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Generaltat

UNA "SESION PATRIO'll'ICA" DE NOII ESTIL

La vitalitat lb parallel
El Cap del Govern, en un discurs gris, ha exposat el
catalanista Kerenski - Hitler
L'alternativa d'Alemanya o problema de Catalunya, sense que hagi sortit
la revolució socialista, o la
guerra feixista
cap acord del Parlament

Mallifestacions
del President

Finalment sha produit la sessió
patriótica; naturalment, els "patriotes”
han estat les dretes i el senyor Caosen nom de la Lliga. Ta/ corn pre1-e j em, tot el patriotisme ha consistir a girar-se contra Catalunya. Sessiä esteril, perquè el conflicte no ha
El gran periodista Ilill Gülaud, que
avançat ni un través de dit. Una cosa ens interessa registrar, i és que en anuncia, Eatty 1917, la presa del poder
alees ipoques, quan es produia una pchs bolrevirs, lo elebrat lIC intertin
sessió d'aquesta mena, els represen- amb Otto Strasser, avui refugia a Pro.
Ahir al matí va regnar un gran
tants de Catalunya es quedaren sois; Pa . q ue fas un frures lloc-tinerit de
moviment a la Generali : at. Al migtota la Cambra s'encornanara el fredia, els repórters que fan informa• • •
nesi anticatalà: ar- no ha estat pas
Ció en aquel' centre saludaren el seaixi. Contra la hipocresia dels que innyor Compan)- s, el qual va fer-los les
voquen arterament la patria, &han
—Us he sentit comparar l'arribada al
manifestacions següents:
alçat veus amigues que sisan posat poder de Hitler amb l'intermtdi Lwow—He passat el mati — digué — regen..rosament al costat de Catalunya. Kerenski, en el curs de la revolució
bent diverses visites i despat_xant amb
Aquesta novetat deu haver auroras russa. Podríeu aclarir- nie aquesta idea?
els consellers senyors Gassol i Esels bornes de la Lliga, que en altres
—El parallel entre Hitler i Kerenski
tere. També he celebrat diverses conmoments cont el d'ara mai no pugne- és frapant. Tots dos han Ores el g oferencies telefóniques amb els senyora
ren 'amar-se una adhesió càlida i de- vernament grecies a l'ajuda de reprePuig i Ferreter i Macip, els quals es
cidida.
sentante de l'antic poder; en el primer
troben a Madrid. Ja veieu, dones —
el
segon.
en
Lwow;
de
Es veu que a Espanya el concepte cas. el princep
aiegi el President —, que no hi ha
del patriotisme ha evolucionat un bon Von Papen. Perú Eacostament és encara
res exnraordinuari tros, com ha evolucionat enormement mis sensible entre llurs personalitats
- i E 5 cert que ha sofert un nou
el concepte catalanista. Com de cos. llurs mètodes de govern. Pe, exemple
ajornament la "sessió patriótica" del
turn, el senyor Cambó no ha sabut la descripció de Kerenski oue fea l'amParlament de la República?—pregunja
veure el canvi ni allà ni arma La baixador francas a la cort dels tsars
II un periodista.
paraula per paraula, a Hitler; noseva ceguesa l'ha portat a una situa—No ho crec. Tinc entes que se
cié que si uns guante anys enrera més s'haurien de canviar els noma pron'ocupará el Congrés aquesta tarda.
algú la hi llagues anunciada, batirla pis. En el que es refereix a llur activitat
—¡Teniu alguna referencia de la
pres la profecia com una injúria. Per a politica, veiem que tots dos continuen
reunió que dissabte van celebrar al
salvar el partit, la vella Lliga decrè- pronunciant discursos rerolucionaris.
Ministeri de Governació, sota la prepita, la Lliga corrompuda pel virus menee Hure actes han restat reaccionasidencia del senyor Salazar Alonso,
de la finança, declara la guerra al ris o solament mig revolucionaris, com
mont deuns generals que es trobaven a af acatalanisme i no s'adona que amb ho provena tetes les mesures econamiAquesta sessia tea Ira fet donar 101 taf Santa Cruz de Tenerife el aprovats
'lesas". San
drid?
la sen-a actitud inqualificable obre un ques, polítiaues o culturals oreses sota el
al problema, pera, tontnateix, ha servit nominal "Las
un
de
la
ells
entre
dictàmens,
—No en sé res—acaba el presiabisme entre ella i el catalanisme que règim de Hitler com sota el de Kep e rqua s'es.h rarin alguties animes, i per- altres
sobre la proFinances
Cornissió
de
dent —, ni m'interessa. Això no té
res no pot omplir, per anys que vis- renski. Estic conveneM que liar caiguda
que es desenterrin alguns modelo de rea
la
Diputado
poó de Ilei cedint
interés per a mi.
qua
i llur fi seran idèntiques: el rnateix que
/arfe° a la moda del "patriotismo aren- (Meca Eedifici i terrenys que formen
drado" dels temps b(naurats d'Animal la Granja agrícola. (Entren els niii
LA REUNIÓ DEL CONSELL
La Lliga ha volgut que alió que el que caush la pèrdua de Kerenski fou
I. rompanyia.
era un plet entre catalans es conver- la manca d'energia revolucionaria i desA la tarda, pela volts de les sis.
d'Obres Públiques, Agricultm,
nistres
l'al a dir tambe que l'ambirm parta- na i Governaciä.)
ti, en una Iluita entre espanyols de mas la desfeta en la próxima guerra
va reunir-se el Govern de la Genementarf ha progressat d'ençà de la prozotes les terres de la República. Fa La sola diferenca es que no es trobarä
prosota la presidencia del senyor
ralitat,
en
considerada
una
Es pren
pocs dies que en alguna ciutat espa- amb Kerensk a l'exila permle segurat'omitió de lo República. Lo marro de
posiciO de hei del senror TIERRA
es aprovat per Companys.
r.yola. als crits dels monàrquica con- ment anirà a Rema.
Cd 'he i la "Condesita" que ver entonar restablint la categoria d'inspectora lar- el dictamen nominal, i
reunia acab à a dos quarts de
t 09 vots a favor i 3o en contra.
tra la República, Chi responia
e/ sentar Goieorehen no frien ni leed ni macar:tics de Sanitar Militar.
nou. En sentir. el conseller de Finanvisques a Catalunya. ;Quin estímal ELS PARTITS EN EL REICH
calor a Miami. i el errata del senyor Gil
seMartí Esteve, va donar
els
ces.
senyor
S'aproven
definitivament
Robles, pie de j egoues io,,,,k,,,, i a
quin goi g més gran per al catala. UNIFICAT
•
als periodistes la segtient referencia
güents projectes de llei: Concedint
Samper
nisme, sentir com el seu ale vital
a 1.011diM10C, no va interessar ninestOne
oficiosa:
a la vidua del doctor Sanchis
Tots els desacorde. tan nombrosos, que
s'estén per les terres hispàniques!
mi per Enbjecte prirtripol, sin.; pa q,„. pensió
13anas, i el relatiu a l'Estatut del Tri—El conseller de Finances— di¡Quina impressió poden fer, ni qui- es manifesten avui a Alemanya. siguin
"sessid Aolriinied * al eiip- podio fruir de si nnifiratin en la qüestia
La
famosa
República.
de
la
Comptes
A.
banal
de
tenen
gué —ha donat compte del curs:a
na eficacia poden tenir ins sessions econòmics. politice o religiosos.
El CAP DEL GOVERN: Senyors
doren ha vingut. l'al a dir que se n'ha de la coHnboracia di la C. E. D.
senyor
ARexisel
els
se
aquest
aprovar
llar
origen
en
la
contradicen
que
En
la
d'airar,
si
en
pauiótiques corn
que sigui jo COMi5316 parlamentaria i a la Camtornat tal rom ¡ta p ia pdngut. NO ha donat amh el govern del seityor Samper.
algunes ohservacioas diputats. Sean permetri
"patriotes - que hi vociferen no s'hi teix entre la voluntat revolucionaria del cap resultat. Ni el mayor Samper trat
Ea 11 11 mol: la sessió del Parlament MASA, radical, fa
debut. En les funciona bra. de la discussió dels pressuposqui
inicii
aquest
dit
del
snnt ni un glatit fraternal ni una poble i Eordre reaccionari encara exis- cap farmida, el senyor Goicorthea dahir. mr‘e que un' ad,- frolitie, fou una sobre jubilació d'alts iuncionaris
parlamentáries és lorrent, la mejor part tos. el5 quals han erisser aprovats
ombra de comprensió? ¡Quin respec- tent. Hitler ha arribat al poder tons a cap projecte contra, ni 'Ola f ref l'ai- teebilia. Una traquestes d'estiti. o: In Tribunal. Demana que la 1ubilaci6 dels de les vegades, que els caps de les mi- per tota aquesta setmana. Si cal-.
ministres
del
Tribunal
no
i
presidente
te poden -inspirar-hi els catalans que, representant d'aquesta voluntat popular
bafrillei
a
a
murmurar
nories expressin Ilur declaració parla- gues —afirmé — ens posarfem daqua clara de re s, Ilevat de dure ceses: gent es rettneig
sigui forçosa sina voluntaria.
ea una hora que pot isser decisiva, (o mes exactament d'aquest sentiment
president del Parlament
sotierres espanyoles, represen- lar seno; acules d'arriba r a rol, resultat
mentaria. i parli desarés el Govern. ccrd amh el
dicque
el
es giren contra el catalanisme, que popular) que és anticapitalista. antiversa- que les (
PRESIDENT
recorda
El
rs P r ieto 1 Izeria, wa- d'orelre prnetic. Presa aixt, no esta del
Comprendreu que seria per a mi mes per a celebrar sessons nocturnes.
taula.
tres
Mes
sobre
la
es l'Unica cosa viva que penetra en la llese, anticlerical. Pera. els seus tades pels senyo
estat
ha
tarnen
Els consellers de Finances . Tremalamrnl.
la llei
alitica espanrola, confus-onäria, ali- discursos . i els dels seus subórdinats, el t/jales per algú que no es desquerro totAra, que la g.-e (0111C11C0 de trabar Hi ha un dictamen de la Comissió de cómode sobre aquest problema deexterioball 1 Economia —prossegui— han
que
con' el
Catalunya,
verifablenient
de
Conreus
és
de
per()
in.
meayspreables
per
de
Versa‚tornés
tractat
sistema capitalista, el
i n amt, da
Cald- e xtraordinari que una ce -`a qne rifle- Pressupostos sobre el projecte de Hei ritzessin els diversos grups parlamenta- donat compte de la ponencia que els
mesaas i lamentables egoismes?
lles i la potencia de les esglésies confi- senyor .11aura, rolan al costal decontinuo
seufa una forado entre el Gm 'crn central concedint un credit extraordinari de ris Ilur criteri, per tal de fer jo després heu encarregada en relució a la Caii que el senyor Cambd
Ahir Catalu a y aatalani;ta no era rmen. Totes aquestes formes de poder ito:ya
pressupost dol el resum, i exposar l'opiniä del Govern. xa de Pensione 1 Retirs dele emcqui7orant-se per no perder el cochina i l' aar aii , ” doni ter tan toc -Ets 3.475.846'7z, peisetes al
al Parlament de la República; hi ha- són arta ense contingut. perquè no san
construcDavatit de la sera obereacii partidista antants d'emocion o (orles van de desee,- rianiSleri de Justicia per a la
( Segun:- a !a pag. 5I pleare de Gas. Aigua i Electricitat.
popular:
encara
esdefensades
nel
sentiment
quants
catalans
cia només uns
i ha estat aprovat un projecte de llei
convertia e11 101 aliat de Gil'Po- gana. ret destutgany. El ptiblie , no se'll ció de cases de treball i colanies agri.
glaiats de la sera obra inconcebibie, mis: són negades per aquest sentiment. que el Gnicorrhe.a, els trat e ixos C711. 710 es Se arcn:r. 1 cerca la 1-ad, sense ins- coles per a bagabunds i bergants.
que será Ilegit demä al Parlament.
arrossegant-se als peus dele que de- Peró el Girondi Hitler no e Isa codee- bles i
iorMONDE)
A,
que
tenia
El
senyor
Ha estat aprovar. a proposta del
creus. Per un bar-la.
rna eis menysprearan cordialment. rocar-les per formes non-es. (me cor- de Catalugya se .r. teten Velf amortizaque
la
caudir
particular,
no
el
defensa.
nrrisial
ruulat
un
vo
t
no
seria
Potser
Patronat de la Universitat Autònont c r eieu sentir' la
¡Per qué el senyor Carnbó no gosa responen al sentiment revolucionar] d., morn e propi i Camps one slumuis
ma. un decret de Cultura reformara
El senyor, PRATS fa notar que no
fil
sa de tctes aquestes Pdrad " 'S ,'"), e2
repetir ara aquelles paraules que tan noble, que ell busca adormir u distreure da
l'article 76 de l'Estatut Universitari
deixat (rajar r una barba. Fino out pot la 'it 'aci`i inicia ° .aquest r "" '''''' hi ha raa d'esser un credit extraordinali agradara de pronunciar, profetit- per discursos, propaganda i festes.
e!
que
en
el
ic. Eis
en el punt d'ampliar el termini per
dur la passió i el pes dels interessos ma- t
si al Gave" ni a„” in. 9'; ri per a aquestes atencions
f°"
zant que a Espanya no hi hauria
'tu' ' le M t arribar a ' ."'"'" a dit credit es demana quan la consignadc
Madri3
a de manar l'excedencia als profes(Continua a' la pela 7 col. 6.) trrials!
tranquillitat mentre les aspiracions
sors actuals que ho
cm resulta insuficient per l'imprevist en
c afecta "°"":"P"Pied"" a qii " lió 5<1 "dc
de Catalunya no serien satisfetes?
°HM-•-•nn••••--41n--Cataluriya.
Fnu
1'1.1 1 pari -r
Finalment — digue— hem estudiar
els serveis. En aquest cas la impron isa2 Com podria pronunciar-les, st ell
rceorrettt-hi,
insSamper
rn
oove
dites
obliel
perquè
les
cial
cn, no es compren.
VEstatut de funcionario, l'avantproels seus amics de la Lliga són els
frico co',en
ungut
•
pral
d'have
r-se
cions
havien
jecte
del qua l tindré enllestit d'ad a
1' 1 s'."Y" Cam"' V"
autors de les inquietuds que torturen
uns quants dies. i la fritura hei d'addcscend''''' ia i febfrsa de Caräft"' La gcna mpte. Afegeix que el menvs que es
Catalunya i Espanya; ell, que ha
diumenge
publicinem
de
l'edició
En
— it ex' ics és P,"", pot demanar en autorituar un -cred
ministrada i comptabilitat. Eavant.aleix ° nuitació del' ' fi3rgEassalt
parlat tant de concòrdia, ha esce:
Bar
ea (0111 Min ama vistes a
traordinari es saber a qua es va a una nota donant . compte que a de
tat el promotor de la discòrdia més
411 ple la-celonas'Iridb prajecte de la qual ser , encomanat a
dretes republicatt es . per dedicar, i en a uest cas n
les
succeeix
A
poder.
perillosa que registra la historia del
dis- una ponencia tècnica.
-ranormal7tat de pro- C. N. T. Dèiem que s'hi havia- de
tal cosa' . Assenyala
A continuació el senyor Martí Esla Orts, bu 'aa• tanil" r "^ eis fa odre
catalanisme. Na és culpa nostra si en
ra•
de
velles
tàctiques
a.,
.1,-Si
11111
i
.
ultra
les
1
er,,
Cc:
cutir
el
rapnirn•
s'emcucas,,,
gaifa
cediments que en aquesta
teve va parlar amb els periodistes
xocar amb Catalunya es posa en evifa 11107 la ea- pren.
narquistne, sobre si calia persistir en
De111é$,
100,t.
e/
earredar
dencia tota la buidor, la corrupció i la
l'apoliticistne t:pic de I anarquisme , ó no. de la noticia que han inserit alguns
i nioa. per acabar la paradora,
insensatesa de la política de les dretes
El senyor VILLANUEVA, per la del lloc on havien de residir els- Comités diaris locals relativa al set: viatge a
"refreda" els entusiasmes.
contesta
el
sePressupost,
Comissió
de
i deis monarquics espanyols. Cataluentre Madrid. la qual noticia va negar roPera bi n'heen'en de parlar: un pats nyor Prats, fent algunes observacions al superiors, i el prob/ema • planteat
Madrid, sç. — La "Gaceta" publica
nya no ha de perdre el cap: la nostra
Catalunya i Espanya,. amb motos del fall tundament.
1 verbalista no es
expansiu
Consell
meridional.
la
Presidencia
del
decret
un
iorde.
prora
de
la
el
dictamen.
serenitat és la millor
sobre un diputat socialista i defensant
del Tribunal de Garanties.
MANIFESTACIONS
per estar de garlar fofa estima
de ministres.• que diu:
ga espiritual que ens aguanta. El nosEl senyor PRATS rectifica.
En una nota' circulada per la f ede r a
DEL PRESIDENT
tema de moda. Hom ha parlat. Un:
DECRETO:
Finances,
ministres
de
tre orgull mes gran és el contrast que
els
(Entren
Barcelona
es
Considerant innecessari prorrogar per els altres malantent. De bona fe, d'alta Comunicacions, indústria Comerç. cia de Sindical. Unics de
En sortir el; periodistes voltaren
oposa el poble de Catalunya clavara
rectificar
l'afirmanava
hi
a
els
interessa
q
ue
dio
El met g e forense doctor Canibell. en mis tennos l'estat d'alarma que es va aue se'n diu bona fe, nomas
senyor Companys i li preguntaren:
les colles politiquee que no s'entenen
El MINISTRE DE JUSTICIA in- en, que l'organització llagues de reunirtramet al
im tervilies
—Ja haveu vist—digué el presis'extenuen discutint inútilment i ma- el comunicat que cada dia muller del declarar el 25 d'abril darrer, pero re- Dan Frattresr d'Assís. Et:
Explica la tramitacia se per tractar d'u/tiesta darrera cinestervé
breurnent
s'exalta.
011
0I1O
ha
dictaminar
que
la
jutjat.
encara
en
n'hi
muere
sultant convenient mantenir
dent — com al Consell sisan aprovat
niobrant pels passadisos per no arrique ha tingut aquest assumpte.
fió. La C. N. T., diuen. no s'ha preconseller senyor Granier-Barrera es tro- vigor algunes de les mesures extraerdecrets de tràmit; perii que
bar enlloc. Contra la racuitat de la
Intervenen novament els senyors Vi- ocupar de tal afer, per la senzilla t'ab diversos
sessió d'ahir, concurs d'ineptitud dels ha millor. De consegüent, el president balines que estableix la Ilei d'Ordre
en els moments actuals tenen una
mantenen
llurs
criteri.
Prats
que
rectificar
el
set!
nue
llanueva
i
no
ha
de
del
tribunal
d'ursegona
secci6
deu
importäncia molt relativa.
enemics de Catalunya, concurs en el de la
Madrid, 25. — A les quatre i
respectius punts de vista. (S'ha animat
Continuen, doncs, elsent apolítics
qual la Laiga se riba endut el premi gencia, que és el famas dort Jorino, i queel Vinc a disposar, de conformitat aria, minuts ocupa la presidencia el senyor Ehernicicle i a les tribunes hi ha gran cgm sernpre, partidaris de l'acciä direcAra estävem canviant impressions
el Consell de Ministres. i a proposta del Alba. Al banc blau els ministres de
d'honor, que ser, la seca vergonya set procediment d'urganca condemni
expectació. Es posa a votada nominal ta. La C.N.T.. dones, no vol concomitän- i rebent noticies del debut politic que
senyor Granier a dos menos u n d ia de seu president
Instrucci ó Pública. Escasea
mis trista, nosaltres hi oposem
té
lloc en aquests mornents a Madrid.
i
Marina
eles de cap mena anal els nolitics. TamARTICLE PRIMER. — Es declara animació als escons i tribunes, Es Ile- una esmena del senyor Jiménez de ASUa,
nostra cohesió popular, la fe en els ares& servint-li d'abonament el tenme
Fa una hora que no en fine notirebutjada per majoria de he eari desment que haguessin anat a
nostres destins i el goig d'oferir als q ue ara hi ha passat. ordena que el con- acahat l'estat d'alarma que d'acord amb geix i s'apro va l'acta de la sessiä an- que queda
cies noves. i per aquesta causa no
A continuació es posa a votació visitar el Govern Catala.
germans d'Espanya el carni de la ve- seller fas trasIladat a la presó, per tal de l'article 24 de la llei del 29 de iuliol terior. Seguidament s'entra a l'Ordre vots.
pule formar criteri, ja que desconeiritable renovació, que cordialment de- complir la condemna que li fou impo- de l'any 1933 fou declarar el 25 d'abril del dia. S'aprova un dictamen de la
xo l'abasi que pugui barer assolit
projecte
sobre
el
sada.
els
pobles
espanyols.
prorrogat
el
25
de
mala
darrers.
Treball
sitgem a tate
Comissió de
el debat de reierèneia.
ARTICLE SEGON. — Es declara a de Ilei ratificant el Conveni aprovat
No m'estranyaria. perd, que em
tot el territori nacional, àdhuc als de per la Conferencia Internacional de
volguessin donar Ilion% de republisohirania, l'estat de P revenció a njuè es Treball relatiu a la protecció dels tre_
canisme
aquells mateixos que em derefereix l'article so de l'esmentada llei balladors ocupats en la cirrega i destenten quan treballava per la imd'Ordre
cärrega deis vaixells.
plantació de la República i els quals
Donat a Madrid. a 24 de hiny del
També san aprovats els següents
durant la Dictadura estaven molt
1934. — Nicet Alcala-Zarnora i Tot- dictan-m-1ns de la Contissió de Finantranquila deshonrant el país davant
res. — El president del Consell de mi- ces:
a
el nuin civilitzat.
llei
cedint
de
projecte
Sobre el
nistres, Ricard Samper
- Ser, ami gada la Llei de Conl'Ajuntarnent de Cascante l'edifici de
Guro.
d'A.
Iracles de Comen? —interrogä un
la fábrica de Ilumins Fills
a
cedint
hei
de
periodista.
proposició
Sobre la
—To no puc respondre altra cosa—
l'Ajuntament de Segòvia el solar en
digué el senyor Companys—sind
el qual hi llagué edificada l'església
continuació
són
A
í.
ratificar-me en el que vaig dir al Parde Sant Agust
lament Catalä sobre la qiiestio. No
aprovats: un dictamen de la Comissió
de Pension n sobre la proposició de
em mancara serenitat en el compliment del nostre deure de defensar
hei concedint pensió a la senyora Eugenia Gonzalo Gilolmo; un altre de
l'Autonomia de Catalunya i la Repúla mateixa Comissid sobre concessió
blica.
Nosaltres—acabà—donem mes
Madrid, 25. — Un diputat molt afec- de pensió a la senyora Ramona Lomvalor al contingut de les coses que
te al ministre de (invernad& ha dit que bardero, vidria de Nicolau Salmerón
retiqueta.
les gestions realitzades prop del Go- Garcia. Igualment són aprovats els
vern de la Generalitat pel delegat de informes de la Comissió de Pressul'Estat a Catalunya senyor Carreres i postos corresponents als dits
Pong havien donat un resultat magnific, rnens. (Frenen seient al banc blau el
i que esperava que el problema es re- cap del Govern i el ministre de Jussoldrà f a vorablemeat.
ticia.)
Sobretot — deia — el Govern s'ha
Iii ha un dictamen de la Comissiä
alliberat d'alguna tutela que Pesara ma, de Governació sobre el projecte

Prieto, Azaña 1 !Laura, al costat de la Generalitat, contra
Golcoechea, Cambö, Gil Robles 1 Martínez de Velasco, que
van mes enllà dels propòsits del Govern

"Solament puc ratificar-me
en el que vaig dir al Parlament Català"

CAMBO: "Prenc tota la responsabiitat per la
invocació adreçada al senyor Samper perquè aquest
interposés el recurs davant del Tribunal de Garanties
contra la hei del Parlament català."
SAMPER: "El recurs al Tribunal de Garanties
el presentà el Govern espontàniament, sense que el
senyor Cambó ni la Lliga ens diguessin res."
tenim feta l'opció: ens
AZAÑA: "Nosaltres
que
és
la República."
quedem amb Catalunya,
PRIETO: "Si Catalunya s'aixeca, us advertim
que no es quedarà sola."

