANET DE MAR
riodistes arnb l'alcalde, aquest fiu constar que era absolutament fals que aus
Nomenaments
Escoja de Teixits grups ordenessi d ..als establiments i altres llocs públics arriar la bandera rePlaça-mercat
de Punt
publicana per disposició seva.-C.
Canet de Mar, 23. - Han estar
ncmenats. amb molta satisfacció de
ARGENTONA
la malicio d'esquerres ,l'aquesta vila ,
caporal i sots-caporal del nou SomeExcursions .7; Conferencia
tent de Catalunya els bons amics
Josep Torres i Mas-riera i Juan Roig
Esportives
i Pujades, respectivament.
Argentona, 23. - L'Ateneu Popular
Tumbé han estat designats per a i el grup d'aficionats del Patronat
jutge municipal el seuyor Manuel Obrer efectuaran una excursió
Maillo Ramos, i per a suplent, el se- va durant els dies 29 i 3 0 de juny i prinyor Joaquim Cargues i Andreu; per mer de julioi. Aniran a visitar les insa procurador-fiscal, el senyor Narcis tallacions hidro-eléctriques de Tremp i
Fähregues i Feliu, i suplent el se- Capdella, i de retorn visitaran el monyor Antoni Gurri i Castells.
nestir de Poblet.
- També l'Orfeó Foment i el seu
- Durant la darrera quinzena del
n'es de maig ¡ primera de juny s'Ira tiene dramátic sortiran d'excursió durant
aquells dies, i visitaran Puigeerdä,
vist molt visitada . l'Escola de Teixits
de Punt de la Generalitat de Cata- Andorra, La Seu, Artesa de Segre i
lunya, establerta a la nostra vila. Igualada.
- El proppassat dijous, al vespre,
Entre altres, poden/ fer estnent de
la visita de nodrides representacions el president de la Unió de Rahassaires i
de fabricants amb els seus encarre- diputat al Parlament espanyol, senyor
gats de la vila de Malgrat. als quals _Tosen Calvet, fill d'aquesta poblaciií, va
acompanyava el senyor Fontrodona.
Tumbé de Terrassa vingueren comissions de fabricants i d'encarregats
tècnics amh Ilurs famílies. De Matar ó . la Cooperativa del Teixit
Punt: els alumnes, amb el seu professor. de l'Academia Cots, i no bon
nombre de socis de l'Arenen/ d'aquella
ciutat. I finalment feren una visita
la Junta en ple del Foment del Treball Nacional de Barcelona. En totes aquestes visites el director, senyor Muller, junt amb els altres
professors ¡ lambe el president de
la Junta executiva, senyor Josep
Foro i Vidal, els donaren tota mena
de facilitats i explicacions referents
al funcionament tècnic i teòric
l'E s tola. Ens plau poder donar comp.
te d'aquestes noves, com a demostració de l'interès que arreu ha despertar l'obra cultural que realitza la
Generalitat en aquesta E s cola , imica a la Península especialitzada en el
teixit de punt.
Aquesta setmana han comentar els

19'00. - Btassa alemanya,
mel res. heize corals rer
•trgtle.

2000. - Brusselles flamenca,

321,9 ni. Orqueslra Simfhnica:
Benoit. Lato, lirelry.
20'00. - Estutgard, 522,6 ni.
"...eller", opereta de Zeller.
ONCTURUS
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probablement vindrä a presidir l'acre
final el conseller de Cultura de la
teneralitat.
En la (farrera Sessió municipal s'acorda per unanimitat la inauguració oficial de la n o va P i n a trercat p er ot dia 27 a la tarda. L'endemä, dissabte. festa major, s'obrirà
la venda al pútnhic, Aquesta obra, importantissima i construida ami') totes
les condicione modernes, ha estat portada a cap per l'Ajuntament de la
coalició d'esquerres d'aquests darrers
t r es anys. l.a majoria d'aquell Ajuntament, amb el seu cap. aenyor Josep Fors , es juramentaren per a la
sera realitració i aortiren al pus del!,
innombrables estrehancs que oposaven. La immensa majoria del noble els eluda en tot moment. - C.

donar una conferencia pública al cinema GlOria, basada sobre "La Ilei de
Contractes de Conreu“, elaborada pel
Parlament de Catalunya.
Donä diverses explicacions en la part
que mis afecta els rabassaires i pandero,
i digué que ell hauria volgut una hei
mis revolucionaria, ja que l'actual és
essencialment conservadora, peró que,
amb tot, estava disposat a defensar-laEn acabar fou molt aplaudir.
- El nostre Club de futbol F. C.
Argentona travessa actualment una forra crisi per la manca d'entusiasme entre
l'afició argentonina, i es troba en situació molt lamentable, fent-nos temer la
seva desaparició. No cal dir com celebrariem que s'operés una forta reacció
n almenys se cerqué s la manera de sostenir-lo i fer-lo marxar endavant pel ben
nom i h i storial del F. C. Argentona.
- Dirnecres al vespre es procedí a
l a recoll'cia d'armes curtes i Ilargmes
des individuo del Sometent local, - C.

MATAR°
Futbol rl Soluci6 del conflicte del
Concurs (ie Cartells
Escacs
peix
per a la Festa Major
Mataró, 2,1, - Demá, l'Euro jugara
al seu camp min partit de futbol amb el
Santboiä F. C. En Fe rmio local hi debutaran diversos elements.
- S'ha arranjat el conflicte sobre l'arbitri edla venda de perx. Ultra el concert signat amb el Pbsit de Pescadors,
del qual donàrem compre dies enrera,
s'ha arribat a un acord u/lb els revenedoro del peix que ve de lora, els quals
satisfaran entre tots un arbitri anual de
12.000 pessetes. Falta romea signar el
concert, la qual cosa sembla que es jara
els primers dies de la setmana entrant.
Aquests acords pertnetran a l'Ajuntament recaptar 1 2.000 pessetes mis a
l'any que abans.
- Demä a la nit visitará el Club d'Escaes el mestre belga Koltanovoski, que
jugará vuit partides simultànies a cegues contra els millors jugadors locas,
- La Comissió organitzadora de la
festa major ha publican la convocatória
i bases per al concurs de cartells amanciadors. Es indispensable ésser mataroni
o vei de /a ciutat. La mida del vorteil ha estat finada de 96 per 120 cm ,
i a un màxim de quatre tintes. El ten mini d'admissió acaba el 6 de juliol. El
premi ofert és de 300 pessetes, que el
Jurat podrà declarar desert o distribuirlo d'acord arnb els mérits dele tre-

ball.-C.

SALLENT

IN ERAIS Limeta

1.700 IREN

3,25 PISSETIS KILO
••asés •6 ellabr•

ELL
Excursió del Centre de Dependents
del Comerç i de la Indústria :: La
policia descobreix una organitze:i6
dedicada al robatori de gallines :: De
la aegona revetlla de ¡'Acto Club
Sabadell, 23. - La comissió de
Propaganda del Centre de Depen.
dents del Comerç i de la Indústria
ha organitzat una excursió a Santes
Creus, Poblet i Tarragona.
Es prega a tots els socia que desitgin assistir-hi que retirin el corresponent tiquet de la Secretaria del
Centre. puix que una vegada cobertes
les places que permeti l ' autocar es
tancarà la Ilista d'inscripció.
-L'agent de policia Frederic Gi.
meno s'adona que un subjecte sospi.
tós portada un farcell. Li féu algo.
neo preguntes, i com que no fiaren
cotestades satisfactöriament, l'esmen.
tat agent examina el farcell, i a dintre
hi trobi gallines, de les quals no
sabé explicar la procedencia.
A la comissaria de Policia fou in.
terrogat novament, i declara que era
ey.-mosso de la Companyia del Nord,
que s'anomenava Joan Muñoz i que
junt amb un altre mosto de l'esmentada Companyia efectuava robatoris
de gariMes del dipòsit de l'estaca
La Policia pogué recobrar vint-iuna gallines i pogué saber que el detingut n'havia venut moltes partides
a un industrial d'aquesta ciutat.
-Després de laborioses gestiona
per a vencer una sèrie de dificultan'
que s'oposaven a la vinguda a la nostra ciutat per compromisos adquirits
anteriorment, per fi s'ha pogut adquirir en ferm i signar el contracte
amb la reputadissima Orquestra Demon's ,jazz i les nenes Sin Demon's Stars, que junt arnb la coope rac ió de la prou acreditada Orquestrina Cornet, amenitzara, ami., el seu
moderníssim repertori de ballables.
segona Reverlla de l'Aero Club de Sabadell i del Valles, que ha de tenir
lloc el dia 28 del corrent, a la nit,
als jardins Campo, magnificament
transformats i guarnits sota la depurada direcció del nostre compatrici
l'excellent artista senyor Talcos. - C.

La Volta Ciclista
a Catalunya

ConfeNatació
Els llogaters
Vària
ferincia
Sallent, 23. - I..' n llogater que devia
(Ve de la primero pagina)
nou mesos, va llogar el pis a un altre.
DE LA NOVE.
CLASSIFICACIO
del qual pensava cobrar deu duros al
mes. Ell n'havia de pagar cinc. En as- NA ETAPA, FIGUERES . TELsabentar. se'n el propicIan es queixa, i es
RASSA (186 quilòmetres)
barallaren. El propietar¡ resulta lesio-

nat. Després hi arta un fill d'aquest, i el
llogater Ii vent im un fort con de marre!l
al cap. El deixà sense sentits. llagué
d'ésser assistit pels veins. El Ilogater en
qüestió digui que no paga y a per manca
de leina. Fou detingut, i després posat
en Ilibertat provisional.
- Ei Martorell desplaça el seu equip
de natació a 14 nostra piscina, dema.
Pot resultar Izo encontre molt interessant.
- El senyor Justiniä Bravo donà una
conferencia a l'Atener., Catala. (secció de
Cultura\ sobre el tema "Situació dels
Sindicats obrers a Espanya. Fou molt
aplaudir.
- La donzella Josefa Iglésies, filfa
gran de l'amic Manuel Iglésies, ha ingressat a la Quinta de Salut "L'Alanca".
on segurament será operada de l'anndix. Desitgem una intervenció ielic i el
seu prompte restabliment.
- El Sindicat Agrícola La Unió celebra avui una reunió general ordinaria.
- Ha expirar la senyora Dolors Carien, del comete henvolguda de tots. Re .hin els seus fills el nostre sentit condol. - C.

,

-2 t. Nicolau, Jean, 6 h. 28 ni. Promedi, 29072 quilOrnetres hora.

2. Romanatti, 6 h. 28 na.
3. Sella, 6 h. 33 m. 21 s.
4. Cebando, 6 h. 33 tn. 2 1 s.
5. Escuriet, 6 h. 33 m. II S.
6, Ex-equo: Rogora, Salom, A.
Deloor, Catteuw, Pages, Digneff, G.
meno, •Gardon, Alvarez. tots ein el mateix temps: 6 h. 33 na 21 s.
13. C. Deloor. 6 h. 34 m . 55 5.
16, Bachero, 6 h. 36 ni. 7 s.
17. Destrieux, 6 h. 36 ni. 7 s.
18. Tudela, 6 h. 41 m. 52 s.
Pa. Ros, 6 h. 4 1 m. 52 s.
20. Lleonard, 6 h. 45 In . 34 Si
21. Hevia, 6 h. 45 ni. 50 s.
22. Jiménez. 6 h. 45 na. 5 0 s.
23. Ruiz Trillo, 6 h. 43 m. 50 S.
24. Larrimoa, 6 h. 45 m. 50 5,
25. Montes, 6 h. 43 m. so s.
26. Grau, 6 h. 46 m. t s.
27. Canavesi, 6 h. 46 ni. I S.
28 , J. Gascón, 6 h. 46 M. 1 S.
29. Esteve, 6 h. 46 ID, 14 S.
30. Bueno, 6 h. 47 m. 45 s.

CLASSIFICACIO GENERAL DES.
PRES DE LA NOVENA ETAPA
1. Rogara, italii, cicle Lázaro: 41
b4/44•.4104444444•4444+114444+
llores 13 minuts.
2. A. Deloor, belga, ciclo CatalaVIES URLNARIES
nya: 43 la, IQ M. 6 s.
Malalties secretes • Detectes gnosis
3. Sella. italià, cicle Lázaro: 43 h.
ROLICLINICA FARRE PIJOAN
Rambla de Canaletes. 11. Lar

Pera un te

1800. - Brussel-les francesa, •xàmens de fi de curs. Es diu que

183,9 ni. Recital de cançons sici-

Cus tanda> en 1875

Llegiu LI PINCITAT I 111[141811-18

oWNW.Wilie.WWWIPWIes.

tatt: -Marlquilla Terremoto".

Come. - Tarde: segen ;tele de "Las tenlaciones" I "Las chica, del ring"; nit:
"Las chicas del ring".
gapanyol. - Telma dei Sol I la dIva deLta
cançO Raquel Meller.
Novetats. - Tarda: "No falla natde'. "La
dolorosa" 1 -La embubada en peligre";
flta unte" 1 "La embajada en
pe riere.
Pausaran,. - Tarda 1 nIt: -La noche del
silbado".
Principal %lace. - Tarda, segon arte de
- con el pe/o suclIn" I -Las mujeres
arl Zodiaco", nit: -Las mujeres del Zo-

SOCIETAT ANONIMA ELECTRICA DEL CINCA

A partir del dia 1 de julial
e 1934 es pagarä el cupó A - 14
els Bons de Renda d'aquesta
:ompanyia, als segiients Bailes
e spanyols, i , de mes a mes, als
e strangers de costum
Banc Espanyol de Credil, Marid.
Banc de Biscaia. ídem.
Banc Crquijo, idem.
S. A. ,Arnús-Garf, Barcelona.
SOCIETAT GENERAL D'AIGUES
Banc de Biscaia. Bilbao.
DE BARCELONA
Madrid, 15 de juny de 193.1.:I secretar del Consell d'Admi- Obligacions 6 per 100 - Sérle C
istracgió. Miguel Vidal I GuarEl cupó minier° 37 de les diles
iola.
Obligacions, vencedor a 1 de ;pinol vinenl, es pa g
, arä a partir de
COMPANYIA ESPANYOLA
l'esmentada data, decluits els im.
¡'ELECTRICITATI GAS LEBON postas legals, a la
Societat Anónima Arnfis-Garf.
Passeig de
,
'A partir del dia 30 de juny ,.
e,racia, numero 9.
orrent es pagaran, amb deducBarcelona, 23 de jume- de 1931
i6 dels .impostos legals. els cuLa Direcció
nns 37 i 29 de les Obligacions
6 per 100, emissions de 1925
1927, respectivament, j . el cupó SOCIETAT GENERAL D'AIGOES
Rimero 6 deis Bons de TresoDE BARCELOAA
ena. 6 per 100, d'aquesta Coroanyia, lliure d'impostos.
Obligacions 3 per 100 - Serie B
El cupo número 75 de les re_
El pagament deis dita cupons
'electuaran els següents Banco: heridos Ohli g acions, vencedor el
A Barcelona: Societat Anäni- (ha 1 de inijcd vinprit , es pavarä
na Arnús- Gen, Banca Arnis, a partir de la indicada data, delanca Marsans, Bono Erquijo dueeiú faedora dele impostos
:atalä i Sindical de Banquero.
legal s , a la Societat Anónima 1
A Madrid: Banc Internacional Arnüs-Garf, Passeig de Gràcia,
Indústria i Comerç.
número 9.
A València: En Josep Navarro,
Barcelona, 23 de juny de 1934.1
arrer de la Pau, 4 3.
La DIrecol6
1
O
3
4.
Barcelona, 23 de juny de
La DIrecció
COMPANYIA D'INDUSTRIES
AGRICOLES, 8. A.
IATALANA DE GAS I ELECTRICITAT, S. A.
-,
En compliment del que disposa
Els senyors tenidors 'd'Obliga- l'anhele 20 dels Estatuts. els seions Serie H d'aquesta Societat nyors accionistes són covocals
An avisats que el cupó núm. 1 , per a la junta general ordinària
'encedor el dia 1 de julio1 vinent. que tindrà lloc el dia 29 del conpagarä a partir de l'esmentada rent mes de i ll nY, a les deu del
lata, tots els dies feiners, a les matt, al domicili social, carrer
egunts entitats banchries:
de la Fusina. número 9.
Banc Espanyol de Crèdit, FonSegons preve l'article 24, per
anella, núm. 1.
a poder assistir a la junta els
S. A. Arnús-Garf, Passeig d e senyors accionistes hauran de
lräcia, núm. 9.
dipositar llurs títols o resguards.
Sindicat de Banquero de Bar- nmh sis dies d'anticiparte), a la
:elona, Fiveller, núm. 34, pral.
Caixa de la Companvia. a BarreBanca Marsans, S. A., Rambla lona: al Baile Espanyol de Crèle Canaletes, núm. 2.
dit, de '.%ladrid: al Banc Hispano
Barcelona, 23 de juny de 193 1 . Amerieä i al Bine Espanyol de
Cri. clif. de Saragossa: al Bine
3ATALANA DE GAS t ELEC- niiiplisroh. de Sant Sebastiä, o a
"La Vasrernia". de Pamplona, i
TRICITAT, S. A.
CIS ser?' llinrada la vorresponent
Com sigui que el dia 1 de ,juliol tarja d'admissió nominativa per7inent vencen els cupons mime- tonal.
Barcelona. 2 de inny de 1931.
'o 90 de la Siirie D, número 85
le la SI• rie E i número 76 de la El president AM Consell d'Ad'Série F, de les Ohligacions do- rninistració, Jaume Carner I Roiuesta Societat, es posa a co- meu.

LES COMARQUES CATALANES

19 in. 58 s.

4. Cañardo. F. C. Barcelona, ciclar
Catalunn a: 43 h. 22 ne. 42 s.
s. A. Digneff, belga, cicle Catalunya: 43 h. 28 m. 26 s.
6. Gimeno, .A. C. Montjuic, ciclo
"Jean - : 43 h. 32 rn. 59 5 ,
7. Romanatti, italiä, cicle Lázaro:
43 h. 35 ni. 15 s.
8. E5curiet, P. C. Escur:et, cicle
Orbea: 43 h. 30 m. 12 s.
9. Catteuw, belga, cicle Catalunya:
43 h . 43 ITI. 8 s.
to. G. Deloor, belga, cicle Catalunya: 43 h. 44 ni. 3 s.
11. Alvarez, 43 h. 46 ni. 29 n.; 12.
Canavessi. 43 h. 48 ni, 19 s.; 13. 'Barbero, 43 h. 52 m. 10 s.: /4. Tudela.
44 11. 9 ni. 13 s.; 15. Salom. 44 h, lo ni.
22 5.: in. Pagés, 44 h , t3 m. 5 0
17. Esteve, 44 h. 19 ni. 41 s.; 18, CM,
dcna, 44 h. 23 ni. 2 Sil 19, Nicolau,
44 h. 28 m. an 5.; 20, Destrieux, 44 h•
28 M. 4Q O : 21. R. Chene. 44 h. 32 ni.
15 S.: 22, Josep Gascón, 44 h. 38 ni.
21 s.: 23. Gonçal Ros, 44 h, 4 1 tu.
17 5.: 24. Capella. 44 lv 34 in, 16 .1.1
25. Buena, 44 h. 59 rta. 40 s., a segeuinen fins al 64.

L'etapa d'avui, Terrassa -

complet

Barcelona, S3 quilòmetres

Les 21 vorietots de paleto,
Animamos de l'Assortit Nebi
-el primer dels ossortits
Artiach•permeten servir un
te complot. Sabors exqui*idos: xocolata, montee',
melindro. neula, etc.

Avui es correrá la darrera etapa de
la Volta a Catalunya.
La sortida es donará a Terrassa. a
dos Quarts de nou del matí. i aniri
le er Papiol. Molino de Re:. Sant
cene dels Horts. Sant Boi , Cornellà.