El senyor Samper inicia el
debat polític sobre el plet
de Catalunya

t

La C. N. T. no vol
saber res de la
polític

declara acabe
El Conseller Es
l'estat d'Alarma, però
Grauer
senyor
persisteix l'estat de
Barrera altre cop Prevenció
a la presó

'

Reora

LA FORIelEULAI

ha guanyat la l'olla
a Catalunya

El Gavera tumbé es
malfia de l'amistat
de Combó

NO HI HA
CENSURA

JA

hei autoritzant la Comisad gestora
de la Diputació provincial de n'alencia per concertar una operació financera amb el fi d'atendre el pagament
d'obligacions anteriors a 1934. S'aprotolerar aquestes tuttles. - Ha acabat va. També s'aprova un dictamen de
Financia sobre el prodient que el problema haría entrat en la Comissió de
jecte de llei cedint a l'Ajuntament de
una fase de solució satisfactòria.

la. entre ella la del senyor Gambó.

4E106

Irb-1/1111.44j-

be Linee que ni el 1entita:18ms gota adoptar-la

No es pdt óblidar que el senyor Camba
is. aria per avui. el nostre amic1
amic d'una manera circurnstancial. i que
demà ceri el nostre enemic. No es poden

Caiiiirdo, Rodera i Escuriet arriben a biontjuic
(InformajJ

a la

pag. lo)

S'han douat ordres a /a 'Cotnis,
seria General d'Ordre Públitt
perquè, a partir d'avui, deixi dul
funcionar la censura de prerqsat

LA PUL:Zi7.:.7

Revista de
Comentaris al conflicte
LA 11C.II.4NITA 1
Rovira ¡ti observa que sigui
quin sigui el deserillac de les actuaLt
jornades patriätiques, iraiiron estat fecundes por a la cansa nacional. &el,
que el sentiment nacional de Catalunya
arriba o un gran de.rtcnsicf i
sitat que un havia !input de moho segles
oto!:
"Hi ha zones socials en la idea de
patria nornee pot e:4er compresa en
germanor arnb la idea de justicia. Pe:
als proletaris de la cinta:, la llibertat
de la patria no es res si no porta un
ascens en Mur dignita t d'homes i un
millorament en llur condició de treballadors. Per als pagesos. la terra
pairal no es lliure mentre cH 13 posseeix el tres de terra dannint el qual
cada dia treballen. Socialitzar la patria. fer-la entrar en l'esperit de l'obrer i del pagès, és vitalitzar-la, es engrandir-la, és donar-li la puixança
irresistible dele movinients populars.
El Catalanisme veritable es això:
és el palde catal à sentint- te nació 1
actuant cona a nació, no ja per da.
miau de les classes, sinó a través de
totes lee classes: és el poble catalá
encarrilant el problema social en la
trajectória de la nació nostra, i no
pas apartant-lo del cami nacional. Els
múltiples problemes d'un poble han
d'ésser considerats, no separadament.
sinó conjuntament. El conmlex de la
nació és fet de tots ele seus elements
socials i histórica, de tots els seus
problemes rius i de tares les seres
idealitats actuants.
Més val que callin d'una regada els
catalanistes arcaics que encara arietenen alió tan absurd de lar patria sense lee politica. Ells no saben el que
es política ni el que és patria. Elle
encara v o:dr i en q ue ene trobéssim en
aquells temps en que el cens del catalartisme el formaren uns quants
terats de Barcelona, un advocat de
Reus, un fabricant de Sabadell, un
arquitecte de Mataró, un metge de
Giruna, un apotecari d'Olot i un mestre de minyons de Lleida... Avui. fer
patria és ter politica, i sobretot fer
politice sociai.
I per això el Catalanistne, ple de
saha popular. ambiciós i coratjós,
avança en tot el seu amo:e front. Han
caigut ele mitre que impedien l'entrada de la idea nacional catalana en ele
vastos sectors de la nostra democracia obrera i rural. Quan veient la bandera catalana ilamejant per dannint
de !a multitud trehalladora de la ciutat i de: camp, sentim que s'acosten
per a Catalunya els nous temps
plenitud."
A EL DIA

de Bilbao, _tesis Estopa se sorprin dr
la incongruencia que siguin les dreta
que ataquin Iota Ilri basada—din—en
principis de sociologia cristiana. Fa un
su bstancids es-amen del fan del Tribunal,
i demostra que l'argumentada' que e f
sustenta es 1010 pura fallada:
"Se reduce a valorar máxitnamente
todas las limitacions que a la autonomia regional establece la Constitución y a desdeñar absolutamente todas las limitaciones que en la misma
Constitución se fijan para la autonomía y en mengua necesaria de la centralización y uniformidad legislativa.
Y con decir que en la duda, en la
contienda procede, siempre, que prevalezca el Estado, asunto concluido.
Así la misión del Tribunal de Garantías es cosa simplista y fácil. Con tal
criterio la región no podrá legislar
sobre nada. Porque, si en ,:na cosa
tan clara cómo esta, como la regulación de loe contratos de cultivo, no
puede legi s lar un poder que, 5eman
reconoce el propio Tribunal, puede

Premsa

hacerlo sobre "POLITICA Y ACCION SOCIAL AGRARIA" y sobre "DERECHO CIVIL", el señor
Pradera y compañeros redactores de
la sentencia tendrán la bondad de decirnos qué puede hacer la región- en
esas materias. Y para qué sirven las
facultades de "LEGISLACION EXCLUSIVA Y EJECUCION DIRECTA SOBRE POLITICA Y
ACCION SOCIA LAG R A R " si
no sirven para regular los arrendamientos rústicos para lograr la diagraria. Fácil
fusión de la propiedad
ha sido la labor de los vcic ales del
Tribunal que, en un voto part;cular,
han rebatido la sentencia. La ley catalana, lian dicho, es, por la materia,
de Derecho Civil y, por su finalidad,
de política agraria. Esto es inconmovible. Y han agregado breves y clarísimas lecciones de Derecho, probando que las reservas sobre bases contractuales y sobre expropiación en favor del Estado han sido interpretadas con un criterio de extension absurdo, que, de aplicarse, frustraría
todo el sentido autonómico establecido en el Código fundamental."
Es revolta contra "El Debate", contra 1,1 E C" i contra "El Siglo Futuro" , que s'aprofiten per tirar contra
fotos Ics autationties rogionals. Camba',
especialment,

arguntents legalistesi

"Pero ni "El Debate", ni Ventosa,
ni "El Siglo Futuro" y sus secuaces
tienen autoridad para encarecer respetos a la legalidad. Porque, óiganme
ustedes, señores Cambó y Ventosa:
¡Aquella Asamblea de Parlamentarios de 1917, no fue subversiva? ¡No
significó alzamiento contra toda la
legalidad establecida? Y oiga, también, señor Gil Robles: ¡No se jacta
usted de su táctica, de la eficacia de
su táctica? Pues su táctica no es más
que frustrar, aún sin que se deroguen.
las leyes que le parecen —y nos parecen—dañosas. Si alguna gloria
cabe a usted, señor Gil Robles, es la
de conseguir que las leyes se quebranten, que no se cumplan. Ahora
lo hace usted eso mediante pasteleos
y habilidades. Pero no dejó usted de
propugnar antes la desobediencia a la
ley. Y ustedes, señores de "A B
¡cómo proyectan restaurar a don Alfonso? ¡Dentro de la legalidad?
¡Acaso a/ amparo de una sentencia
del Tribunal de Garantías? Y no pregunto nada a tradicionalistas, porque
rotundamente afirma su decisión de
subvertir todo el orden constitucional vi g ente y ya sé que el rnfl„s
fito de los jóvenes tradicionalistas se
sonríe ante "la legalidad'', aunque sea
obispo quien recabe re s petos para la
legalidad. A todos, pues, les está permitido, en eta península desventurada, sonreírse de la legalidad, frus.
trar la legalidad y alzarse contra la
legalidad. A todos menos a los catalanes y a los vascos conscientes de su
libertad colectiva. Y conste que yo
no ine siento, en este caso, proclive
al "alzamiento". Entre otras razones
porque no va a ser necesario el alzamiento. Sólo he querido advertir y
resaltar la incongruencia del empacho de legalismo respetuoso que padecen todas esas fuerzas politices
ahora con su propia conducta en otras
ocariones. Se5aleda queda esa confluencia can el antiautenornismo."
ECZKADI
Engracio de eh-antro:ti assenyala
que serà ben inútil que el senyor Hur-

tado proclami, davant del Tribuna/ de
Garanties, que la i1ei ovni en litigi és
3n problema de política agraria que no
afecta sin,'" Cataltniya. La voluntat de
Catalunya no sera mai respectado a Madrid mentre no tingui la foro. I aguasfa foro—apodx amb rai—no

Les

ARNES

DESTRUEIXEN
la roba
...mateu-Ies amb FLUT
Les arnes causen cada any grana perjudicis. Foraden els vestits 1 fan malbe els teixits. Cal polvoritzar sovint
el FLIT als vostres armarla i no hl
hatea cap mes arna als guardarrobes.
Altrament les imitados. son sempre
ineficaces 1 desliadas perjudklals.
Compresa tempre ele Mofa precise
tats que son prora amb una Aliara /te
gra i porten /a marca del soldar.
1814111T1 ~II I PI
Sean
tans Catalana, 1111•11. srai. • aPedma

_oeotiFLIT

FLIT NOMÉS ES VEN AMB BIDONS
REBUTGEid ,E 4 S IMIT ACIONS

'Ara sitié fomentan, rautonotnia dele altres robles peninsulars:
"Si Cataluña aparece fuerte, su derecho a la autonomía seré en Madrid
indiscutible. En caso contraric puede
ir preparando el funeral de su autonomia. Teníamos nosotros—acaso lo
tengamos todavía—un régimen que
se decía de concierto con el astado.
Habia sido impuesto por el Estado
para despojarnos, claro está, de una
situación de hecho y derecho incoanparableinente mejor para nosotros.
Pero era, de todos modos, un régimen
establecido por el Estado. No cabía
achacarnos imposiciones ni aprovechamiento de circunstancias difiziles
de España. Era el País Vasco, precisamente cuando etirscha este Estatuto,
el que estaba destrozarla por una guerra, la segunda carlista: y bien sujeto
por un ejército eapatol de cien mil
soldados. Así nació el régimen de
concierto. Pecó como nosotros, pocos
y desunidos-, aparecíamos débiles, ese
régimen impuesto por el Estado fue
una burla continua. Los Gobiernos ¡al.
saben de continuo a sus compromisos,
exigían de nosotrós cuanto les convenía, y conociendo en altima instancia de nuestras reclamaciones, se mofaban de los vascos, proclamando pe r
-petuamnsdrchoyetber.
Hasta que alcancen otras pueblos
peninsulares su autonomía, estarza muy
poca segura, como dice -Gaziel", la
de Cataluaa. Uit dia será izquierdista
el Parlamento catalán y derechista el
español, y las derechas espafiolas irán
contra la libertad catalana. Otro dia
será derechista el Parlamento catalán e izquierdista el español, y no
consentirán estas izquierdas que se
levante en Cataluña un Gibraltar vaticanista, y por ello la autonomia catalana sera hollada. Y cuando izquierdas ci derechas hispanae vayan advirtiendo que eso se puede hacer impulamente, que sin daño mayor les es
dado pisar al pueblo catalán, quedará
dictada la sentencia de muerte de su
liber,ad.
Para evitar ese gran peligro hará
bien Cataluña en trabajar por la au
-tonmiadelsrpuboqa
anhelan cnn el fervor y el ímpetu con
que ha perseguido la catalana. Es el
único camino de salud. AM está 14
fuerza en que radica, para los otros,
el derecho. En salir del regnnen de
excepción, de la soledad autonómica
en que los enemigos de la libertad
de les pueblos encuentran hoy a Cataluaa."
EL SOCIALISTA
En um, intercssart a•-tiele ncousella et
ym , ern que lio es cici.r, endur pels que
voldrini portar-lo pel corte de la violenoia en la qiiestiá catalana. Lamenta que
la censura no l¡ permeti eXPdSCY el sed
criicri cn la srlueió del proh/ema. Per,'
adverteis- que la vich'neia 11,11 furt sind
dr malastrucs:

"Con victoria o conderrota inmediata a la larga, el dañe será inealcnlab' le. Daño material y daño moral
Recusamos esa pretendida solución.
La estimamos disparatada. Supone'
mes, de consiguiente. que el Gobierno no pensará en acogerse a ella.
Una tan larga meditación como la
su y a no puede desembocar en semejante camino, practicable desde el primer dia. E i problema eA pclitico
hay necesidad de resolverlo con 10S
recursos que la política ofrece para
cada caso. Muchos 3011, Y varios.
Muchos, en efecto, son los recursos que la politice ofrece, y uno de
ellos rápido u de segura eficacia. El
Gobierno está obligado a pensar en
PI. Con mayor razón ti hay quien le
empuja o quiere empujarle a reacdones violentas. que. repetirnos. dejarían huella indeleble en el cuerpo
nacional.
Adviertase, romo el más claro sinsama de la improcedencia de tal recurso autoritario, la ausencia de todo
brote antitatalán en el pais. Allá, en
Salamanca. un grupo de muchachoa
se creyó en el caso de gritar contra
Cataluña, consiguiendo hacer reaccionar a otros grupos, que la vitorearon.
ESO ha sido todo. En otro momento,
en un momento monárquico, el griterío anticatalán hubiera sido falso,
pero ensordecedor. ¡Inhibición? ¡Desinterés? Otra cosa: serenidad. Pues
bien: eso es lo que cabe pedirle al
Gobierno: serenidad. Atenderemos a
lo que, al término de au reunión de
hoy, nos ofrezca. No queremos ser
pesimistas. Esperemos..."
EI. DEBATE
Vol guerra. Diu fui- gua,: lo! poder
s'aixeca contra l'Estar no hi ha "fórmula" que
"¡Fórmula? No la hay. No puede
haberle. No se la encontrarla para
ninguna persona individual o jurídica,
para ninguna sociedad, para entidad
de ninguna especie que se negase a
obedecer una sentencia firme e inape.
jable. Es que se concibe que después
del fallo de un Tribunal los afectados por el miento se nieguen a su
cumplimiento y entonces se dedique
la autoridad a buscar una fórmula?
El Poder mäs debil y claudicante, lié.
gada e s a oc a si ón , se encontrada ante
el dilema de imponerse o desaparecer,
comprendería que se le planteaba una
cuestión vital, que no sólo su dignidad exterior y su prestigi entre la
gente estaban en peligro, sino su misma razón de existir.
Es inútil decir que nosotros no deseamos violencias. Tampoco las pedimos. Pero la violencia, cuando ineditadamente la ejecuta el Estado pur
medio de sus instrumentos propios
y con arreglo a la ley, no debe lla•
mute tal, sino considerarse como
simple ejercicio de las facultades legitimas del Poder. En todo caso tampoco seria para nosotros motivo de
contento. Pero lo que no podemos
admitir en manera alguna es que la
actitud adoptada por los gobernantes
autónomos de Catalnha evalezea.
Esta es la premisa, la condición "sine
qua non". Cumplida ella, será venida
tal vez la hora de buscar un medio
de satisfacer aquellas aspiraciones que
se estimen prudentes y que no contradigan lo preceptuado en la Constitució y en el Estatuto."
No es pot—afegeix-ni tan sola Orlo.
mentar amb la Generolirof fina que apesta dedo; que neceo. el fall del Te..
brial de Garanties•
"He ahl la rendición indiepensable
que imperiosamente exigen a una, con

el orden jurídico quebrantado,. la So.
berania del Estado espattol y el prestigio de Espalla. Na creemos que el
cumplimiento de esa exigencia pudicra acarrear los fieros males que quienes llevan adelante esta maniobra política de gran estilo se obstinan en
suponer. Frente a un Poder firmt. y
decidido que impone el cumplimiento
de la ley caben, ciertamente, pocoS
recursos. Pero habíamos de ver que
en vea de una parte —la peor y más
desacreditada— de Cataluña era la región toda, y en vez de unos políticos
derrotados eran unos caudillos políticos en auge los que se situaban en
rebeldía y pediríamos lo mismo que
pedimos hoy cuando no reinos frente
sino a las huestes de Companys y a
lo, residuos del bienio: que se dé 14
sensación clara de que con el Poder
del Estado español no se j uega. Y qu:
si es preciso demostrarlo se dernm . stre."
LA .VACION
Coincideix exactment umb "El
bale", i demana la derog ac i ó de
tea per tal que aquesta actitud de Cuts.
lunya no puma rceatirsse:
"E/1 estas cuestiones, y en todas, lo
primero que tienen que hacer las ciudadanos, lo mismo que las entidades,
es someterse al 2nandato de los Tribunales. a los imperativos de la ley
y a la autoridad superior constituida.
No cabe en estcs casos luchar de poder a poder, porque sería ridículo,
vergonzo s o para el porvenir y perju•
dicial para los propios indisciplinados,
que el dia de mañana no tendrian derecho a imponer sus resoluciones a
las entidades inferiores, ni aun a la;
particulares, ya que éstas podrían esgrimir el argumento de que no es
obedecible un Poder desobediente.
De modo que, partiendo de la su.
misión, que no es humillación, sino
obediencia debida y obligada, y del
respeto indispensable a la sentenc,a
del Tribunal da Garantías, con declaración expresa y rotunda de que
se acepta y acata, en todo lo que sen
coordinación de intereses legítimos.
nosotros no tendremos objeccionee
que formular, porque la única que se
nos ocurre, que es la derogación o
modificación del Estatuto, para qtv.:
los políticos catalanes no vuelvan a
sentirse Independientes y soberanos,
sino revestidos de igual condición
(pie todos los españoles. no representa
la solución aplicable en estas circunstancias, porque para eso se necesitarían unos Poderes decididos a man.
tener su autnridad ein vacilaciones, y
a no entra, nunca en cemponendas
cuando se trata de que no ne que.
brame en la más mínimo la soberania
del Estado. que es la única indiscutible y respetal,le.
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Poetes BareeIonins

Elogis a Barcelona „de Garret
Si algú volgués estudiar l'universalisme literas ! : de la eiutat de Barcelona hauria de posar en primer lbac
tres illustres harcelonins, cadascun
dels quals ocupa una posició important d'una literatura diferent: Bernat
Metge en la catalana, Benet Garret
en la italiana i Joan Em.a en l'espanyola.
No hi ha dubte que —1Ievant ele
tempe moderns—cap poeta lo ha
!loas tant Barcelona, ni en catala ni
en altres Ilengnes, com Benet (,arret,
el "Canteo",
Benet Garres va néixer a la nostra ciutat ver; 1 43 0 , j a setze any;
arta a viure a Napeds, en pasea la
resta de la sera vida, que acabä en
1513. El eni nom fon escrit pels ita.
lians "Garetto" j "Gareth - i /latinazat "Cariteo", es a dir. "el predilecto
de les gràcies". En U : Arcadia . ' de
Sannazaro hi figura cont a pastor
"Barcinio", o sigui barceloni. Les seres poesies, en italiä, l'han coRocat
en
un lloc bastant
. important de la
,.
Imitador de Petrarca.
'mica
Dame i dels trobadors, revela, tot i
la sera manca d'originalitat, una profunda inspiració, bon gust i gran
cultura. Karl 1. : ossler el considera
precursor del mariniame. Exerci Cierets pública i ocupa 'loes importants
en la cort, tota segada que hi havia
sobirans de la dinastia catalana,
compti entre els seus amics Ponsano. Sannazaro i Galateo.
Al llarg de la seva producció poetice ens adonent que sernpre resta en
la sera imaginació la inemória de
Barcelona, que anomena la seva primera patria en cposició a Mpols. lo
segona. Sempre recorría amb gran
plaer la muntanya de Montjuic i el
Llobregat, en els maratea del qual descobri la poesia, segons ens diu en un
sonet:
"... quand'io fui nato
presse il sonante roieo Rubricato,

La seca partença de la ciutat com.
tal resta colpida per g enere n'Es cont
un mornent dels mis tristitts de la
seva vida:

(Per mi será el rosat Llobreoat mis Ha sortit e volum XVIII
notable i illustre. i per la me y a causa
esdevindrà mis celebre la nieva pri- de ìs OBRES COMPLETES
mera patria, car jo rea,aré el sagrat
mont de Júpiter — alontjuic — amb
DE MARAGALL
les eternes signes de la ¡out 'Piaría.)
DEL DIA
PROBLEMES
L'honór niés gran que creu lee a la
seva estimada Luna i a la Mare de Pròleg de M. de Unamuno
Deu es edificar-los un teniple a Barcelona sota Montjuic i a :a vora del De vendi a toles les llibreries
Llobregat:

"... chao spero anco, di lauro ornar la
(fronte
(... quan vaig néixer prop el sorollós nel dolce luoge done io nacqui pria.
resat Llobregat, em nodri el lacti pit Primo sana, ch'en l'alta patria mía
de les mutes.)
conduró d'Agannippe il vivo fante ,
entrando de Giove el sacro monte.
se morte dal peneer non mi desvía.
F; r1 SU la l'i r a del purpure p fiume
in VerOnstitUire un aureo templo
inmemoria del mio celeste lume."

DE

Les vostres vacances us seran més belles
de passar amb la companyia d'un bon
LLIBRE

I . enaera e n tero adornar el men
front amb el ilorer en el dolç indret
on saig néixer per primera vegada.
Jo seré el primer a dur la viva ion:
d'Aaanipa a l'alta patria mera, venerant el sagrat mont de Júpiter. 5: la
mort no mal desvía d'aquest propósit.
I a la riha del rin purpuri batiré un
temple d' o r en mernória de la meya
celestial l'une)

LLIBRERIA CATALONIA

" O guando fia luel di, mu g e benigne,
eben la mia patria prima io vi con-

Ronda de Sant Pere,

3

a tenclr'a les VOSt1CS comandes i obsequiara
tots els seus dents les compres dels
quals siguin superiors a 20 pessetes

E

(dura,
in quelle alte magian di gloria digne?...
sotto'l mente rU Cieive, in s'II verntiglio

( j unte, poner ha 'pero un templo d'oro
a la madre del ciel. figlia del figlio."

(:Quan será a q uell dia, musea henio•
nes. que us duré a la nieta primera
pätria, a aquellos altes rases dignes
de alada?... seta el mont de Júpiter
i sobre e! riu Yermen espero bastir
un temple d'or a la mate del cel, fila
del fill.)
• • •
Calgué un exili i un fort enaorament. en temps de glaria, perqua de
Barcelona s'escrivissin ceses semiGarret nrs pingué realitzar els
seas desigs, car la mort Ii desviä el
seu propòsit ahana de bastir el ten
que mobilitzarä proinet éster molt con- temple. I Barcelona ha oblidat gaicebé
el seu cantor, "el seu poeta",
COrregut.
el qui en una terca de belleses i eran
ESCACS COMTAL CLUB
enyorava la muntans a de Montjuic
Aquest club, després de Forganitració
el rosat Llobregat.
de l'important Torneig Internacional que
Martí de RIQUER
ha portat a terme, aquesta setrnana, tarnazi a continuar el Torneig de Mestrea
Catalans, i denles come:xara el Tornee Copa d'Estiu per a categories A
nous
i B.
Queda invitada l'afició a presenclar
"PROGRESS & RELIGION"
els encontres d'aquests importants torneigs, que són Torneig de Mestres (diper Christopher Dawson
marts i dimecres), Copa d'Estiu, dime(Sheed & Ward, London)
eres, tots a les deu de la nit.
No is aquest un !libre nou. Ens
EL MESTRE LILIENTHAL A
arriba. ara a les mans, pena ert forma
TARRAGONA I SANT BOI
de reimpressia económica (aquest
El diumenge dia 20 va jugar 31 par- truc tan bonic deis editors anglesos,
lides simultànies a Tarragona el campia un cap han venus ja prou exemplars
hongarès Lilienthal, obtenint un èxit de la primera edició, bastant mes
cómpletissim en guamar tots els tau- cara), i el trobem tan original, actual
i profundament objectiu, que sens
lers.
Dimarts, a Sant Boi, juga contra SO dubte el seu contingut apassionarà
taulers simaltanie obtenint el magnifiz els gni sabran trobar-hi els probleresultat de 4 5 guanyades, cinc taule; i mes del mión modern.
Dawson presenta una tesi nava;
tres perdudes.
Rebi el recent vencedor de Sitges la millar entara, una interpretació
nos - a de les influencies espirituals
tot
riostra mes cordial enhorabona.
que van motivar la na/venga de la
PARTIDA JUGADA AL TORNEIG civilització en temps prehistärics, i
DE SITGES
que des daleShores han regit e¿ seu
desenrotllament. Això implica una
Blanques, Dr. Sunyer
revisió radical de les idees actuals de
Negres. Dr. Rey
la relució entre la religiO i la vida
Obertura Hrut
1, P4CD—P4R; 2, A2C—P3AR; 3, social i de la influencia en le cultura
P3TD—P4D; a. P3R—A3R: p, P 4 D- da les diverses religions que en el
C2D; 6, C2D— ?3A; 7, P4AD—P8R; is..6n han estat i són.
"Progress Religion" es el re8, C2R — P4AR; 9. C4A—A2A : te,
su/set de mét de deu an Yt d'estudi
P)<P—PNP; ti. A3C—CR3A; 12, d'una
creença que ha tingut una inC3C—P3CD: 13, TIAD—A3D 14, fluencia abassegadora en :a mentaliCT—P3TR 13, T6A—D2R: 16, 0-0— tat moderna: la creença en el Pro0-0: te, DaA—CsC; 1S, P3C—C2D3R; grés. que ha esdevingur gairebé /a
19, TIA—AIR; zo, C4A—P4Ci al, inspiració religiosa de la eivilittacaa
TNA—DXT su. ANA—PxC; 23, actual. Dawson, pecó, no tracta sols
A6C—P x PR 24, PX P-122C ; 23, de la gènesi daqueata doctrina en els
AXP—CXPR: M, DeA—DX1.); 27, teilip; moderna i de les teories deis
TXD—T2A; aS. TXT—RXT so. seis critica moderna, com Spengler,
A3T—P4TR: 3o, AIAD—C3AsC; 31i ans discuteix aixi mateix el pröblenia
AtAXC—CXA: 31 fonaniensal dels canvis i evolució
A6A—TIAD: 34. COD—R3D; 33, A4C CiR1S.
—C7A ; 35, A2R—CxPD; 37, AXPDaW,5011 es una dbqueitrit ¡Me/fi-P6R; 311, abandonen,
anejes admieablej que s'interessen

SCAC

Secció d'Escacs, a càrrec del
Dr. A. Vilarnau
GRAN TORNEIG DE RAPIDESA
AL C. E. BARCELONA
HI PARTICIPEN ELS MESTRES
LILIENTHAL, KOLTANOuSKY
I GROMER
El dimecres passat tingué lloc una
original manifestació descacs: un torneig de rapidesa en Id qual concorregueren una bona serie de jugadors del
C. E. Barcelona i aitres i els niestres
Lilienthal, Koltanowsky i Gromer.
Es jugä primer una especie d'eliminatária entre els 25 participa/lis, i esprés els campions e cada grup jugaren
la final, en la qual arribare/1 vuit jugadors, que folien: Lilienthal, tioltanowsky, Manitatis, Llórenç Asne, P. Ticoular, Cherta i Humee
Aquests jugaren la final a fi de repartir-se equitativament els premis, que
dant classifieats de la següent manera:
1.—Lilienthal Kolsanewsky.
2.—Llorenc,

3.—Manitzky.
4.—Asne.
3.—Ticoulat,
6.—Cherta,
7.—Huniet.
C. E. BARCELONA
Per a aquesta semana està anunciat
el començament d'un Torneig de Prosa
(entrenament) que es diridira en quatre
grups, jugant-se une ¡mal de quatre jugadors que seran els campions de cada
grup.
Hi velen part algunes figures de primera categoria. com Castellà, Ayne, Ticuidas, Domenech, etc.
Ja publicaren partides d'aquest Torneig, que pof gran nombre de jugador'
11444444444444444444444+0+,
LAMPARAS - PRIMA INEDUITA
PALLAFIOLI, — P. de Gricla, 44
44+0444444444444444•444444

EL CORREU D'AVUI

* Obtucri. — La liar de Car. "Mai nullo mal mi vena' ineeinate,
dal giorno che laaciai la patria evita, Piba i de Clerneoiina eírderiu s'ala erdolat amb la mort de llur fill Francesc.
ha fui da fati iniquí exercitato."
A tots dos. roetes iHUStret LA PUBLI(Mai ro ern ringué cap mal inopinat CITAT tramet. en aqueeta hura de dodes del dia que vaig deixar la meva :un el seu sentiment profundo.
antiga pätria i fui turrnentat dele mes
* El "Gran Siiperior" de la Gr.
inicS dolors.)
maltea de derot.i 3/cree. — Dins la seEsser bareeloní , aleshores que Bar, rie mirlo 'blanuas Escolars Barcino"
celosa era la ciutat sude important de abs
a publicat el "Grau superior" del
la mar. era per a dl un gran honor "Curs practic de Graraiitica Catalana".
recardava les seves Metitticions ple de Jerorj Marra, del qual aparegue
ele patriotisme. Es creia el poeta de
temps enrera, dios la matelxa serie. sr.
Barcelona, el seu poeta per exce"Grau elemental". El "Grau Superior"
lencia:
ocupa el lloc del primitiu "Cura practic de Gramática Catalana". actualment
-Só che poi del inlia fin Jara quieta
exhaurit, que venia a ésser un grau inl'invidia, che ti pasee or in mi vivo;
tennedi. Dins el "Grau Superior" la
et arra Barcellotta il suo poeta."
materia tractada en aquest g ran inter(Sé que després de !a mera fi será medí ha estas talment detallada i amquieta l'enveja que ara es peix de mi pliada, que constitueix una obra nora,
vivent. i Barcelona Hidra el seu de gran interés per als en; vulgrin co:tercer a fens el nostre idioma.
poeta.)
Per les sevea poesies Barcelona es* El "Resto,. de Geografía de Casadevindrà trié; illustre:
Iunyo", de Pan Vila.
artat su:tiran els dos darrers volums d'aques-,
"Sarä par me quel toreo Rubricato manual de geografia catalana, dedicats
phi noto e iilustrato;
respectivament a les comarques de la
per mia cagion phi celebre ancor fia Catalunya central i a les de la Catalunya
la prima patria mía:
ch'io rigarò di Gime il s acro monte piren enea.
con l'acque eterne del Pierio ¡ante."

me nutrió de le muse ii latteo pesto."

LLICLEKIA
CATALMIL41
RüNDA
SANT PERE, 3

mes en la veritat que en la seva de.
tenia, o en combatre l'error. Autenticament ortodox, d'una internacionalitat d'esperit i objectivitat poc fre.
fluente.
-oo
. J. L. GILI I SERRA

Eh: Ilibres

* El trolum XVII de !es obres de
I (tan Ma ragall. - Ps cibiemas del día"),

amb pròleg de M. de ljnamuno. — Tal
con, s'havia anunciar. ha estat repartit
als sitbscriptors i saia posat a la venda
el volum XVII d'aquesta important edici6. Comença amb aquest valum la serie cinquena de 4 vo /ume. i és el Penl:1tim entre els que contindran els artcita escrits en castellà. El volum XVIII,
que s'imprimeix actualment, reunid tats
els estudie i critiques sobre literatura catalana. - Importantiesim és el contingut
d'aquest vol= XVII. S'hi reureixen
tots els articles, estudis i comentaris,
sobre els fets paulities, socials. nacional%
o internael itrials ene constituiren durant
una pila d'amis la més viva antualitat
Molts dele temes en ells traetats eren
a indicació de la direcci6 del periddie.
Soairetot els dels anys com p resos entre
IS96. La lectura del volt= ens
mostra la posició conciliadora que Maragall solía adoptar o aconsellar en multitud de problemes. tot i &mies arnh
clareelat no crittri ceneret. - Maracall
comenta en un arríele l'esnerit de len
joventuts conservadores d'Esoanya. en
tot altre la República Francesa, en nn
altre la Democracia. i "Las ferinas
Gobierno", Loe chinos y los yankees-.
"I,a doctrina de Honre-e", "La cris,
del parlarnentari$/no”. "El problema cubano", "El discurse de Lord Salisbury".
"La Escuadra dol Almirante Cervera",
"Si ye fuese re y " s6n. entre rnolts
els temes analitzats per faraga':
en els cincluantg articles reunits en
aeuest volt= de mas de 350 falls. - La
direcció dan-testa edició va derrap ar a
Miguel de Unarrune eme volgués prelegar aquest velum. 1 el pensador espanyol, que tingué amb Maragall una
annstat sincera. tot i trohant-se rneltes
vegades amb sentiments criteris discordante, ha escrit ner a an u ett rol = ei
préleg. - L'ohra de atarazan, viva llavors que l'escrivi i actual encara, va restant publicada totalinem en aquesta edició, perla publicada serens un metode,
segons uit criteri. A cada nou yola=
s'augmenta el contingut moral i material de redicia. i els eubscrioters atiamenten tarrihé a cada dia , i avui día
és una de les edicions ette mis atreven
l'atencia, dispersa i dificil de concentrar. de milers de ciutadans. Resulta
a o uest volum doblement atraient Pernue
stui publiquen 23 articles ele ne fiaren
incluso, en la primera edició de les
obres, i cae tenen interés per als oui
únicament nosseeixin la minera edicid ele les obres de afaragoll., feta l'anv
Tqt2.

ARXIUS 1 BIBLIOTEQUES
De Catalunya. — Bisbe, 3 ('st a 13\
Joventut Socialista de Barcelona.—
Rambla de Santa Mónica. 29, segon.
( nenait públic tots els dies leiners,
de set a nou de la nit. Diumenges,
d'onze a una del matt)
Accia Sccial. — Aniadeu Vives, 3.
Academia de Bones Lletres. — Car
res del Bisbe Caçador.
Academia de Medicina i Cirurgia.—
Carme. es.
PedagOgic Experimenta 1.—Tra
V , tSPrii
n a if, 74.
Academia Catalana de Selles Arts
de Sant Jordi. — Casa Llotja (de
nou a una). Especial d'Art i AreueoSocial i Industrial. — Urgen,
m'imana t87.
D'Arqueologia (antie Pa lau de
les Arts Gräftques del Pare de
alían/ julo en mira d:inslallactsa?.
D'Història Natural.— Rainb/a
dele Estudis, (Academia de
Cianciesi.
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terrorisme Els dirigents nazis es decullä preocupa fensen de risolament en
el 6overn què ha caigut Alemanya

El

Barthou és ob- la moratkla alamanya
jecte d'una El parlament anrecepao entu- glès acorda inssiasta en arribar
tituir una Oficina
a Belgrad
•

AIGUA!

Er. 1 cibal Stur alteren, 1 • l'arcada
tiet offl qui t' 044 iscleem. cono& i.
oconemut. °niel ',set une
-