SSORT1T

ASIO*111 NAO, 14 desee, lobees leeseed.1 3 00 lerb, 4,10

I

Ittle

Esplugues. Collblanc, carretera de
Sants, placa d'EsPanYa 1 recinte
alontjuic. nn donaran 10 voltes. Total.
83 quilbinetres.
L'arribada, hom calcula que será
entre les onze i les dotze.
Abans, però, hi hauran unes curses
de moto p er a entretenir el pábilo rlue
anità a presenciar l'arribada del corredora di-listes.

hA PNIBIJOITAT

ihuilieti8e, 24 de jutty tits

ESTR ANGER

La cris del tehrtsme

0~111•IIM

Barthou empren

cap a

el

viate

Belead

El rei Crol i Titulescu expressen llur satisfacció
per la visita del ministre francis

Negociacions sobre El discurs de Y011 Papen i les
la moratòria dels diverüncies del Goverll del Reich
emprèstits Daves S'accentua lluita els elements radicals
i Young
partit
i els
entre
la
conservadora del

nazi

.-1: . ans de deixas
ucares per Bel- no 111 baria res oficial, sine que ha
grad, Barthou ha jet dcclaracrons
Ele telegrames de Berlin han asse- a afirmar que no is la propaganda que
estas espontània i sincera.
Londres, 23.-S'assegura que nyalát l'emoció causada als media fa els grans hornee, sino els homes que
llarnuNila arnh les jefes
El mea polde sent pel vostre país
11r TnINIetrn, refermant la intangibtli- tina simpatia tradicional tan pregona, una Delegad() aleinanya vindrit politics alemanys pel discurs que pro- caderenen grana per llurs actes i que
:at territorial deis pulsos tal con Oran que in cm pregunto si la visita del a Anglaterra per tal de discutir nunciä von Papen a la Universitat de són reconeguts com a tals per la bisestailersa els- tractals ce par,.
representant francés tindri el poder ainh els representatila anglesoa Marburg. Aquesta enlodó do da de- tbria.
No content de combatre la teme.-Iquest viatge a Belyrod de Et.rth.,,i d'estrenyri- encara mes els Ilaeos que la qüestiO de la tilorati-min dels garla solament a les mesures presea
pel ministre de la propaganda, senyor utia segons la qual l'educació tindria per
igual inzpor!,Incia qua raltre a Bu:u- cstan basats tant sobre el sentiment
emprstilts Dawes 1 Young.
Goebbets, per probibir-ne la radiació objecte de formar exclusirament la jor:J:. Els lialinds, que tren UN cnte de con: sobre la raP.
Cas de !s on! irritar-se aquesla i la phblicació en els periódica del vente' al servej de l'Estat, von Papen
fans, hola donas un exemple ai
a
sitie
deeisliria
de Reich, sine, sobretot. per les critiques ha protestas de !a manera més enérgica
L'ambaixador
luguslau
1
Angla
iii?
lela.
Gr.cia ha oblida t feriles encara
tt
:1
orear la Canalera de emnpeneart6, violentes de la politica nazista que contra la idea d'una segona onada rete.mants , i. per la seta handa. Turaida Ee:grad
renunciat a reit indieacions sobre el
volucionaria.
Belgrad, 23. - Spalaikovitx, minis- per bé que si fracameen aqueelee conté rallocució.
Encara que els fulls d'agència i les
es preven que el
‘.eN • inclit europea.
Els que juguen amb una tal idea ne. ' La Comtecsa Zdda Cieno, filla única de Mussolini, en la seva visita en un
tre de lugosavia a ParK ha arribat riegociadons
el
primeres
edicions
que
en
contenien
tant,
ha
Itua
atmena
de
Belcans hi
Per
d'oblidar que vela seg nna Orla- dele campe d'aclimataci6 de la inf a ntesa al feixisme, ea saludada a la
per assistir a la recepcin del sen ir Govern prendrà tot a
text hagin estat recollides, un cert haurien
lino!î Barthou.
rosfera de pu co,,, no hi
salvagunrdar
revolucionaria podria isser el preinesurre per tal de
romana per una d'upa elles pobres criaturas
nombre de «mies han escapat als da
•
reforçada encara per l'acti:nd
estas
rebut
en
ludi
d'una
tercera, i que aquesta portes
tenidors
nnglesoe.
Després d'haver
als drets dele
censors i una d'elles ens ha arribat a la guillotina els que en parlen. Cap
AisJ fa encara. ntes pe- audiéncia pel rei Alexandre. Spalaila C. R.
voltCentres
Paris, 23. - Als
a nosaltres. La lectura es extraordivolgut
sii!js
kovisx ha id t a un corresponsal de ti c s d • aqUesla eapitnl s'assegura nàriament interessant i s'explica que organ ització ni cap propaganda no sän
BOLIVIANS DIUEN DOLLFUS AN1RA A PARL!
Honsnia.
l' Agencia Ha y as les declaracions se- que e'ha arribat a un ncord nutb el doctor Gocbbels slagi esforçat a capaces de mantenir la contiene*. La ELS
No cal dir que &n'Ami assegurarà al güents:
detractora no QUE HAN OBTINGUT UNA
1 POTSER A ROMA
campanya
contra
els
sostreure el gran públic-alematty i
prz.zra, di Belgrad de inereziocid i l'a"La visita a Belgrad per pare del Alemanya per e-.• la qilestiA de
slauria d'hever tradnit per una excita23. - Als Círcols políViena,
ht de Frattea a aqUeSN Poli:ica. A Bel- nettem Barthou es un veritabIe cacle- ransforimcies dele empreetits estranger-l'arenga del rice-canceller. ció de la ¡merme ni per una amenaea
VICTORIA
tics s'assegura que el canceller,
rad,- el ministre .frances tirara impar- veniment històric a la histeria de les Daw e s i 'Young, i per a entaular La traducció literal deis setas passat- contra els ciutadans inniensius. Es soidea
.del
ges
essencjals
donarà
una
La
Paz,
23.Missatges
oficial>
senyer Dollfuse, te la intenció de
t.:nrs couterses an,?, el rei Alexandre, relacions entre Franca i iugoslävla• ronverses sobre aleó, el Ostlament per una explicació sincera que
El meu paig se sent particular/nene varo aleinany enviad' drlegate desacord profund que regna actual- hom pot obtenir del noble els sacriiicis confirmen la victòria dels bolivians visitar cona mis aviat millor Pap ‘. es rl vcritable orientador fc la po..
internar:1: nd del seu pa:s.
creta- a Pilcomaye en la batalla iniciada el rís i anar pulsee lambe a Itàlia.
honoras per la risita d'un dels mis plempotenciaris a la capital de ment entre certs membres-i nu els necessaris. Un roble al qual
menys importants-del Coreen. Heus
donar con- dia I8 i que ha arabas el dia 20.
bigoskivia h.2 contribuit fortament a brillants representants de la inteili- Franca, després que la Delega- aef el que ha declaras von Papen so- et el dret
narrar no pot don
El comunicat afegeix que 4. 000 pa
roeselidar /a fan als Boicots. i lio in- gincia francesa.
e) atabl ee.
y
bre la necessitat d'alliberat el rigim fiar
raguaians han estas materialment esLa situació internacional, que rerla_ rió francesa de comerc que a
:coa t en va que Bulgaria s'alliben's de
darrers
telegrames
han
presentas
de
les
seves
impureses,
i,
en
partiEL
CARDENAS CAP A
-tualmentsroba BerlinItagl
combats Del foc de la quarta
d: !erminaies infloimcies estere:acres in- ma la major vigilancia per part dels
cular, de restablir la 'libertas de la cucan a resolt el conflicte entre Goebbels boliviana.
homes d'Estat europeus. dóna a aque s torna!. al ene pafs.
tc ressericr a evitar la rotij hafranica.
grades
a
la
intervenció
MADRID
prernsa:
i von Papen,
-tavisunmporceaUn dels temes que es frrdegmr
"Una explicació oberta seria mis personal del canceller. Si és exacte.
211.
- A les 8. i0 de la
París,
e7nalles (m'Yerres serä c l de les rcln- jor.
a gust del noble alernany que l'ofega- com hom asseaura, que el rice-canceller
Es reconfortant veure com els hei lugostbia. problecus entre
set, discuta amb reu- DETENCIÓ DE FEIXISTES nit h marxat cap a Madrid Eampremsa,
de
la
qual
el
miha
nrontuv:lat
ment
de
la
sites
d'E..tat
pertanyents
a
les
nacions
PER
A
UN
baixador d'Espanya, senyor Cärma esfilvis de la situarid hiternaeionnt. que tenen intencions pacifiques s'es- NEGOCIACIONS
nistre de propaganda ha pogut dir que teritzaeie Hindenbure , d 'alt ra tunPOLONESOS
Tat a Roma ron a Rehgrad hi Itaziee
denas.
y a perdut la figuera. La premsa da. que és %estime per la ReiChswher
TRACTAT COMERCIAL ha
¡unid menterds dexcessitt nrrvosistre, j'orcen per collaborar al manteniment
la
siVarsOvia, 23.- Disten de Cr.s.óvia
hauria ¿'éster allí per a ressenyar i els medis econtnnies inouiets de
i a la consolidaria de la pau europea.
sine
provii sart de la jeto-ro:cid dç Pori$ , que
en:
ea
la
regió
de
Zokapan
han
estat
el Govern sobre les faltes, sobre les tuaci 6 . aquest adel no is
Barthou ocupa un dels primera Ilers
SUISSO-ALEMANY
la evita derivacions enut;airs.
seres febleses, per a denunciar-li els sional. Lea causes serielses del con- detiriguts 47 nacional-derqócrates.
ELS ITALIANS CREUEN
entre aquests hornee d'Estas.
Matare . les hones relacieus aettizts,
Berna, 23. - Les negoriaciens inearmos i els fogars de corrupciét, flic t e sesti s teixen. e id es p era r canvis.
A Varsòvia han estas tamhZ tanvisita.
Hens
d'alegrar-nos
d'aquesta
1,aoshiria Ira Pos cen s e arel, halls tulla puix que Franc,a i Anglaterra exer- per a la conclusió d'un Tractat Un servei d'informació ambnint o seBerlín. 23, - El discurs pronunciat cats diversos israelites, membres de QUE EN EL MATX BAERrevisinnisdel Eorganització sionista revisionista,
que Palia eneoratn;
ceixen un paper en el manten!ment i 'de comer; ami) Alernanya, se- cre 4 per ben organitzat que sigui, no pel vice-cancel ler , A. Marburg,
CARNERA Hl HAGUE
tc d'ifotterio. Earthou ha dentosteat enla consolidació de la pau, i temen, gueixen per bon cami, i hom creu sabria fer-ho. Un vell adagi presea qual el% alemarn-s n'han tenerme re- aixi mateix han estat detinguts 17 co▪ ItePa les nt gla rs f/mires d'una !le- en
supor- xi . téntia pels diaris suisses de 'len- munistes.
que
siamés
els
febles
no
poden
demés,
mitians
per
a
confeccionar
un
colesser
IRREGULARITATS
la! r.ercia de erlations. fina al Pinte de programa que pugui ésser acceptat que molt acial podre
gua aternanya, ha Tausat un -a tal coroEn total, el nomber de detencion%
tar la critica."
rumors Mes extraordinaris és de 45.
• ¡sanar-le ()fosal a la futres-ende; del per tots i que constitueixi la segu- ines el projecte als palcos inteEn el que es refereix a la Campa- ció , eue
Acma, 23. - A conseoüericia dels
reeeals.
Pare de Franca en cita de la lira. Pub retas de la tranquil-litat europea.
eix el han circulas i confirmen circulad.
ossegu
nya antireligiosa que pr
rurnors que s'han ter circular sobre pres
6. les
la eremSa feixista sequé is' 120'mq la
'iliar:
moviment hielera, el vice-caneller
no cli Malgrat l aparent
:eses irregularitats en el n-atx de box:
En aquesta gran obra, Barthou sera
ch seri
reconc
p,,Btieer 7% hines iniciada per Barrhatt. creditor a la gratitud de la llaman:i
e
s
ha estas ni menya
net ni menys sessenrions controlen al
IMPORTANT ENTREVISTA per al campionat del nen entre Carnee:.
Seanrament ectuest dona r a a Relam d tat."
Ver:
a tito! de curiositat cal recori Max Baer, la Federació de Batea Ita.
vern,
i
v
ML MACDONALD AN1RA "Cal saber si el tercer Rei
e , nsells de moderacid. perd un ca a ri ea
laina havia decidit abrir una enquesta
da r que ele rumors del carnet . feie n POLITICA AMB HITLER
Preparatius a Belgrad
les relatioes Pola-il o eslares esta
st a Q si cauta en un materialisme % ruta- la nqticia del proper advemisiá del seu delegas a Nova York.
Berlin, 23. - El caneeller senyor P erEn vista que alguns periklics estrauA SUD-AMERICA
out, un de les re!nr;eas
semireligiOs. Als que afirmen la ne- niment d'una dictadura milqar, per a
Belgrad. 23. - L'alcalde ha dirigit
eta noma del Iiitier, post Gesprés dz tornar del seu gens, especialment britär.ics, han contiI is aquesta lambe ' , tia de les
cessitat
de
tornar
al
poble
alcmany
anal
hom
citava
el
pe23.
Segons
a
la
Londres,
una
proclama
a
la
patinref• té impac t3ncia cl tiatoe aquest vespre
que les viatge a la residencia esttuenca del pre- nuat aquests darrers (lies publicant ir.1,10 ” .
ete expressant els sentimeuts ainb que riòdic "Str", el primer niinistre, una creença comuna, nosaltres res- general Ven Fritsch, mentre ¡'ex
-can- sident de l'Imperi, ha relata el cap del iormaciens en les quals s'insisteix en
a
de RacthoK
decidit ponent que aquest poble ja la pos- carteres eren distribuides
ha
els
habitants
han
de
rebre
el
.senyor
liar.
senyor
Mac
Donald,
Bucarest, 23. - El senyor Barthou
seeix i que aquesta creetna és el cris- edler Bruenin g 1 Van Schleicher i a partit nacional-socialista de la provincia l'existència d'aquestes irregularitats, "Il
thou.
pausar a Ainérica del Sud els tres: tianisme. El deute del movituent no altres personalitats de menys enver- de Brandebu rg, el qual l'ha posas al ..Slessaggero" publica ii:infortnació seha tuarXat a les neu del mati amb diEn termes calorosos l'alcaUle..recataa mebOs de deseans que li han es- és una reforma r s ligiosa, sitió una
corrent de la situació de la dita provinrecció a Orava, on ihavia d'embarcar
gons la qual la Federació Italiana d e
la
els
titels
que
el
senyoe
Barthotr
,
reorganitzaci6 politica del pals.",
tata prescrits.pels metges.
amb direció-a. Belgrad.
és que hom assisteix tot cia.
Boxa ha decidit que l'enquesta ordenes-i:
ra
garav.critat
lugnslavite
de
simpatia
A la conferència. (lee tu decae una hoAbans de marxar,. eL,rei Carol ha
El senyor Mac Donald es pro-, Lee persecucions de . qui sOn objeete simpleMent entre els elements consi g ui portada a cap arr.b tota la rapii
mitja,
se
li
ha
atribuit
molta
imra
niurat.al secar Barthou una loteara- El v4atge
reaccióstaris
han
estat
ciandenitiades
servador*
i
els
elements
extrernistes
els
.
eretteneer
posa efectuar
Londres
desa,
rigorosament per von Papen, el (sial a una violenta lluita. La joventut hit- portancia.
f:a ses-a. aindna•segitenf dedicat 6ria: "A Lluis Bárthou, en record alectuós
Londres, 23. - En els circets.ben natttOnng.
s'ha aixecat contra la pretensió que leriana, és a dir, els menys de diruit
pel fet de pertànyer al partit nacional- anys, es fan remarcar per un rarli- ELS OBRERS DEL MOLL
del viatge a Romania, com a uagne del informats es diu que orchaiculenerd Seran
HA ESTAT TROBAT MOR.'
els senyors Bildwin, lord president del
nieu fidd afecte- a Franca."
socialista pugui donar drets especials en clisme propi de l'edat i un deis setas
En embarcar-se, el senyor Barthou ha Censen, i John Simon, ministre d'Afers
liders, parlant fa poc, ha dit que la DE SAN FRANCISCO AME- EL FINANCER REYNOLDS
l'Estat :
als
senyors
Taestrangers, els que s'entrevistaran ainb
zeiegrafiat al monarca i
- La supremacia d'un sol partit no- joventut esta disposada a Iluitar fins
LA VAGA
NACEN
Nicago, 23. - El senyor F. Reytarescu i Titulescu, expressant-l os el el ministre francés d'Afers estrangers.
pot esser un estadi de transició al darrer moment, Tots els patrans
personalitat mole coneguda al
fins que una nora escoliida s'operi entre que no atorgaran dues settnanes
snu agraiment per les atencions que li seiner Bartlinti, quan vinzlii a lAndres.
San Franes.co. 23. - Els elerers acido,dels
als
aprenents
seran
posats
negocis. i vire-presides de
ja que probablement en aquesta data es
els seus individus. Sostenir que hi pu- vacances
laii dispensat.
del moll han amenaeat amb instigar - "Armour Company", ha estat troa
la
picota:
La
ioventiat
hitleriana
el
senyor
MaciDonalui.
que
trebara ja absent
Brema, 23.- Els passatgers i tri- gui haver en un pal* ciutadans
l'embargante:u a Europa, Australia i has mort, d'un tres, a la cambra de
Declaracions de Titulescm
que, rem és sabe, hura prendre un pulacio del va p or alernany "Dresden", frueixin de tots els drets i clutadans que n o més té un enemic: la reacció.
Es concebible que les classes con. costa atlantica de tots els vaixells bany.
Bucarest, 23. - Respecte al viat ge del llarg descans per prescripció facultativa. que es va enionsar en aiglies de No- els tinguin restringits, és tornar a la
carregats a Seattle pels obrera no
Eins ara es desconeix si es tracta
ruega, quan efectuaven sin creuer de distincié, establerta abans a Espanyz en- servaderes i els monàrquics no estan sindicats.
senyor Bartliou, el senyor Titulescu ha
d'un crim o d'un ssiiciili. i la policia
cannees diversos ohrers alernanys, tre espartistes ¡ ¡lotes i que ha portat la satisfets d'aquestes teories. El regint
declarar, entre altres coses, el seguent:
el
El
presiden!
Roosevelt,
tement
-A ¡interior de les fronteres dels
han arribat a Bremenbaren, a bord eaigula de Lacedembnia. Confond.re vi- nazista es troba davant les dificultate recruament dele .deserdres violents, trel, alla activanicnt per aclara- ¡afee.
talitat i brutalitat és donar un culta a principal« nascudes de les contradicseus paises, per sempre definitives, La misiria de la premsa del vanos : "Sttuttgart".
ha demanat al secretan del Treball
Al dit vapor han arriliat també cls la ¡mea i posar en perill l'esdevenidor cions del seu programa, perque ente',
F!mea i Romana estan disposades
alemanya
UNA PROTESTA CONTRA
mantenir el regim capitalista recol- que intervingui.
erillaboraciO
cadavers de dos passatgers que van del nostre poble.
;,tticar una politica de
Von Papen ha criticat la interpretad?, zant-se en les mysses preletaries, pie
Berlín. 23. - En la saya (ter- morir a conseqüencIa de crisis car:-.'ernacional de les més amplies.
EL TRACTAT DE VEResperen
la
realització
d'un
programa
donada a la fórmula seeons la qual els
El ministre remalles Ita aiega que la rera ediriA, el "Bayerische Stnas diaca.
LEBRUN ELOGIA L'OBRA
SALLES
El ca p del Front de Trehall, doc- homes fan la histbria. i no han dubtat que no is gaire lluny del comunisme.
s.y a base possible d'una psi duradera Zeitung" publica un conmino:a
DE DOUMERGUE
es la justicia aliada basada et el res- de la Redaceid en el miel diu que tor Ley, ha anat a alta mar a l'enBerlín, 23. - El Gavera ha acordat
centre
del
vapor,
i
ha
elogias
el
valor
tarte als drets adquirits.
a conserinènoia del carrer decret
Paris. 23. - El President de la Re- que el proper dia 2S siguin collocadel ca p ita i de la tripulacib exoreseras d sturbio
pública ha assistit a un esmorzar donas des les banderes a mig pal a tres els
del Govern relatlu a la Prernoa, sant el seu sentiment a les facilities
Importante declaracions
pel Congrés de ¡Asseciació de la Prem- edificis oficials, en senyal de protesta
veu imeossibilitat de cor.li- de les vIctimes.
de Barthou
Tractat de Ver g alles, i exa l'hipddrom de longchamp sa de t'Ese, a la qual nertanyen perio- contra eldel
la publienei 6 del Mari e
miar
dol del po'ole alemana.,
distes de tetes les opininns pelitiques de pressió
Bucarest, 23. - Parlant amb el9 partir del primer de julio', igual-.
ue
encara
soireix l'esclavatge
q
la
premsa
rotnanesa
ts de l'est de Franca. En
mi
rtamen
:!presentants de
dena
"Bnyerische
que
la
del
ment
Parle, 23. - Durant la remero acabar l'esmorzar. el senyor Lehrun
quest Tractat.
rancesa, el senyor Barthou ha ma- ì?aats Antelper":
Goebbels fa un
r.,:estat que ¡ha impressionat molt
Washington, 23. - S'ha re- hípica celebrada a I'llipeadrom de nronunciat un discurs, en el qual ha fesimpatia esponan ia i sincera qua El "Voelklsohe Beobachgistrat un nou epleodi de la Longehamps, el palie de l'en- licitas la premsa per l'arrié, que des- La tripulació d'un cano.a
discute.
el enrctIla en pro de l'obra de reconstrieha trobat a Transilvania: ha afegit ter", ()raen oficial ::
impanya empresa contra el fa- trada general ha exterioritzat
n•••n•••••
1,e no creia que l'amistat a França
bet 1.1 descontent per haver-se ne- cié francesa que ha emprés el senor
ner cubil se subleva
Ford,
d'automObils
Henry
mes
1'.
23.
Anit,
davant
Halle,
Detimereue.
Berlín, 23. - En virtut d'una
1-agués penetras tan profundamen t a
L'Havana, 23. -E.0 trfpulaciva
Lu. R. F. C. ha llançat unir gat el starter a anear la sorLa
claretat,
la
nrudènria
h
dispoeici6 del ministre de Pro- (le 200.000' Persones, va pronnnpesar
1,nima del poble romanes.
segona
Cursa,
a
de
la
tida
de la canonera "Ceta - , integrada
ciar t in (líenles el ministre st? cireular en In qual es prohibeix d'haver
Durant les converses que ha sos- paganda del Reich, l'ergan naquedat junt al pal els ha afeeit el President - han d'isser per 12 homes. s'ha sublevat al
radquieicje d'arlirles procedents
va
tornar
nyor
Goebbele,
el
goal
principis
directrius
ele
la
premsa
eIs
el
rei
i
amb
el
senior
sorialiela
"Veelkischer
Henal
-lt amb
tgu
dos cavalle favyrits.
port d'Antillas.
moderna.
Tatarescu, el senyor Barthou ha po- Beelmehlor" seria censiderat d a- a parinr dele drets d'Alemner de les Fähriques Ford amh caEl peblic ha envait la pista, el
En tenir-se nottela de rOCOr
Després ha retut homenatge a !a Brialbals facilítale pel Govern
.• ccmprevar el perfecte acord que ra endavint com l'hrgan ofietril a la igunitnt de dre13.
ha llançat tat i patriotisme de la nremsa deis Deg Ul han estat enviades trepes-er
Afirinh que la missió del Reich virtut de la nova llei relativa als pee i lee tribunes ¡
•• -x entre loes dos paises sobre de In Cembra Cultural del Reich
eohre la pista froseos de les nartaments d'Alseicja i Lorena.
par a si:fumar aquest. moviment.
els problemes franco-romanesos.
Institurimee M'Alertes, 1 sola- no se eircurnserivia a les s‘.;vee preetecs directos a la inderetria. barreres que havia destroeal,
Ha afegit que no s'ha facilitat Can
El president de la Ti. F. C.,
publicats ele . f e • fronteres. 'hitiA que AS una tntseran
ment
h¡
s
perque les formes de ti- muneats nficials de reementaila si ó me% ämplia. Expressh el seta Joese dones, cre que tuls adqui- Antisp que el servei d'Ordre poINCIDENTS FEIXISTES DUES MIL DONES DEL
impedir-ho.
han estas insuficien t s per a ex- Canibrn.
>
convenciment que la pau es troba sicions, no 'lauden d'esser pro- gues fer ree per a
Poc despres ha arribat el preA BRISTOL
ar les impression s i l'amistat que
del
mes
ion,
t
emanare
al
meta
hibides,
però
alfrea
fUncionaris
SARRE VISITEN BERLIN
L'eernentat pertddic tenia ja ei
a srut d'aquest primer contacte,
de polida amb reforços de
Bristol, 33. -- En una reunió pa
de ()Jineta (erial de Be- ¡ que tina Alernanya collneade def dlt ergnnieme deelaren que tecle
Sarrehruok. 23. - Han arribat
la
Cluardia
Municipal,
i
Havors
tant en com el senyor Tituleseu earärler
litica
que
ha
organitcat
el
grup
nacions
forlarnent
arUnió
:aentalle
de
els
RegInmente
prohlbeixen,
,ierogat la regla existent no eo- viera.
ha poglit esser restablert l'ordre. FeiXiSta prodult grans inci- a Dertin, invitades per l'Aseada¡andes
invitació
conslant
ora
una
(ans
que
els
aparentnient,
hume
ei6 Femenina Nacional-Sociatis• , -ant-se el text deis discursos,
Ele dates materials ocasionats demás
a la guerra,
de la R. F. C. siguin invertits
Z^,IS s'acostuma fer en els viatges
FI públic ha protestat continua- la, 2.000 dones del Saure, ene
eón de (orea importancia, car el
compres
d'atildes
procedente
en
esta
eles
han
traeres
•
per emi
en diverges ment contra el feixisme i els con- sarasa rebudes pel canceller, seCONCEPCIÓ SUPERVIA,
de cases que nolIngin donat la püttlic ha cremadeetroeat
mateixes Miestions amb el mateix
l'en- ceptes que els oradors han exposat. nyor Hitler.
l'herbei i ha
seva absoluta cnnfermitet als Hoce
esperit i ans algunes vegades emRESTABLERTA
Els partidaris i contraria del feixisme
trada general.
La Comissi6 d'enquesta Codi n establerte
Govern.
;,rant els mateixos termes.
la retiniéi ha esta? suepeea per "han agredit diferents vegades.
Londr e s, 23.- 1,a famosa eatiRespecte a la seva visita al senyor
En soritr de la rema:u s'han re- AUGMENTEN ELS OBRERS
favorable a Chautemps
ordre de les itutoy it a I $, 1 s'ha produit• els inddents. Han resultat
Maniu, ha dit ene no ba volgut fer tatriu espanyola Convite
PARATS A ALEMANYA
les
pelbly
l'import
de
te)
que, com be cap, havia hagut
lernet
( a n distincie entre els partits tenint ein, que,
persones ferides, dile. de
l'Arfe, 23. - DesprAs del de- Sembla imminent la crisi entrade 1 les apoetes que 31.a- nombroses
' n comete que la reunió del Parla- de sohnetre's tu in Villa operales qugls han hagut d'easer hosrutaRerl .n, 2,1 - Fi nombre d'obrers en
Conais-que
litigue
Une
a
la
llar
unte
i
bat
per
operarte,
que
ame es caracteraza
Sien fet per a la teevera nurse.
rles en una Clinira,
al
Mudes.
atur ha augmentat a A:en:saya en
sobre
Stavisky
eie
d'enquesta
II '1
t.
:36.000 durant el mes de maja darrer.
es va fer amb felie resulta!, ha
ale cerotes politics s'assegura
torna? ja al set] domirill.
EI rai Crol, amlo de
Toguio, 33. - Ea preven la resoduo no es presentara cap límele.
e,ança
En general. es creu elle PIA lució prOxima de la cris, ministerial
membres del tribunal celan pet r- latent des del le de maig darrer, en
Bucarest, 23. - El rei rebut els
del
DOGALEVSKI SEGUEIX g uadth que de les elerlaracione qué fou practicada ladedetenció
et aresentants de la premsa franresa,
guatee lun.
de Finances i
lavara dels quals ha de-larat que es
le Chautemps es deepren que ministre del
n'Ocia
Departament.
timarla
GREU
rf icitava de tenir ¡masa', d'afirmar
DE DARCELONA
l'ex-preeident del Consell no 16
El ministre de Justicia lsa promits
% fla vegada nie, ¡amistas que experiParís, 23. - L'este( de rain- res a veure amb l'afer Stavisky le conumicar abans del dia 30 del
LI
ESCLATA UN PETAND A LA
aumta envers França.
haixader ()e la U lb. S. S., senyor i que, per lent, no s'ha de ti-n- rorrent g Is resultats de l'enquesta
ASA QUE EL FENEDI GREUMENT
Ja heu vist-ha afegit-la retarda
ea(1181re
la
«dende
(le
Chauparticular.
Dowgalesky,
cóntinua
essent
aquest
sobre
practicada
d 'spensada per Bucarest al senyor
Ahir, a dos quarts iti dotze de
temps al Guiada Segells.
t Tn germà del ministre dele Camins
liar thou, u pite assegurar q u e en ella taclonarl.
la nit fou aseielit al Dispensari
de Ferro i altres personalitats conav i des, estan complicats en aquest elJe Sant Gervaßt el senyor Xavier
cändol.
Turtill ¡ Ventosa, de 31 anys, cal' NT
u ua
sal i amb domicili al carrer de
Muntaner. nütnero 35d, primer
pis, primera porta, d'una ferida
ZEPPELIN"
EL
a la anta esquerra ¡ una altra feCAP A BUENOS AIRES
rida a la part abdominal; aquesta de cartteler greu. Li temen
Fried-ielishafen, 23. - El dirigible
174 -1 uar.
proditidee per haver-li esclafat
"Conste Zeppelin" ha, sortit ;Puesta larun petard a la tnä. L'assistí el
e
em e
r m
da a ao'so cae a Buenos Aires. El coiloctor Coracban.
manda Lehinan Porta II passatger ,.
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ELONA
Pels Centres Oficials
IIENERALITAT
Presidencia. — Ahir el senyor
Companys va rebre, entre altres,
les següents visites: Dr. Vilera
dell, el senyor Sena i Moret, una
comissió del Congres Internacional Lliurepensador, per tal d'invitar-lo a l'acte inaugural; una
comissió d'Obligacionistes deis
Ferrocarrils Catalans; la Unió
portiva de Sans, per tal d'invitar-lo a l'aribada de la Volta
Ciclista a Catalunya; el doctor
Puig i Seis i el doctor Fornell,
per tal d'invitar-lo a la inaugurad() del Vuitè Congres de Metges Biòlegs de Llengua Catalana.
Consellerfa de GovernacIb. —