BOMBA YERTA
Giutu complots des de 218 pe...tes

e

7

Vemedii pe. lea l cises tnes
see¡..ades

Ha acabar dient que el vencedor és
el que sap manten¡r-se sere fins a
darrera hora i que el noble alemany
ha de tenir presents les lliçons de la
Belgrad, 25. — El ministre de
gran guerra en la qual si &llagues
tingut serenitat la victäria lumia estat Negocis Estrangers francés, senyor Barthou, arriba a les cinc
d'ells.
Londres, as. — En demanar a la
Ha afirmar que per a vencer cal dc la farda i fou aclamat per una Cambra dels comuns la segona lec!az-ia; eanvi, presenten les celire.r.seS abans de tot la completa victòria de gran gentada.
tura del projecte de Ilei hastituint
de Venéaia com un gran fas cunera la la revolució nacional-socialista.
Duran tot el trajecte pel Da- l'oficina de compensació i restriccions
La dita Organització' anuncia pan. Es clar gid e aquests comentaris ate
per a les importacions, el senyor Neel
Furher
nubi,
efectuat
a
bord
del
vaixell
zue va a emprendre una acció per a la Micra, i no poden ter efecte Hesse elogbx
ville Chamberlain ha manifestar que
ineola contra els responsables • restramger.
Berlin. .25. — El Ministre Radolf "Rei Alexandre", han estat tri- l'examen de les notes anglo-alern a
permanent del Fue' butades al ministre francés
:es matances del 17 del cor22 del corrent,-oyespublicad
El nervios:me alcmany és mes ama, Ilesse, representant
grane manifeslacions de sim- aclaria perfectament les circumstänfins sin fa eco Goebb e ls amb un dis. luce ha pronunciar un discurs al Congris
nacional
socialista
d'Essen.
Entre
pa
t
ia.
cies en les quals el Govern lamenta
Per la scva part. la Secció mi- curs quasi cada dia. Ahir, a liase:, amb altres ceses, ha declarat que solament el
En arribar el vaixell al port., pregonament veure's obligat a prener de l'A. B. C. anuncia que ben poc tacte JC01.1 LI poli- senyor Hitler és capas; d'acabar l'obra
lee no esta molestar d'aquestes rica(Ve de la primera Pnigi.na)
pujaren a bord el ministre de sentar aquest projecte de llei.
tica pacifista basada en el pacte de la
litats que li asseguren millor el seta
e,m(inuarà prestan t suport al S. de les N., envesti contra els pactes que ha comencat.
Encara admetent les dificultats solugoslavia
a
París
i
el
ministre
els
nazis
is
ge
La decepci5 entre
roder.•
•
¿ic,vern actual.
Potser jurar un Ciia necessari prosse- de Negocis Estrangers de lugos- bre els canvis a Alemanya. el senyor
regionals de mutu ajut, que. segons en,
n
e
r
a
l
.
F
i
s
'
p
q
u
H
t
e
r
c
a
n
v
i
¡
La situació catastrófica del comer(
guir
l'obra
en
revolucionari,
peró
sola'
El senyor Garles Saladrigas, söis una maniobra de Bart hu per tal
laviii, al qual, després de les sa- Chamberlain es pregunta si les ddi- ette canviant de direccid posi au 'loe dels exterior, junt a la situació desesperada
es
podrá
fer
una
revolució
diriturnt
cultats provocades, com s'allega, "per
eretari de Justicia i cap d'A. d'isolar Alernanya. Es evident que la
gida per ell. Solament les ordres del lutacions j manifestacions
l'acció dels paisos estrangers" existei- caretalisres Goering. Schach: i Thys- de les finances del Reich, el dMicit de;
a C. ha declarat que dimitira i formació del bloc que taus def cele fa a Canceller tenen valor.
benvinguda, dl senyor Barthau xen, o, com manteses tots els credi- sen: els socialistes Gregor Sirasser, Re- qua! , en quitare' meses, ha crescut de atta.
Barthon.
obra
de
a
a
Roma,
Berlín i
ums l'ajut de tre mil milions (mis els des mil en.
,.s retirara de la política.
Pobres
d'aquells
que
creuen
poder
serdona
una
t'orla
abranada.
tors estrangers d'Alemanya, són de- ventlow i Stohr, els qualo,
Però OipteSt bloc, COM reconei.r tothom. vir la revolució per la rebellia!
La policia ha practicat
La recepció tributada al se- gudes a la politica del Govern ale- Roehm, Feder ¡ Hess, realitzran la "ve- lioso del; deutes antics) obligará Hitler.
nOnit'f gaot inantenir la pati a Europa, i
sacional-soc:alista".
o a la inflació o a la reducció des sa '.
En la torva qualitat de representant
ritaKe
escorcolls als domicilie d'al•
ha. estat el principal factor d'ésit. permanent del Furher — ha afee — vor Barthou ha estat verament many, i especialment a la política del
Reichsbank, havent-hi una altra qües- ELS CRUPS DIRIGENTS DE LA laris, Latir que refusarà de. denunciar les
ztms membres de l'Organitzacit5
entusiasta.
Aletnanyo hauria de recordar la ...- tinc sempre davant deis meas ulls els
,blfgacions imposades oels detnes.
i,olítica A. B. C.
POLITICA ALEMANYA
El ministre de Negocie Estran- tió plantejada, que és que el pagament
roa vi.g to de Litvinov o von Neurath
:alistes. Per quina de les *es solucions
S'han trobat dipäsits d'armes permq:. -s'adhe r ís al pacte bah*, com objectius revolucionaris del nacional so- gers francés. Senyor Barthou, dels interessos dels emprestits Daves
a Alemanya, tres grups e; decidirá, resta encara inCert: en el
Hi
avui.
ha,
cia:isroe, que queden de vegades ‚tiborYoung constitueixi un pes intolerai nombroses municions.
acons.• Ltera Nado:ny, negociador del dinats oer les necessitats quotidianes als s'ha n'asiladal aques t metí a la ble per als recursos alemanys en alió que tenen el poder. i tres grups mes partit horn s'oposa amb energia a una
que hi aspiren; ben entes, amb un gran
Reich destacat a Mascan. La IVilli c hn- compromisos que la dura realitat ens muntanya Avala, situada a uns
que es rreiereix als canvis estrangers. nombre de sub-grups i de grups inter- reducció dels salaris. Stacht i eis Medis
La sublevació del "Cuba"
strasse contesta negativament a Litvi- posa en aeuest momear
financers no DroteSten pas enie20 quilòmetres de la capital, i
El senyor Chamberlain ha exposat
a Berlín.
gicament contra una desvaloritzaa de!
El ministre ha parlar extensamera ha diposilat una corona de flore seca opinió que ningú que sigui impar- rnediaris.
A pesar d'haver-se dementa. nov, i féu tornar Nadolny
Entre
els
tomes
actualment
al
poder,
Aquest fet ralla dir que e i bloc pacifis- de l'obra efectuada fino ara pel Go- a la tomba del soldat des.conegul cial després ¿hacer llegit la nota britáatare. Hitler evitará tot el temps que purn principi. àdhuc al ministeri
distingeix:
gui de prendre una resolució, i potsee
ta no cra tancat per a Alemanya, si vo- vern, entre els èxits del qua l cometa
nica pugui donar una resposta favorable hom
in Marina, s'ha confirmat poste- lis participar-hl.
iugoslau.
t.—El gruo Hindenburg. al qual per- finalment assajarà les dues solucions.
el ministre l'en:revista de Venecia.
al punt de vista alernany.
Immediatament després
tahyen encara la majoria de exèrcit
riorment que els oficials de la
Teta la política estrangera del regia*
Mal.afr at les vaeillacions dr
seiner
Per al senyor Hesse l'esperança
Es un fet — com:sua el
els grans propietaris.
rrmonera "Cuba" se sublevaren raid, a Londres hotn és partidari de la d'aniquilar el nacional socialisme dels tornat a la capital. i ha celebra!
es improvisada i ho.rn no suoria
Chairnerlain — que en gran part aquesEl grup Goering-Th:hsen, que gir-hi una direcció ferma i única, La
—
2.
eom a protesta per haver estat pan, iVIer aové no haii mancat opinions Eeats estrangers constitueix un perill onlievieles amb el ntinistre
ta molt seriosa disminució dels recursos compren la indústria pesada. els graos
eolitica de Rosenber g, que en amzest
ilestituit el cap de l'Estat Major favor-ates als pactes regionals.
per a ells mateixos. perque sj es rea- Negocie Estrangers i amb el pre- del Reichsbank és debuda a un procedibanquers i una part dels grossos agri- ment és el favorit. busca constituir
Marina, declarant que el neGoelii , els ha pedal també de I:s en- litzes sobrevindria un caos europea. sident del Corleen tunoslau.
ment que equival realment a la deprecultors.
en front comú contra Rússia, d'on el
A darrera hora del mati. e! ciar: ir') de la moneda sientan;'. i aquest
inenament del non cap era in- ! revistas de V e rtécia i de la se-ea visi- un bolxevisme alemany atub el qual
3—El crup Hitler. amb el partit na- u'actat -anormal" conclús amb Polòd'una nOain ro podria comparar-se la revolucie senvor Barth a u ha est al rebat expedient equival a aven ar canvi s e s
ta a i!arsinio com a
juet.
cional-socialista.
yen:,
sobretot
els
S.
S.
alemanya.
boIxecista de Rússia.
als exportador; alemanys, amb-tranges i S A.. en els quals Rosenberg i Ley nia: al contrari el grup Roventlow volcts .audilmcia pol rei Alexandre.
El coronel Batista ha enviar acció
Segons l'orador, les potencies es- el qual tilO convidat a esmorzar. l'objecte de pernictrels adquirir betas representen l'ala dreta, i Rocha! i Goeb- dria mantenir les millors relacions anals
Et Gari.1 .1 que sobre airé de Venécia
nrtc oficials en avió ene ordre
Rússia i els Estats d'Europa oriental,
rom'
depreciats alemanys i vendrels a Atecue la canonera sublevada sigui 'Talan el misteri i segueisi, per tant, trangeres han intentar sempre
lulo l'ala esquerra.
Per ier írnnt a França: el mateix HitIMie•-•••les más rariades versions. mcntre que hatee Alemanya per mitja d'alemasys.
rnanya a preus més elevats. realitzant
eis
en
troba
sera
g
FA
gran
Hindenbur
ler somnia en una aliança anglo-gert:mduida a L'Havana.
ami un beneiici en reichsmarks.
els pai.ros del bloc amaguen res de i ara intenten organitzar a Alemanya
o Hitler i Gar' mano-italiana. que tindria Der finalitat la
grup
fozs
creuats
dels
El senyor Chamberlain segui dient
una serosa revoluciO, tina revo:ució
(Inri pilans.
no té esperancen de sobreviure deminació d'Eurona i del trión ser la
soviètiques
i
ring
Critiques
que creia que hacia de dir. amb raó a la mort de Hindenbtug: l'exercit es
Pere Goebbels no ha parle d.- lo su' antinacional socialista.
-rriAlor raça". La política d'Italia a
0, esse. dir que els creditors de tots els
El senyor Hesse ha reconegut des
fe interior d'Alemanya, la qual, en
ja envero el crup . Hitler, els Austria ha despertar rnolt desagradablea la política nazi
paises han perdin la confanca que ternes decantapropietario
canvi, ha esta' Pactada per ficsse, rc- prat que no tot és perderte en la si2
envers el eras Goe- ment Hitler d laquest somni. encara Que
gratis
uns ara en la bona te d'Alemanya res- ring-Thyssen. on són atrets Der llurs inprescAtant de Hitler en el paria 11000- tuacie actual. i no 'Ira declarar hostil
ha volgut jugar la carta de la política
310ecou, 25. — En els medis pecte d'aquestes questions.
nal-saKidis!a. Les seves paran/es són a la critica de bona fe, a condiciö que
teressos econämics i Mines (atiestió de d.aliança amb l'Europa oriental, per
que
la
normalitat
dir
S'ha felicitar que la invitacin de cenit Prassia).
soviétics que segueixen arab exgrelo, peratt2 vol
s'efectut cont és deguda.
tal d'obligar Italia a adherir-se a la cerHa terminar afirmant a intangibili- nema alerten; eis esdeveniments a Londres hagi estat acceptada , i ha
al no esta ni de mol! aconseguida,
Els elements que aspiren al poder són: cene
. ió de nord-sud Ualiança amb Poai.raj és un matiu s:rids de preocupa- tat del Furher.
d'Aleinanya. el discurs prottuti- expressat la seca esperança que será en1.—E1 gran del -Kron prinz". que es Linia apareix als alemanes — mecescara possible ter abans del leer de ju- considera l'hereu läzic dels gruta Hin:ion& Les allusion.: a una aftra revoluciú
eral,
per
Vol(
Papen
a
)1arburg
lio! un arranjament que asseguri un denburg i Goering. i tendeix resoltament ció del balt Rosenberg — cona una Per
san ‚tole dares. Si ategint les difieultats Un discurs de Maisky
ha fet una vertiente son:sacha
es, posant les coses mine. Gens-versiä,
tracte equitatiu respecte dels exportaBirmingham, 25.— En un discurs
econ ‘'titigtics i Ics 1-eres:ales votad e s per
una habilitar de Hitler per a isolar PoLa receta dintissid de Nadolny dors i comerciants britànics, ha exores- ment a la revolució socialista.
la Cambra deis Comuns p.-p. la 11211(0 que riambaixador. de Rúss:a senyor
que considera 1/nia deis seus andes. per tal de rea-Front
Negce",
2.—EI
de pagament dels empréstits Dares i Maisky ha pronunciat al Congres na- lluvia ja mostrat de la part d'un sal el desig que sigui clararnent comque ha de realitzar fins al final el na- !triar mis ficilment /a revisid de la
)'ounr, és possible de lee -se cárrce de cional de la patii que se celebra en dele repreeentants mes conegule pres que la cláusula segona que va per- cional-socialisme. i que tendel:: oberta - frontera orienta!.
sa azud aquesta poblarle, ha manifestar entre tlel Reich a l'estranger, ocupant metre d'in/posar contingents d'importament a la recolucid ósocialista.
la arl 'u situcció per qué trave s
QUE PARA HITLER?
Airn:anya, després de divuit meses de al:res coses que Rússia no té cap ultj dels Hoce me; importante 4 ció no va dirigida contra Alenianya, ni
3.—roPosiqiä marxista. liberal . nomès
país
en
particular.
altre
ca
p
intenció
de
provocar
la
dictadura
hitieriana.
guerra,
i
cine
Ale:maya es trabará en aquesta alter- contra el feixisme.
unida
en
la
Iluita
Roma. 25. — La premsa
lit diplomacia alemanya, un desSom quasi els único al män que no
únicament dositja descartar el perill acord complet anib el seu Gode les diiicultars creixerts nativa: o fer la revoluci,3 socialista o
reprodueix les declaracions
disposem d'aquests poders, els quals han coneixedora
coercer que, com un raleo:. atuenaça
'dirigents
Venint just després d'a- estar incorporats al projecte de Ilei Cont del regim i que aspira a instaurar una la guerra feixista. La primera solució és
teles per Rifaet bei, secretari Eis
el talón.
la acotes i la de les forces vives del nadictadura socialista o comunista.
24. — El ministre de la Progeneral del ministeri d'Afers EsEl noble sovié.tic no creu que la questa frapant diruissió el die- a consequencia deis desigs expressats
La se gona és !a de/
QÜESTIÓ AGRARIA, ATUR FOR- cional-socialisme.
.• n ttgers a Ankara. a un corres- Pa gaild a senyor Goebbels ha assistit guerra sigui inevitable i inexorable: cure del vice-canceller fa rob- oels conierciants britanics.
grup Geering-Th.yssen. Hitler es troba
Ha dit que el Govern britànic no és ÇÖS, LLUITA RELIGIOSA, IN• .entre aquestes dues solucions. Pere, la
unsal : de la Enited Press i rela- a una maniiestació política a Essen ne creu que la guerra sigui producte jecte de nombrosos comentaris
PLACIÓ, RIVALITAT ENTRE
en Ira pronunciar un discurs.
d'una q ualitat orgánica qualsecol de la tunjectures. Per a Earl Itadek. partidari dels contingents. i que no te
, :•es a la política exterior i
seva Ilibertat d*asci,5 es redueix de setELS CAPS
Hto parlat principalment de la po- naturalesa humana, sisó que és el re- Von Papen vis-cava del fei del la intenció d'in/posar-los per aquesta
de Turquia. Rifaet bei ha
mana en setmana.
declarat que Fran- sultat d'una organització defectuosa seu discure d'esser exeles
cláusula.
la qüestio trié; urgent a Alersanya és
que el pacte balcànic és un lítica exterior i ha
Els punts semblen essencials per a el -repartiment de les torres dels gratis
Ddrossegueix una política d'aliances de la societat humana.
'e regional i es refereix so- ca
amhi l'objecte d'isolar Alemanya.
El senyor Maiuki ha afirmar que la Govern, i el director del diari gne tot acord satisfactori.
propietaris. Mentre 13.6614 gran o. propieni als
als Balcans.
imprimia
aquest
discurs
riscava
govern
tracioel
que
Primer.—ue
hi liagi un ola de paga- tori l posseeixen el 20 per roo de les
osa és un principi importantissim de
1-rta asseg urat
—No obstant — ha presse- nal-e.ocialista s'ha adonat dels oe- la política estrangera dels Soviets.
cl camp de concentra -'ió. Rodcli rnent dels interessos dels empréstito tares utilitzables Der l' agricultura. cinc
- alguns dels participante rill y que a q uesta politica suposa per
Ha acabar dient que la incitaci6 afirma adhue que N'oil Papen Young i Damen, que reses prioritat le- milions de camperols s'han d'acontentar
: . trinyen al mateix temps a al- a la nació alemanya i que no está dis- teta al Govern soci/tic perquè ingres- lidiarla pa llar, d'acord amb 11a- gal. y
arilb el So per 100 restant.' Si penseu en
Segon —En allO que afecta a altres aquestes xiíres, sentireu el cómic de la
grups. Si aquests 'ligaras p osar a quedar-se sense un programa si a la Societat de Nacions, és actual- Ice.
ment objecte d'examen per part
qüestions.
que
no
liagi
cap
discriminaciä
hei hitleriana sobre les granees heredi- DE BARCELONA
:ns porten a la guerra això no d'acirció.
es
el
signe
del
Aquest discurs
set' Govern, el qual adoptara una dedesfavorable a la Gran Breetanya en el tàries que exclou els fills netits de les
Lles visites a Venecia i Varsävia,
i. bilgaria els altres signataris
Frau descontent que hl ha a AleREUNIO A LA GENERZL:1.4T
que
e!
sei
exclusivament
:isió
únicament
trajecte
que
es
doni
als
creditors
d'atices
fannlies pageses de l'herència de Iltirs
part del non programa
ird pacte balcànic a ajudar-los. forra:en
descab- g ons la mesura corn la Sacietat de 'intuya, i de les grane friccione paises.
premies terres. cense oierirm'hi de noAntt passada va notar-se a la
Per aquesta raer hem declara( Govern alexia/1y es propasa desarma
que
en
els
passadissos
posen
Nacions pugui. en les condicions seque amb relació al
ven, grades a l'expropiació.
Generalitat una moviment extraNegociacions comercials
i ma manera explícita que no dellar i
tiavant
per
davant
els
diversos
una
labor
d'ci:cadescabdellar
FI que s'ha anomenat "la batalla con- ordinari. Pels volts de les onae
meevt s'han v.nant test.
considerem obligats a partielements del partit nacional so- amb Franca
tia real per a reiorcar la pau.
tra l'atur forçós" consisteix essencial- van acudir a la Residencia tete
npar en una guerra eventual - • Berlin, 25. — El Ea 23 de l'actual ment en l'exeeueia de l'antic pla deis els Consellers, aixi coi tambá
cialista con g loinerat de contraunIra Rússia, el mateix que
començareii les negociacions gen-naco- sindicats, amb el repartiment del trediccions socials.
el Comiscan i general d'Ordre
tnécia, en una eventualitat seinRadek escriu, no sense irania. franceses per al non arranjament comer- ball existent a un més gran non/bre de Públic, senyer Col! i Llach: el
.7 jai!, no marxaria contra Itaque solament eón satisfetes, en cial que Mis ara es venia regint pel persones. Les nitres ens donen cap de Serveis d'Ordre Públic,
!a millor proca: mente el nombre deis
1:1 nou regim, les cases de la l'acord de 17 d'agost de 1927.
Per tal d'evitar una interrupcid de les
ha disminuir de 25 milions ei to- senyor Badia. i diversos diputats
Coa nota de naturalesa oficioit•nta burgesia, els metges i ad- negaciaci..ns al dia 3n de pura. dia d'ex- parats
tal de les entrades per imnost sobr e els i regidors.
s, tpareguda al "Giornale d'II:aterror
nazi
el
vocals ale guate
riracid, i no hacer de neeociar dintre salaris no ha variar: és a dir: els 110113
A l'hora que escrivim les prelemana si el text d'aguce(
contra, ele jueus els ha valgut d'aquest termini tan cm , nha deciala empleats han estar creats en detriment sents ratIlee, la .reunió continua.
cid correspon d'una maneuna (tova clientela. un altre prorrogar la validesa de l'acord Mis al deis antics treballadors, i el poder de El senyor Alavedr. parlant amh
isa a les declaracions turlemps servida sets metges i ad- 31 de Juliol, mitjançant un canvi de compra de la massa no ha pujat.
els periodistes, els ha dit que la
-. Remarca de seguida que si
Res no mestra millar la imootncia cosa anava per llarg, i que a la,
noten.
VnealS jueus.
letari general d'Afers Esel que es refereix als contingents real del regim hitlerii q ue /a reforma sortida no es facilitaria referenEn
El
que
sobresurt
en
els
comen
a Ankara ha exclòs no!arte que la promea soviithea d'importaciä . seran fixades en un tete dita d'unificarle, del Reich. Encara que cia de cap mena.
'D'A 1 G
• '16 d'una partieipació turca
ei 20 vern haci anullat tima oposiciP no
consagra
a aquest. ressonant dis- dels contingents trimestrals.
Quan lanquein aquesta ediguerra eventual contra
ha aconseguit, després de q uinze meses,
curen
és
la
conviceM
que
constirealitzar naholici6 dels antics Estats. cid, es nOta una animarte desBetlin. 21. — Ei Be/chi-ha:1k
-.,, no ha exc lbs aquesta oblipresent
el
aeosturnada a les Bailetes i a la
nerine el toar- de Prússia, Goering.
en cas de guerra contra
ha acordat que a partir det di- tueix el signe cert que
ELS BRIpodrit,
vol renunciar al seu poder'. I é3 per això Playa de la República.
lluns dia 25 del corrent la sor- ritgim a Alemanya es
tot excloent-la del costal.
pilars
flaquegen.
Aitii
oue. snlarnent Prüssia i Elaviera. sinc;
Ilda diaria de divises no podrä que ole
. Sera útil — conclou —de
LLANTS
tamhé Saxemia. Thuringia el palo ile Bade.
excedir dele ingressos, per la els medie sovielics que, malgrat
.sar la veritable actitud de
Hecklemburg i l'Estat de Lin pe conti- DE MADRID
l'esta(
de
les
relacione
germano_
qual cosa el reparliment de diviParis, 24. — A diverses localitats nuen subsistint. atub !Inri ministres, als
:nia a resguard d'Italia.
continuen
a
estar
ipleS,
soviet
registrar
disturbis.
de
comprendre tot l'abast
ute França s'itan
ses variara, segons les necessiEn Auzim durant una iesta de gala o.uals s'han adjuntar, t'unen. els "statt- El proürama parIa1.nm inforontileS, ertablen comta ts del volara de la moneda.
, nota convé remarcar que l'aJGIERIA
que
hacia estar organitzada al teatre, lialters" creats ser Hitler. A q uest sapartir
repintó
que
s'ha
Set
sorque
durant
Per tant, els pagaments positalo-turca,
s'han produit alguns disturbis degut hatat g e de la reiqrma Del zrun Goering
anys slavia manifestat
ta Is amb l'estranger quedaran tir te Lt mantisa, segnns la qua) a que un grup de conninistes nancava (secundar pels crups !Fi/del/ turre i IC,on- mentari per a avui
prohibas a partir de la indicada el regim sovietic era amenacat. crits hostils. Finalment sim produit nrinz") afebleix molt l'autoritat de Hit: ma realitat activa i opereta
La "Pravda" traca un quadre una collisió amb la guardia móbil, que ler en els cerdeo de la iovestur.
Madrid, 25. — En acabar la
Pròxim Orient, sofreix d'un
data.
Els esdeveniments ente en refereixen SeSSLÓ, el president de la 'Cambia
El Govern del Reich ha aneen- de la sitilacid d'Alemanya. Des hacia acudir per tal de restablir bar• ps mica un eclipsi seriós.
rettim
hitleria
i
conilicte
entre
el
al
.
ha dit ale periodistes el següent:
tat la invitació feta pel (oyera del pina . de vista exterior és cdroen. o llan estar efectuades tres detenEl darrer discurs del Duce a
ldsia son coneguts. El oue ho és tnenys
—Denle, des de primera hora,
britänie de trametre a I.ondres l'imitas. A l'interior la situad()
Cm:ultra, parlant d'Asia colo
es que aquest conflirte es prolonga en dedicaren( la sessió a discutir el
A
Lcrient,
a
la
surtida
d'una
reunió
mion
j
financera
As
doseshistärics,
oecin?n
delegats que honran de discutir
dels objectius
organitzada per l'agrupaciO "Creus de el si mateix del rsartir. i fins 1 tot en pressupost d'Instruocin, i des-,
perant.
El
pressupost
do
1935
en
efecte,
a
bits
els
problemes
plantejate
per
.
Ita, ha aixecat,
Fac", s'ha produit tamhe una gran el zabinet. El ministre de Finances. Ven
la meratória alemanya relativa PS a la hestreta engolit. El ro- ncoiusiä. Grupo de comunistes han Schwerin - Krosigk t o ue PertanY al pros la senyoreta Sohigues renlia, una viva irritació. El
Lee
mere
exterior
vela
en
déficit.
ädhue
demanar
emprOslils
colzarà
una
proposició relativa
Dawes
i
Young.
als
tOu
tuve
gran
..-. rn
Ilançat pedres i altres projectil contra grite Hindenhing. Perä ente té una
reserves del Reichsbank en er i el servei d'ordre, que ha hagut cle consideraci6 nrop de Hitler) el Protec- al dret deis mestres que porten
- c lariments pel sets ambaixador
en divises rstrangeres no possen carregar, i han resultat 25 ferits. Slan tor de l'oposició protestant; el mateix quaranta anys do servei i encara
noma. El rumor que circulà
Flitter i el ministre de l'Interior. Frac, eón interins.
'lela que Turquia s'havia adreçat
de 100 milions do mares i la co- practicar unes 20 cietencions.
PASSEIG DE GRACIA, 18
grao de cornunistes sän el, Protectors dels "cristians aleA Morid,
bertura en er del nutre ha enigUt
Em propase, de mes a mes,
h l Jan() per a la construcció de
la
celebraciö
d'un
conn
pedit
manys".
',entre que el tninistie,Hess i
il.
,ble
a,
Ii
p
submarina
i
al 2 per 100. Alemanya esta a la
Lversos creuers i
que hacia organitzat el rector de.I el capita Roehm defensen el moviment donar sortida a nombroscs procert
vigilia d'una t'inflen). Sobre
pc.sicions incideritals que s'han
pie havia ofert a una societat
pagi de la "creença alemenca".
Viena, 24 — i.e dinamita terrorista aquest quadee esrlaten les diEl grup d'agressors ha estar dissolt
catNica ha «Incido. en signar el anat demorant per rw hfiver esnipona terrenys per 'al conreo
cont:nua
fent
estralls
a
Austria.
to..
una
vergeneies
dels
diversos
eleper la guardia, i s'ha produn
r\1ES, LES
Concordar urs armistici que no denuncia- lat discutidos per Manca de
EN 1. ES
Jet coló a Anal idia. Aixf, després
Aquesta cegada han estar les esgle- nietas que era-apenen el partit poda, a conseqüència de la qual hi ha
tomps. Ja he ordenat que s'aficii
sies les afectades. A Mapfenbing narional secialista. Radek escritt tres guàrdies i gime comunistes te ra fin: Que la caiguda del rt g im IntleDARRERES CREACIONS EN
l'haver posat el peu a Maestra:t.
ra Ii sembli propera.
als ministres perque aquests
Styrial ha resultat mort un sacerdot a
(
Les relacious entre Goering i Gog h - disposin la seva distribució. Sittin
de japoneses arribarien a posar
i rito
conse..;:iiencia d'hacer esclatat una bom- que lliller eslä moll saftsfet,
fin,
bels sän molt dolentes.. Però no cal unes catorze, i encara que algufiles fine a les riberes dn, la Meba que havia estar collorzda a l'entrada denla la impressió d'un horno
esperar-ne
resultara. Denme ni l'un nos han pertiut actualitat, da tono vol arriscar -Se.
JOIERIA
del presbiteri.
ZARO AGHA GREUMENT ni Faltre noeran%
diterränia.
tenen-uria personalitat prou les waneres o‘hl anar-les discuEls periòdics reprodueixen l'advertiaccentuarl peroii2 llar, o posicions signin
Sigui com sigui, les declaraMALALT
ment dirigir a Alernanya per II Lallorn
RELLOTGERIA
inconciliables. Goebbels es massa feble tint.
ieixista de Rama, d'haver-se comprovat
rions de Rifaet hei no són pròpun . t ute caràcter Gnerin n, no té
Zara
Agha,
que
és
Stambul, 24. —
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l'origen
alemany
de
les
bombes
que
espies per a portar una treva entre
1 ARGENTERIA
considerar Fhome més vell del món, en el ion, ca p programa. Tota dos
claten
en
territori
austriac.
s n; r1 a fi de com pres. *es criatures
agonitzant a l'hospital.
ambdós palcos. Hora sap, però,
Viena, 25. — Han esclatat diverses Llegiu LA PUBLICITAT està
ENVIEU LES NOTES
A la capçalera hi ha la seca dotze- Hit ler q ue lladren l'un contra Filtre.
que l'amistat italo-turca.és una
hombes a tres districtes d'aquesta capina
esposa.
i
la
sev..
filla
que
té
actualpm', que Ilur amo) xiula abaus que sliade
poca
importal,
i
han
produït
danys
EN .CATALA
ranlia
de
pau
i
tranquillitat
al
i
T.
ga
gin rotor mossegar -seriosament. 1511ment vuitanta-vuit anys.
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Propagueu-la!
e
Pròxim Orient.
.