El senyor Dencas, en rebre ahir
al migdia els periodistes els dona
rrnple del sucres ocorregut a
Sant Martí, amb motiu de l'intent
eratracament del qual publiquem
informad() a part.
Digué que, de seguir alai, aviat
no en quedaria ni rastre.
—Ens n'hauríem de quedar t in
exemplar com a mostra d'un ob) rete rar—comentà.
Fu. aixf mateix, molls elogis
de l'agent ferit.
Achba dient que a la fäbrica
A. A. F. A. s'havia estés la vaga,
i que s'havia ordenat que s'hi
roncentressin forces.
• Al vespre, el senyor Dencha no va rebre els periodistes.
Un dele seus secretaris els digue
que es trobava a la Generalitat.
Conselleria del Traban. —
Eleccions per al Consell de Tre-

Hora té la impressió que en
algun altre indret del moteje
camp hi ha bombos amagades,
pel qual motiu es faran les degudes recerques per tal de trobar-les j de passada veure si hi
ha més cartutxos de dinamita.

AJUNTAMENT
--

nom del medre Pérez Cabrero;
quo morf fa viril, anys.
, Ele tulle de cupons als Mole
del Deute. — Es fa avinent als
que tinguin sollicitada l'agregació de fnlls de cupons als titols
del Deute Municipal, emissió
1 d'octubre de 1920, .Serie B.
aetena ampliar-16, que estan Ilesles les factures fina al número 2250, ¡ que, per lant, poden
passar per la Dipositaria Muni-

alud tate eis dies feinere, Ilevat
dels dissabtes, de quatre a sis
senyor Carlea Pi j Sunyer, ahir de la tarda, oil els erran Murete,
va ésser complimentat per una mitjançant presentad() dels corVisites a l'alcalde.—L'alcalde,

Comissió del Polo Jockey Club
de Barcelona, la qual l'invita al
Concurs Hipic que tindra lloc els
dios 23. 24, 29 i 30 del corrent
i 1 de julio] vinent.
També fon visitat pel president j secrelari del Congrés de.
Nleiges de Llengua Catalana i
pels senyors Jaume Bransó , presiden'. del Sindical Musical de
Catalunya; Josep Vidal. representant de l'Associació dels Cors
de Claven; Francesa: Figueres i
fill del mestre' Pérez Cabrero,
als guate acornpanyava el cliputat
senyor Josep Fonl tierna'. Els visitante Ii demanaren que fos pesa' a un carrer de la clutat el

Donatlu de Ilibres. —

Jean Terrades i Cerner, a
la memòria del seu pare Jean
Terrades i Santató, ha fet ofrena
d'un lot. de llibres a la Comissió
de Cultura de l'Ajunternent
Barcelona, amb destinad() a la
13fhtintera per en fundada a la
memòria del sen mestre,
pedagog Ignasi Remen i Miró.
També ha Ilitirat al conseller
Politice Social diversos grafiCs

seeials. i al Deganat
Municipal alguns grafics que fan
referencia a esumples de beneficencia L arnbulaneins,

d'assurnutes

S OMETENIST ES!
ARMES CURTES I LLARGUES, A PREU3 ESPECIALS
I FACILITATS DE PAGAMENT

BERISTAIN, S. A.
CARRER DE FIVELLER 1

RAMBLA FLORS, 12
Telbfon 10163

Telefon 1467

Renovació total dels Tribunals
IndustrIals de Catalunya. — El

"Butlleti Oficial de la Generalitat de Catalunya" del dia 19 de
Juny publica un decret disposant
la renovad() total dels Jurats que
formen el Tribunal Industrial de
Barcelona i tots els que actualXnent estan constituïts a Catalunya.
Els jutges presidents dels Tribunals Industrials, dintre el terMini que acabara el 5 d'agost vinent, convocaran les oportunes
eleccions en la forma que determina la legislad() vigent, i a les
guata podran prendre part lee entitats patronals j obreres que
figurin en el Cena i les inscrites
en el termini fixat per la hei.
A les poblacions capa de partit
judicial, on encara no funcioni el
Tribunal Industrial, es procedirà
immediatament a la constitució
d'aquest Tribunal. Es procedira
Igualment a les poblacions cape
de partit un encara s'hagin de
crear. previs Als informes els
tramite que estableix l'art. 2 9
del Codi de Treball.
Adheslons. — Entre les comunicacions d'adhesió a la Generalitat, rebudes darrerament, hi ha
les següents: Partit Republica
Federal d'Extrema Esquerra de
Múrcia, l'Ajuntament de Villagrana de Zumaya (Guipúscoa) i
el Centre Republicä d'Esquerres
de Saragossa. Ni ha lambe una
carta molt afectuosa de Llorenç
Gil, lambe de Saragossa.

Tribunals i Jutjats
seria d'Ordre Públic de Tarragona. la
noticia va detenir ahir Josep Gasa i
Bosch. En un escorcoll efectuat al sea
A la Secció Primera es vejé una dornicili Ii foren trobades bastantes
causa per aixecament de béns contra armes i municions. El detingut serà
Mar:a Pare:s. El fiscal, després de mo- conduit a Tarragona.
dificar les conciusions, demanà que h
fos aplicada la pena de tres mesas da ASSENYALAMENTS
presó i to.000 pessetes dindemnització.
PER A DEMA
* A la Secció Segona es veieren
expedients de vagabunda.
AUDIENCIA TERRITORIU
Sala Primera. — Majo: quantia: A.
* A la Secció Tercera se Suspengué la vista de la causa per explosius Antillach contra R. Trepat. Terceria:
J. Ferrer, R. Ricard i III altre. Divorque eslava anunciada.
ci: Josep Pelegri contra Adela Casa* A la Secció Quarta va rompa- noves i Ministeri fiscal.
riixer. Joaquint Casals i Rei, acusat
Sala Segona. — Incident: Raiel
d'un delicte d'estafa. L'acusació pri- Montes contra J. i E. Segura. Mevada demanä que li fos aplicada la nor quantia: Ernili Vallver i
pena de dos anys de presó i 5.98o pes- 'tongo contra Dolors Margarit i Masetes crindemnització. El fiscal no l'a- lagarriga.
cusava perquè considerà que no hi
delicte.
AUDIENCIA PROVINCIAL

CAUSES VISTES AHIR

Secció Primera. — Un oral per furt
contra Joan Victoria.
Divorci: P. Francesc contra A. Santacana.
S'hi veieren les causes segtients:
Secció Segana. — Un jurat per abuUna, contra Sebastiá Pérez González,
per tinença illicita d'arma. Li ion MI- sos deshonestos contra Joaquirn Ibáposada la pena de quatre mesas i un ñez. Un oral per urgència contra Pere
dia de presó.
Sänchez, per injúries.
Una altra, contra Josep Munyet, per
Secció Tercera. — Dos orals per
amenaces. Fou condemnat a deis me- robatori i estafa contra Casimir Censas i un dia de presó, i a 250 pessetelles i Manuel Mercadal. Divorci:
tes de multa.
I la darrera, contra Alfred Casases, Joaquima Oms contra Basilisa Guiper injúries. Fou condemnat a dos llaman i un altre.
mesas i un dia de Presó.
Secció Quarta. — Un jurat per abusos deshonestos contra Didac Lozano.
L'n divorci: Josefa Gros i Grau conVARIA
tra Enric Ternes.

TRIBUNAL D'URGENCIA -

A la secretaria de l'Audiencia s'ha

rebut una altra instancia sollicitant
prendre part a les oposicions per a
magistrat del Tribunal de Cassació
de Catalunya. Signa la instancia esmentada radvocat senyor Josep Maria
Duran i Baucells.
* Han estat denunciats pel fiscal
els setenanaris "Nosaltres Sois!" i
"Nació Catalana".
* Complint ordres de la Comis-

TRIBUNAL INDUSTRIAL
Antejudicis a les deu. — Accident
del treball: Josep Olivar contra Hereus d'Antoni Puig. Reclamació de
salaris: Angels Garcia contra Josep
Reciamació de salaris: Merce Lamena contra Lluis Neva. Reclamació de salario: Antoni Rodríguez
contra L'Emancipació.
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Sota la Influencie de duce depree-

Nene earemstriques situados rupia-

tl y ament a la mar Millo& I e 'SOIS.tic, I al nord-oeet Se QU'ala, 'n'ahJan el tones ale paleo. oeoldentale
d'Europa, partleularment a la PanIneula lbeieloa, a LAnglaterra, • Sud,
Ola 1 a Alemanya, on augmenta la
110bUletiltat I es rellstren plugo. I
~peste..
A ItUla I a l'Europa central fa
Don temías, pulo que el Gel este seri5
I piersletelien lea temperaturet altea.
LETAT DEL
A CATALUNYA. A LES VUIT
El Sil asta gairebe ceben a tot
Catalunye, I dominen venta humIts
del lector aud.
Les temperatures •strernee han ea.
tat les sogllents: maelma, 31 graus,
, • Seres I a Tramo; mia C
nima: 7 graus, • Meta I • Matengente.
Les onservaciona del lema.
aareetona. a les set non e la cap
galera te la p rimer, paoina.)

Cursos

i Conferències

AL CINEMA UNIO, D'HORTA
Conferencia de Tomàs Roig i Llop
El divendres passat, al Cinema
Unió, d'Harta, tingué llar una conferencia a canee de Tomas Roig
Llop, organitzada per la Comissió Delegada de l'Associació Protectora de
l'Ensenyanea Catalana a la barriada
d'Harta.
Seien a la presidencia, ultra el conferenciant, els senyors Manen i
president i secretad, respectivarnent,
de la Cornissió delegada susdita.
El senyor Roig, amb gran riquesa
de dades, va descriure les diverses
trapes de desplegament de l'esperit
català. Remarca la harta tendencia
universalista del pensament dels nostres hornes més illustres. Feo una
lloança candissima dels prornotors de
la Renaixenga, la qual no donará
iruits permanents, s1 hont negligeix
la terra assaonada de l'escota inspirada en les essències de la catalanitat.
Definí conseqüentment l'escala amb
la forja del poble. Per això el carácter 1 la mentalitat del nostre noble
eixiran daquesta forja. segons la voluntat dels nostres pedagogs:
Acaba el dissertant anal un elogi
emocionant deis homes i de l'obra de
Associació Protectora de l'Ensenyanea Catalana. Ifeus aci--digue—en
Protectora, una eina, cada sha mis
iastiiicada, per a formar, a través de
l'escala, la eatalanissinia voluntat de
les generacions que pugen E l Senyor
Roig fou insistentment aplaudir.

Ateneu Popular de Grecia (SalmeTen, 6). — A les 21 . 30, Alfred Cabanes, del Partit Nacionalista Republica
d'Esquerra; donará una conferencia
pública contestant l'enquesta de l'Aamb 8 passalgers
teneu sobre l'enunciat: "Creieu en la transa i amb carrega general
possibilitat de la independencia de Ca- i de tränsit, cap a Valencia, dels
talunya? En cas afirmatiu, ¿cont l'essenyors Mac Andrews i Cia.; el
tructurarieu?"
vaixell espanyol "Santiago Ló-

La mar i l'aire
SEMAFOR DE MONTJUIC
Observacions metecrolbgiques:
A sol laent, vent al S. 0. mul]
fresc , cercle seinicobert; al migdia S. S. O. fresc, cel amb
mulo-nimbus i horilzons boiroses, i u sol ponent S. 0. lambe
fresc, aliar marejadel a del S. O.
i el cerdo queda amb eirrus.
Baròmetre, 756. — Terminnetre, 23'4.
MovIment de vaixel4s a Posta

a les dotze del metí, tindra lloc
l'estatge de l'Ateneu Obrer !tartinene
(carrer Besalú) un vermut homenatge
al director de l'Embart, senyor Josep
Maria Montserrat, en el q ual parlaran un element del C. D. de l'Agrupez", en llast. can a Avilés, del pació Cultural Atlántida:
el senvot
senyor D. Mumbrú; l'ale/flan!' Antoni Jaume, de la Unió Catalanistai
"Mosina". amb carrega general i el senyor Josep Maria Frances, pu.
de tränsit , cap a Geno,a
blieista, i reminent , folklorista Amen
dele senyors Bequera, Ene- Capmany.
che j el yaeht "Aventigirate.
na". atnb el seu equip , cap a la

Abrics i estit s

rn a 7'.

1.

q„der,

IlullS -:- LA REFORMADORA

Vela. — Els railebels el "Es- Trafalgar, 9, 1.4, - Tel. 1580s
tela", amb carrega general, mg,
a Palma, i el "Félix Martí", amb
La Secció d'Esperanto de l'Atener
ciment, cap a Cartagena.
Popular de Gracia inaugurará avui

Vela. — El pailebot 'Félix
Martí". de Palma , en Ilast, i el
pailebot "Comercio", amb dure-

ge general, de Sant Feliu de Guiols.
Al DIso. — El "Sac 8", deis
Llonc•h, S. A.

senyors

Vaixells sortits. — Distancia
navegada dele vaixells que han
sortit:. fora d'horitzó es troben
els espanyols el "Mina Piquera",
en !test, cap a Gijón, del senyor
D. Mumbrú; el "Ampurdän", amb
cärrega general, cap a Reses, de
la senyora Vidua de C. Martorell;
el "Roberto R.", arnb passatge i
rärrega general, cap a Algeciras
i escales, del senyor Fill de Ftamon A. Ramos; als correus "Villa
de Madrid", amb passatge i canrega general, cap a Las Palmas
i escales, i "Ciudad de Palma".
amb passatge i cärrega general
cap a Palma, teta dos de la Cotopanyia Transmediterrania; els
turistes anglesos "Voltaire". amb
el sen emití) i 295 passatgers
tränsit, cap a Nhpols; "Arandora
Star", amb el seu equip ¡ 2 0 2 . turistes , cap a Palma, de l'Agència
Marit ima Muller; "Montrese".

bra , arnb corren, mercaderies i
10 passatgers.
A les 9'30 sorlf l'avió "FOKKER 8..EC- .&X K" cap a Madrid
amb corren, mercaderies j 7 possatgers.