L'out e q; de preve:4re, a Ronta i a
Berlin co es por dissi»ndar la irritocid
L Havana , 2. — L'Organitzafe!viatge de Bart/ion als Balcans. Els
(i0 A. B. C. anuncia que aquells •
itaiians , podent atenuar-ne la
deis setas membres que forrnaven napOrt j aaia, rolen donai ., li un carácter
del Govern, abandonaren beNicos riméi s po rqué referir.] la polítien vista de la seva
ca antirevisionista, que es d'un interts
per a reprimir el terco- vital toril ftr ROmania con: per Jugos-

de Compensació

n parallel Kerenski-Hitier

Les relacions
italo-turques i

el Pacte

balcànic

Darrera hora

COM GOTES

U A...

LA PESSIMA SiTUACIO MANCERA
D'AUSTRIA

Disturbis antifeixistes a Franca

DE LA

J. ROCA

Encara el terrorisme
a Austria

ISA

Dimatis, 211 Qe juny ae 1554

PUBLIBITAT,

BARCELONA DIA
Pels Centres Ofls
SENERALITAT.

Consellerla de Oovernac16. —
El senyor Dencas manifest abur
al migdia als periodistes que la
policia baria efectuat un servel
m'AL important amb motiu de la
detenció dels atracadors que
constituien una banda, j que
eren, en total. set.
Tols ells , gairebe, ja estan detinguts — digne—. Essent sial,
han pogut sser desbaratat Iota
els seus projertes.
Afegí que l'agent de policía
que va resultar ferit dissable,
segueix millorant.
Despres el aenyor DenciLs es
referí a la publicació d'informacions sobre unes suposades
aparÁcions de fantasinea, dient
que no s'ajustaven a la realitat.

Presidencia. — Ahir el senyor
Company; va rebre, entre Ores,
les següents visites: el comissari
de Lleida, senyor Martí Cabut;
el comissari general d'Ordre PUblio, senyor Con; una comissió
de la Lliga dels Drets de l'Home;
el doctor Comes, el senyor MamielCompanys, els diputats senyors Gales. Bru j Jardí i Mangrane; el senyar Rivas-Cherif;
el delegat del Govern a la
C P S. A., senyor Boixaderes; una comissiö de Santa

exposades a les Direccions dele
Mercats respectius i al tauler
d'anunci e fixat als baixos de la
Casa de la Chite, no podran
Catalunya! Terra a nosa." — prendre part en la subhasta.
Signen et preeident i el secrePlecs de propolle16. — Fins al
tara
dia 6 de julio' vinent, a les dotze,
"Valencia. - Asamblea Centre
Republice Autonomista Marcha- s'admetran al Negociat Municilenes se solidariza actitud Es- pal d'Urbanització j Reforma de
guerra Catalana en defensa li- la Secció de Foment, plers de
- Presidente, Guillot.- proposició per a optar al concurs
"Valencia. - Joventut Autono- privat relallu a les obres d'armista districte Museu ofrena a ranjnment de les portes d'entraGeneralitit Cat alun y a el seu da i aures desperfectes del Parc
afecte i iltiesid en Plet Mansa de la Ciutadella, sota el firme de
El plec
Autunomia i República. — Pre- 3.68858 peesetes.
condicions i el pressupost catasident, Perez."
Hl ha lambe una comunicació ran exposnts fins a la data assede 1 — Agrupacion de Izquierdas nyalada al susdit Negociat, i fine
Republicanas de Las Delicias" a les dotze se'n admetran per a
optar itl concurs relatiu a les
(Saragossa.
obres de pavimentad() amb !cmBorsa de Treball. — Es prega migó mosaic al carrer de la Baique se serveixin pasear per :cada de la Combinació, sota el
aquestes oficines, qua Isevol d'a
de 3.48714 pessetes.
feiner, de dotze a una, per as- pressupost,
L'expedient j bases eón exposals
sumptes relacionats amb la
Negociat d'Obres Kit-diques de
Carta • d'Identitat Professional. al
la Serrió de Foment, d'aquesta
els senyors següents: Residente
a la capital: Fritz Koepke, Ecl- Secretaria Municipal.
gard Koepke, Nicolau Neufessis.
Notes de preu. — Fina al dia 5
Felicitas Willi Krebs, de juliol vinent postran asear
Francesa Adolf Scharvemda Er- HM/aisles al Negociat d'Obres
nest Schor. Francesc Detlef Bult, Particulars de la Secció d'ElF. Hoppe, Carl Fischer, Cali xanipla (según pis de les Caces
Young, Termini Rovira i Soler. Consistoriala) notes de m'en per
Samuel Hillmann, Adriana Nar- tal d'optar al concurs d'adquivaez, Arnold Müller.
sició de 238 vestits per a foc o
Residents fora de la capital: de trehail per al personal del Coa
Albert Miguel Carsanade (Pala- de bombers d'aquesta ciutat, sefrugell), Enric Caney (Caldee de gons mostra pressupost que es
i
Monthuj), Erhard Betilher-Wagtroben exposats durant les hores
ner (RipolP.
d'oficina en la dita dependenButlletí Oficial de la Genera- cia, i altres per tal d'optar al
- En ei son número d'a
col/cure d'adquisieicl de sis batepublica el segiient sumari:
ries, guatee nionoblocs Hpus
Departament de Treball 1 Ford, model 1', amb nanses
Obres Públiques: Edictes de Ju- 6 volts dues motoblocs per a
rats Mixtos de Catalunya.
iodos Mag,inis amb nausee, de
Recaptació de Contri/nieblas 12 volts, per al Servei d'Extinde Tarragona (Patent Nacional ctO d'Incendis i Salvaments, sete Circulacid d'Autom (ibils). — gons les dimensions i pressupost
Anunri.
que es trOben exposats a la dita
Edicte del Recaptador de la dependencia, duran lea hores
Zona de Falsea
d'o f lenta.
Direccid d'Obres Pedirme:, de
Girona. — Anuncie, als ofertes
Proposicions de preu. — Al
de reclamació, del retorn de Han- Negaelat de Cementiris de l'Ajunces conslituides pels contractir- lanient de Barcelona. Casa de la
tes d'obres realitzades en diver- Ciutat, s'admetran fine al dia 30
ses carreteres de les comarques del corrent, dc deu a dotas del
de Girona.
'tullí deis dies feiners, proposiAdministracid Municipal. — cions per a optar al coneura per
Mides, suhhast es i concursos al bubwinislranient de 550 rn. 3 mle
d'Ajunlaments de Catalunva.
graveta do mar, per a engravillar
Administrad() de Justicia. — les explanacians del Cernentiri
Sentencies j edictes.
del Smi-Oest , tot. ainb subjecció
al pressupost j detall que fine
AJURTANIENT
aquella data cataran exposats a
l'earneidat Negaciat.
Visites a l'alcaide.— L'alcalde,
L'arbitrl sobre els gossos. —
senyor Carles Pi i Sunyer, va re- Nava ment es rerarda als eantriabur
al
del
migdia
bre
la visitat
de l'arbdri municipal sodoctor Maimice Guy. oficial de /a ',llanta

Perpetua ¡ La Florida, per tal
d'invitar-lo a la inaugurada d'un
haixador de la via del Nord; l'alc al de de Castellà; el senyor C o morera. conseller d'Economia i
Agricultura. acompanyant el senyor Prez, redactor de "Critica". de Buenos Aires. etc.
Festival de Música I Densa al
Teatre Grao, a honor del Vulte
Congrés de Metges I Biòlegs de
1-lengua Catalana. — La Generalitat de Catalunya i l'Ajuntament
de Barcelona, atenent el valor
documental i artístic que tingue
el festival Visió retrospectiva de
la Densa a Europa fins a l'Edet
Mitjana i la Dansa a Vantiga
Greda, que va celebrar la Residencia Internacional de Senrretes Estudiantes com a clanaura de Factual curs acarlemie, han
organitzat la sera repetició per
al dia 29, a les deu de la vetlla,
a obsequi del VIII Congres de
Metges ¡ BiOlegs de Llengua Catalana.
Co l -laborar en aquella festa.
r o m la primera recada. la Banda
Municipal de Barcelona. i, per
celebrar-se a la nit, l'enginyer
Carles Bolgues, el creador de les
llums mägiques de la nostra ExLegita d'Honnr i ex-canceller geposició Internacional.
neral adjunt de l'alcalde de MarAdhesions a la Generalltat. — sella.
Segueixen arribant cada dia a la
Subhasta de Itaca deis Mercats.
Preeidenria de la Generalitat roPer tal que se n'assabentin lee
Municaci o ns d'adhesiö a l'actitud
adoptada pel Govern de Cata- persones a les guate mismo inlunya davant del Govern de la teressar, es fa pedir que el dia
República. Entre les darrerampnt 3 de julio' vinent, a les onze del
matí, tindrä lloc a la Casa de la
rehudes. hi ha les següents;
"Partido Galeguista. - Grupo Ciulat la subluisla que mensualde Baion e Godos. - late Grupo ment s • hi celebra per a l'adjudiGaleguieta arordou ver con sur,- cació dele Roes vacants existents
palia a atitude dos diputados als Mercats barcelonins. S'adante o atropello feito o Estatuto verteix al pnly lic que per a prende Catalunya nosa irman no dre part a la dita subhasta , lottaita e aspiracions contra o po- hom que desitgi easer licitador
der centra/ da España que non haurà de constituir al Negociat
alter os pobos ceibes e dones des Administratiu de Proveitnent, des
seus distiflos; pra conquirir a del dia 26 del corrent, de deu a
libertade pol-a que todos traba- dotze del metí, fins a milja hora
liamos. — Recina H., presidente abans de l'anunciada per a la
a fervorosa adhesión de istos celebració de la subhasta. el cormozos ebene de arelas de liher- responent dipòsit. sense el qual,
lade. — Baion, 21-6-34. —
¡ nitres condicione quo es troben

LES SENYORES QUE DESITGIN
ADQUIRIR EL MES NOU EN GENERES DE TEMPORADA han de visitar

EL BARATO
puix que és rúnica casa que per aquesta
època continua rebent les darreres creacions de la moda

PERLINE, article llavorat amb seda, colora
llisos, a 2 pessetes el metre
TOILES seda Bemberg, colors fins, gran
assortiment, a 2'65 pessetes el metre
GRA DE SEDA, estampats de novetat,
gran assortiment, a 3 pessetes el metre

SEDES estampades, gran varietat de
dibuixos, a 2'50 pessetes el metre
ESCUMES SEDA, ric article per a mudar,
en colors, a 5 pessetes el metre

••••••••••••nn•••••n•••••nn•nn•n•

Servei bleteorológie
de Catalunya
INTUACIO 1111EN5IIAL ATINOSPERICA
D'EUROPA A LEE 7 110111• DEL DIA
25 Da AM DE 1834
NI ha Salteo primitas • l'out de
lit Wat Ig ritankuot, out peeduencon
toma asola I anda • gran part
di l'Oecitlint d'Europa, ilirincipalMint
• Franca 1 a Atol
A PAtlintle, da. da 5e Atoad fin.
a Itelit, companent la Pululas I
nora d'Arria, porslittlx ti ion
tema, ama col otra I temperaturas

nrllonts
• rbeirn olimenticl
de‘.s
c
forino
tocteono

caul-

de

altas per dominar patalea alto* quo

en
i
preciso
que
que ossegur
figuri
uno laman°
roc',6
s, olimentinteiarcament
complet,
jal
sols minerols se u sistemo
roqunisrne.
$e50°'
en vitom•xles
ssYrn
lo sexo creixenyo,
0551els preateqelxi conYmo

oonstitioulsan die centros, de ~tima, i 'ti a llalla I alta • los «montea« III« Apere,.
UTAT 11. TUPE
A CATALUNYA. A LIS VUfl

El toma ea in, pub • la malta%
«untara, al Pallan, I • la Albergaga domina col nucolds I boba.
En la. arara 24 horas ha plogut hegarament • Puigoordi, a Capaba I • la Negara Ribagorçana.
Tomp
ratima dable, a
Tara, 32 gnus; minima d'avul, 7
graos, a Nana.
Mea cantonan* del lempo •
Daraluns, • itu set, ron a la ea p .
calera as la primera peona.)

Acasrua po,ci ,jj pcndu,,n 0 u icunonde por de flnj1
Lacteada '4300, anorrecnur •• bofe degunIcr.b,.. flennen un.
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Amb extrets d'oh de fetge de bocallii, sense olor ni sabor

hie tinença i circulad() de gossos que el terini de pagaineut
perfode voluntari fineix el dia 30
d'aquest mes; fins a la data esmentada es pot satisfer
sense recàrrec de cap mena a
les oficines del carrer de PrOvenea, número 314, baixos, de les
deu del ma ti a la una de la tarda
i Os quatre a sis de la tarda.
L'arbltri sobre solar.. — El
conseller - regidor d'ingresaos,
Despeses i Patrimoni reitera l'advertiment fet, que havent-se
acabat el teimini per a pagar
a mh descompte l'arbitri sobre el
dels solars, estiguin o no
edifícala, els contrita/ente que
per qualsevol causa no hagin fel
efectius els rebuts del segon.
tercer i quarf trimestre de Cany
1933. poden retirar-los sonso
apremie de les Otioines de la Re'ca ptació Municipal, Passeig de
Pujarles, !Minera 1 , has al eha 3 0
del corrent. en el ben entes que
després de l'indicat termini
lliurats a l'Agencia executiva
els rebuts iinpagats per tal d'asser exigits per via d'apremi.
Reitera així mateix radvertiment que el dia 30 d'aquest roe l
(Miran els 15 dies naturals concedil s perqua bah; els cent ri!menta de Varhitri sobre el valor
dPiS solare, estiguin o no edificats, que no hagin salisfet cle
rebuts liquidat e en marits
l'expedient d'inclusió o be dele
substitutilis de quotes rectificades per acord d'aquest Ajentament, pugui efectuar el seit ingres al Negoriat de Solare.

Tribunals i jutjats
CAUSES VISTES AHIR

res:t

Abel amb dos mariners pel carrer del
Migdia, seas acostaren un hone
una dona, ele guata s'abalancaren del-1mm Temas i Ii robaren el rellotge
i el portamanedes.
Els seas rómpanos perseguiren els
!ladres, ale miele detingueren i els posaren a disposicie del jutjat. S'anomenen Joeep Aguilar Mille i Roser Biosca.
* La noticia va sorprendre diumenge una partida de (oc
en un rate de la barriada de Sants.
S'apropia de cinc-rentes pessetes en
plata i dels joras de cartea corresponents. L'amo del rafe fou detingut
i el5 jugadora denunciats.
* Al carrer de Sant Antoni de
Padua la malicia va detenir Climent
Crualla• i Carbonell. el qual portava
al damunt una pistola sense el conresponent permis. El Jutjat de guardia
l'ha processat d'acord amb la Ilei
(revire públic.

A la Seccia Primera es veje una
causa contra Joan Victeria i Carrasco, el qual es dedicava a robar
ebrias a l'estada de França. Per ésser reincidena el fiscal demanà que
li íos aplicada la pena de dos anys
de presa.
* A la Secció Segona, a porta
mancada i davant el tribunal del jurat, cornparegueren Joaquim 't'afea
Dato i Maria de l'Assumpció Torres. acusats d'abusos deshonesto'.
Foren condemnats pel tribunal de
dret, després del veredicte del (urat,
a dos anys, quatre mesas i un dia
pro cd
* A la Secaba Tercera es velé
una causa per róbatori contra Casimir Centelles i Narris Presea, els
quals anaren a robar en una torre
de Sant Gerrasi. L'endentä intentaren repetir 'operarle, pera foren
detinguts.
El fiscal sollicitä per a cada un
dells la pena de dos anys ¡ un rlia ASSENYALAMENTS
de presa pel robatori i 250 pessetes
PER A AVUI
de multa per ús de norm fals.
* A la Seccia Quarta es reuní el
I,urat per fallar una causa que se
AUDIENCIA TZRRITORI
seguia contra Distar Lozano per abuSala primera. — Interdicte: Angel
sos deehonestos. El veredicte
Rahola contra Eloi Pomés, Pobresa:
absolutori.
Vicenç López contra Maria Vila.
Majar quantia: Josep Claveguera.
Sala segona. — Divorci: Jaurne
TRIBUNAL D'URGENCIA
Charles Belp contra Laura Hernändez Hernandez i ministeri fiscal. JauMi comparegueren Pere Cot i Ea. nie Clotet Faura contra Joan Cloper. Ramon Montull i Clua i Signe tet Faura. Major quantia: Manuel
Sauer, acusats de desobediencia als Vilar contra Jesep Badia .
guàrdies. El fiscal. després de leA
AUDIENCIA PROVINCIAL
provee, va retirar racusaci6 que sostenia contra elle.
Secció primera. — Un jurat per
homicidi contra Joaquim Balero. Tres
orals per urgencia per temptativa de
robatori contra Joan Dornenec, Joan
VARIA
Antoni u ;asfaltan Abella. Un divorci. E. Eagunyä contra J. Ballara.
Sala donat compte al Jutjat de
Secció segona. — Un juras per asguardia que a la Clínica Coraehan sassinat frustrat contra Joan Ereiha mort Xavier Turull, a conseqüèn- a e.e.
cia de les lesions que es produí el
Seccia tercera. — Un oral per indissabte passat en explotar-li un coet jadea contra Francec Bagunyä.
a la me.
Seccie quarta.—Uri Oral per danys
* Trobant-se Josep Palea i Cases contra Alonso Garcia. Un oral per
al Pare, se li acostaren dos individuo, urgencia contra Eduard González,
els quals Ii tintaren duma mil pessetes per robatori i homicidi.
pel proeccliment de les mimes.
* Derni, dimecres, prendra posQuan els timadora marxaven amb sessin del sea cärrec el procurador
els diners, un guardia que a'havia general de la Generalitat, senyor Duadonat del fet els perseguí. En ar- ran d'Ocon.
ribar al Salé (le Pernil Galan i Gar* Al local simas a resquerra del
cía Hernindez, n'atrapa un, cl que Saló del Ple, entre aquest i el de la
portava les dues mil pessetes.
seccia segona, , sanstaHara aquesta setEl detingut, que s'anomena Decid mana la secretaria del dit Tribunal.
Orellana i Torres, ingressi a la
* Ha visita? el censar presiden?
presó.
de l'Audiència el presider del Tri* Mentre se punjan' Tornia bunal de Casa/tel.

i

Cursos Confer &w ies L'activitat política
A L'ATENEU BARCELONÉS
Conferencia del menee Fabra
Al saiO d'actes de l'Ateneu Barcelonés, davant un públic nombras i selecte, dona Pompeu Fabra la seca
conferencia sobre La neressitat d'eatudiar la prapia !lengua'', organitzada
per l'Escota d'AssistZnicia Social ¡bar
a la dona.
Heus aci un resum:
Generalmcnt, ets que s'adanen tard
que han d'aprendre el estala. es arenen
que aprendrel consisteix a saber l'nrtografia i la sintaxi i les regles generals de la morfalogia, i no n'aii ha
proa amb aixe. Cal aprendre també
el vocabulari, perquè catean tocant les
coneeqüencies d'en bilinguisme reaccionara a causa de no haver acahat
radquisicia del Ilenguauze.
Laadquisició del vocabulari és una
cosa que no s'aconsegueix en dos ,
tres o quatre anys. Quan un infant
comença a parlar no es que adquireixi el vocabulari, la qual cosa no
tindrä lloc fine alguns anys més [arfa
pula que ja salan ames les associaCI0713 que aupasen les flexiene verbale, no caldrà que aprengui totes les
ic,rmes dels verbs, sind que en cada
caz, eabra aplicar el mot °porta.
Cal aprendre desates ele Iligains.
akixe no és una casa de facil aprenentatge. sina que requereix nielt de
temps.
El nen que té la sort crasser dan
país unilingüe, en anar a l'escota es
troba que san parla el niateix llenguatge que a casa seca, continuant
aixi raprenentatge inicial. .a la nostra
terra no passa alai. L'infant, en anar
a l'escota, es traba amb que li parlen
en una !lengua que no és la seva,
la qual cosa ve a canstituir una interferencia en l'adquisició del llenguatge.
Triga rn a lt de tenles a saber. per
exemple , que la paraula blau ha de
subetituir la paraula "azur.
Lee paraules de dues Ilengüe: distintes. per semblante que siguin, no
tenen el mateas valor.
Per exemple , aixa ocorre ama, les
paraules anar i venir, que no coimadeixen anda les castellanes "ir" i "ve nir". pule que maltee atacarles r"ir castella es correspen arnb el nostre
venir.
El pare que té un infant de set o
vait anys que mala-deja amb dues o
trea liengiies esta malt estrantat, i
din: -El meu infant sap peques coses, pern les diu en dues o tres Ilengana."
Mes valdria que en sabes //Jebes
ami) un sol idioma.
Si s'examinen el: exercicia orals que
fan els infants dels paises unilingües,
hom pot apreciar que san infinitament
millar; que els deis infanta que pertanyen a paisos de parla bilingüe.
lth ha ceses que se saben dir únicainent en catala; altres en castellä i
catalä. Perd n'hi ha unes altres que
no se saben ni en l'una ni en l'abra
llena tia.
El nen catalä va a l'estola i el mestre ii duna una l'iza de cases i Ii diu,
per exemple, en el cant dels ocells,
que tal ocell quan canta diu tal cosa;
un altre. tal altra. I el mateix passa
en castelli. I el resultat Os que cuna
que l'infant ha sentit peque,: vegades
aquelles paraules, no sen recorda, i
diu únicament: canta.
La gent dels paises unilingües na
vecina gens en el sal' parlar. .4. Cctalunya, per temple, en canvi, quan
partem,
ob;erva una certa
Quan aprenem el catalä, cal apeendre no solament la gramática, 'ina
aprendre mollea paraules u aprendreles lié: el t'acabalara Cal saber mata
ser.
I caneé aprendre el catalá 'lo solament per un interès individual, sine
pel de la prapia Ilengua, pub; que és
una manera peculiar de parlar d'una
generarle. Si no s'acaba daprendre,
es l'idioma que en pateix, tota segada
que el; infants que vindrien haurien
d'aprendre el que han sentit, i (lanar
lloc a la desaparició de gran nombre
de paraules.
Com una conseqiiencia de l'ohlit en
qua teniem la nastra llengna. va etapobrir-se i va enlletgir-se. Fou enIluernada per la !lengua d'un altre
palde. Ara taus hi ha aquesta excusa,
pula que, gracies a esforç d'alguns.
aquella Ilengua empobrida s'ha transformar en una !lengua fina; en una
llengua recobrada.
Pasea a tot arrea, que a leu perennes diating:des na ele agrada de ter
el que fan els proletaris, i parlen una
Ilengua distinta de la seva. E5 una
gran equivocacin, puix que la gen,
l'ha de distingir de l'altra en parlar
Ini una llengua, mis que no pas parlar-ne una altra de caricaturesca.

No hi ha Ilengües boniques i Id ges, com la gent diu. No. La llengua
es el resultat dels que la parlen. fli
hauch, per exemple, una llenarla mes
refinada que una altea. Pera és refinada perqua la gent la hi ha (re. Si la
gent fina abandona el catalá , malanahmt podra dir que el catalä éis llei a
si han contribuit a ter-ni a causa de
no usar-lo.
Em deia un filetea franca!: "A
Franca no Imi ha ningú que no trohi
dar l'alemany. i en canvi no trobin
dele el castella. cssent alai qtue no
acorre tal cosa."
Acabaré resumint que as el que hern
d'entendre nosaltres per aprendre la
Mengua: l'hern d'aprendre, no solament des del punt de vista gramatical, sial, aprenent el vocabulari,, i enrimar així l'idioma.
Per a nosaltres, que ens preacumem
tant pel redreçament del nostre idioma, es de gran interés per a totes les
rlaases socials, imprimir-li la (tafiaele que el, habitante d'altres naa.-ions
han impres a les seres Ilengües.

Tómbola d'Acció Catalana

El Nucli iemeni d'A. C. R. ha eles
la seva Tómbola, que per cert ha sin.
gut un oran èxit. El Consell Directa' del Nilda en la Maposailitat de
donar les grade; per escrit a cada
un dele, (tunanta, poca de manifest el
seu recraciament a tot: el: cooperadors des cranuestes columnes.
Comitè Comarcal de Barcelona-Ciutat
Denla, dintecree, es reunira el Co.
mite Comarcal de Barcelona-Cimat a
dos quarts de vuit del vespre.
Consultori de la Joventut d'Acció

Catalana
E! vinent dijous. de mit a neu del

cesare, l'advocat ,Erectiti de la Javentut d'Accid Catalana, J. Boronat i
Recasens, evactrard totes les corral
tes aun els ailliats Ii facin.
Foment Catalä Republieä
PER A AVUI
del Poble Nou
El dissabte vinent sanaug,;;:a
Lyceum Club (Fontanella, isj. — anuesta entitat que té reatatge s a .a lea va conferencia per Verttura a la Rambla del Trionif, núm. 73. E.
Gaseo!. Tema: "El sentiment religiös Rudi Ferneal del Foment, que ja la
ala., die, que aetda, regalara la bande la (lona o Annie Bessanta,
dera de Ventilar en reate inaugural.
Societat Vincle Internacional d'Amistat. — A les lo a restatge. del
rtaferrissa, núClub Internacional (Po
UNIO SOCIALISTA DE
meros 7 i 9, primer). conferencia. nel
CATALUNYA
senyor Grau CamprIelacreu. Tema:
1-a Seccia del Clot cOnvoca es 5eUS
a La parla en la pan i en la guenra-.
afiliats a l'Assemblea general que
Studi Club (Laietana, 37). — A 5 les tindrá 'lec aval, dimarts, a les de-a
iaa30, conferencia pel (l e ctor Furia del vespre, al seu estatge social, VaRoig. Terna: "Idea de l'art segions lencia, .5;3. babeas.
ronceprió del; ariktes".
ATENEU REPUELICA
Ateneu Enciclopedia Sempre Avant.
En l'Ase-mi:u:ea g eneral de mein es
A les ae. el prefessor J. (ultra i Paco p rocedí a la renovada reglamentaria
donara una conferencia sobre "Loco- de arreas, i queda la Junta directiva
nernia catalana i espanyola. Elemerrits .le la segiient forma: President, Eduard
cantradictoris i !a seva desaparicia4n Layret: vice-president. Remen
tala econarnia
secretari. ,Toep Earnelt; rice -secretari, Rafe! Calba: tresorer, Lloren
Associació d'Idealistes Pu actics..— Gelabert:
comptador. Raiel Porquer;
A les 20, conferència pel doctor
Ii Mira, sobre el terna "Valor del vocals: Camil Róela Melcior Tarrala,
loseta
Sana.
Anarea S-avatella i MapsieoanäUsi en t'educa r i a
nuel Cachet.
Ateneu Popular de Gràcia (Salirse tun, 6). — A les 21 .30, conieracia
pel doctor alestre i Puig, sobre "La
Huna contra les malalties evitahlesa".
Ateneu Barcelonas. — A les a?,

PAQUITA!!!

conferència pel me s tres Manuel B,r4

—teman has pagui tornar a l'oficina
ganya. Tenia: -Les diverses tendaa-t amb les teces hemorroides?
—Abra era abans d'usar Posterisan.
cies de l'educada. musical-.
Des d'aleshares eni trobe perfectaCentre Catali d'Esquerra del Clon ment he , i ja mic estar asseguda tat
( (lon 72). — A Irs 22, canierenciat el temas q ue vulgua
pública pel sector afarti Barrera. Tel
fangar:la nessetes 4 .75. Sapecitar's.
ma: "Set mesas de conseller de Trea( nesaetes 6.no.
halt
De venla a tetes les farmàcies.

carros intercambiables,
tabulador automàtic, marginadors automàtics, tots
els altres avenços aconseIlats per la técnica i l'experiència, els millors materials, obrers especialitzats,
organització perfecta, i
bellesa de tintes

QUALITAT

sense les despeses lnutils
de transports, aduana i

PREU

agencies
construida a Barcelona ,
per obrers catalans, asse-,
gura el benestar a més de
300 families catalanes ....
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US FARAN DECIDIR PER 11.A

rt 40
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Fabrica: Pallars, 105, 107
Oficines: Via Laietana, 37

BARCELONA

LAI GRAN MARCA CATALANA

LA PLBLICITAT

laARCELONA
La Mar i
$EMAFOR DE !AM-HUID
Otservaclons meteoecilógiques:
sol ixent vent a E. liest', eercle semicobert; al mi:Idia S. E.
lambe frece, cel clar horitzons
boirosos, i a sol poneat S. (resquet, mar marejada da! S. E. i el
ccrele queda boirós.
Barbtnetre 754. — Termäinetre.

l'Aire

Al Dic. — El vaixell espanyol
"Sac 8", dels senyors Llonch, So-

rietet AnOnima.
Vaixells sortits. — Distancia
nasegada dels vaixells que hall
sortit: fora d'horitzó es troben

MOVIMENT D'AVIONS
AHIR

Aeredrom de l'AIr France. —
Procedent de Tolosa, a les 720
arriba l'avió amb correo, mercaderes i 1 passatger.
Procedent de Marsella, a les
7 08, arriba l'aviú amb correu,
mercaderes j cense passatgers.
Procedent de Casablanca a les

blea general ordinaria corresponent al finit exereici, en la qual
foren aprovats la Memòria i el
Balanç presentats per la Junta.
i es reelegf el Consell d'Administra ció, formal. aixf:
President honorar. Jaume Estallen Pagès; president, Josep
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CICLISME

Consideracions al marge dels Els esportius catalans es van adherir La XVI Volta Ciclista a Catalullya
ha estat guallyada per FitaIiä Rogora
darrers acaraments de lo
a tots els actes d'homenatüe
Una gran gernació acudí al Rtrc de Vicntjuic
Copa Davis
a Hans Gamper
a rebre els ciclist.e...;
La desfeta de Franca. El censen de la setmana
En la ja 'larga història del tenis
De cop, el pes bu massa tabule.
francas, !larga i gloriosa histor ia per El resultat fou el que tothom ja cocera, ben poques contrarietats honran ncia. BouSSUs es Ilanga a un entre superat la desfeta actual origiaaela nament severissim. El mas tener que
per la famosa copa Dalas.
mai cap jugador de tenis hagi suporEs veritat que el pas al professio- tat.
nalisme d'algun deis jugadora mes
Per hasier treballat molt (estarc
valuosos (Cochet sobretot) i la min- moral), ¡ per haver-ho fet a coasva de classe de certs elements consa- ciencia, millorS notablernent el seu
grats havien ocasionar un estar de joc.
crisi transitori, per() d'un temps enai
Per aquest cantó, bon resultat.
les performances de Boussus i la grao
Per hacer treballat massa (esforç
empenta del ¡creas Merlin havien arxe- material) i massa de presta, es gasta;
esa el to i la moral deis francesas. el cansament va poder mes que la
i horn esguardaaa ddlrue amb con- seva magnifica voluntat. Mal resultas
fianza les futuras actuacions dels equi- per aquesta altra banda.
piers seleccionats per a la copa llaPer ajara s ' ex p lica que a través
vis pensant que per malament que
la premsa haaritn tingut ocasió
anessin les coses França inscriuria el de
seguir els esforGos de Boussus, tan
seu nom a la final de la zona euro- de
precia, cienpea, i era no tan sols un comentari aviar jugador talentós,
cona desigual, nerviós i sense
sinó un fet descomptat que el gua- tífic,
com
una embarcació sense
control,
nyador de la lluita entaulada entre els timó que ha anat a parar sobre la
italiana i eis tatas hauria d'inclinarsorra d'una pista.
se davant les raquetes franceses.
França ha rebut enguany una lliçó
El triorni dels australiana, donas, seriosa.
Una Hipa que tot fa preha deixat els francesas en un estat veure que sabrá aprofitar.
d'aclaparament tan gran i ha produit
França té unes reserves tenistiques
una impressió tan passima que
aquests dies hont pot Ilegir a la prem- molt importants. 1 encara cornada
sa de la vaina nació tacs d'atenció amb un amador formidable: Remad
Lacoste, que estima el tenis amb una
COM aquesta:
freda i segura i durable.
"L'equip francas ha estat eliminat passiónostre
parer és que Uretra i
El
de la competició de la copa Davis. Brugnon
poden encara aportar a la
Cal que hom no transiormi aquesta batalla llar comprensió táctica, Ilur
nnegable desiela en un dol nacio- experiència, que és molt estimable.
nal. Cal no donar als resultats asparEs precis, parea preparar tot setius altre valor que el que mereixen. guit no solament jugadors, sine
;La qual cosa no vol dir que la equipe,.
Federació Francesa de Labn-Tenis
La fórmula de la copa Davis
hag i de deamteres sar. se de la prel'existencia dins un camp de
parada de l'equip francas per als
dos bons jugadora de singles de calor
matas elirninatoris de 1933!"
de dues raquetas que
Realment, França, en la història aproximada,
apleguin ala seas esioraos i denla als
de la copa Davis 1 934, ha fet un companys de "simrgles' ami dia de
modest pape: de comparsa, tot 1 ha- repito, d'asurada.
ver oefensat el terreny pam a paro,
Tot aixa pot obtenir-se amb la
malgrat hacer estar batuda per la voluntat
i l'entusiarme.
mínima diferencia.
• • •
Txecoslovàquia infinitament mas
afavorida pel sorteig, jugara una final
.australia jugara contra Txecosloa ;a qual França no ha pogut arribar. vaquia la final de la zona europea
L'esport repeteix sempre la seva de la copa a Praga.
Ilieó. Els pedradas d'asea adormen.
Mentrestant hi ha un comas d'esHorn resta extasiar davant els predi- pera fet a posta perqua hom pugui
gis que asseguren les victòries i es jugar els campionats de Wimbled011,
deinen inactius aquella valors que po- que aquest any tindran un interés
driem dir de reforç.
excepcional.
No es creu en la vulnerabilitat deis
Seguirem tenint els nostres lectora
al corrent de tots e:s fets d'imporEs evident que els anys que &han tancia que ofereixi el tenis internados
passat entonant cazarles de lloanca cal.
al màgic Coches i al "bondissant"
e
Socorra han taust per a l'avenir clal
tenis francas el pitjor dels mals.
No és únicament per Crasvford EL CONSELL DE LA SETMANA
Per a "sacar" no llanceu mai la
per Mac Grath que l'abnegat Bausano, més actiu que Fabella din; lei- pilota massa enlaire. No contribuir à
xarn, ha estat batut. Ha estat batut a rexit del vostre servei en can cas.
lambe' pel pas feixuc de tots aguara
La m;llor fórmula és batre-la just
darrers anys, en els quais eis grana al punk en qué ha perdut la foro
mosqueters del tenis francés ofegaven ascensianal i va a iniciar la davallada.
teta la seca carrera confinant-lo en Es a dir: al punt mart.
un segun pla, d'eterna espera, com
Cedes SINDREIJ
si fos un valor al qual manqués quelcom per a ter la mida.
Es precis ;Sanear a l'aspa; rocen
quan is menut i t é el volar feble. Es
Ilavors quan es formara i esdevindra
apta per a preparar-se per a l'esfore
que niés tard hom podrá exigir-J.
Voler tenir-lo engabiat i al cap d'una
llarga etapa d'empresonament exigirli el mateix rendiment que a aquell
que ¿ha anar curtíais en les Visite:
de cada dia , és perdre el tenlos i exposar-lo a una derrota carta.
Pobre Boussusl... El dissabte passat
no havia jugar mai encara cap partir
LA PREFERIDA
de la copa Davis, i tenia, en canvi,
DELS CAMPIONS
clavara d'ell la responsabilitat maxi- PRIMA IISPICIALII OUNIANT LA VOLTA
ma del resultat del mata.
COPAERO,
BAROOLONA Talél. 11113 37

Atletismo

,3. Gallego, FA EET. r7 tú. 25 s. 1-5.
1.5 00 metres Bitas
a. Camas, Barcelona, 4 m. 33 s. z-5.
2. Eles, Junior, 4 nm. 37 s.
3. Nogués, C. A. Martillarle.

CAMPIONAT DE CATALUNYA
DE JUNIORS

aoe meces !lisos

(Darrera jornada)
El diumenge a la tarda, van tenIr
lloc a l'Estadi de Montjuic, les darreres proves deis Campionats de Catalanya de juniors.

1. Bertran, U. E. G. Badalona,
53 s 4-5.
2. Cabús, Laittania.
3. Vilaplana, C. A. Martinent.

200 marres !liaos
El Junior F. C. va resultar vent. Rodríguez, Juniar. 23 5. 4-5.
cedor per equipa, per una diferencia
2. (Mena, Natura.
remarcable damunt el sea immediat
a. Minillas. Junior.
seguidor, el F. C. Barcelona.
per loe metres, reamplaçaments
L'organització de les diverses jornadas d'aquests Campionats, que ha
I. Junior, F. C. (Miralles, Redelanat a cárrec deis entu s iastas ele- guea. Co rra ggia i D e L una ). 47 si 4-3
ments de la Federació Catalana clAt2. Barcelona Universitarv Club.
lerisme, va mereixer el beneplacit dels 3. Centre Excursion:sta Natura.
esportius.
PuntuaciO total
Els resultats de les preves celebrat. J'estor. 79 $ punts.
rles durant aqueas/ jornada slsrrera
2. F. C. Barcelona. 50.
foren els seguerns:
3. C. E. Natura. 38.
Alçaria
4.
C. E. Laietinia. de Matar& 25.
a. Garangou, Laierania, i ass. 60.
5. C. I). Júpiter. 15.
2. Staat, Natura. I in.
3. De Luna, Junior. t m. S.
Llargària
1. Manzanares, Barcelona, 6 an. oo.
1. Jiménez, Júpiter. 5 m.
Asara dimarts. Tarda. 115
3. Vida). L lei da, 5 m. 04.
400 metres tanques, final
°LASO 00ITIA
Pratmarsó. Junior. a ni. t s. 4-5.

Frontó Principal Palace

a.