Demanant una millora en el
servei de tramvies
Ens ha visitat una comissió de
velos i treballadors de Sant Marti,
Sant Adria i Badalona pregant-nos
de ter-nos ressò de la segitent dentat da dirigida a /a Companyia de Tratovies de Sant Andreu i Extensions:
Es tracta que el primer trarnvia que
surt de Barcelona és a les 445 del
illati, i, per tant. no ¿e gaire Convenient a malls obrers de les barriades
de Sant Martí. Sant Adria i Badalona que, treballant a Barcelona. nieguen a les dura o a les tres de la tina tinada i han d'esperar-se dues o tres
hores per agafar el dit tramvia.
Els dits ohrers consideren que P ot
-sertalcgdCompnyira
fer que l'últim tramvia que surt de
Badalona a les 230 de la matiaada i
que només arriba fina a les cabreras
de Sant Martí; arribés també tiras a
la plaça d'Urquinaona, don sortiria
a les 315 , aproximadament, vera l'estació de Sant Martí, i allí coincidiria
amb el que surt a les 333 vers Badalona. Aixi, tant els venia con/ obrers
de Sant Martí. rom els de Sant .adria
i Badalona, podrien disposar d'un
tramvia en unes hores tan necessàries per a elle.

e Demaneu gratis l'opuscle "Un remedio que cura", de Boston. Conté

u les característiques de l'orina, símptomes d'aquestes malalties i la manera d'aconseguir un guariment complet i definitiu amb l'ús de
novactal e leu:
JUGO DE PLANTAS BOSTON

je,

NOTICIES SOLTES

diumenge, dia 24, una Exposició Espe.
rantista contra la Guerra amb la rol.
laboració de diversos artistes i d'una
MOVIMENT D'AVIONS
réri e d'emitats esperantistes de Ca.
talunya. Aquesta exposició restarà
AHIR
obert fins a dia 6 de jet:al durant
aquests
dies tindran 'loe una serie de
Aeròdrom de l'Alr France. —
Proredent aje Tolosa, a les 648 c onferencies, que s'anunciaran oportunament , i en finalitzar l'exposició
arriba l'avió amb corren, merca- comeneará
un curs elemental d'Espede sol. — Demoren a l'E. un ¡feries i 3 passatgers.
ranto, la inscripció del qual será gra.
pailebut 1 un bereatitt goleta ataProcedent de Marsella, a les taita.
na que van ett popa , a dos ber- 637 arriba l'avió amb correo.
galillos goletes italiens que va- inercaderies 1 2 passatgers.
Ralació del; objectes trobais a la vlz
nen de la volta de lora. Pel S.
Procedent de Casablanca, a les pública i dipositats a la !lajordonea
una balandra i liii pailebot t !Hi- 1158 arriba Envió amb rfirrou, muniNai a disposició
de les persone'
que just:fiquin que eis pertanyen: Una
I r que passen a llevant, i al S. O. mercaderies 1 4 passatgers.
aguda
tau pailebot 111111 goleta que venen
de
pit
amb
una perla; un ProA les 12'54 sorti l'avió cap a
en popa, un pailebot a motor que Tolosa amb corren, mereacieries jecte de mobles i pressupost; un clauer
amb tres claus; una pell per a nena;
ve al por t i dos que vaii vers la i 3 passatgers.
an bitllet del Banc d Espanya; un timateixa direcció; de vela l'atina
A les 1253 sentí l'avió cap a tol ele xofer a nom d'Eugeni Buttlé3;
dos falulxos vers diverses direc- Marsella amb correm mercade- una cartera
i 'libreta a nom de Josea
cions i un vers aquest port.
Nones; un moneder de sentare amb
ries i 1 passatger.
espill;
una
xapa
de bicicleta; una c a r
A les 655 serti l'avió cap a
militar a norn de Vieron i Pla; -tila
Casablanca amb corren, mercaMOVIMENT DEL PORT
dance amb dues clans; doce cae-terca
deries 3 passatgers.
contenint documents a nom de Gaspar.
Alvarez i Miguel lintier: ti na bossa
NaAeròdrom
l'Aeronàutica
de
Vaixells entrats. — D'Agudas'
val.
—
Prouedent
d'Estutgard,
inonedera contenint útils d'higiene, dei Torrevella, amb carrega genemil escales a Ginebra i Mar- cuments a nom d'Esperança Araque
ral, el vaixell "Ambos", del se- asella,
metallic;
un rellotge de polsera Per a
a les 1845 erribä l'avió
nyor k'ill d'Emili Busart; d'Enssenyora; un paquet cantenint monedes
"ROHRBACH
D-1727"
atnb
cordem , cinta carbó mineral, el valdargent j come; dos decirns de la Rifa
ren. mercaderies i 2 passatgers. Nacional;
Xell alentany "Lipart", deis seun clauer amb una clau; un
Proceden/ de Madrid a les clauer
amb dues clara: un moneder
nyors Baquera, Kusi. he i Martin;
contenint dos resguards de cmpra-venda;
ale Palma, amb correu, inercade- 1240 nrriba l'avió "FOKKER
EC-AMA" arnh corren, mercade- una clau; una tartera arnb fotografies
des j 198 passatgers, el motor
i targes,
•
correu "Ciudad de Palma", de la ries i 9 passatgers.
A les 7'10 sorti l'avió "ROHRCia. Tronsmediterraina; de Li"El Seguro Medico", Passeig de
verpool, 'langer i Alger, amb un BACH D-1745" cap a Estutgard,
Gracia, 117. Telefon 74495
passarger per a aquest port i amb escales a Marsella i Gine-

772 de transit, el transallantic
angles "Montrose", de l'Agència
Marffinia Muller; de Londres.
1.isboa i Palma, amb b mnssatger
per a aquest port i 286 de Iránsil, el turista angles "Samaria",
del senyor Tomas Mallol Bosch;
de Liverpoo l i escales, arnb carA L'ESCOLA D'ASSISTENCIA rega general j de tränsit els vaiSOCIAL
xells anglesos "Cid" i "Ciscar",
dels senyors Mac Andreas ¡ComConferencia per Emaia Raichs i Soler panyia.

i
A l'Escala d'Assistencia
davant d'un nombrós públic,
cada senyornta Emilia Raichs i Soicr
va donar la seva aininciala conferencia sobre e tetan "L'amor, Id prosMurió i la moral".
Comeneä descrivint l'amor i la seva sublimitat, passant a continuació
a tractar de la prostitució, que la considera cona una adulteració de l'amor.
Estudia desprès les manifestaeLms
verses de la prostitució i ranaiitza
sota els quatre aspectes: moral, higiè.
nic, económic i jurídic, ient unes consideracions sobre raspecte higiénic
des del seu punt de vista lernen, i
es detura després en la qüestióomoral,
que creu és la mes important per d
resoldre el problema. Seguidarnent la
la distinció entre la prostitució com
a problema social i com a problema
individual, i conclou que en el primer
cas caben solucions juridiques i en
el segon només morals. Després defineix lacte Prostitucional i el cataloga com un vici de caràcter especial,
diu que la repetició d'aquests actes
produeix la degeneració social coneguda per prostitució pública. Acaba
dient que apella a la sensibilitat humana perqué, d'acord amb la
penda. generin el sentir/mili amorós,
única Ilei que pot governar la humanitat, i per fi conclou amb una crida
a les dones de Catalunya per tal de
combatre la prostitució. Fou molt
aplaudida.

amb el seu equip i 772 turistes,
cap a Lisboa, de l'Agència Marítima Muller; el "Samaria", amb
el seu equip i 286 turistes, cap
Amb motiu del primer aniversari
a Gibraltar i Londres, del senyor de la fundació de l'Esbart de DanTomas Mallen i Bosch; l'angles saires Atlántida aval, diumenge,

Patiu de l'Orina .

COMISSARIA GENERAL
D'ORDRE PUBLIC
* Acusat d'haver proferit fra..
ses injurioses per als catalana i
les autoritats de Catalunya, ha
estat detingut Eduard Tonglet, de
39 anys, de nacionalitat francesa
1 resident a Barcelona.
Corn sigui que en detenir-lo
els agents de policía oposà resistencia, se li aplicará la Llei
d'Ordre Públic. A aquest Precie
se l'ha rosal, a disposició del
JUtjat de guàrdia.
• Ha estat comunicat a la
Comissaria General d'Ordre
hijo que en un camp de Sant
Quirze de Terrassa, propietat de
Josep Faijó, el qual el te errendat a Jaume Fabra, mentre Ire ballava la terra trobà 74 caitut-

PER ADEMA

Servei Meteorológie

responents resguards.

ball de Catalunya. — Molt avial

sera enllestit el Gens Electoral
Social i es publicaran les Instes
definitives, per tal d'elegir el3
representants de la classe obrera
patronal, els quals han de constituir l'organisme consultiu de
treball de la Generalitat de Catalunya.
Él "Bulllett Oficial" de Catalunya del 19 de juny publica un
'decret convocant eleccions per a
%menta patrona efectius i
els seus suplents, j vuit vocals
obrers efectius, amb els seus suplente.
Seran elegits per les Associacions professionals i entitats patronals i obreres domiciliades a
Catalun ya, inscrites en el Cene
Electoral Social i totes aquelles
que s'inscriguin dintre el terrumí de vuit dies , a comptar del
dia següent al de la publicad.;
d'aquest decret.
L'escrutini general i proclamad() deis vocals se celebrarà
el dia 12 d'agost proper.

••••••n•n••n•••••nn•n•••n•M••nn•••

Aquest opuscle es dóna o remet gratis 1 frene de porta a qui ho sollicill al
LABORATORI FARMACEUTIC DEL Dr. VILADOT, secold E. -- Carear del Consell de Cent, 303. — Barcelona
Cdruptant-se ja per milers eis mainits testimonials que han obtingut Ilur guariment quan site tracIat de eornhatre
catarros aguts i crónica de la veixiga, arenes, mal de pedra a orins terbols, inflannicions agudos i cròniques i estrelors
de la uretra; blenorragia aguda o crònica; gota militar; intlarnació de in pròstata; retenció de l'orina i neeessatat freqüent
an o rm a l d'orinar: dolor de ronYons i baix centre; etc., no varitlem a recomanar amb el maxim interés el JUGO DE PLANTAS
morro.. Els resultats que s'aconsegueixen amb el seo tía eón exila tan falaguers, que no dubtarn, ni rer.un sol moment,
a qualificar-to de remei insubstituible.
•
66 el cas que amb un sol Mascó no es nota una extraordinaria' millora que mamut la lInI prOgressiva que ha
de portar-to ben aviat al guariment complet. El _DIpoaltarl par • Espanya 4s la Casa . 11egalk Rambla Flora, 14. - Barcelona.
De venda e toles les boiles farmaciea d'Espanya 1 a la Central d'Especifica, Mayo, 56; Vin Laletattit, MI; Pelai
Rubió, Plaen Macla. 13. — A Madrid: Geyesn, Arenal, 2; Borren, Puerta del Sol.2—A , Valencia .: Farnecia Gemir; Farmacin
Rubió, Plaça Mercal: Gorostegui.' Ploma' Merent.—A Saragosse: Rived 1 Choliz, Drogueria.—A Bilbao: Barandiaran t Cia., Drogueria.—A Sevilla: Francisco Gil, Farmacia del Globo.—A
Farmacia ;Moderna.
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Avui, diumenge, a les onze del inaZ,
a l'Ateneu Popular de Gracia (Saline.
taita, 's'inaugurara l'Exposició Es7eraptista contra la Guerra, la qual restara oberta fias al dia 6 de -juliol i !isdra esser visitada diáriamerit de sis a
deu de la vettla. Durant rEXposició
donaran una serie de conferencies !Sé
bliques. El dia 27, a les vuit del vespre, Francesc Surinyac, de la Seccii
Esperantista de l'Ateneu Enciclope(lic
Popular de Bareelona, dissertari sobre
- L'Esperanto al servei de la classe
obrera", i el dia 6 de julio', a des
quarts 'de van del vespre, es clausurará
l'Exposició, Delfi Dalmau donará uns
conferencia sobre "La veritat sobre e:
valor de l'Esperanto per a la pau". Seguidament s'ebrirà la inscripció a un
curset gratuit d'Esperanto el Profesil
del qual será Reman Fernandez.
Aval, diumenge, tindrà 11 0c lacte
clausura del 1 Saló del Turisme
Esports, que tant d'èxit ha assolit durant els dies en que ha esta: oben ,
aquest niotiu faran acte de presencia
al Palau núm. 2 de Montjuic nombrases
societats esportives i excursionistes, les
quals posaran arrib aquesta manifestar:a
colectiva un adequat colofó a un de :es
exhibicions turistiques més importa:lis
que s'han celebrat.
Procedent de Liverpool, Taager i Al.
ger recala ahir a les vuit del matí el
transatlàntic anglés "alontrose", condInnt a bord 772 turistes, els quals desembarcaren al mol] de rEstació mantima.
Mitja llora després entrava tumbé a'
nostre port el transatlántic angies "Snmaria". et qual pracedia de Londres.
Lisboa i Palma de Mallorca. El dit vaPor queda amarrat al moll de Sato &nitran, desembarcant 282 turis tes que
porta.
L'un i raltre vaixell sortiren al ve,
Irre : el primer cap a Lisboa, i el seg
cap a Gibraltar i Londres.
La Delegació d'Hisenda ha assem2lat per a demä els següents pagaments:
Ajuntament de Badalona, 12,10744; 1.i.
de l'Hospitalet, 16.54260; íd. de Mateca, 22.1'7'93; id. de Mataró, pess:.tes 13.80468; id. de Sabadell, 42.980 '22;
id. de Terrassa, 47 .093'67: Administr,
ció de Loteries núm. 12, 7.000; id. numero 212, 100.000;
ata,

2.61 7. 29;

d'Electricitat,

L'Educarle Ferner:Companyia Barcelonesa

.sol'og; lacias Alberii,
4. 935. Eusebi Bertran, 2. 351'20 Josep
Casals. 1.o16. 76; Tula Ferrer, 727.6zi
Garcia i Comp.. 5 c148'5o; Josep
149'88; Josep Motas, 138.6o; Fills re
al. alarti, 275; Manuel Morera, 3.948;
Alfred Neville, 2.961; Josep de Pedr .
e.5 . 48: Bernard Ramos, 132; Joan Ros,
/15'48; Emili Subira, 31050; Anteni
Torres, 1 6133; Companyia General DuJreta, 752' 72; Companyia Telefbrrra
Nacional, 4488'93.

LES NOTES
EN CÁTALA,

ENVIEU
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DARCELONA AL

DIA El

i7';

Món dels Espectacles

3ut11eti Peda14ic FETS DIMOS El Cinema

La Mú s i ca

sota la direeed
del mestre Barban, algunes peces dett
'oren
molt cele
que
repertori,
seu
brades.

ardides interpretant,

Coliseum

Palea de la Música
Al dispensari d'Horra bou assistit .1 0a quim Casademunt i Soler, de 1 4 anys,
AiATEIJR
Catalana
NOTICIARI
el qual merare es coba ya treballant en
un colmado del cauce de Fulton es proFILMS
S
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UNIVERSITAT AUTONOMA d'enguany. ha enllestit les seres ronclusions provosionals une seran Punto
els mestres
Proves d'ingrés a Ciencies.— Són cedes ellas per tal que
estudiar-les i p resentar les esconvocats els aspirante inscrits al oug uin al
seu tenme.
grog de Ciències que hagin estas ad- menes
Ultra la conversa principal estilen'il esos en Factual convocalória a les tada al tema anterior sère celebrará
proves comunes, per a denla, dilluns, un aaltra dedicada a exemples viscuts
da 2 5 . a dos quarts de guatee de la a l'Escola primaria sobre educacide
tarda, al Paranitni de la Universitat, moral dacord amb les conclusions
a fi de realitzar el Primer exercici
aorovades l'any passat.
Ire provee de Ciències. Els aspirante
Les conferencies han estat confiahauran d'anee proveits de ploma es- des
a personalitats de gran relleu dins
tdog ráfica o llards tinta i tumbe han- :a ciencia, l'art i Feducació. Assenyaran de Cortar la papzreta de les Pro- lem el nono del conseller dInstrucciO.
res corresponents.
senyor Ventura Gaseo!: doctor; JoaRevàlides de practicants.— El pro- quim Xirau. Emili Mira, Angel Garper dmarts. dia 20. a les dotze del ma, Pere Domingo; senyors A. Rovira
metí. comenzaran a la Facultat de i Virgili, LI, Nicolau d'Olwer, J. CoMedicina. els examen, de Revalida de mas i Solá, Carles Capdevila, Joaquim
Fo:ch ¡ Torres. Manuel Serra t Mocarrera de Practicante.
ret, per a remarcar tot l'interés gUt
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Nou I Ideal oaserlu tocant a mar
El propietari d'aquest lloc ha construtt deliciosos Xalets
, d'estil modem, amb tot confort i aigua, per a tis deis
estrangers. Hi ha xalets per vendre
Bogar a preus
econòmics. La Direcció esta disposada a construir cases
segons els models que desitgin el compradora. Solare
per vendre. La fama de la CALA DE SANT VICENÇ com
a escenari de bellesa, As tan coneguda que /tomes cal
referir-se a les .innumerables folografies, qúadres; articles i fins poemes que han celebrat els sous encisos.
Es donen tota mena de facilitals a aquells que desitgin
visitar aquest meravellós pancita entre les muntanyes
erran de mar
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Per a informes: A. BORDOY
Aving. Comte de Sallent, 38, entresol. - Tel. 2598

SOBBRE
EL "CIUTAT DE BARCELONA"
Per a un catala no pot esser cap co.
sa transcendental anar a Mallorca. No
obstant, sempre que hont es traba
sobre un vaixell i presencia tota rop eració- de desantarrege -es-impossible que no -gttgiti la consciencia.
Té idea que hom realitza un acte
transcendental. I si aquesta operació
s'efectua de nit, encara mes. Horn
sent el brama estrident de la sirena
q ue anuncia la partida. Horn presencia el bellugueix incessent de torea
antele virolades mostres de persones que . es troben sobre . coberta, dis.
posades a emprendre el viatge, o be
que van a acomiadar l'arnic o el Parent Als brama de la s rena, aquests
darrers sembla que reb n una injecció de formigor, estrenyen les mans
dels sena parents o amics amb forca
tue vol comp ensar la brevetat de
l'estreta i Ii aboquen les paraules
s grapats gairebé sense coordinació
ni sintaxi.
1 el vaixell torna a bramular. Horn
observa que es va desenganxant lentament del mono Ja perd tot contacte amb la terra. Fer un viatge a
Mallorca no és res de transcendental.
En canvi, presenciar des d'un vaixell
com aquest es desamarra comunica
una íntima sensació que hont reslitta un acta de la mis gran transcendencia.
Hom llisca sobre l'aigua mansa del
port. La Ilum de cent bombetes te
filtra per l'aigua i figura cent canal,
trernoladissos de color de cuerda. La
Ciutat resplendeix de la llum que ella
mateixa exhala, i al fons dels edificis.
la silueta dels quals fän visible els
anuncie Iluminosos. el Tibidabo mostra una rastallera Iluminesa, que descris us tapara la carcassa de Montluic.
Mentrestant. no poden sostraure-us
a la ten/Meció de _seguir els giravolts de la- farola, que sembla arrencar elans de llum de la muntanva
ner_escam p ar-la p er la mar, eille
rà p idament i sesee deixar.ne

una mena d'objecte que li fa nosa
al Ilit de latera tranquillitat.
Despres ve l'hora dels propòsits.
Hom pensa matinejar per tal de poder veure de prop la Dragonera, però
al mati horn es desperta, i per l'obertura del cambrot nota que hi ha
claror de eia. El vaixell es troba fent
via a rail de rillot i lentament 11:sca
per la costa. Es bell de vence la
configuració de rilla per?) el sol es
posa a Mear de valent. el vaixell setnbla que coto mis s'arropa al port
va p erdent velocitat, i horn acaba per
desitjar l'arribada que no te res de
Particular.
PALMA
Hi ha un atractiu, una mena de
simpatia tacita en la configuració ele
Palma vista de mar estant. A ' la
dreta, el gran mcnument de la Seu
i l'Almudaina; a l'esquerra, el vigi-'
lant castell de Bellver. Sota d'aquest
un escampall d'edilicia que voregen
la mar, gairebé tots són hotels. A
dins de Palma poden tenir sorpreses. Les g.-2;es oficials us donaran
una Ilista de llocs veritables: la Seo,
el Palau de l'Almudaina. el convent
de Sant-Francesc, la Llotja , ela patis
senyorials que tant abunden a Palma, el .. Municipi, i tot un rengle
'd . indrets q ue hom troba q ue tenen un
sabor es p ecial y ergue tasquen moka
vida, vida viscuda en calma i tranqui . Hitat, peró que guarda una (tantita/ d'histeria enorme.
No interessa la Palma cosmopolita.
Esta reduída als volts del peu del
Teatre Princi p al. -Allí hom troba cabarets i dancings, i hom experimenta
(luan en , surt que ha pagat enormement cara la mercaderia. Al cardaran, pero, hom es fa chrree que. un
dia és un dia. I no costa res de
deixar-se enredar.
Tot fent el badoc per la cintat es
cuan es pot (robar alguna sorpresa.
Us fa un efecte barceloní el barri
xuetó. Hom pot divagar pels carrera
de Plateria. Vidrieria. Fin], etc. Casa
si, casa també, troba bntigues de leles i de q uinbIla. El5 reenrds
Mallorca hi són per a tots els gustos
i oreas.
No un detureu a badar a can a p arador. El botiguer surt al carrer
mira d'entaular conversa. Si la dona
resulta inuantent us ataca un hoote
bastant eixut de rostre Del gruixut

lastre.

L'aire de la nit us fa plaent l'eixida
de Barcelona. Nous adonett que
fnmbra ha embocallat el vaixell:
reu enrera les primes esplendors
de la costa. mireu endavant, una omel brogit
braampla. impenetrable
de la mar que troba en el vaixell

Informes: A. BORDOY

Vista de la Seu de Palma
q ue és i us. arriben alstirar per .rg

-merican.
Trobareu bona xoeofaia a can Joan
Desaigo. Té portalada al carrer de
Floh i de la Vidrieria. Allí poden
prendre la xocolata timb ensannadea
tendres, oroses i calentes, i un got
d'aigua fresca. Abre/ Co ens acaba de
convencer: el barceinni prefereix una
beguda de mes cos j-pren orxata o
lIct.
Es curiós d'obser.Var la gent que
van a can Joan Desligo. Tots fan
la cara crésser habituals de la casa,
aquella senyora sola acaba de sorrade missa: aquell senyor del bigoti
lisa1 acurat fa rota la cara d'un fancionari d'Hisenda, aquell ha entrat
de passada i desnatsa de Pressa
desdejuni. La desfilada no es detura
acr. Sortim al carrer i tenim una mena d'espant, corn si la configuració
del correr hagués sofert una transformació insospitada. Pecó la xocolata no els produeix aquests efectes.
Estàvem segura que a la sortida ens
trobarient en ple carrer de Petritxol.
EL CASTELL DE BELLVER
¿Que dirent que no s'hagi dit la
del Castell de Bellver? La visita al
castell es una exeursiO curta. Un
tranivia us portará fina a Porto-Pi,
i d'allí hoin pot enfilar a peu el carrer costarut q ue mena al bese del
castell. Pujaren per un bote de p::15
a mig canal del q ual es (roba una
ermita. Stil pot reposar perque hl
fa mnbra i pasta bona fresca.
Situar-se dins del castell ea cosa
(Me la impressió, i mis en farh quan
estigui Ile s ta la restanraci,', de qué
se'l fa objecte. perquè és feta amb
un criteri excellent.
Hom no p ot resistir el des'g d'enfilar-se a la part IlléS alta i val a
dir nue no se'n penedeix. Perque

1 Perú

Propietari: JOAN SANSÓ
Espaiós inenjador. - Calefaeciá central. - EsplAndirles
habita e i n ns amb nigua cerreta, (atenta i freda
CAMBRES DE BANY
Pensió completa des de 9 pessetes

Casa Central: Carrer del Palau, 67-69. — PALMA DE MALLORCA

44"4 Telegrames: CREDILEAR
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Telèfons: 1300- 1301
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VALLDEMOSA -DEJA SOLLER
Ileus aci una excursió imprescindible. No cal dir que no manca en el;
viatges turístics que es fan regulartnent. En sortir de ;a chitar hom es
familiaritza tot seguir amb els atnetllers de rilla. L'autodinnibus us puma
en primer Non a l'allilemosa. gš tot
un niu de records. Fina la configuració del pnblat te un evident carácter romantie. Millor dit. és una
Mvltació al rumanticistr,e. La Cartensa Us el desvetlla de ple. No cal
dir 31:1e, ultra els records deis trans,
:robaren ben vius objectes familiars
de Chopin i de George Sand. Dos
artistes que encarnen l'esperit d'una
epoca. Tocata al clauitre, en aquella
ARTA
cella silenciosa, de la porta de la cual
ea veu la capella. Chopin tete con/
Snrrida de Paltna a quarts de deu
la seva vida s'atta fonent cum una del niati. A penes alta deixat la políiittia ene s'eixuga.
Deja, poblet bastit en ple pendi_s, es d'un pintoresc irresistible entre un bosc de tarongers.
Miramar us oferirà un dcls capeetacles mes espléndids de Filia. Aquella mar tan blava que veieu als vostres uvas és un espectacle que no
as cansaríeu de mirar. Entretant a
Son Masrolz es vea perfectament la
torre que para la Foradada, que s'interna mar endins. Son Masroig es
11minin
1111111111J11111111111111111)11111111
proveit de peces antigues de mobiben estimables.
Hom arriba a hoher que es hora
de datar.
El . xoter, coneixedor del terreny, us
p roporcionará l'adreça que us conve.
L'un us dirigeix a "la SU Peluda",
l'altre a un altre hotel. Al capdavall
no notaren la diferencia, però men1111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111
taren a gust. Després podreu ter la
digestió sobre una barca donant un
tornb d'uns tres quarts o una hora
pel port de Säller, i no us en penedireu pas. Trobarcu la passejada tan
zurra, que per molt temps pensaren
que lid la podieu fer durar rnolt mes.
Pece, el temps s'escurea. Cal re.
prendre el viatge de tornada per
entre els veral5 que presideix el
Font. 221 - LInemajor
Metge
Puig Majcr. Una carretera que és
Medicina general i infäncia
una giragonea continua us permetrà
de variar de paisatge. Si al mati ha
Pl. Proges,
r 38 -Te1f.272
estar l'encís de la mar, ara és l'encis de la muntanya. Es denles l'auto, Í!(
PALMA DE MALLORCA
surten bracos i mes bracos armara
de la maquina fotografica que s'emPorta en una cap seta de no res tot 64444444441444.44.44+8)44444444+
aquelh paisarge encisador.
No arribaren a Palma que no !l'arria
p assat abans pels magnífica jardins
crAlfäria. Són quelcoin d'impressionant. Les plantes tropleals confraternitzen amb lea del terrer, i
rnonia es meravellosa. PerO entrar en
aquells jardins és cont si entréssiu
en un temple. Cal guardar les formes.
A una francesa torrada del sol que
AGENCIA A PALMA
mostrava tot un repta d'esquena, per
be que es q ueletic, no la deixaren entrar ala jardins cense q ue abans es
CASA D'ESPANYA, 16 -- TTELEFON 2207
cobris la p an del cos que portava a
la fresca.
APARTAT 78. -- Telegrames: BANKAHIP

Sebastiä Jaume
1091111113
salvä
Fàbrica de licors

MALLORCA.