«dura

2. Miralles, Barcelana.

3. Gil. Badalona.
Disc
s. Jiménez. Júpiter, 30 m. 01.
2. Gascón, ßenC, 27 co. 82.
3, afiranes, junior, ay asa 30.
3. 000 m'eres Risa
t. Salté, Barcelona, ab an. 54 3. 4-3.
2. Sánchez. Nurmi. t6 m. 57 s. 1.5.
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En un partit no molt brillant, el Barcelona va batre l'Athletic de Bilbao Mariä Caiiardo fou, malgrat els s'.eas contraieznpä,
per quatre gols a dos
el primer nacional cias slicat
En el matx entre veterans, el Barcelona va vencer el Sabadell, per quatre Per =lona va vènecr Itälia, sei (da de Bggica;
gols a un, després d'una lluita molt reeixida

El President de la Generalitat va ésser Ilargament ovacionat
A Girona, una selecció catalana va empatar amb el Brasil, a dos gols
Un triomf merescut del Barcelona sobre l'Athietic
Bilbao, per quatre gos a dos
A parar de la victSria que el Barcelona va obtenir sobre l'equip bilbaf,
els espectadors que hi axsistiren van
eixir un xic decebuts de les i nc i d en
eies de la lluita. Aquerta cegada els
assistents na van poder delectar-se
amb el joc elegant i rapid deis jugadora del nord, i per altea banda tauspoc amb una actuació gaire brillant
del seu equip favOrit. Aixa té, pera,
una explicació. Ens trobem a finals
de temporada, amb la resistencia física del; jugadora esgotada per cornplet per la sarie inacabable de partas que han hagut de disputar, i coral
és natural, si el mata no té un interés ben visible, perquè això no s'improvisa, ha de passar forçosament el
que va ocórrer diumenge al camp
Les Corta.
La lluita va transcórrer actuare en

gran apatia. El; jugador, no s ' eSt0T-

çaven perqua les sa y as jugadas fossin
el Illé3 perfectas possible, sinó que
es va jugar amb un entusiasme ben
relatiu. Al primer temps. ¡Den:s. va reflectir mes aquesta característica.
Anth el resultar de dos gol s a un f a
al Barcelona es va arribar al-vorables
descans E partit es va iniciar una
vegarla l'asdoneta d'E/I Canudes va
llançar al mig del camp la bala de
inc. Naturaimeot que a:xi) Vd isser
un acta merament espectacular. pub:
que el parta es va jugar amb una
bala que ja feia estona que voltava
pel terreny de joc. Previ el llama.
ment del a kick- oli a pel fill de l'homenatjat, el Barcelona va posar en
moviment el joc. Ben aviar ISAthletic,
per mitjim d'Iraragorri, va trametre un
tret perillós. Immediatament el Barcelona va contraatacar. Trujillo va
passar llarg a Morera, el qual va cedir a Raich la bala, que desores de
trametre un tres que el pal Va tornar.
va rematar novament per a assolir el
primer pum. El joc va continuar amb
lleuger domini del Barcelona. L'AthIetic jugava amb no suelta cobenia
en les SeNT: !Mie s . Quan partävern
34 minuta de joc. un avans bilbai va
asser interceptat per Arana amb les
mana, dins de lirea. El Barcelona va
isser castigas ami) penalty. Tirat per
Iraragorri. i desviar neugerament per
Nogués. va establir l'empat. Per uns
moments va remblar que el joc tendia a esdevenir mis interexsant. Perb
això no va passar d'Ssser una supo-

cola, amb aquell estil que ;antes ovacions Ii havia prodigas. Cal dir, petis,
que Fovacie mis important de trda
la jornada va ésser dedirada a ell
Sanno també, anal, el sets a pee, pesar' .
va recordar en algun moment el seu
brillant inc.
El primer temps va finalitzar amb
empat a un gol. Els marcadora foren
Alcántara. pel Barcelona, i Domanech, pel Sabadell. Al seston tensos,
.•lcantara ya marcar tres punts mes.
Durant el transcurs del part:t es va
guardar un minut de silenci en honrenatge Si gran esportiu deraparcgut
Hans Campar, el bust del qual, mar
tard, va es:s er vahar de flors, per ramells de l'Atbletic i del Barcelona.
Eis equips es van formar de la següent manera:
Sabadell: Estruch, Estruch 11, Cahado, Tena. Devesa, Fan, Vinyes,
Bertran, Domènech, Grau i Castellet
(a la segona para també va actuar
Tena II).
Barcelona: Mark., Ide s prés Bruguara), Coma, Galicia. Anua Sanxn.
Baonza (despréa Blanco), Vinvals,
Mallornui, Vicene Martínez. Al.canrara Sagi.
L'ACTE DE DONAR EL NOM
DE JOAN GAMPER A L'ANTIC
CARRER DE CR1SANTEMS
_tia regada M'ahusar el partIt, el
oimlie va envair per complet
carrer de Crisantems, que aflueix al
canso de I.es Corts. i que havia de
portar dintre breus momentr el ion:
del gran cata!: de fet, loan Gamper.
L'arribada dal President de la Gene'
ralitat i de la familia de l'homenatjat.
del cònsol de Suissa i altres autoritats i e:culear oficial y a arre r saludada amb una imponent ovacids.
Assistiren a aquest acre l'honorable
President de la Generalitat. senyor

Companys, i el reo secretari senyor
Alavedra; el conseller-regidor Senyüt
Dernades, en representació de l'alcalde; el ores:citar del E. C. Barcelona.
senvor Coma: el conseller-recidor se-

Duran-Reynals; els consellers
sensmrs Oliva, Pumarola i Junyent:
la senyora vidna de Joan Gamper; Cl
vice-cransol de Suissa, senyar Gosenbach, i la seva senvora: el cap de Cerirnonial de l'Ajuntament. senyor
Puirtsforninecia ¡ el president del Sindicat de Periodistas Esportinr.
nyor Nada: i Illanch.
El conseller-regidor Vicenç Bernades. en representació de la clutat, va
descobrir la lápida que rlóna el nmin
de _loan Gamper. Parli despeas el
canso' de Suissa, senyor Gosenbach,
per regraciar l'Immenatge que es
tributava a un compatriota sea, en
norn propi i de la rusa familia. Abans
el senyor Coma. presidant del Bar!
calcina. lambe va posar de inan'test
la tasca que hacia portat a cap el
primer president del Club blau-grana.
Finalment es dirporä a parlar el
President de la Generalitzt, san; eaConmanys, que fan entusiasticaMent
nyo-r

sició. Quan mancaven minuts pel
descans. Morera va estar interceptar
anth duresa. i es va assenyalar coa
iranc. Enecutat pel mateix jugador, i
malgrat la barrera que s'havia fortnat
al san davant, va barre lzpizua ti trat
tret invisible.
Al segon tenias, i fins transcorreant de la meitat, la Hurta 11(1 va augmentar en interès, al cap dc 37 nunuts, una centrada protedent de CaLanas, rematada per Gaiburu, va ovacionar.
El President llinrA rarnell de
transformar-se en el tercer gol local.
Tres minuts me, tard, las tret creuat flors a la aenyora vírlua it Gamper,
digné seguirlament aquestes paraude Bata baria novarnent NoguSs, per
tal que la dife.rencia ios la mateixa. les:
El Govern s'honora adherint-se
va
minuta,
Raich
l'ere al cap de 42
l'acte d'homersatge a Joan (amper, i
aconseguir un non gol.
En el referent a actuacions indivi- en aquest lionrenatge l'acompanyen
duals, de l'Athletic cal esmentar a tots els cintadams de Catalunya.
Säpiga el senyor causal de Suissa
Iraragorri i Urquizu. Del Barcelona,
Raids, Morera i Nogués. L'arbitrarge que el poble catala estima i admira
poble suis tan esrencialment demoel
el
pläcid
ccm
del senyar Baonza, tan
crätic i Ii ret el tribut de la seva sin>
parat.
Al partir hi varen assistir el Pre- patia.
Aquest acte demostra que ala casident de la Generalitat. la senyora
(,amper anml, ls seus dos fills, el di- talana estimena no els que vallen a
putat senyor Sunyol, els consellers subjectar-nos, sina els que vénen a
senyors Duran•Reynals i Bernades i honorar-nos ami, 1! irr trehall.
No hem de descarar l'obra esporel cOnsol de Suissa. I.a rabuda del
senyor Companys va asser molt afec- tira. Catalunya és Una ánima forra i
amb
els moches amb ten sió pel que
tuosa.
Els equips es van arrenglerar da la pu gui venir.
Senyar camal de Suissa: els que
següent manera:
Athlatit: lepizus. Oceja, Urquizu fem aquest hamcnatge samt nosaltres
(després Luis). Cilaurren. aluguerza. els catalanr, ben ratalans!
I..a multitud treinta en una ovaci n'n
Raherto. Lafuente Mesaras Elice),
Iraragorri, Bata, alcintialuniz i Go- cine dura !larga catana, ovan) que es
repeti en pujar a l'antomebil el serortiza.
Barcelona: Naguas, Salé, Arana. nyor Companys.
Seguidament es dona lacte per
Santos. Losvinger. Lecuona. Vensoldra, Trujillo stlespré s Goiburul. acaban.
Raicla Morera i ( abancs.

ONCINS

Una selecció catalana i l'equip del Brasil empaten a
dos gols
El Barcelona vencedor del
("j uma. 25. .,-- L'expectadO que un
Sabadell per quatre a un partir com el pre sent havia desvetllar
EL PARTIT DE VETERANS

totes le; contraste s gironines ha
quedar demostrada aquesta tarda isi
molt abans de l'hora assenyalada per
a començar el matx. Aixis vol dir
que l'Estadi de Vista Alegre va venres concorregut com mai no shavia
visa la qual cosa dentostra ecan
des y etllant-se, gräcies al Girona, el
palie futbolista de totsts aquelles

Aquest partit, que es va jugar ante.
riorment al del Barcelona-Athiatie, va
arrenglerar davant per davant les figures
mili destacadas del futbol parrar. I.a
Iluita, per l'a i-licitas que oferia
neacio d'Aleintara i Sanan. entre altres, era esperarla amb forea Mueres.
Velera dir que els e r pectadors, a pesar de la calor que hagueren de su-

a

portar, no es sal percha al poder
presenciar aquest partir. N'al a dir que,
si en conjunt no va és as, una exhibicis', d'una gran classe de joc, no
obstant hom va poder constatar la
veraritat d'aquella dita de que "alta en
n'hi ha hagut sernpre en queda". Aixa
en % lio van drommtrar Alcántara t
Sanar", principalment el primer Al
segon temps, cl gran tostador d'antany, el plasntader de l'espectartilaritat en la jugada, va aconseguir tres

contrades.
El partit ha estar bo: una rosa sor.
arenent que ha deixat entusiasmar el
públic. La primera part ha singar
moments d'un interes vis], peto', la
segona part ha estat, encara, una
cosa molt superior. gräsies a l'es forc
me un i altre eqnip efectuaren, est o rç qu e ha continuas fins al damamontent de la IlMta.
Tothom n'ha sortit molt satisfet,

ns

gua
u i.ay
it gt on
xdb batiráe$ pi.ruetsb.erna
al

Han assisrit al partir el comissari de Genera:iras. senyor Puig
Pujadas: l'alcalde de Girona. senyor
Tomas; el comissari d'Ordre
nen>-or Primera, i altres personalitats
locals.
El collegiat senyor Santiago ordena Varrenglerament dels equipa, els
quals ho fan aixi:
Catalunya: Furnier, Farré, Torredeilot, Marti, SoI6, Cristià, Prat, Calvet. Gual, Barcelé i Domenech.
Brasil: Padeo sa, Silva, Luz, Aria',
Martín, Canalli, Luissinho, Wa d emar, Armando. Leo- randas i Patesco.
L'alcalde de la ciutat, senyor Tornas, té cura de tirar el kik-hoff,
i és objecte d'una gran ovació.
Els quinze primer; miaus; de joc
han estat es mes fluixos de l'encontre. No ha trigat, perca, el joc a fer5e nl é ssru, i el dontini ha sofert
alternatives conipletament oposades.
Al cap de vint-iscinc minuta de
joc, BarcelmS ha aconseguit el primer
gol cataiä, el qual ha estar obtingut
'1 uns nritja volta espléndida, i
acollit amb una o vació formidable.
Deu minuta després el matera jugador, aprolatant una centrada de Pm
ha tirar ums gran nur, que ha passat
ran del travesser. A continuació
anotern una gran jugada de Pasesca,
que ha finahtzat a kick. 1 amb joc
altern sala arribar al deacans.
EI segon temps ha resultas, en conSant, uralt mes esnotiu que l'anterior.
Al cap de cinc minuts, una centrada
cie Domen«. Ella rematada Gual
ran de pal. El joc es ma per moments
mes viu i interessant, i als ¿co mi-

per Clubs, el F. C. Barcelona. -- Rogora s'adjudicä
igualment el Gran Premi de Muntanya
Cansí del circuit de Mentja,e, refern novarnent l'alegre avi nguda deis
"espárregs - . Asui, igualment que (liadas passades. el bel: paraseig viu altres rnoments d'efervescència esportiva. Dintre m'auca horcos ärerbaran
els corredora de la XVI Vana Ciclista a Catalunya. i els bons morriss baraelonins. s'apressen a testisnoniar-los la seva simpatia i adrairació
Per la gran proesa que han realitzat
Situats e nel liac catana, fem un
mas entre els mona centenara d'afi.
cionata i com eils... eaperem... I al
voltant nostre, sentim tota classe d c
contentaras, pronóstics i considerasaans, sobre l'actuacia dels corredors.
Nosaltres hi voiem d:r la nostra,
pera un definaiu-Permeti'm jo Ii 110
explicara - ens fa callar i obtem per
esperar que la real:tat cris ho acia-

reixi.

lana cursa ciclista (Mantil, de nenanenes, ens distreu bastant. Menuts
que pugen amb gran dent. Pot ésser
que aquests que asa,: solament ens
distreuen, sIguat eis campions que

derna amalaud:rein amb entus.asme.
llerpres l'Associació de Motoristes
ella obsequia amb una cursa. Altra
;segada sentan el roncar del tuotar
per sobre el pavirnent del circuir i
zurnem a veure passar brunzents per
davant nostre, uns honres que sobre
una máquina i cuirassats de cap a
ocas, vaa donant has a quinze voltes.
En acabar sanen eta noma de Moixó,
GIS: i Sittno, C0111 a guanyadors en les

resaectives earegorIes.
Falta poc per !arribada deis corredors i Van:mas:e va creinent per moment s . En començar estás:cm relativament alunl es, ara ja acusem e:s
inevaables cep; de colze i alguna trepitjada, seguider, paró, del
curresponent "pernoneu".
1 nosaltrea perdonen] i és aleshorea
nuta-, Leonidas, d'una centrada de
Patenta ha aconseguit l'etapas. No quan comprenern la mala mirada que
fa
poc ens ha dirigir el senyor del
han defallit pas els catalans, i bona
costar. Res, tot sigui per be de l'esprova d'arad és que, als divuit mi- pora
nuts, una centrada de Domènech, reCanicncen d'arribar els cauces segui.
matada per Catara valia a Catalunya dors de la vara.
el sea segon gol. Tot seguit. Gua:
La cosa comença a caldejar-se. Es
ha tallar una Isona ocasió per a mar- caps de la policia donen les darreres
car. Al cap de vint-i-cinc uoa ordres als subordinat', rerpeste a la
passada de Martín a Patesco ha pro- forma com vigilara:1 l'arribada. Entre
duït l'empat. Cinc minuts Inés tard
fan tots el; prepa--nadoriseg
unes mans de Silva dintre Farra, han radias a fi de rebre dignanient els
estas saneionades per l'arbitre amb »tus "poulains" i nosaltres no sabent
un penal. Aquest castra no l'han Une fer, en 3 roseguem una a:tra
ve:agur acceptar els brasilers, i shan
De sobre sena u:I xiulet. i per la
retirar del catnp de joc. A: cap de
poc temps, el delegat de Faquir) fa- porta de la plaça Espanya entren a:
raster ha sortit al terreny per tal de circuir de Montjuic els supera:venta
la dura prova.
disculpar els jugadors, i aquests s'han deVan
an do; escarnots, en ei primer,
reintegrat al joc. El penal Ita estar
vaa
llancas per Soler, i ha sortit alt. Als molt més gros que el segon, hi
les
primeras
En el aegon,
darrers moments del part.t slia le- els liarais quefigures.
sense
ésser
primeras
sionar Barceló, i l'ha substituit Cla- ,gtires han fet com ells, tota
la volta.
ra per breus moments.
Davant riostra amanso el primer grill,
El partim ha finalitzat amb el rebuats, colrat ir pel 301 t pel veta de
sultar d'ernpat a do; aula.
Ics carreteres catalanes, pera amb
La copa cedida per l'.-1.juntament legrIa als un; i la aatisfaccia dan
ha estar lliurada per miss Catalunya deure acomplcrt.
a l'equip cataia, per haver amarais venAleshores, comencen el dur apiles
cedor en esser-li favorables tia cOr- de la volta, ein forma de deu llargur
ners (cinc a dos).
vcdres al circuir. que una prima de
• ms •
500 pessetcs anima considerablemem.
Els jugadora brasilers han demosA Nicolau serulsla que ii agraden 1
trar una majar técnica que els nos- fa tots els possible; per a quedar-setres; pares aquests els han sobrepujar les. A cada %adra es baralla m'ab els
en entusiasme. A Inés, reiectivitat nitres corredora 1 a la fi se surt
dels nostres jugadora ha estat su- la seca.
ES veu la nota simpàtica del sacriperior, car eis perdis han- estat més
al mara brasiler que no pas al català, fici personal d'un corredor vera el
amb un xic mea de soez, la victória company al qual la desgracia impossibilita de icr carn cls altres.
liauria estar per a dl s.
Pastor, despreciant una atillor clasDels brasilers slan distinga Waldelirar, Luissinho. Silva i Patescko. siiicasió. fa de remolc a lt ontee. que
valer-se per la seca cama fe1 del; catalana Barceló, Cristià i no porEls
es p ectadora, tan sensibles
sida.
l'rat. En conjunt, la ratlla mitjana ha com
sentarte. aplaudeixen a cada volta
estat la millar. - Oliva.
anuesta g esta d'eanortivitat i companvoma fina q ue a la .21.12ftd vaina els
El Torneig de l'romoció areanitzadors obliguen a Montes a
La jornada de diumenge, pcnúltima retirar-se.
En les. voltea seguents, uns anlaude la competici.'s tingue una sorpres
sa: la derrota ;oferta pel capdavan- (Enrama ens deien que Pastor passava
rinvantent. Peral les sunparies. les
ter en terreny de Graneillers.
Aquesta ensopegada representa pal •creaules d'encoratjament i la MC5 fercoral Badalona posar-se a un pum de ina ovació taren dedicadas al gran
Csfiardo. per Is
distancia del san seguidor inunediat, redor catalä Marra
que
deesportivitat
i
fermesa
gran
el Terrassa. diferancia que saldrá que
en les innombrables des g radiumenge que ve es ventili al darrer mostea
cies nue sofri en el transcurs de 13
partir, que s'escau jugar-lo els dos [Ur‘ä.
clubs.
Es classifica en quart lloc ele fa
Els altres partits donaren un re- c'as .,, ; fiz. ae n •ç general i primer dels nasultas previst.
cianals. nnan hauria on g ur nuedar
molt millor. D'altres. al seu lloc.
s'Isaurien retiras, pera ell staui IlniLa puntuació
tant contra tata dissart perqué es din
j. G. E. P. F. C. F. Mar:a Caaarda i perque és un camnfr, ratala.
Els corredara han ter ja les nctl
Badalona
o 6 a 2 17 ta 13
Trua",
9 5 2 1 28 15 12 voIter i emprenen la darrera. Aviar
Gra trailer:
9 5 r 3 23 ta ti , ' acabara una cursa que ha durat
Santa
9 4 0 5 15 20 8 vira dies: lanimacia arriba al seu
culminant. Del viratge del narPa lafruaell
9 2 5 5 /3 29 5 punt
Martinenc
o 2 I 5 13 20 5 ren de Lleida surten ras corredars.
emprenen el darrer sesprint".
el seu darrer &ora, ¡ en el) posen
toses les forces que els resten. `alaren compacte grup, i tres d'clls
Totes les notes pregades sea
r • avancen un matee: aiin Nicoara.
Facuriet i ( ' m'a
n do. Poca mennents
han d'ésser trameses
&ames es abaixada la bandera d'aratalà i ahans de les nou ribada antnig d'una sarollosa ovació.
Eis jutges donen vencedor de l'etadel vespre, a la Iterlacció. pa
Escaries. Eins aquí l'organitaaeio
ha
estat la millor de les efectuadas
Corts Catalanes, 5 g0, Le,
fina ara: però a partir d'aquest inoLes d'esports, a Barbari, 11 ment es ja del tot Impossible con-

tneonnir. lentusiaszne del pablic. Es trencat e) cardó
policies, els copectadors es Urbana a felicitar els seas
aiavorita eninaa del més gran traes
Els guanya( ara san portats a le;
autocitats. de la; quals reben la feacitació de la ci atar.
Nosaltres, per- no ésser menys, ens
entafurem al Trisa. i procurem cercar el nostre ca atariä Caí. ardo
és al mig d'un compacte grup
condicionals, d'o rganitzadors i de polides, toas ella en interessant "cokrail". Per fi pon am arribar a primera
fila i usara/ nb gran satisiaccib
aquella espatlla que s'ha passat tantes hores corba ea sobre la bicicleta 1 que ara est rebent l'admiracla
i simpatia de /ora els esportius,
principalment del 'a catalana.
Volfern que ens digués alguna cosa
per als abarres leattors, perb es materiaiment imposs'ible. Nosaltres proa
fem mollea pregu ates, peres com que
ens les hem de r :partir entre molts,
acabem solament per escoltar.
-Mai no he a tt una cursa arará
mas desgracia que aquesta; semblava talment que tot s'hagués conjura:
per a fer-me que lt.r ma:ament:
rebentades de gor asts i de trenci•
rrentr de cadenas n'he solera diverSos, i amxò ha esta: la causa que ti
hagi pogut fer mis bon papar. Venrem si a la Volta a, Franaa no estas
tan de desgracia i puc fer el que
ara l'adversisat cmli ca privar de fer.
Una enmanta ens sirva més Iluny
del que voidriern; qi tan tornem a recuperar el nastre Ilc re, Caaardo par:a
dels seus contrinca ets. Traba mor
boas Rogora, Sella i Deloor. Entre
el grup s'obre cansí seta menuda, sise
es llanca als bracea de Cagardo: e;
la seva iilla. El gran campió l'agatm,
:a besa, se la pesa a les espatiles,
i pare i iilla deixen. el circuir de
Montjuic, aeguits duta gran nombre
dancondicionala, que ap laude:Jet:a (re- -

creguts qu'e ja hem ansla nostra tasca, lo. -. nant un nots
de la rarada humana. c'esemboquent
a la plaça d'Espanya. liasaa acabar
la XVI "olla Ciclista die Catalunsio.
Fina: l'any que ve!
An tani TRIGO

ntic5s,
Noaltres,
hat

LA DESENA 1 DA 1ZREPA
ETAPA
Iban% de la surtida del s earredcrs
ala vcatants de l'Ajuntame at de Ter.
russa estaven ocupats per una gral
gentada, desitjosa de pre manejar

sortida dels supervivents d'aqueta
isue ntzyeana adiará de la Voltal a CunaEn efectuar-ce la garrida, vis corre-

dors sCa acomiadats amb visq usa i
den coratjament. Lar auardie,. motora.tes adscrits a: Departament d a Circulació de l'Ajuntament de Barce. otra renta
cura d'ola: ir pos entre la n tAtitud, i
csmenca la darrera etapa a tul tren
(oraa accelerat .
D aquesta manara, seise cap abra vas
reeorrem els quaranta ouileinias
tres aproximats que sepz.ren Terrasso
del Parc de Montjuic, passant per 1';luid, Malinns de Reí, Camelia i entrada
per Collblanc, on er formen dos grup':
el primer, amb gairebé la total:ta t
corredora, i un segon. que el formen set
van, els quals entraren al r. O ana.:
circuir del Para de alantjuic, dis
se a fer les deu voltea correspo: tonts.
CLraSSIFICACIO DF. LA Da i.P.R.;•
RA
TERRASS.alf.AARPCATaLONA