P. Palou i Coll, número 18. -- Telèfon 1931
PALMA DE MALLORCA

CAPITAL I RESERVES: PTES. 10.662.578

que d'una obra del segle XX. Només
cal ciar que rarqultecte i escultor está
Píe de vida. Es el sagristà. que era
la de cceroic. Ens mostra un San;
Cris: tot fumat, ei cos del cual és
una p easima peca escultbrica. A penes té forma, però té Ilegenda, i se;
nona el sa gristà té més encara, té
"caräcter Realment, és tota
una troballa, tant com la referencia
que ens dóna d'un rellotge elentric
q ue hi ha installat vora la sagristia,
e; mèrit del cual consisteix a haver
costat nou mil pessetes de drets
duanes. No deixa d'ésser un detall
històric per al segle XXV. Tambe
us fa unes joguines amb les cordes
del campanar, que són una merare!la. Eta turistes que s'hi han elevaran
el; uns s'enutgen, els altres lii riuen.
A la sortida, el sagrista-arquitecte
para, naturalment, la ma.
Cami de Palma, el sol es p on i el
naisatge s'esborra. Es l'hora de fer
/a becaina més delta entre imatges
p ortentoses que us emrnenen p els camins del somni. Hem vist tants can:.
p erols sobre carrets i amb la Car11:51
penjant sobre els pantaions, que ja
no ens interessen.
POLLENÇA - FORMENTOR
Heus an i un altre viatge llarg,
delicia del cual no es troba ibis galrebé a la fi. Pollença és una plat:a
deliciosa. Formentor lis p resenta le;
sine fines meravelles de la natura.
Es la gerrnanor del base u de la mar.
Els pins toquen gairebe l'aigua. i
anuestaz de- tann xuclar la saba den
p ina, té en la seva quietud unes tenalitats verdes que enamoren. De sorna4a. °lar/ mes d'entretenir-se pel camí. Una Ilagosta enorme feta a la
brasa. amb un g nst de mar incornnarable, convida irresistiblement a la
contennalaciä del paisater
Fina nute el xofer es decirleix a ere.nrendr'e 'seriosament el vialge . de tornada.
FINAL
Hem fet an i un eshi,s del mínimum
crexeursions une es poden fer a rilla
de Mallorca. Peri, val a dir que, com
totes les coces de la vida. cal admi.
nistrar-les. Si no. hom s'exposa a
patir un empatx inguarible.
Be; tant corn això potser no. Semi/re queda un recurs al cos i a 1 e3nerit cansat p er a repasar en ccerlicions excellents. Vora la mar de Mallorca el plaer dr no fer res és
verirable premi deis déus.
Horn s'nhlida adhue nue té obligacions a com plir a Barcelona; De
totes maneres. rautornatisme del
ternos s'encomana al; //Ames. i Orna
lora l'hora de la tornada hom 5.:7;
abandona tense recanca verle té
tanrades al reb n st intim de la consciencia una serie dim p ressions amables que mai mes no oblidara,
P. O L.

(*arree de la

Preus espeolaIs per a 'J'atlante

annemiee~

veure. El primer que ja és portarvos a la coy a dels Harns. Tres cinq uanta. Es una meravella en miniatura. Les estalacinites i les estala:,
tires p rodueixen la impressió d'un cos
al qual abs
' causat una enorme ferida, de tan tendre com és la roca
de múltiples formes que degota coastantment.
Amb el mateix auto baixem a Por.
to Cristo, en ene deturem solament
ita minut per encarregar el dinar, i
Cap a les coves del Drac. Es pot
as,e g urar une són les mes Vienes de
Mallorca. Meravellen per la seva extensió 1 rer les formes variadíssimes
de les riedres q ue les componen. Les
configuracions són múltiples i hont
troba imitacions tallades p er la gran
escultora que ee. la Naturalesa de les
cose ,. mes variades i insosritades.
I no parlem dels iantastics concerts
q ue cal fer un viatge es p ecial en elles
assenyalats. No cris l'hem deixat perdre nernue és d'un inoblidable efecte
fanthstic.
Dinem esplendidament a PortoUristo, i tornen/ a •Manac nr, tan, tot
esnerant el tren. podem adquirir una
lliura de "sospirs" i una bona sobressoda. Hl ha una església a Manacor,
en la qua) el mis interessant és el
sagristä. En parlan-ro.

blació hom es troba davant d'una de
les caracteristiques mes belles del
paisatge mallorqui. El camp és pie ele
morms de vent virolats i orgullosos
com gira-sola enormes. Al costat, les
cases de rajaes amb Ilurs rarnades de
galldindis i alguns claps de perca
negres que freguen per terna Ilurs
morros llargueruts.
Després el paisatge canvia. Sembla
nue es normalitzi. Vénen tia renales
d'ametllers uniformes, que al mes de
febrer, quan són florits, han de produir un efecte realment impressionant.
Pecó el viatge es Barg. Entre el
naisatge i la vista es posa un vel de
nyorn a que u, endormisca. Hont travessa la via del tren diverses vegades fin; a arribar a Manacor.
Cap a Arta el paisatge es perd. Els
eamns són plena de figueres por acurades i cobertes de tota !a nol3 de
la carretera. Val a dir —perquè no
fern cap article de Pro p a ganda— que
no dóna pas gaire gast anar per
anuest tros de carretera. Instintivament ene fiquem la ira a la butxaca
i desnlecuem el diari del mati. L'editorial va encarcelar abrí: "E! mal
estado de las carreteras de Mallorca."
No caldria q ue el Ilegissim. però bc
fem per donar tota la raó a l'articulista. Es un tribut dual (mal no littdirá mai esment.
La coca d'Artà ens ha impressionat per la seca enorme grandesa. Desnrés de seguir-la Bits a l'indret mes
profund ens ve una forra recama.
Llästima de no haver-la visitar abans
cae les del Drac i del; Hams. Ens
haurien satisfet més torea tres. Ara,
la bellesa de les anterior; contrasta
amb l'a gosarada grandesa de la
d'Arta.
Dinar. en un indret mannifie a n/%
Enriada. Du retcrn ens deturem a Manacor altra arenada. Ara sí que visitar
rem l'església. Es tracta, no res menys,
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badia de Palma resulta, des; del Castell de Bellver, un dels espectacles
mis impressionants que hont pugui
imaginar.
Les antigues residencies reíais, la
cambra que guardàpresnner el poeta
Jovellanos, l'ergástula... de tot plegar
hom se n'emporta una impressió profunda, q ue es tradueix en admiratió.
La davallada és fàcil. El trams -la
de la mateixa liutia us portará a la
Placa de Cort; on a l'hora vespral
ia de bon estar assegut davant d'un
bar tot saborejant una copela de
"Palos". exrellent Pr educte del Pais.
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Es vallen lots i xalets ciaste a la porta
Inconcebibles facilitats de pagament
Situat a 2 km. de la capita!, a la 5cnyorivola de

Aving. Comte de Sallent, 38, entresol. - Tel. 2598
PALMA DE MALLORCA

PALMA DE MALLORCA
VIATGE A MALLORCA
Hm.:1 sent parlar tant de l'Illa Daurada, del prestigi de les seves coves
fantastiques i de la bellesa deis seas
paisatges de- terra i de mar, que cada
any, en venir el bon temps, calcula
les possibilitats d'un viatge a Mallorca. En l'aspecte econòmic no és
cosa que hagi de produir cap problema insoluble. Ea, senzillarnent. el
conflicte, la conciliació entre les obligacions que hom ha d'atendre cada
dia i el plaer de poder invertir uns
cuanta dies d'esplai a la major de les
illes de Baal.
Pecó no cal encaparrar-se. Un dia
insospitat us trobeu que: "té, ara em
surt una proporció per a anar a Mallorca". i s'ap rofita. Horn segueix els
centres i oficines de turisme, sinforma, fa càlculs, tria el procediment
que millor Ii convé i quan menys hi
pensa ja es troba al ntoll de la Pau
amb la maleta a la ma

El veritable tipas d'urbanitaacions modernes, timpties
a espaioses avingudes ami) jardins laterals; toles les
edificacions sím a base de xalets coquetons. separats els
uns dels altres per un mínimum de sis metres; ;ligue a
pressió, electricitat, telèfons, etc.. etc. Grans Casinos.
Pistes d'esports
-

1

Banc Català Hipotecan

MANACOR
Hi ha una excursió que reta en
combinacio del tren i uns autoónanibus resulta excellent. A les vuit del
metí s'a g afa un tren petit , gairelie
de fireta, ocup ar per turistes i naturals del p aís, que coneixereu per la
calma que empren a fer l'elogi
la calma. Abr ò ens fa recordar nue
en eixir de Barcelona tentem el rel'otee endarrerit de tres minuts. A
la p rimera estació hem comprovat
q ue el nostre cronennetre anava endavant (l'un parell de minuts.
nostres veins de departament sön funcionaris pablics. Han anat a la capital per ttr. día i n'hi han rornÄs dos.
A-a no els ve d'una setmana Per arribar al noble.
A Manacor us es pera un auto. El
cofre es una mena de set-cienc i es que
:onei x :Mes les coses útil ' ¡ Je bon

ammicipaim
Compra - vetada de valors. - Negociarte, sie cupons. - Canvi de monerles. - Ne.re¡aev,
de girs. - Xecs

-1 transterencies. - Prestees i ererRla. - Con-ardes eorrnnts, an moueaes

eionals i estrungeres. a la-'s' ista ¡ a terminis fixos, amb ah..namar l t d'interessos. - Adm¡nistració de finques i totes les operaij ions de Banca en general

SECCIO D'ESTALVI LLIBRETE3 CEDULES DE PARTICIPACIO
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Cafit, Patitiesa/4e,
Orxateria
Servel_ a la_ sarta

Restaurant Orient (Can Tomeu)
onstitueió, 106
-- 7—= -- -j-

Casa la tama de la qual ha perpetuat el gran artista i )iterat Santiago Rossinyol
PALMA
(P. del Born) Tel. 1416
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DE MALLORCAL,

E. Juncosa Iglesias

hotel Miramar

71

ARQUITECTE

10.

PORT D'ALCUDIA
MALLORCA (ILLES BALEARS)

1;1 Ribera, 17 PALMA Tel. 1270

Director-propietari: HERMAN SANTOS

"Fotografia Amer"
1 r(uint, PALMA Te,. 1823
19
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OBERT: TO T, L'ANY 50 HABITACIONS - BANY - C.ALEFACCIO
SALO DE LECTURA - BIBLIOTECA

Pons tapo"
_

Cereals i Llegums

Upa corrent a totes les habitacions. - Autos propis. - Platja
avant de l'Hotel. -- Comunicacions: Vapors directes. avions,
Irene, autobusos directes, canoes

N

«in
. .:
I Cementiri LA POBLA Tel. 39

Pafel

Joan Roselló Sans
Metge toco-ginecòleg

Pere Josep Mayo! Sánchez

CLINICA, CONSULTORI I SANATORI

METGE

DE

i infància
1Sant Jaume, número S - Telefon número 2147
n
PALMA DE MALLORCA
i

Palma artística

Hotel "lila d'Or"
Muntat a tot confort i al lioc més pintoresc de la ribera
de Pollensa - Calciacciö central - Aigua Urda t calcilla
Cambies de bany - Llum eléctrica - Salons de música,
visita i lectura - Grans terrasses i jardins - Bots a vela
i a trodor

.41F .1.11.1MO.M.

13artorneu Plana
CONTRACTISTA I CONSTRUCTOR D'OBRES
Plaça de la Llotja, número 14 - Telefon número 1921
PALMA DE MALLORCA
•nnn

eolls

La Seu de Palma é na magnific
edifici que la pátina del temps ha cobert d'un gran prestigi. Fou comenoda durant el regnat de Jautue 1 cl
Couqueridor. l'any 1230, en estil gote. La central data de rany 1380.
Pera fins al segle y ll no es duna
per acabat un tan grandiés projecte.
La tacana occidental ha estat restaurada en estil gätic tambe a les acaballes del segle passat. La porta major és dc iinals del segle setzé i
porta del Mirador, o del Migdia,
distingeix per les riques escultures
gòtiques que l'adornen. Junt a la porta ile l'Alrnoina. al nord. s'aixeca un
campanar enclavat entre dues cases.
A l'interior consta de tres naus senzilles, de les quals la central té quaranta-quatre ntetres, sostinguda
ratone finissimes columnes. Es digne
d'estnent un rosetó magniiic de bellissim calat que és el major "oculus
circular" que s'Itagi conegut en cap
catedral. Les finestres, apagades parcialment, ostenten formases vidrieres
amigues a la part occidental. La capella de la Trinitat guarda els cossos
dels reis de Mallorca Jaume II i Jaume III. A la Sala Capitular és enterrat el bisbe .Milfioz, mort l'any 1424,
el qual ion antipapa a la mort de

x

Mallorca - PORT DE POLLENSA - Balears

,

nIMe •11.11/..›.1MMIMM•

e-,:e$444-;444-74444444Per.íe); - e< fc-e-;-:Ki-Z-t->g444434-11"144+`

Joan Carbonell Mir TRILLAS & C.'
FUNDICIO

Transporta Generals

Telefon número 1412 Ferreria, 39 i 45 - Tel. 2469
Carrer de la Protectora, 39
PALMA DE MALLORCA
PALMA DE MALLORCA
Casa a Barcelona: Caries Trullas,
7

".:
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fELEFON 2297

VICENÇ MUT, 6

PALMA DE MALLORCA
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Corredor Oficial de Comerç

,Plaça d'E. Estada, número 3 - Telefon número 1971
PALMA DE MALLORCA
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i. .

Mercó, 17, I Plata, 5
Servel espacIal amb Madrid per

•

Els rt' l '1r7 rwolt q ns, h!oes i maons els trobareu
a la

are

1.1

medlacin de les Agencies
Ubeda - Valor
Servel comblnat de domicill a

domicili amb la Península

11°E-

FELANITX
Representant a Palma: LA CEFtAMICA

Sucursals-: Valencia: liPrar.1 Ibibredo, Rayo", Alacaut, tu.
A Sind: Anloni ßthaI, !lampa
- A Alacant:
Abundancia,
‚Intime Valdés, Sagasla,
A Citiladelln: dotan Itugur, ConAbel
Matutee,
Consignaluri. - A 'farragruta:

de .I. Sanroma,

Bene t XIII amb el norn de Climent VIII.
El Palau Episcopal és situat a l'est
de la Seu. Es un esplèndid edifici del
egon
Renaixement timo): conté el
,
famas Museu Dioce ä, ilavant
iamés Castell de l'Almudaina, reinegut també amb el nom ile Palau
Reial. Avni s'hi ha posat una pátina
que no t é res a veme amb l'art. Es
la pàtina que produeix la paperassa
oficinesca ja que el Castell de l'Alnitulaina Ita estat convertir en un con_
glomerat de departaments oficials,
cont l'Audiencia, la Capitania general. etc. No queden sinO restes de
magnific que hom diu que
hi havia en aquell lloc. Unicament.
pati, es conserva la capella de Santa
17113, amb una portada romänica
un retaule gätic de pm/.
La Llotja fou construida l'any 1426
per Guillem Sagrera. Té quatre tms
-resinoltca qunmea
de parapet entorn de la tentada. L'interior està dividit en tres naus per
sis columnes. Actualment conté els
objectes que formen el \Inseu Provincial. Condueix a la torre una escala de cargol. Des de la torre es pot
veure un panarama esplCndid.
Consolat de Mar, o antic Tribunal
de Conterc. Es situat cap al nnrd-oest
de la Llotja. Ostenta a la banda del
port tina bellissima "loggiaReriai.:einent.
Seguint des del Port al carrer
la Marina, horn la cap a la placa de
la Cctnstitucia, a /in extrem de la
qual es traba el talan del marqués
de Sollerich-Morell, d'estil Renaixement. Del mateix estil és el palaii
Rerga-Zaforteza al ea'rrer präxim de
la Unió. Seguint per la placa del general Weyler hom traba el Teatre
Principal, construir als volts del /84o.
d'estil no exempt de gracia i del patró de molts "teatres principals"
la tnateixa epnca, al nual Paccin
t e mps acaba de donar un itta sr relleu
l'el carrer de la Riera hom arriba
la Rambla plantada de plätans. El
correr de Sant Miguel es un dels
mnstren nté; activitat de Palma dMallorca, i a la sera &eta, en un
recn de la placeta de rüliverar , e,
/roba l'eselesia de Sant Antrini de
Viana anth un pati elliptic de dos pisos adornat de columnes.
Pel correr de Colom es va a la
placi, de Corts, en la anal ei troba
la Casa de la Diputació Provincial
nt Atrita e el Municipi ilestil Renal

ECASENS 1

C

xcnient restaurat amb una coronisa
ben característica.
San dignes d'ésser visitades, a
orient de la placa de Corts. les dues
esglésies götiques de Santa Eulälia,
d'estil molt semblan t al de la Catedra:. restaurada rany 18./o. / la de
Sant Francesc d'Assís, construida entre e:s anys 1281 i 1317. En aquesta
darrera ski dignes desment d'una
manera especial una porta d'estil plateresco-barroc, la tontba de Ramon
Llull i ni, claustre mig abandonat.
perC, ple de poesía. No gaire lluny
iraques t indret es acil d'admirar, a
l'església de Mont-Sió, un magniii:
retaule del quinzen segle.
Palma és rica de gratis cases / pa:aus que sOn un record permanent
sin de la räncia nohlesa de la gent
poderosa del pais. Entre aquestes
grans cases i palaus es destaquen com
a mes caracteristies la del número
dos del carrer de Zavellä i les magnifiques del carrer de Llull i de Morey. A la de Serra. al jardi de la casa
Pont i Roig, es conserven les restes
d'un bany ärab del segle X.
Es digne de tenir en consideraria
que el viatger poc nocumentat. simplement atret per la fama de Villa de
Slallorca. rep l'encis de la ciutat de
Palma com de sorpresa: és una mena
de propina o de torna que es cobra.
ja que assabentat de les belleses ancestrals de la chitad no pot resistir
la temptació d'admirar-le, I no és
solarnent això. Perquè l'encis de passejar-se sol pels poetics i pacifics carrers de la ciutat de Palma es un dels
plaers més profunds que pot experimentar un esperit sensible.

.

Miguel Serra Siquier
I. PERAL * TELEFON 64 * LA POBLA

Gaietà Mas Sampol

Càrrega i descàrrega de vaixells - Especialitat en grana
transports - Carreteigs per í tota
Telefon 171C
C. Rodríguez Arias, 13 i 15
PALMA DE MALLORCA
MOBLES ANTICS - Especialitat en Metalls artisticii

CLAUDI

CASAS

Teatre Balear, 55 (davant l'església de Sant Miguen.
Telefon 2396
PALMA DE MALLORCA
PERRUQUERIA DE SENYORES

F.

I..JCZA.1\TO

Telefon 1411
Bosseria, 6, primer
On parle français
Especialitat en permanents
PALMA DE MALLORCA

Farmàcia i Laboratori Miró
OBERTA TOTA LA NIT
TELEFON 1 3 6 8
COLOM, 1 8
PALMA DE MALLORCA

Marea registrada

FADRICACIO PROPIA
DE JOIERIA I ORFEBSERIA
D'ART

Ignasi Forteza

Especlalltat en tota mona
d'enoärreca

Odontòleg

Preus II III U ad IsSi 1/1S I ri go rosanuld f txos

SANT NI9OLALI, 17
Telefon 2023
PALMA DE MALLORCA

JA Direcció

BORSA. CANVI VALORS ; CUPONS

Rey

Monges, 1

Tekefon 1472

PALMA DE MALLORCA

telegràfica: BURSATIL

Telefon 2300

Apartat 76

Carrer Palau, 6- PALMA DE MALLORCA
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Sex Ii tenien aPerellat un pavello de
tela de or forras de sali encarnas
anda les barres deurades y exi cavalica sa Mat. y posas devall lo pavello
aportasen lo tordo o reg ne del cavan lo Mag. ni' i mos. Johan de
Saneta úlia mostasaff lo balle ni.'
uguet Sancjohan y lo veguer mas.
hernard cotoner a oeu anaren de davant anaveli (levan lo gran ca yellerio o gruo ab lo ‚toc), tirat ab la
punta alta cavalcant ab lo cavall que
era stat aparellat a se Mag. anave
(le devant lo senyor virey a cavan
anilt molts altres senyors anaven exi
metcx molts cavelles V Ramilla borricos devant a pcu ami) los barrats
nevats de la p resent illa ensemns al,
altres Senyor Stranges ana y eli derera lo Jurat mos. Cauleqes fore del
oa y ello dcs passes a cavall aflore
vestit sa Ma g. de un barrer de dran
negra ah huna cape daygue de drap
negra ch hunes botes de envesat /legre proa pobrament y exi tiraren
la via del casta!! res-al nassant per
lo portal! del moll alfont havien fet
altra portal! de abutls ahont alt
huele ere; p erconatges Que &yen certs
yesos (sic) latina v de aoui discorrent passa devant lotge y en lo entrant del carear de S. Joan anenue•
y es voltes st havie fet un bell arch
eihuniall lo afront pintat lo 5011
Y la luna y moltes altres gentileses
y de anui tieren per la argentada
emane y per devant la gab elle de
la Sall y ner IC) carrer de case moš.
mar, cavelleria exint Pll ell canta
de eme riGn ix hurgues V deyant
Sanct feliu itraren desea case de in."
halthesar thomas eixint en le barn y
de alai aren gue sen per lo born
ainunt y nor lo pont devant la carnasseria de (levan que le yores havien adobarle per tallar cara y rucacuecen ner rase mos. hurgues tones,
CIUM primer era scola de mestre raptan lull e isqueren devant la casa
dels oerayres los quals havien en-

e

Passolg de la Riba

Hotel Restaurant i Café SUIS
Rubí, 20, i Sant Miquel, 6. -- PALMA DE MALLORCA
Oeneert cada dia. -

Calefacció central 1 telèfon a lotes les habitacions. - Salons de
piano j lectura, estil mallorqui. - Omnibus a l'arribada deis vaicelis. - Calient o de bany
Interpret guia angles, franc4 i Palia * * PENSIONS DE 11, 12 i 13 PESSETES

Pianos - Autopianos

Plaga do Cort

EL MILLOR CONSELL
a

VIDA, INCENDIS 1 ACCIDENTS
en la Importantfselma Companyla Espanyola

LA EQUITATIVA
(Fundació Rosillo)

SALO DE PERRUOUE111A

Aparells ràdio - Radio-gra-

Propietäria: VIDUA DE MATEU MUNAR * * * Telèfon 2 3 O 5

molas - Gramoles i discos

Contracteu les vostres
pdlisses d'Assegurances

Delegat: D. PERE VIDAL TORRES

LIunt, 10, en ( re g o' - Telefon 2420

PALMA DF, MALLORCA

de les millors marques
Histibriques

Caries

V

Per l'octubre de l'any lat, Carlas
V va estar a Mallorca. D'a q uesta estada, el senyor M. Bonet, a
nac. Balear - per a l'any 1876, recull
una relació, treta d'un dele
de l'antiea Caria de la Governaci-,
fleta aci com és la curiosa celada:
"Sup er adventu Suc Ce Die jom
mensia octobris alagtis alaioricas.
anno MDXXXXI.
Los die y any desus dits die de
inmortall memoria y recort a circa
de las cinch horas del dia arriba la
aa. Ce' Ca' y R. Mag. lo emperadot
y rey nostro Senyor en lo port
;mueca p resent nostra ciutat de MaMarque, ab la flota de las galeras dtl.:vint 20 de les galeras del princen
confeccions en !lencería fina

BRODATS A

MA

Equipe - Olstelles guarnides per
a nadons - Puntes - Camiseria
Generes de punt

Alfred Bonet
lueeessor de MANUEL BONET
Sant NIcolau, 15 - Telefon 2117

PALMA DE MALLORCA
Invitad:4d: Visiten, senyora,
poSició de la Casa Bonet i quedaren encantada deis seus br o
o -daism,querfItvln
gust , i la tradició artística de les
dones mallorquines

SENYORA, SENYOR:
VISITEU MALLORCA
En aquesta ciutat trobarà el
vistiant Lot allí', indispensable
per al bon viere en lots con c eptes. ¡ si neressila arillos
vestir Pi,' ileudir als Nlagatzems

Le Printemps

a Mallorca

a tirar molta anillada e sa Maga
ab une barche iä4jUe e nterra rar
una eaaleta de p cdra no sque p.2r
lo reist de nau jet an tal! servec
0115 y alli forma lo $ jurats de la clutat que eran nti" JOhannot de cauleIles Cavaller mes. Nicaalau aatontr
mitos. Jhan Anthatti hart" ciuteaaas
ni gabriel nur y Johan fliitlttr pag as mercader v mas. miguen genovan! nerayre les q uals anaven vestits graniallas de seta de grana
forrades les ales de venus de graaa
aqui tenien ap arellat un cavall
hav;en romprat de nt." agastí Sal:1,111mi ab gaarnitinns da vtilut
arana brodades sie or v offarireal.
dit cavall exi cuarn ,a nue no valcue cavalcar i levaras

anida doria les galeras de la resgm. (Sapos° que es refemx a l'orde religiosa militar de Sant Joaa
de Jerusalem. Nota de l'autor), lcs
galeras de napolls alto/U era aixi
matc,x lo dit pralcep audria dona
abans de arribar ditas galcr..s
:salvaren a teeebir set galeras ae
cilia ahona eran lcs Jos del bisconaa
te Sigalla aportadas per lo capita
don Berenguer de raquesent e Mates dita, - VII galeras a la flota cutensaren a saludar la flota de- ca
Maga y aqui teeen gran regosigo dt nita n s '
anillada que tiraren y aixt matera- IZBIN4rles altres naus (le la aria ala las'
aval; VII galeras y monea alt a ce naaa
eran arribadas en lo present p uni In
clic abatas ab 19 vares- de Slalla dos
fernando de g onsaga CaoltA ganara:
de la Infamada y tiras cae veguaren
dites galeras de la Cal:ata:lit del
arincep audria dora en aun veMa sa Baut. en -senyal de rasa;atar tira sois han tir y diles
VII galeras posarcn naates bandetaa
y axi venia, en lo p an de la ilala tal
lo entrar lar,utat dispara tata la
anillada tant de la torre t ;ro de:
bartio y ex, mateix tate, 'es naus
e levares tota la ilota de ir a e_a ‚rap
d esa Maga exi nietaix dispararen
ino,ta artilleria y la ciutat alae ra•
cada feu can-aguar la artillero y e,
sent j a <fine lo moll les galeras torna a tirar i exi :atasajar lo castall
hellt-er que fea se Pa r t rl tina
prou 13C3CS daart:lleria y exi arra,a
'le la galera Capitaaa ahont era s;)
ligt. Ce' davant lo pont de fuere
iet un poch mes aman/ de nix
lo g ua l s'ave lo cm pahirnent cubart
de draos de color erogue y vermel'.
y exi incta:x cubert al cuar:sell da
ela tic atur ab estells de color grochs
y lo de sobre a via de alt a ba;x
una via tenyida de color grogue y
altra de color val-mella y de sabia
!e pont dues banderas en la huna
Pan pintada; le; armes de sa Magt
:a es una aeuila y a la altre mat
lo aenyal de la ciutat y exi Cica
ea Magt un bon rato cae na desembarca y a ores a p och stai comalsaren a sonar clarins y trompetas

LAMBERT
JUNCOSA
MOBLES I DECORACIO

Sant Nicolau, 22 - Teif. 1110
" MALLORCA

;.:.

Visiteu
les

Illes

de Mallorca

altres desús dits cacaotal lo del en- l'anide) y porta del castell algunseaa
trar de St. Johan lo quail }lacten im taitcs de Yesos contenen laors de ,a
los deifencdos y exi passaran per la Maat. o senyor v.rey don telUa
Masa noca y p er lo carrer de mica' cervell.; sa muda en la casa ahn2
abert y entraren per lo volta de
:tare lo Lalnacoll e lavar lo canalla
;x. aulesa p ren.nt p2r la almudaytia Campsulbas e . apres lo diumenge pr).
y per devant case de ni." pau Su- iner vinent la prs.dita Magt. hoi
rada exint devent la norte dula polis sa majar en la szu havienli fet
sal. Dantin go ahont li era •exit tribunail a liun c'o'lat riel autar no.
tot lo clero cuentas ab les creus
jor a part squerra taparenla 305 ser.
lo l'isba de gracia 'me Erats ab vidos de huncs cortiaes rip'.to ss clití a
la vera creu aqui sa Magt. anía missa lo Reeeread ydiaca, lo eran.
dvi tue-all y adora la vera creu molt car li lo calionge camuflarais, la ea,sar
teratament e dit Siebe volg ue besar la lo canonge torroolla ieaponiea
la in:, a sa aluat. y aquell nou can- canta:ay 'misia de crea los de 'a
aorta y de aqui torna a pujar a Ca- caoena de'sa, alagt. hacia entre lo
van e lo clero ab sa Proiesso Ma- nonaure dais doler _preaeres quc van
reta la vis de la sea e sa Magt, de- a (lanar atla a qui die la missa del
exceaas y apees cona
tras la oroiessu p er derrera Sana; elori
lamina tlevant case de mos. gas- De,, sis canange.:, en (Eta la masa
p ar Sala y exi entran; par la Ma- st entorna a neu en (lit castell la ría
sa de :a Seu arnna ha y :a un beii p artida icach Ir dMiart sacuara
del gl a rias Sanct liuch cada
art lt tr:tuniall al) les set crrtuts
baxa en la sea la nua) dix lo baat
en loni,x de la plasa lo macorn
La més confortable
ate
¡tracia a cerca de dos horas as
Sant dominco brollant tic irgue y .ep
emb4cas per In p ant que
torn :11 c5 devore las aarets unes yaLa més ben situada
aelletta 'Y a q ui a la parre de eee.e vleri-tet astil, la matexa gallera c-a,a
la almovna deseas-el ca sa Maat • tarta del princeo andaia daría en ki•
Placa Major, 20 - Telf. 196 9 ajeentra
din; la sets y aqui lo alero so que . tr• tes tas 11"1:15 ea tTän ‘14
sa devotat y feta sa seranonia :evadas v sa Ma g a la metexa !toa/
PALMA DE MALLORCA feu
squaren per lo portat de Sanes bar- und, les g alleras en lo non, de la
Trinitat se p arta del present pon
larel e lo altre arel, de la plaaa
alta fierre l a crin Manda deveg
la sen jet „te les Reverents canon.
:res v de alai sen entra a reposar anave sobre algar embarzarensi auen la castell re voll se deguda y ‘,2- sat: aeat cave!105 niallorcaats
- p cada p asada y assento malt be a aavall y a Pea an1 raettx mal:ama:as
"arnat y apevellat per lo genver vi" aostre Senyor per la atta a'emerra
res havia e:1 cada partan del tare- dir'srat Pres s aa velos y E dalle ea:te:Volateria, conills, ous i caça dits (benihia que es fa referancia a:s da contra las IninuirlIs de la Sanca
v ara.---',a1 fe 77111n
ares esmentats. Nata de rautra
Sempre enarca de confiança
swrrunsemosam-an•nnn••n
•n•n,.
a preus raonables - Venda
a Penares
y allat aquex traes de draps de color
al/a:u ha g an molla musica de ti-o//mete, y de alui p assaren per davaat
nou y sen entraren Par
q ue p rimer de:en (le sincer anthoni
lo carrer de la S.' Eleonor paca:
cte veri e arates isaueren ptu- 'levan!
Sr. Mcholau vc11 nujantsen prr devan Sannt (1(mM/u° exi entraran
re y cort anant la vis de la aliase
en la rxiden de la quall nlassa
c)rt hacia un ball ach truniall abda s ninfas contarte alunas vasos latMs ret p ar los „a g lurats com los

Fonda

'L as Palmeras'

Vicenç Martorell

11 de febrer, 50 - PALMA
(Carretera de Manacor, Km. 1)

Miquel FalconerFerragut
PALMA DE MALLORCA

Tallers i despatx : Arxiduc Lluís Salvador, 1 I al 1

Magatzemt

Cecili Metelo, 17
un 'lateas assortiment capaç de satisfer cl gust Vendes a l'arares i a la menuda
mes evigent
I;Ipld
.1,.1,11,11,
Telefon 1367
PALMA DE IYIALLOR3A

Meses per personal rompí-00M
Director propician

ANTONI M." FUSTER
Sant Nicolau, 3 i 5
Tolefons: 2133

1 22e2

IDEAL

Palma de Mallorca (Balean) -- Telèfcr: 2!21
vJo-:

PERRUQUERIA DE SENYoRE
SALO DE BELLESA

L'ara 'tal propialari i director qual funda el negoci que avui
Societat Llmftada
dal gran arastalzam n rarrasaas, pr,,pera sota la so y a direecid
3asa osntral TA31051ER, 1, b. f:, titiCa i ecreala dal amarar del
lorals mes altitud indicats.
Per als honies emprenedoes
Telcfon 1835
SoldiCuf. tiÚIitCila 191 19:3. llu
negoci els scinbla poca cosa,
eslat sempre un hame lluottdor
PALMA DZ MALLORCA
i senyor Miguel Falconer, amb
¡ comercian,. Es el senyor
laleriner i Ferragut, gereni de la el seu companv senyor Mirptel
firma Filie de Sebastin Faleimer Caldentry, dc Capdepera, han adviril uns lerrenya aula al quifinsi ti l'any 1922, data im

e

i dala praitaloes einama logaStfieß

Telèfon 1111
Servei a domicili

BAUER

Sucersals

Comte d'Empúries. 16 al 24

P. MEMO» B.

neteja la vostra roba
Unica tintoreria alemanya
Roba blanca i de color
VegtItg de senyora i senyor
TInica adreça:
- ESPARTERO, 9
SANTA CATERINA

i9191 I LLIC141
PEVIMIII

Mmelre 10 de la carretera d'Andraitx, i a la vara de la mar.
ele quals silit pa rcellals i
Piaran un Mallar ¡ pintores'
nertti. De curat serà, per la seca
ma g nífica siluaria, en dama una
palita idea la fologra ha que puNiquelo,

PUM !N.

d'Ealulgard (Alaitsa aya)

JOSEF

MAMONA

T;n-':urcs inofc
Ondulació MARCEL i permancnt.
sives a base de HENNE. -- Tau de caben. -- Ma.3sztge.
Manicura. • Depilació i postissos dort
TELEFON 1273
,
COLOM, 21, principal
PALMA DE MALLORCA

4.044".Y•aw.hc-teeMaidelae41144.9.414‘1.44414.4.• 4.44444444444444•114,14.6,-^,c-....e..11,4114444#4.4wwes,..fet

Manuel Gavira Martín

Distribuidara exaltiatus per
a lattleass

fyfJ

i les seves especialitats de la caz,a MORITZ., S. A.
"EPIDOR" i "NEGRA SUPER1.0R"
De la casa DAMM. S. A.
"ESTRELLA DORADA" i "BOCK DAMM"
Dipositari úIMC i exchisin a Pa1rììt ç Mal1111T2.
JAUME BORDOY FERRER
Tz3...2fon 2 333
Carrer del Socors, 79

LLUNES VIDRES CRISTALLS

LLENYES I CARBONS

on trobarà

810010N3 DE SASTRERIA
1 MODISTERIA

RIN, S. A. 1

"El Espejo Maller q u in "

Luis G. Mariorell
serradora mecanIca 1

CERYES

Agent Comercial Collegiat

reoti
1.611-0GRAVAK1-3
Met a
Toktif PI iTottt Ä/ (hilial<i\irf12
ttdI

di if
i. 33 Q7

WAPtrliejil

Agent d'Al.icgurnnt.es
AVINGUDA A. ROSSELLO, 126 i 123 -- Teléfen 172
Direcció telegriltica: GATOR - Alr.rtat 156
PALMA DE MALLORCA

13
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CALÇATS MINERVA, S. A.
CASA gENTRAL: Avinguda Estanislau Figuerek, 26

i - ---PA4MA DE MALLORCA
a

B

41111

11.111.111e,

SUCURSALS:
PALMA DE MALLORCA
Placa del Coll, 17
BARCELONA
Salmerer.. 71
Pelayo, 11
Colom, 2
Via Laietana, 30
E5cudellers, 6

•Per a calçar bé i elegant visiteu

nostres sucursals on trobareu sempre
LEŠ DARRERES NOVETATS I
11,

144+6444+444444444«444.4444444444+4
>44.+44.***e».++.444.4.44e,.....«.«.>fflee4+ffl.ar beeeeeffleffleefteee~..************.-

SUCURSALS:
OVIEDO:
Fruela, núm. 2
GIJON:
Corrida, 49 i 51
Blasco Ibáñez, 87
LA CORUNYA:
Fermín Galim, 33

>444444+.44444.4444444-seeesfiQeieeeeeee944-eel44~,+---....4+eseeeti.
4•44.114
'444+14444
.14

Francese Guasch

Societat General

Sindical, 31
PALMA DE MALLORCA

de

Antic Forn de Can Tocho

Tramvies Elèctrics
Interurbans

PALMA DE MALLORCA

¿Hi ha alía que torni de Mallorca sense una ensaimada? Gairebé podem
assegurar que no; puix que la característica capsa rodona acompanya tots
els forastera. Però en ensaïmades, com en tot, hi ha qualitats, i aquesta casa,
que compta amb mis de cinquanta anys, ha arribat a tal refinament, que les
seves ensaïmades són les que s'emporten de Palma tots els turistes, viatjants i forastera que visiten •l'illa. El senyor Francesc Guasch ha introduït
totes les millores que s'han presentat en l'art de rebosteria (una de les més
cèlebres de Mallorca), i els seus productes — flequeria i confiteria — tenen
un sabor tan exquisit, que no és estrany que la seva casa hagi adquirit fama
com a Fabrica de menjars deliciosos, fama que l'ha convertida en la mis
important exportadora a províncies

Per a encàrrecs a BARCELONA: Carrer del Carme, número 27

p ul, C.A.

1NT "CT B T 1-i.J 1 E3

II

X

T.T

MEDINA, S. A.
FAI3PICACIO D'ARTICLES DE GOMA, AMIANT 1 LtSONITA
ESPECIALITAT EN SOLES DE GOMA PER A CALÇAT I ESPARDENYES
PRODUCCIO DIARIA: 30.000 PARELLS

12 .A.1.1VE A.
FABRICA FIN.

1 - MONA BAhCflONA, 1

ipm

1/I.A.1.11.JORC28.

TELEfONS 2818 - 2205

FABRICA NUM. 2 - BONAIRE, 17 AL 27

DIeECCIO TELEGRAFICA 4HANIDEM"

14
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LA

PUBLICITAT

Dnimenfe,

24

de

juny
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Productes Làctics Oispert
LLET CONDENSADA "LÁCTEA"

El qui la tasta, la propaga

***

Avinguda d'A. Rosse115, 105 -- Telefon 2226
PALMA DE MALLORCA

A

Guillem rorteza
RQUITECTE
Telefon 1268
Sanf Bartomeu, 17
PALMA DE MALLORCA

V. Sergio de Orbaneja
METGE
Vista general de Palma

FurT6, 27 PALMA DE MALLORCA Telefon 1561

Palma de Mallorca. — El Born

La Duana de Palma de Mallorca
Balears—i en especial Mallorca —
per la seva situació geogràfica, el comerç de cabota.rge té una importan.
tia capitalissima. Aquest pot dir-se
que Inés que atendré la miura segutix
una paulatina marxa ascendent, nascuda, com és natural, de la tendéncla
de cada nació a augmentar la seva
capacitar productoza, la qual— junt
arnb les Beis duaneres prollibicionistes o restrictives — obliga a consumir
articles nacional; que a;/ans eren
subStituits pels estrangers.
El cornere d'importaciO, a l'igual
que en la resta d'Espanya, pot dir-se
que està en vies quasi de paralització
total, car ultra la i:nportació de fusta,
calé, cu:ros i allisky; la resta és d'importancia Molt
Respecte •a l'e:wortació, va per usoments revestint earacrers més alarmants. Causes? •Senz:Ilament la preocupació dele Governs d'augmentar
capacitar productora cense atendre per
a res l'augment de la capacitar consumidora interior. Aquestos mesures
fan que per dies es vagi accentuat
l'excés de producció, i cal alesliores
acudir a la prohibició o restricció de
la iraportaci6 deis productes similars

estrangers, i per això veiem que diàriament les narices van esgrinnnt la
terrible arma que avui es coneix amb
el non.' de contingents.
Es lògic que l'exportació d'un país,
amb aquestes guerree de contingente.
ha (l'estar en ra nin inversa de la producen) del seu país con;umAor, Cl
qual, al seu torn, tendeix a no tenir
neressitat dels productes del país pro.
veidor, seguint per aquest canti les
conseqüencies no són dificils de calcular comercialment.
Un dels mis importants, poseer el
més important, el sostenim amb Pros
ea: basta pasear revista als productes a Franca contingentats i veurem
que hi figuren les fruites fresques i
liortalisses. Essent Mallorca una regin eminentment agrícola, els danys
que amb aquesta mesura s'infereixen
s/M de consideració. Respecte a altres
productes, també agrícoles, de gran
:131pr/rancia per a aquesta illa, figuren els ametllons i la polpa d'alber.
coc. D'aquests productes, en els cinc
meso; d'aquest any, hi ha l'agut, en
relació amb igual periode de l'any anterior, un augment en l'exportació

d'unes 500 tones de la segova i unes
15o de la primera.
Importantissirna indústria is la que
en els darrers anys s'ha desenrotllat
en aquesta regid, on el foraster, atrct
per la bellesa de les illes, ha convertir en una de les estacions d'hivern,
donan ., amb aixe) lloc a qué s'inclogM:s
com una nova escala en la 'lista de
diverses irnportants companyies, que
anib llurs múltiples serveis fan que
pugui el viatger gaudir de tota comoditat per al desplaçament a qualsevol paus del món.
Amb els recents decrets restrictius
de la construcció a la ce/5ra balear i
amb la d'estada de tmistes a Balcars,
que tan encertadament, si no la lerogat, almenys ha modificar el Govern en iorma que no inspiri recele,
s'havia creat una atmosfera que hacia
preocupat profundament i que dc manera Len flor :n//a es nota en la població estrangera resident aci, la qual
baria minvat consickrablement. No
obstant, quant a la quantitat de turistes arribats directament i a la de
vaixells que a aqueris serveis estas
dedicar; per cornpanyies estrangeres,
poca difer:ncia s'ha notar en relatos
a rally 1033, puix que darant aquel1
any entraren en armest port 287 vaixells ami) ni tonatge da L922•275 miles de registre i conduint 3.758 passatgers, mcntre que durant ele cinc
primers mesos de Pany en cure entraren 118 vaixells arah un tonatge de
76e.433 tones i r.569 passatgers, contra 193 vaixells amb 1.000.651 ro/2es
2.676 passatgers arr:I/ats en 1032.
Res tan eficaç per a comprendre,
cont a resum de re -tat del (muere
d'aquesta provincia. con/ la recaptació
dels drets de la Duana principal, Palma. al davant de la qua/ figura el cap
d'Administració del Cos Pericial senyor Joaquim ..`darcote, que en 1032,
data en la qual s'inicia el descens de
la importació, era de 4.700.000 pesseres, 3.760.000 en 1033, i 1.200 no° en
ele cinc prUners mesos de 1034.

44.44e44+44.44.04-)-X444e4144-f-1.4.444444+494+44144.3444.44,b4441144+0444444444444+404444

rcment Agricoja de Mallorca
Realitza tota mena d'operacions bancàries
El moviment de caixa en 1933 ha estat de 211.757.592'14 ptes.
Fons de reserva: 1.150.000 pessetes

1n•••

nitiva a la corona d'Arag6 no tingué
lloc fins al cap d'un quant temps, durant el regnat de Pere IV.
La capital de lilIa es troba enclavada en la part més profunda de la
El nom de Mallorca es deriva del bache de Palma, a l'oest de Mallorca.
Ilati "Majorica", de rnaor. Els ro- Des de mar ofereix un cop de vista
/isatis l'anomenaren d'aquesta manera rnagnific. Es destaquen en primer 'loe
per ésser Fflla mis gran de l'arxipe- sobre les cases les torretes ütiques
lag balear. No es té noticia ben exac- de la Llotja arran de l'antic torrent
ta dels primitius mallorquins. Molts anomenat la Riera, que en altre tenme
segles abans de l'Era Cristiana, un degué ésser tun riu navegable i avui
¡sable, Vorigen del qual es descone- és convertit en parseig; a la dreta, la
gut, per lud que hom eren que es massa de la Catedral, junt al palau
tracta dels fenitris, aixeca. a Mallorca impressionant dels reis de Mallorca.
els famosos "talayors - , "recintes“ i Daniunt del turó del bote de Bellver
"navetes“ o "galeres - . Aquests dar- s'aixeca el castell del mateix nom. El
clima és del tot benigne. aternperat
rers consistien en composicions
durant lUvern i cense que a l'estiu
falses voltee, amb repises, rnurs
sigui calorós d'una manera excessiva.
cantells sees portes amb dintell.
A penes es concixen les temperatuMallorca, per la seva privilegiaúJ res extremes. La temperatura s'aprosituaci.', a la Mediterränia, fou molt xima a cero gratis excepcional/11cm
disputada pels pobles colonitzadors 7 i no pasea de trenta grans els dies
navegants t he les edats antiga i mit- de més calor. Es un excellent port
jana Es veu que el seu desti es natural, a labile del qual sacull freaquest. perquz avui encara fa goig
qüentment Tesquadra anglesa de la
diverses potencies que es disputen el Mediterränia. Té une noranta mil hapredornini de la mar. La marina prä- !Manis. El seu terrer és d'una gran
pa del pais aconsegui gran vitalitat fertil:tat iproilueix llegums. blat. ordi.
a la caiguda de ( artago. Dominada fruita, oli, ametlies garrotes seda,
successivarnent pels grecs, els ro- sarta, hortalisses i raíais. El seu prinmans i els árabe queda incorporada
cipal bestiar és el porc, la !atila dele
la corona d'Aragú l'any 1229, despräs quals és abast ,.,, entcon:zuda la (FUI
de la conquesta portada a cap pel coza 1: permet efectuar un productm
rei Jaime 1. Pers la vincidació defi- comer; d'exportació.

Les característiques
de Palma de Mallorca

.•••
ii

LABORATORI F

FABRICA DE SABONS
Marques: "EL MOLINO" i “BELLVER'
DE

Pere Riera
Telèfons: 1216 i 21 18
PALMA DE MALLORCA
Despatx: Carrer de la Farina, 20
Fábrica: Carrer de Julià Alvarez, 5

FERROS - FUSTES * FABRICA DE SERRAR 1

Fils de

A. S. S.

Representant de les portes d'acer sistema

1!1 VILL.,‘LONGA, 64 - PALMA DE MALLORCA t
le

dl

•••

reata I afavoreix l'expulció de tota mena de CLICS
(LOM3RIC2.-S)

X

lHls i

recomaneu-lo

a les vostres amistats

DEPILATORI F.A.S.S.
••

ALFRED

VERMIFUG ACIAL° DE SON SERVERA

Peu-to prendre sempre als vostres

ES EL 61 n LLOR
De venda a les Farmacies i Perfumeries a
el paquel

PALMA DE MALLORCA

f!'

050 pessetes

"EL HM DEL PORVENIR

------

•••

Fill de

if

Galleta' Bonsain
Suc, de Segura. Bonnin i C.', S. en C.

Registrada a la Inspecció General d'Assegurances
i Eslalvi

Magatzemista de Farines, Cereals
i Fruits del País -- Exportador

Vós poden constituir-vos en propietari de casa vostra,

estalviant 16 CENTIMS DIARIS

PALMA DE MALLORCA

L'Assoelació mallorquina cooperativa

114+0.44044.».

"EL HOGAR DEL PORVENIR"
resol

SANTAMARIA
_i

Sucursals a INCA i MANACOR

111

Societat Cooperativa d'Estalvi i Construcció

Capital: 5.000.000 de pessetes

(11 ti Jame Sial, 11413,

BOSSERIA, 19

aquest miracle, que no es cap miraole, sind frult
natural de la COOPERACIO
DIRECCIO I OFICINES:

PLACA DE SANTA CATERINA TOMAS, 43
(abans Plaça del Mercat)

PALMA DE MALLORCA

TELEFON 1116

PALMA DE MALLORCA
I
•

Mío uel Baza Morell
ADVOCAT

}inrr. u si p

Hotel
,

Alfons 1

Gran confort -- A la vora de mar

d p epa17: de 9 a 12

Sant Miguel, 73, primer
Telèfon 131
PALMA DE MALLORCA
Estació de servei de f rans. Taller Electria, Reparacions de tote
menes. Satenes, Dinamos, Magnetos, eta., etc. Ajustatge de Cae'
buradors. Esmerilat en vuit !lores. Reparació de comptaquilerretres

Jardins i Parca propia
Platja a dos minuts

TALLERS OLIVER de Fill de G. Oliver
Brake's and Electric Service Station. All Electric Renaratior.
CarbArztor's Soccialist. All !Uncís Reparallons Cars
ENGLiSH SPOKEN * REPARACIO D'AUTOIKOZILS

PREUS MODERATS

Aving. A. Rosselló, 74 -- Costa i Llobera, 9 -- Phone,

LA CARTOIXA

PALIVIA DE MALLORCA

MOBLES * DECORACIÓ * TAPISSERIES

PELLAIRES, 6. -- PALMA DE MALLORCA
SERVEIS PER A TAULA I CUNA
CRANS EXISTEN.CIES PER A HOTELS
CAFES -- RESTAURANTS
Demaneu pressupcstos
Rigorós preu fix

Josep

Llabrés

Especialitat en mobles clàssics i moderns

Telefon 1213
111
Socors, 48 * Despatx: Sindicat, 26 al 32
n;1;
PALMA DE MALLORCA

7

1 I C

JE 1%1

C PLANAS
METGE

Parts i malalties quirúrgiques
CLINICA: Manuel Guasp, 4 - Tekfon núm. 2310
DOMICILI: Llolja, 16 - Telefon núm. 2221

•n•n•••••IMIMPIll1217

FONDA D'A. ROSELLO GOMILA
OBRADOR 18

MANACOR

TELEFON

23

SS

Cafè Restaurant

,"BORN"

1 j:AHRoreI

Sucu rsal:

Junt a la mar : Bellíssitna piada .' Tot confort : Pensió des de 12 Ptes. Director- Propielari: »AM P111
LES COVES DEL DRAC
PERELLO HOTEL sPorto-Cristi
Josep Lloret
wmal•Rnn

,fflaps=11.1.13.8.112U.S.,,,A1,70311.1~,JülunA..

35M75

Solarium Hotel

'

Traiern de l'estudi fet per M. E.
A. Martel, les notes seguentsi
L'entrada és un embut de derroFunerària
can. ç,berta per mig deis estrats dislocan de la calissa miocenia supeES FAN TRASLLATS
rior. en la qual és continguda tota la
y a. Per molt de ternps va sser
15-17-20 pesse
23 - Telefon número 2017 co
Carrer de Unió,
dissimulada per argelagues i arbres
sense oue res tos denunciatori de la
PALMA DE MALLORCA
seva existencia; de manera que no
l
es imposant el seu accés; hi ha un
terren y seguit ondulós, que tan sols
s'alça 22 metres del nivell del mar
vei. Per?) osan hom arriba a la paret i porta collocades Pel senyor Mocagues a 5 metres costa &van. és a
dir, a 17 metres d'aleada, s'entra en un
am p le atri illumlnát per la Ilurn del
CARRER DE COLOM, 56 - PALMA
dia , en el cual s'entra ara certa gran- Immillorable situació per a estiu j hivern. - Aigua corrent, freda
Fundada l'any 1880
desa davall de terra. Cona q u e els inCambra de bany. - Terrassa a la vora de la mar,
drets coneguts de la co y a del Drac, i calenta. Ante inagatzern de tuösica, instruments, pianos, autopianos, han estat descrita amb tota minoConfort modern - Calefacció central
gramoles, portatils, dis.cois de toles marques, rädiA-recerd eq ,S i els ciositat per Vuillier ("Tour du MonPensió des de S pessetes
seus accessoris - Exclusstiva deis pianos Chassaigne & Schumann. de", quadern 1490 ) i pel senyor
S. PERELLO
Propietari:
Exclusiva de les màquines per a cosir i brodar marques PFAFF, Charnsaur, taré !tomes un resurta del
Odontòleg f
MANACOR - MALLORCA
aund'ella han dit aquests escrip- TELEFON 3
NIMPERY i ANCORA
tors.
VENDA A LLARGS TERMINIS
Fins l'abril de 1878 no va començar a ésser visitada la Co y a del
Drac; aleshores tos quan, desitjosos
d'explorar-la a fons els senyors Salvador Rius i Font i Josep Llorenc i
(Abans MARCO)
acompanyats del guia Jaume
Ballester. es perderen Per le s gaje'
AUTOS I CARRUATGES DE LLOGUER
i pensaren en el suicidi abans
que morir de fama. Entraren a les s,s
Servei especial per a casaments i bateigs
del mati i tins a les des de la nit
no foren traban pel senyors
UNIO, 57 -- PALMA DE MALLORCA -- Telèfon 1712
imd,sta de Manacor. el qual,
en veure que trigaven tant. UU. a
:PrCa7.,)S. En agraintent Ir ,ega:are..
rna amfora de dues nanses, reco1.17117.1•1111177711.71.1711.71.17.1711 leta en la seva estada a la cava
considerada per ells com a romana.
Ulteriors excavacions no han donat
can reaultat.
Hon-, pretenia, equivocadament. que
la co y a s'internava molt per desatan
(Fundada l'any 1 )26)
terca.
e4+1.114.1144,44{4
Per a visitar-la completament
:Pans del; p ostres descobriments) GATER, 2, entresol (cantonada al carrer Sant Miguel)
ralien tres o quatre hores.
De la relació de Vuillier prenc al113
Telefon 1518
runs dels conceptes Inés característica.
r PALMA DE MALLORCA
"Es un món tenebräs i mut, on
les forres silencioses de la natura.
Matrieulaeió d'automòbils. - Documents per a xofers. - Duplicada
en treballar sense treva Per espai
mulera de segles , han enzendrat me- de carnets. - Traspassos. - Nous reconeixements. - Altes i baixes
ras-elles que confonen la intelliiaen- de patents. - Certificats de Penals. de plans i del Registre Civil;
de caca,
ma humana.
Coneerts amb la Hisenda. - Ouotes militare. - Llicències
El major dels Ilars és el "de les Legalització de documents. - Assurnptes diversos. - Gestló ritptda
Delicies". El tino en front meu i no
el velo. Les columnes s'entrellacen,
ei 4nna, número 4 - Tel fon número 4 g 1 la volta es sem p re sost,nguda Per
Joaquim
uilastresi no is una cova negra, siM U R (Palma de Mallorca)
ne) d'una ar q uitectura de ver: pällid: una cri p ta subterrània de meravellosa riquesa, la vino d'un ni-lna
A
ideal evocat pel pensament. perque,
amb tot i la preclaiö de les formes.
Telèfon 2446
tot es diäfan , marbrenc, cuasi Cense
cos, és el palas de les fades dels
contistes ärabs , és un temple india:
bany. - Aten%
.1
a res no s'assetribla, i us descon- Confort modern. - Calefacció central. - Cambres
coi rent. freda i calenta. - Salons especials per a banquets í noces
Certa.
.11111119717•77•177117.77
0.7
terra.
Guies
experts
METGE
Cap d'acuestes paraules hiPerbbii- Organitza tota mena d'excursions per mar i
auca no és exagerada: el Llar de les
Pensió completa rle s de 12 peesetes
Delicies", és, en realitat , una bruixe- Telegrames: HOTEL - FERROCARRIL
Teliefon núm. 2
Upecialista en malalties del cor
cia. Exactes s6n ets. bellfssims dIbulxos amb el q ual Vuillier corrobora
el Seu text; i nosaltres hem vist meTelefon 1662 ravelles encara superiora als indrets
Avinguda d'Antoni Maura, 72
PORT DE SOLLER
Telefon número 414
,• Sant Nicolau, número ß
descone g uts de la co y a que hem esFacilitats per als banys de
tat e:s primer; de descobrir i penePALMA DE MALLORCA
COMESTIBLES I ULTRAMARINS f
trar-hi.
En el planol que acom p anyern es
*e~s+em********444.+4~
4.,~44444 veurà quina c.,s la cEspos:zió dels tre,‘
'
PALMA DE MALLORCA f.
departaments ex t.lorats abans dz ts:',96,
o siguin la "coca Ne g ra". !a 'Blan77 171•17011P77
ca" i la de "Llun Salvador - . La declinada topograrica es ten i Publicä
FOTOGRAF
a Palma (a l'escala de 1.500°) per M.
I. Vill (de Munic) pel niaig de 1880.
TELEFON 2074
M'ha sernblat pros • correrte, sense PALAU, 10. - PALMA DE MALLORCA AGENCIA KODAK
neressltat d'altres rectificacions que
Fabeicants de Teixits i Flassades de Llana
ligunes de detall, de les quals doAnclo fotogräflc de Mallorca - Exclusiva de la Catedral
nard explicació més endavam. Perö
Agència de transports i carreteigs
Vistes artistlques de Mallorca
Especilditat en Drils - Llençols i Novetats
té l'inconvenient de no portar indicuja del Nord, que he hagut ele deper a Senyora
terminar per ntitja d'una gran brutCarrer de les Monges, núm. 37 -- Te/k:fon núm. 2160
y ola i nivel); d'aigua, a ti de Posar
Exclri3iva de les teles antigues mallorquines
amb relació el plänol del nivell de
PALMA DE MALLORCA

Pensió des de

la

número

Carretera d'Andraitx * Teldry 2208

PALMA DE MALLORCA

Antiga Casa Banqué

Josep Cortès Aguiló

Telèfon 1860

Pl. P. i Coll, 17

ANTONI MARTORELL

PALMA DE MALLORCA

Hotel
Ca's Català

VINS D'OR

Pensió d'II a 12 pessetes
Telèfon 2167
Ca's Català
/
PALMA DE MALLORCA

nel

Cellers Salvador Picó

Oestoria Administrativa Barau

FELANITX

Telefon -38

CAFE BAR .- CERVESERIA ;..

TALLER

JOAN GAMUNDI

MECANIC

Gilill101ELETLINTOELFEREdin

Onze de Febrer, número 40

PALMA DE MALLORCA

Mario Trujillo Costa

SOLLER (MALLORCA)

- Colmado "La Pajarita"

es -

Sucursal: MARISOL RESTAURANT.

mar.

RUL-LAN

HEREUS DE VICENÇ JUAN

Agència Julià

Casa

Ribas

anomenades DELLENGOS

Joan Borrás
CIMENTS
•
Gilabert de Centelles, 22 26 - Telefon

número 1920

PALMA DE MALLORCA
.7

47. -•••121777711117 41.11111117111n717.,41.17.7

r-t

17 7 1.1711177171.

Jaurne Arrom

es,

Fruiteria - Fervei a domicili
Plaga Major - Telèfon 2380 - Tinglado núm. 1
PALMA DE MALLORCA
`•••n•••••
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Miguel Ferragu.t Cirer

Oest de l'agulla
inantada. en r896 era de 13°17'30".

;erra. La declinarle)

.

Farmàcia CASTAÑER

CENTRE D'ESPECIFIC 8
Començaren l'exploraci3 per la cova Linfa Salvador, de la qual. al pliOBERTA TOTA LA MT
not de Will. consten coral a inexploTELEFON 1634
rades unes profunditats ne g rea que SANT JAUME, 5
I assenyalaré en el mes amb els rinPALMA DE MALLORCA
14.1M/4440
oteros 21 i 26. Ca p d'aquests "abra-mes" no ens ha revelar res que las
8ervel a la carta I per sobada. - Pensiona des de 6 pessetes interessant. i tots van a Parar a Petites tambre, amb escletxes, a les
Confoi-tables habltaclons amb tagua corrent, Menta I freda
nuals hom no pot entrar, plenes de
Canees de banys. - Menjadora reservats per a familias
blocs des p resos de les valses o en.
catiiades de sorra blanca, de resPecialitat de la qua l parlaré rnei
endavant. Nornis el ntimero 20 niereix que se'n veril. p er haver-hi 1r0TALLER DE REPARICIO D'AUTOMOBILS
(ANTIOA FONDA DE SOLLEN)
bar dina l'ossera d'un pare del qual
fa esment el senvor Chamsaur. i
Prop.
Sucursal del Cementiri de Barcelona
Peroné. el sets nIvell mis baix mita
Telefon 1802
sernblat tan inferior al del mar cona
Garrar yCasa Espan a, 18, I Vallorl, 1. -- PALMA DE MALLORCA d'una dotzena de metres.

Sant Nicolau, 14 al 18; Ferreria, 46; Brossa, 4
PALMA DE MALLORCA

•

Miguel Carmen

Pensió Restaurant SOLLER
!
JAUME ROTGER

Telèfon 1743
R. Arias, 19
111111•111111111111111111111111111111111321111WIIIIII
PALMA DE MALLORCA

•e Auto
e
•

Eleetrieitat, S. A.
Eh millors tallen d'Espanya per a
la reparació elèctrica de l'automòbil

•

•
a

Flequeria
el AVINGUDA D'A. ROSSELLÓ, número 86 * TELEFON 1226 g
SERVEI A DOMICILI
•
PALMA DE MALLORCA
•
Telefon
número
1930
Carrer de la Pelleteria, 22
•
a
PALMA DE MALLORCA 4
11111111111111111111111111111111111131111311111111111111111111111111

Mata Vicells Ramis
TALLERS DE LAMPISTERIA
I D'ELECTRICITAT

Avinguda del 14 d'Abril, 20 -- Telèfon 1291
PALMA DE MALLORCA

FABRICA DE CERVESA, GEL, CAMBRES FRIGORIFIQUES
49 - Tel. 1407
Teiegrames: W osa Blanca

Protectora,

33

La Rosa Blanca,

Apartat de Correus,

S. A. PALMA DE MALLORCA

II

L.nuillell4e, .14 14L:

LA PUBLICITAT.

I"

b
en

UCACIO Josep Bigas Trias
CURTITS

un lloc predilecto assolellat de

medIterranles
il'admeten alumnas d'ambdós sesee des de ß a 18 anys
Preparació per a exàmens
Ensenyança d'Idiom e s, Música I treballa manuals

ESCOLA INTERNACIONAL
DE BALEARS
Carrer

del Far - PORTO PI - PALMA

Garatge Sport
Custòdia Neteja - Engreix de cotxes

Co

11,

47

Telifon 1093

PALMA DE MALLORCA

J. Solà Bordas

MAQUINARIA * ELECTRICITAT
Motors d'olis pesats "RUSTON"

Sant Miguel, 189

Telifon 1782
PALMA DE MALLORCA

Taller de Reparacions
Avinguda d'Alexandre Rosselló, 60 -- Telèfon 1321
PALMA DE MALLORCA

"CAN TERRES" FELANITX -

SANTELAY

Hostatge moderat * Pensió des de 8 ptes.

TALLER MECANIC

HOTEL

SANTIJIRI

Centre d'excursions a les muntanyes i cales transparents Pou,
del Llevant de Mallorca

número 7

Telèfon 1737

PALMA DE MALLORCA

Bar Pensió Balears
Babitacions ventilados. amb aigua corrent. - Bany arnb
d'altres dependburies. - Saló de lectura. - Terrassa

A14 quilúmetrestealrizzzit.

Pensió completa des de 650 ptas.

URGANITZACIO DE LES PLATGES DE

Entrada pels carrers: Manuel de los Herreros, 1 4 (Despatx)
Beatriu de Pilles, 55 (Garatee). - Joan Bauzä, 1 1 3
Plaça de Garcia Orell, 15 I 16 (Eixampla)

PALMA NOVA (SON CALIU)

Telèfon número 1964 -- PALMA DE MALLORCA
PROXIMA INAUGURACIO

Orígens

Venda de solars al comptat 1 a terminis
Telefon 1532

lmprelnta l'Esperança

00994C+14,34-94+98
Fabrica de ser-taller-i• en sarta - Torneri•
rnecanIca
L'uta Mar-ti, 89 (elsampla)
Pisa - CrIstall - Porcellana - Parament
d• cul pa - ArtIciee per • regal
Comen • l'engròs i al detall d• Drogueria
I Ferreterla
SIndicat, 122 - Telafon 1229

JOAN l'ERRA

Especialitat en calcas

Unir a Palma anda maquinaria
V. LOWENEIC per a rectificació
de cilindres. - Premsa bidraulica
arnb calibrador de cilindres Ames
Ioldadura
autògena - Grua esCONTRACTISTA I MESTRE D'OBRES
pecial per a remolcar
L'AUTO UNIVERSAL
George Sand, 4 (cantonada a la Plaça de Toros) - Telèfon 2283
ESPECIALITAT EN CAMPiNS
Ven solars. edifica i construeix xalets
AVINO. A. ROSSELLO, 68 - Telèfon 1641 - PALMA DE MALLORCA

c••nn•n

Miguel Pallicé Rey

ESPECTACLES
Teatros

PRINCIPAL PALACE

POLIORAMA

Companyla XIRGU - BORRAS
torda, 1 l e e 31a, 1 no. a les
1 i c t 5: LA NOCHE DEL SOBADO. Denla,
tarda. populec, LA NOCHE DEL SABADO.
111, reposi•
ALFILERAZOS.
Aval, dinmen ge. tarda, a les 4. segon
e id dv GARCIA DEL CASTAÑAR,
acto de la revista del mestre
PALAU OH L'ESPECTACLIt
Compaso!, d• resistes de

MARGARITA CARBAJAL
TEATRE NOVETATS
dentoonyla 119. 4. LLUII CALVO

Tarda, 430, gran pro g rama. Bula.
Caes des de 3'50 pessetes: NO FALTA NAIDE. LA DOLOROSA, P el Mar
tenor Iiirard tavr.d,
eso 0e1 dia

CON EL PELO SUELTO
per Margarita Carbalal. La revista de rally

LAS MUJERES
DEL
ZODIACO
per la siipnivedclla

LA EMBAJADA EN PELIGRO
Del divo Bariton Pali Hering, Con-

ceP eid Ran a ills, Trinl .ATeri, ele.
Inimitable estrella e ' 'mira

AMALIA ISAURA

amb les seves exrantriques creaclons..
?di, a les 10. Bula:mes des de 330
pessetes: LOS DE ARAo0R 1 rexii
d e l dio
LA EMBAJADA EN PELIGRO

pelo matelsob arto. D. s il, :a l'unes'
de la tarda. Comiat de la gran al.
lisia en el Seo annnre
AMALIA ¡SAURA
ti erna, popular. Luda, 1,1111 ins dei
de dile s poss ates: NO FALTA NAIDE
LA PRINCESA DEL DOLAR. Nit,
LOS DE ARAGON 1 LA EMBAJADA
EN PELIGRO. =Amarla. grandie,
Oval orgardl tal per PENYA ALIAGA.
Vegeu Carlen Mnlislre. DIvPrnar,s,
ma 2e. no. esd e veniment Itrle:
DON GIL DE ALCALA
per la gran diva Maria Espinalt

MARGARITA CARBAJAL
NO, a 105 10'IS:
LAB MUJERES DEL ZODIACO
per elargarlta CarbaJal
Carlos Cartilla, Paco Gallego, C. Rey, M.
Cortes, Barcenas, J. Barceló I A. Alegre
40 Palana Girls - 10 bellIselmes tiples
1111113, dillun s , larda, a les 5: CON EL
PELO SUELTO, 1 101, a les 1019, I rada
nlf:

Companyla de comédla CARMEN DIAZ

COMIC

Aval, dlumenge, larda, a un quart
te sis, exilas del salnet de Quintero
Guillen

Un FRESC DE BAILONA
Esplèndid jaral
Cia. do rev18148 del Romea, do Madrid
diumenge, fe511Vitat de Sato J6,1 II.
Tarda, a l e s 4 , seann aele d e LAS TENTACIONES 1 la r e vista de Kiao exit

NINGUNA
n
Ml O0Lie n I P,i 1-;',.e.r gt2117-1' s 1n11!n?trer2"

TEATRE
EI.

LAS CHICAS DEL RING
per

L. PINILLOS ALADY

COMO TU,
1

MARIQUILLA TERREMOTO
1111,015. larda 1 nit: COMO
TU, NINGUNA. DIntarts rnt , es! rep
d AGUA DE MAR, de Llule Yeti/tan-

e

:lea ArtlavIn

Sara, If e rnandez, Mauri. Lepe.

7 11, a
ui 1013,
LAS CHICAS DEL RING
"'Ama, dilluns, la: da, a les 5 13. Bu fumes
11 1 pla . gene! al, (n ,.13
;AL PUEBLO:. ¡AL PuE31.0i

Nil:

LAS CHICAS DEL RING
Es desparta ele centres de lOcalllais

TEATRE ROMEA
Toblifon
Campanea Norrero-Bardern
Temporada deslio. A les 3'30, a les 6
1 5 les 1015, darreres, IrremIssiblement,
en Ala tralla; 95. 96 1 97 representaelons
Of LA MARQUESONA. Butaques a 2 peS141115. DUDA, a les • 311: LA MARQUBB01111. Tora ele seleills de platea a 2 liessetu. Tols ele de ple a 130 pessetes: g eneral, 090 pies. :VII, no IM ha (uncid per
actuar la Companyia foro ile Barcelona.
151/4arte: oftettnarl de LA MARQUE3ONA.
Frbrafna extraOrdlnarl. binteereo, heme.
1101 del primer actor ronite. Pepa Bala4111b la comedla popular de Quinte* 1 Guillen LOS CARALLER08.

Luda, a un quall de cin c , I ntl,
•
un emir/ d'onz . :
Comlat d• RAQUEL MELLEN I la sosa
companyla
Colossal hall de Pcspectuele mes sensata°.
nal de I an3.
LADY AND JAURI
AlLi e ció enreograttea
TRIO ZARI - ZAR
conDints. (Pros, dIaleiss, balls, etc.
El termin e n mundhd
RARO VON REINNALT
L'Urde posseicior del SISE SENTIT
La diva do la cano»
RAQUEL MELLER
Prime populi" - Butaques a 3 posen»
Dimatis, S il de »My, debut de la companyla de comedio' valencianas procedent
dar
NOSTRE
de Valencia
Primer a r ldr I director, Pepe Alba
CANÇONERA VALENCIANA
I estrena de
LES MULA DEI. BARRIO

PALMA DE MALLORCA

Hotels ALHAMBRA

CINE RAMBLAS I

COLISCUM.

As Ui, larda. (tue se,elor:,. a les 3.20
la les a : nn, a les deu:
I REVISTA, PECADORES SIN CARE
YA, per Carole Lombard. I UN MARIDO EN APUROS, per Charlie Rus* . I
Pes I Mary Boland

AVES SIN RUMBO
darrera gran crear14 d'Irust7.
zot I Decnare. Sessld contfnua

SALÓ VICTORIA
•
Valencia, 211541111
Toletole 72111311
Aaul. abonen/re. larda, a Ira 445, sesa les 930:
sul n'ama numerada, I

KIKI

fe-Aten-lo
avid, tarda, de 4 a 5, 1 nit, a les 10:
Lucio Englis en la graciosa eorntalla

Cuidado con las campesinas

ufeenaong
Grandie• San de

Perdone, señorita
per John GlIbert 1 Mao Clacke, 1
por Allee Brady, Frank Morgan
Madge Evans 1 Jaekle Cooper

comedia musical, magna creaell de la
gentil estrella Anny Ondra, 1

FELIPE DERBLAY
grandiosa superproduceM, vers10 francesa,
adaptaClia de la celebre obro de Georges
"Le maltee des torees", per Gaby
Morlay
Prens: desaló Malea numerada, 2 pessetes,
nit. especial, 0'30 ptes., I preferencia. I
pes
Iiiions
nt . LA AMARGURA
DEL GENERAL YEN, per Nils Aster, I
POR EL MAR VIENE LA ILUSION, per
9:1: 110 Mera, Jacques Caielain 1 Lucha)
Baroux

CINEMA ESPL Al
11101161111A. entre Montaner I Aries.
Cd .01 programa, tot espanyol
A OUNT ORAFIC, en e,panyol.
HOLA HERMANITA, per James Dun
Zasu Plus, en espanyol. El. ADIVINO, per Warren WIlllarn, en espanyol

NOCHE TRAS NOCHE

per Mae West 1 George Han, di

FroduCt.0ns bleIr0 Goldwyn Mayer

Preus moderats

120 habitacions

Excellent servei

70 cambres de bany

Aving. de Maura, 5

TERRENY

Palma de Mallorca

Pa/ma de Mallorca

- So ameuirr esse+.44+4+4+4.444+4444444+14444+44444+64+0444444444
NovETA-r

SENSACIONAL
Mogni IC cronómetre Slil
de bit/Oca sense CD151A1
ni 2111115.[xocte ELEGAN
01.1D. Come propaganda l'envieM o tol arre
contra reembors de
[(tes 15 - De POLSERA
precids model IStte25

Casa Malondra

(Fundada en 1908)
Màquines, mobles "Roneo" i materiä
per a organització moderna d'oficines

Tr.rn.t, 1. neva comanda
tot seul ,nd.rent agyes1
en, las 09n.r.1..
lo I. adde

Taller de reparacions
Jume II, 78 -- PALMA DE MALLORCA - Telèfon 1732
9IMInMI!

C1NAES

Esports

SPLENDID CINEMA

ATHLETIC DE BILBAO

Cail. 117 - ludias 30418
5 0111, lama, ses ..t.', continua de 11 • 30 a 5:
Darrer dio de/ doble Programe
en mamo:

F. C. BARCELON A

PALAU DE LA MUSICA CATALANA
,mtb maitu del
I Biòlegs de
VIII Caseras de Robles
Es leiden qualre mil piedres ni,!; 3 l.
Llengua Catala.s s . organitzat
lamanys, al preu Ile 001 pessetes 1,111,
Dia 27 meire
lillO rdbritnenat.t e a Gimbernat".
rptadrat. DIrtglr-se: Arts Gräflquei,
dr Junv, a le s c l en del vespre. Orquestra
S. A., COreg,i, 346, Barcelona
!MeresPau
Casals.
16:
1
66
11
Pau Casals. D11
MuOs.
Unid
Localtt
santts s im prograL s.l.
sical Casa Wernel'. E0a3 eig d e Ararla . B1
(xamfra trae' ‘). de 4 a 7 larda

A les set: DeFrobrIment de la placa

Lo mejor • falta do un celo,
Matinal, a >O 1030
per Janet Gaynor I Warner Baxter
Tarda, 4'30, I DII, 945, REVISTA I DIpesseles (IMposIds IdelOSOS)
EM«. Gran ealt del film de gran ro.
n••nnn•n••••nn••n.4n04111.•••••n•••••n•n••nn••nnn••1.....
ndellal EL PRESIDENTE FANTASMA, per
Ciar/cierre Colltret I .11110ny Durante. Triornt per C.atallna nArrenn O Rafael Hivelles
DIBUIXOS SONORA
de Frederic Miren I Coy Grant en EL
AGUILA Y EL HALCON, anib Carate I oto- NO,
mg,s. LARRIGAN EL AFORTUNAbarcl 1 Jack oackie
DO, per Rel 11,11. lillluns. la producclia Palau legmero 2. As.ul, artes de Matase tra
Deuda, dilluns, LA CABEZA DE UN HOM- doi CHANDU (111116,11 •riental), per Ed- del Salo. Obsequi o de Dolrerle tiplea iat Lalang . Entrada, 050 pessetee
Mural Lowe I Bela 1.51011
BRE I NOCHES EN AAAAA

MAMÁ

Visiteu el Saló Turisine

PEORES LITOGRAFIQUES

ESTIUEJANTS

Guaita. rasa eamp, pisos amoblats g71-1
5ense amoblar, algua, electricllat,
ge, fonts 1 pino a l'entorn. BaO: Rocam:,
número 140

Diversds
•n•n•••n•••n••••••nn•n••.%

Exposició de Frimavera
SALO DE L'ART /10DERN
Al comengament de l'AvInguda
principal del Para de Monijuic
PINTURA - ESCULTUR. - ART

VESTITS DE BANY

APLICAT
("Merla de 10 mail a '7 tarda pesseti
buh Oil,!: 1

MARICEL PARK
GRAN PARC D'ATRACCION
Funciona cada día, tarda I nit1

diumence. fe s tivitat de sant Jean.
6IP
funcionara des de le s 4'30 a 4-311
tarda. I des de les 10 de la nit. F.111T3111
al Pare, 50 eenlims. Funicular 1 entrAda,
1111a pesseta

Venus Sport Palace Ball
Rda. Eant AntOnl. 02 I 04 - Tigre, 27

a larda
de sortea',
1 i it.
diumengs, halt
ESTRENES

Fostrot
Pericon

Parlelen
Zalamero

AERI DEL

PORT

De da in de no. 115 meravellaran els ro
noramee de Barrelilni des de /91ERI
DEL PORT

per a tots els gustos
71:ii7K7

Dux EiiCAnf

PRACTICS
DE VENDA A LES EONES CAMISERIES
£STABLIMENTS DE GENERES DE PUNT

Llegiu cada

dijous

MIRADOR

SASTRERIA F. COMAS

Piteen do

que (Vino el nOm de Damper a/ e:agror de CrIsantems. 1 ballade Ile Pedanes per la Cala Barcelona, oflelal
de la DenerallIal. Enlraila, 3 pesosles; socia del F. C. Bareelona.

tarda. de 5 a 5:

INTEM.SSANT CONCERT
AL

Homenatge a Garaper
Mitja diada econónica
Sabadell - Barcelona

A021, dlurnenge.

TE SELECTE

[

Aval, di. 24 de luna, carnp di. Les
Corta, • las guatea de la lar tal

RESTAURANT DEL PARC

Colcorts

..............o...3nnnn•••n•nnn •n•nn•nn•n ••••.•".•

(VETERANS)

PADDY

A la Badia

21 5

CAPITOL: 11 matf, dllfS Seselons 330 I 6
tarda, 1 10 nit, T ' Mujeres olvidadas"
I -Sombras trapeas , . per Llonel .0 lavril
I FaV lo'hine• "'Anuncios per panJaras". • CATALUNYA; 1045 mall, dues
sessions 310 i A tarda l 91.3 nIt: "Forasteros PII Honduras", George Sidney. I
pacifista", Lee Trary 1 Gloria Situar'. DiHuns: "De mutuo aeleepdo". - PATHE PA.
LACE: 11 mall I contenua 330 tarda. "Almas encontradas", 1 Ii espanyol. "Afro1,1 11(1010S romo pueleir' I "Soy un vagahunde", DIlllins “En ;nombre de la ley".
EXC.ELSIOR: 10 045 mal( 1 continua 330
larda. "Alas encontrad, la". en espanyol,
demo/rdor" 1 "S oi,' un vagabundo".
hilluns: -En nombre de la ley". - MIRIA:
Conffnua 330 larda. -7.0 urra ca", -Romanza Mitigara" i "l'ea 110f 'llora nupcial". Dilluns: "Iloopla". - GRAN TEATRE
COMTAL: tic 19 mal( I camomila 3'30 tarda, "Romanza hüngara", •'El dedo ¡l e mador" I "Lata aventura itdprla!". Follona,
-El corre mIsieriosn". - MONUMENTAL:
1 045 01011 I continua 33, 1 tarda: "Mano!Poco - , -Entre rlOs eorati mes" I "Slerra
le Hedido", en espanyol. 1111Iuns: "La sedo ra no quiere hijos" - ROYAL: 1045
n ati 1 continua 330 farda, "Dime quien
eres tú", "Entre dos cora gerte S" l **Sierra
de Ronda'', en espanyol. Leitluns: "I .a ne'
dora no quiere hijos" - BOHEMIA:
1540 mall 1 confirma 53 9 /arda. - Caras falsas", •• Sil recompenso" 1 "E6,0111:Ialo e:1 Budapest" P/I e3panyed. tillluns :
- FII sabor de la rrinria”.
PEDRÓ: Continua 330 tarda. "Caras raisds", -su reromprnsa", en e s p anyol . 1 .tse3rid,rlo ro
IludaDeol",
espanYtal. D ill, M 31 "El sa •
. DIANA: Continua 330
bor de la
ruda "Alias terremoto" -Metidos erran.
11, 5" I " 9 0 m'eh', de bodas". en espanyol.
Imperio Argentina. - IDEA1.6: CO111(11113
.'l 'Sin tarda. "/.1 sirena de! P,11,1.1-2". "rimo
Shangalai" I NOSalan". "La loeura
t/elari.
ALIANÇA : Conlinui 330 tarda,
"1,a sirena del talare". "Bel 110 Salan-,
Inenra le Shanghai" 1 Noti Mari. - SALO COMTAL: Continua 3 • 311 tarda, "El
rancho sombrio", -les nibebin vos", "MI110 en el Cairo". . RECREU: Col /mina 330
tarda, "El puerde de Waterloe''. "Se necesita un 11 /Val" I "Su 0111M 1 pelea"

A
Rambla dii Matra.
00111: COMICA 1 DIBUIXOS

i MEDITERRANI

\ 100 habitacions

No podem publicar les notes
pregades que no vinguin escrites en català i amb un
limbre o signatura coneguda

SALONS

•nn•nnnn•n••n••nnn••n••n•••••••••••••n••n••n•••••

Telèfon número 1724

Rambla, número 82

liaran
Ele nestraß prees tia m
Plaga Ferina, 19 - Eaparterla, 2, 4 I
Plaga Mercat, 21, 28, 21) 1 30 - Te11. 2241
PALMA DE MALLORCA

Matinal. a les ti, 1 ta. Tarda, '030 1
ritunerada. 2 020 amh Impost. CURIOSITATS MUNDIALS, inleressonls reporlatgea Fair Movielone. EL RESTAURANT
AMBULANT, divi rtit dibulx :onor Terry
lene. NOTICIARI FOX SONOR, nolleles
d'E s polea t iniernacifinals. ENTORN DE
L'ACROPOLiS, eatita Ma g lea de ~lone. CAB A LLERO POR UN D'A. NIL de
SSO a 1 mitinada. sessló continua, selent
una pesseta

deli c iosa comedia en Trances

Broadway y Hollywood

GRAN TEATRE ESPANYOL

EXPORTADOR DE FRUITES

BLANCH I GRIMALT, S. L. 44 (4.4444444444»444444.444+640+.44++4+64444 .4.4+++1 14
VISITEU ELS NO.STRES APARADORS

PUBLI CINEMA

UN PAR DE FRESCOS

Las mujeres del Zodiaco

TEATRE BARCELONA

Alfred Mullei

LA CUINA

GARATGE VIDAL

Taller de Reparació d'Automòbils i Motora en general
Estor de peces Coi t !mide,
-A i A-A. - Clievrolot ¡ accessoris

•

Thaoreria Arnau

Comptant amb una abundosa deu d'aigua potable
ee.444.044444444404•444444.
Agent de vendes: BINIMELIS l AGUILÖ, Cort, 27, primer. - PALMA

Exposició a les GALERIES COSTA dels projectes d'urbana-

Aigua neta. sorra fina i hose deliciós
Allí trobareu un ,formós Hotel amb tot confort; allí podreu trasIladar-vos per espaiosa carretera construida expressament a mig
quiltimetre abans del Pilani

LA JAVA

•
Sembla que els primitius habitants
de les Illes Baleare posseïen una gran
•
destresa en el maneig de la fona,
PERFUMERIA
que és aquesta circumstància la que
ha donat origen al nom de Balears
per a record de Mallorca
Objectes
(del grec "hallein", tirar pechee, la
qual cosa es fa sovint per miti g de
Cc tom, núm. 34
Telèfon 2247
tones). No obstant hi ha altres ver5(00.0 sobre l'origen del nom de les
PALMA
DE
MALLORCA
Illes, atribuint el seu origen del nom
"Baal" (el Sol). Se suposa que és ..44444,0 0444444+94+90444+044..34444.464.1~4.64444
d'origen fenici.
Els primern habitants eren gent qUe
anaven despullats i Vivien en balmes.
De petits s'ensinistraven en el maneig de la hassetja, i segons afirma un
historiador, les mares, per ensinisti-ar
Servei Esmerat - Dols ràpids
els seUs fills, posaven dalt d'un arbre
el pa, i els infants per a poder-lo
menjar havien de tombar-lo d'una Tallers: HG. rnambeque, 17 - Despatx: Plaça Cort,
pedrada.
Els fenicis colonitzaren les illes.
Sucursal: Sindical, 116
Record d'aquella civilització s6n els
"talayots", torres de pedra que hom
de
farola,
encenent
creu que servien
PALMA DE MALLORCA
Telèfon númer o 2254 fogueres als cims. També hi passaren els grecs.
Al segle VI abans de jesuCriSt fo
Balears conquerides pels car--renls
taginesos, en els rengles de l'exércit
dels quals figuraren després gran
nombre de bassetgers balearics. L'any
123 d'aquesta era foren conquerides EN 6 HORES!! se serveixen les comandes urgents
per Roma i formaren part de la Hispania Tarraconesa. Després passaTOTA' MENA D'IMPRESOS
ren a mans dels vàndals i posteriorment deis sarrains; fins que foren
ridor l'any 1228. Després seguiren les
PALMA
Telefon 16-15
Llotgeta, 11
ridor l'any 228. Després seguiren les
vicissituds de les diverses corones de
Cataltin3.a 1 Aragó i tots els plets de
familia que les originaren.

ESTIUEJANTS! Voleu gaudir 1 que gaudeixin els vostres fills? zació de les esmentades platges, amb els seus jardins, piscina,
Voleu salut? Voleu col-locar be els vostres diners? Compreu solars pista de tenis, camp d'esports, etc., etc.
I edifiqueu xalets a la

PLATJA DE LES MERAVELLES

)4.64~Pefflessemss+.44.4~44+ese44+ffl4

baieä rics

1

Fontanella, 9, pral -

NOMES A MIDA
Tall elegant - Confecció acurada - Qualitats superiors
Gustos setectes - Generes del pots i estrangers

PREUS R.AONABLES
ESPECIALITAT EN . VESTITS DE SOCIETAT