•
(So cita:ame:res)
Era-mica 2 I/. 23 M.
Calaardo. 2 h. 23 in. 7 s.
R..atara, 2 .h. 23 m. 7 5.
Ex-deqUO Nicolati. armario, Cas
vesi. Cardona. A. Deler. Dig.nef, C. S /eloor. Romannati, Alvarez Sella. I: 's
Carteas Pages i Tudela. tosa en 2
23 m. 7 t.

jiManet, 2 h. 24 M. 20 s.
Blanca a h. 24 m. 20 s.
Llecuarcl, 2 h. 24 m. 32 s.; Navata
2 h. aa mir. 45 s.; Xumet. u Ir, 25 In. 5 s.;
Carcel. ah. 25 M. 5 ß ; Ciascon, 2 h. ;5
m. 5 s. Tubau, a 11. 25 ro. 50 5.: Got
genola. ,a h. 25 in. 5o s.: Eaiont Esbns.
iiagual lampa); Canalla, 2 1/. 26 nt
s .; China, 2 h. 26 rn. 35 s.; Barher,'. 2
. 2„72:11 1)2,5st r,.i,„
,he„
; 1.20Tet
2h. A2r7r a inr:iLo 5s5ilsa,ma:Y
F. Eigre ces Maten. E:almas, tots en 2
1, 23 IV. 10 s.; Larrinea. 2 11. 28 111.
23 1. ;
y :t. CO 2 h. 20 ni.; POIN, en
2 h.
:e. 15 g .: Pau. 1 h. 20 m. 20
Suarez, Lónage, em 2 II. 20 m. 50 5.: Ma-

2e

tuns, Rui:a Trillo, Ilevia. Bueno, alarti•nnn•n
e•IMMIma

FRO/ITC1 NOVVTATS
rifirA9TS
Ta•d a. • leo 4:
F :C.N2417E2
LE.IONA
contra
GAS 2 RATA Itt - NAR0U I
el • , 5. 1 0' 16
VRIUGA - PASAN,
centra
11Zr.0 Lamer - JAUFI EGUI

e

LA

enarls, 26 de juny de lee e
• en eeerador, Pastor, 011er, 2 h. 30 tie
Yoldi, Vaquee, 2h. 31 ni.; Frosih 31 m. 55 s : Crees, 2 h. 32 ni.
Murall, Temer, Montes. 2 Si. 33
RS.
jl...ASSIFICACIO GENERAL
7.,:10Z a, Italia. cicle Läzaro, 1.416 quie:res, en 45 Si. 36 n1. 7 s.; promedi,
•: per hora (rècord de la prova).
Deloser, belga, cicle Catal unya, 45
a ra. 13 s.

Un eeport novell

Kayak Club

de Catalunya

11

PUDLIOITAT

dable avantätge sobre el eontrincant,
arriba a la meta.
Segona prova de iols a guatee remers. Es posen en linia els equips
Goula-Picher i Pasqual-Castellví.
Cal remarcar en aquesta prova el
domini absolut de l'equip Goula-PiCaer. De g emida ¿ene tot segnit la
sensacie d'estar perfectament entrenat i dispociat a guanyar. Abans d'arribar a la primera virada van a primer
lloc. Des de la sortida prenen tont
d'avantatge que la lluita perd interes
Pes Aliene equipo, tripulats per Escanilla, bot "Salou". i Pui g , bot "Marques", prenen la sortida en últim
bloc. He fan a gran tren, i arrihen
igualats a la primera virada. Pot
abans de la segona l'equip d'En Puig
Os retira.

SOLER 1 TOR111

Fa cosa dune tres o guatee anys que de les itägines de la premsa esque et desenvolupament de l'acam- portiva anglesa. francesa ¡ alemanya
pada ha portas en aquest esport sa- ha traspassat els Pireneus i s'ha trisliadas a casa nostra en discutir el
ludable teta mena de refinaments.
Aeui dia hom senstatla en una tetu- bateig del primer club catalá de
navegació de "pes mosca".
;e:a. italiä, dele Lezare. 45 Si. 34 da. i en ella troba moltes ;mes coIgual que el posseidor d'un autoneoditats que, desgraciadatnent, en
e
mòbil, d'un aparen de ràdio o d'una
reoltes
de
les
fondes
i
hostals
dels
F.
C.
Barcelona,
ciele
Cata0.
1
:11.10
nobles, ne solement de muntanya 'en äquiea iotogreiica, tothom canta
45 Si. 45 01. 49 3.
a im- les excelléncies t les quälitats del
:Snei, belga, dele Lázaro, 45 Si. 51u i de mar, sin c. als de re:a tii
mc del nur.
portancia comercial i industrial.
.13 s•
Les tendències principal; 43n ditee:
L'acampador que disposa d'algun
ere eno. A. C. Montjaie (lea), 45 Si. mitjá fácil de transport - des de la del canot (canoe, en anglès) i la
t, s.
moto a la humil mula - del -Kayak e . Els barcelonins asilan
:rnanati, italiä, cic e Läzato. 45
RESULTA T S TÈCNICS
pot fer que durant el sol eojorn decantat per l'Ultima.
DE I,ES PROVES
Hom troba al "Kayak e una IleuIscuriet, O. C. Eseuriet, dele Or- sota una senda ten li rnanqui ni
l'aparen de radie, ni el confortable geresa i una estabilitat que a la piraa guatee. - Primer: "Salou".
e 4, Si. ese m. 52 5.
Iole
• sa de la forme teipuht per Gettla, Guardiola, Ardeeetteuw, belga, cicle Catalunya. 46 Si. matabas neurnetic. ni el no meres gua no li és. a e,et
confortable sac de dormir, ui rútil de les arestes i i tons, ;lié; pla, d:1 ¡ Pöntés. timonel! Picher, en 8 na
1. 15 s.
del
primer.
e. Deloor. belga, dele Catalunya, 46 escalfador de petroli o bencina, in
5 Segóns.
la llum electrice o d'acetilè, ni ia
El '' Kayak" - nene esquimal -es
Segon: "Salou". Utrera, Llores,
• in 10 s.
mes repid en aigues quietes, i el "bi- Besalú i Duran, timonel. , Por, en 8 in.
VX37r.Z.
. F. C. Barcelona. 46 Si. 9 in. somniadora hamaca, etc., etc.
Des de iä pot temes, eis clubs plaea és de millor maniobra.
segons.
:annavesi, italeä. ciele Uzato, en 46 d'acampada, de turisme i d'exeureleDeixem que els especialitzats en
Tercer: "Saleu". Marte elaereene,
nisine
en
general,
especialment
la
qüestie
diguin
reitima
paraula.
nt. 26 e.
Navarro i Torea!, timoner Escanille,
Nosaltres. per la nestra banda, re- en 8 ni. I7 s.
3e:her0. t. E. Sant;. dele Seetal, 46 que estan domiciliats en comarques
Quart: "Marques, Lozano. Corrons,
ne 35 s.; Tudela, U. E. de Sanes zentro-europeee i britäniques que es- ruarqueni la constitució (raquees nou
ta l ' . 46 Si. 32 rn" 20 s.: Salom, P. C. tan solcadee per corrents iluviale ca' club, i lene vote pugne l'eseort que Riera 1 Caeamaior. timonee AnglaPa12
5.:
regables
o
releen
llacs
o
estanys
de
voleo
implantar
sigui
temps
a
venir
irerect. Orbea. 46 Si. 36 m.
du, en 9 m. 33 5,
:. r. E. Sants, Jee n. 46 Si. 36 m. 37 eufizient aineliria, han augmentat ei uit dels principals de casa nostra.
Cinquè: "Marquet", Pasqua!, Boufx
Referirn-nos concretament al Kayak Montserrat i Ginesta, timoner Castell. Esteve, C. E. Castelle. Orbea. 46 seu utillatge adquirint petites emClub de Catalunv a -1 segons en; ha si, en 8 ne. 42 s.
earcacions.
4 3 in. 31 s.: Cardona. Barcelona. O,Catalunya, que en pots els aspec- di: Jaume liellard, el dele cemes
e, 16 Si. 46 m. 9 3. : Nicelatt. V. E.
lols a dos. - Primer: "Molfert's",
i dels puntals del nou Redondo i Del Toro, timonee Picher,
1:tac "France Esnagne“. 46 h. 51 ro. tos, filie en els esportius. va seguini
5.: R. Chene. francès. 46 h. 35 rre els batees ae les nacIons caedavan- club - direm que una de les prin- en 9 in. II s.
s.: Destriems. 4 6 Si. ;6 m 44 s.: seres, ia un Pa re n cl an es que ha •,e eipals feines que veden irr es d'aconSegon: "Cap de Creus". Vallespi-menats1ilpräcd'a- seguir els permisos de navegar per nes i Martín, timoner Vidal, en 30 en.
Gaseen, 47 11. 3 m. 26 s.: Ros. 47
4 rn. 24 s.: Caeella, 47 Si. 20 rn. 46 quest novell esport de la navegado', mar u rius, a fi de no ésser perse- lo eegens.
311e110, 47 Si. 29 in. 40 s.; Jiménez, extralleugera.
guits. com a caeadors furtius. pels
El divendres venent tindrä bloc, a
Si. 30 m.
Des d'aquestes niamixes pegines carrabieers i pels guàrdies jurats de
t'z. :0 ne 47 s.: Larrinoa. 47
do quarts de set del metí la segona
5.; 1...4,rtare. seguirem fil per randa, eany passa t.
.
22
n
e
7
h.
33
4
s.:
Peu,
determinada
associaciä
de
peseadors
•
d'aquestes proves eliminateries.
56 repopeia cLuns gracienes que, con• 37 in. 4 3.: Civit. 47 h. 43 m.
amb canya.
Perla. 47 Si. 55 ni. 24 Díaz. 47 vidats per un club saragossä, en una
invidente els nostres lectors a '.:•
eje rn. .co 5.: Ruiz T r illo. 48 Si. 4 lit eecursie de place que es zonverei Ciar 1" stand' que tenen els del Campionats de Catalunya
s.: posteriorment en competicie. aliaren
: F. Figueres, 48 Si. Le Itt. 42
K. C. C. 31 Saló de Turisme, nn
en outriggers i skiff
eme. 4 5 le. en ni. 21 S.: Creus, 4$ Si. en piragua des de la capital dekrage veureu bona part de la seca ilota, de
e. 19 s.: Arrendó. 45 h. 4; in. 43 3.: a les goles de l'Ebre.
construcció nacional catalana i es48
LS inscriprions del Club
eeme's, 48 Si. 51 ni. 7 s.: Montes. 2
Enguany tenim el e-oig de consta- trangera: eanots, piragues o kayats,
rn. 21 5.: N0Va'.0:1. 49 h. 55 ne
ha
anat
creixent
de
tal
Nàutic de Tarragona
l'afició
tar eue
rigids i desmuntab'.es; costellam de5.
:
Xiunel.
48
:B13nch. 4.9 Si. 07 fr.
manera que fins j tot aiea funda: un mostratiu de la construccie de les
a les grans regates que tindran
ea.
43
s.:
Aguilar.
.se
h.
52
s.:
Per
s •.
club per a coordinar els esioreoe ernbarcacions: gräi1e3 i iologräfiee.
a 1 nostre port el cha 8 del pro40 Si• 7 m. 27 5.; Mann. 40
ile tots els devo:s ¿'aquesta reanifes- Tot plegat el suficient per a fer-se Hoz
e.:
1.
11.
16
111.
2
vee mes de juliol, organitzades tel
35 s.: Suerez. 49
sació esportiva.
eärrec de la bellesa de la práctica Club de Rene Barcelona. arnb motiu
-eler. 49 11. : Leree. 49 Si. 55 ne e8 5-1
El "Kayak Club de Catalunya"- d'acuites esport.
deis Campionats de Catalun y a en 0249 Si. 5,8 m. 17 s.! Vaquee. 50 Si. aeneet es el nom del grup ineipient,
Eis del K. C. C. esperen oficia•
t eers 1 skiffs. el Club Neuric
-Yo.di pi Si.t e m sq
formas actualment per uns vint-i- litzar eis ecus estatuts per tal de ice trte
en
.
Si.
e.:
'Acres
Tarragona ha inecrit els seguents
-'7,,e% so I./ 36 ni.
zenc socis - ve a la palestra per a la inscripció a la Federació Inter- equinel
.
et
h.
16
ni.
te
Labrador
o ne. 58 5.:
nom de la nos- nacional de Clubs de "Kayak", i fer
Gemgennla. internacionalitzar el
Outrigger a quatre remers en punta
Gou, si Si. 20 te, . r
que el none de Catalunya consti una i timonee. senyors S. Salvador, J.
Si.56 en. tra terra.
30 rn. 3e 5 : Eres:re, 51
•:
c0mencament oua dis- cegada Inés en una de les ent1tats Fort, J. Marca. D. Ilarramendia. tiDes
de
boli
Carnesde5.:
raes«, e i Si. 58 in. e
cenit, es discuteix i es discutirä. la
mener. Dattoli.
,...e. ot h. -8 ne 57 e.: Tornee. 52 Si. supremacia de les ducs modalitats rectores de l'esportisme mundial.
Outeigger a cuit remers en punta i
re te 5 :
Meran,
52
Si.
II
3.:
F. MARTIN I JULIA
41
.r•
«aquestes
entharcacions.
Discussions
Martítimonee. senyors J. Prat. V1Ilasevil,
F.
. tt. 52 h. 52 rn. 4.2 s.. i
Y.1: e
Huguet, Bech, Marca, Fort, Salvador.
:e: 53 h. 15 rn. 28 5.
Illerramend i , timonee. Andreu.
c„.,,sstrIcAcin pER EQuips
rag.ona desplaça un formidable e qui P, cal
Per ai Camiones de skiii el Club
Barcelona.
FC
te:1:r en cornete que el Club de Mar Näut1c de Tarragona presentará
PER
NACIONS
ecus
des
el
meter
tanilt8
presentarà
senyor Joeep trat. actual campee do
CLASSIFICACIO
remetes, i per ahra banda, el Club Mat. Itälia.
y a i peninsular en aquesta esCampionats de Catalunya ritint Sil participa ach un eqInn de Eran Catalun
pecia;it a t.
CLASSIFICACIO GRAN PREMI
Fentquerni.
eficieia.
a
base
de
Fermio
en outriggers i skiff. - El
MUNTANYA
L'equip del Club Maritim és, tal cegada,
1. Regera.
que prometen ésser aques- al
nui l'afiche concedeix un petit marIMPRESSIONS DESPEES DE LA tes grans regates. - Un re- ee de prebbititets a favor seu.
CURSA
F
e les ',roces de comperaci5n en brls
AQUESTA NIT AL NOU MON
flex del que opina 'Vició sembla
el preparador italiä, ha dit:
cae en una d'elles es reconeix la
SANTAN"Lerganitzacie ha estat mole defeesuperioritat de Pequin del Club de Rem ROBERT SANTS-JOAN
sobre
els
equips
DREC I DELGA130-JIM TERRY
25a. inferior a la dels altres anys. Ens
rarrelona, mentre nue per a l'altra l'aatractiva
la
interessant
i
Es presenta
gr.. de doldre que en tut el conjure
Tenint en cornpte els equips q 00 Pre- fieiiS es decanta re! del Club de Mar
nit a la
Si les etapes ens hagi estat demostrada senten els clubs participants en les re- i en la prova en outriezer a quatre re- Iluita que tindrà lloc aquesta
manifesta parcialitat de tracte.
gatee Campionats de Catalunya co ou. mers i tirnoner es considera que el nur s popular sala del ParaHei entre l'ex1.: 5 millor s5 Molt fort i regular en Hg.:1er i ski: f. organitzats pel Club fort de la lluita anirà a n'arree les can:pie, d'F_spanya deis welters, leebe.st
tursa Deloer. marea ¡mea en el pla le Rem Barcelona rer al dia 8 de ju- equips del Club Maritim i del Club de Sants, i el "comingman" Joan Santah:es defensa bé a les pujades. Digneft. lio', hom preveu de seguida que es Rerti learcelona. tots dos de la riostra dreu. El factor eabelal de la reunió seco
l'emotivitat, companya inseparable d'ar7C.SiCi6 al que ereiem. ha marxat reunan aierrissades lluites. ja que hl ciutat.
En genere'. mes ele equips van a la emests xicots que aboquen sempre el
teit menys. Dels espanyols, ens ha aniran alguns equips melt hen prepaentneiesme.
.grada1 Jimeno; és un corredor de gran rase i disposats a vendre cara la co- billa hastant ten nreearats. i sobretot inäximurn del seu saber i
En res no és ntinvat l'interès en el
mee i d'unes qualitats atletiques ex- leelada victoria.
molt decidits a enneuerie els cebeiats
combas que abans disputaran ei culee
Pece:ni:les. Es una llästima que
En la prova de Campionat en outeig- eremis «aquestes importants regates.
st, rí t n.inyó no tingui un ben prepa- eers a quatre retners i timonel. . en la
MARTI Delgado i Jim Terre.
El etibá és conegut popularment pel
uta.
ultra
la
Cero
de
Carn4.z.r 7 !
qua l es dis p
-Mulo". motiu que li preve de la ra;a
Qee consti que nosaltres ens dediquem vienes. el Trofeu President elaciä és.
ELIMINATORIES AL CLUB
petencia des sexis cope, i verament la
relt formalment a l'espere Si poden sens dubte. en la regala en que cadascú
DE MAR
seca fama de colpejador és coneguda no
ranear, guane.• em, i si ens vencen, sa- dels centre clubs nue hi participen n/
Al
nestre
peri
5-an
tenir
lloc
les
remers.
5Clis
tan sols en terreny particular. ja que en
setmetre'ns
a
la
superioritat
dels
presenta el mullir dels
tete
han
Será una oroy a disputadissima. amb regules eliminateries de la categoree els rings barcelonins hem vist com
4.ze!.
de loes, organitzades a l'objecte de hagu t ele clnlalegar-se davant del seu
el Máximum de participants.
Reger Chene ha dit:
EspluDefensare els colors del Club Mari- des:enar els eeuips que han de re- "punch - d'anomenada com per
- Cree que l'equip italli és el mis rei Matesanz, i aquest
rear ; també s'entenen millar; en cen- tim repipi Forequer4 el qual, cien presentar el Club de 'llar en els Cam- gues, Cuesta
tethem cap, té gairebé fama ee no poder pionats de Catalunya i d'Espanva de 15. o.
e els espareols no cenen breixola.
Per a Terry ha estat designat nr peL'equip belga cree que venia cansas ésser batut: pnr trobarä sin serii'is ois. dels quals el primer tindre lloc
adverrari, perei molt es pot cencontrincant en l'equip del Club Näu- a Tarragona el dia u de jul:ol.
te la volta a Belgica.
Les peores assoliren un franc beis, fiar arnh l'experiència de qui ha Negus
Insistim en eue els corredor! capa- tic. de Tarragona. ole te valoras el seu
l'acurat entrenarnent tan t pel que respecta al nombre de ahetre, abans del limit dues legitimes
:eres no s'entenen. El vosee Caearde valer esportiu per
un gran campió, pelee ninge no l'a- a que ha estas sotmès, i. per altea part, participants corn a la seca categoria. esperanees-Batta li ne i Camero-ce/en
A remarcar regule tripulat pel gu a- provaven de reemplaçar-lo al lloc pro.a. Potser Alvarez 1-,a estar l'Unie que eón uns contrincants també SerieS nIS eis
. ofert suport. Clearde es l'heme equips del Club de Mar i Club de !Len tee que nearca Verena, classiiicat al se- mi nen que li pertany dins la eategoria
ciclisme,
Berceema, de la nostra chitar.
gon 'loe i a teilt pees metres del dels plomes.
e la simpatia, un cavaller del
Menclieta, despees del 5e , 1 triomf daL'altea nre va de Campeonat me des- primer, tot 1 estar aquest integral per
r una paraula."
Die el periodista belga M. Verniseket vetlla m.olt imeres entre els aficionats guatee bogador; d ' hIstorial brill3ne vent Olanea. vol abastar novarrent la
`Cafiardo is un gran correder: crec és la regata cii skif.f. ja que enguany
Els dos equips anteriorment esmen. cimbria a costa ¿'Alcalá. ate la qual
eee en la Velta a Frene:, juntament será, la nrova de ter. Per a controlar tato van a la elaesilicacie molt des- CoSa aquest emosarä gran resistencia.
espanyol, fati un gran pa- la veritable vaina de l'actual camele t e e a c s del% tres restan? s, debo quals
Complementen el programa el sis
i Martínez.
especialrnent en el premi de mere- en aqueste espezialitet.
dos, marcats per Martí, un d'ells, i rounds entre Serrano
En
Prat,
un preliminar.
Restablert j a completament
per
Lozano,
l'altre
estan
tripulats
pels
la classi- del Club Näutic de Tarra gona, de renostre modest entendre
anomenats "velles glories" del Club.
l •pee general hauria d'haver estas aixf rlig:!!íi al bree q ue li liana fet perdre
1.es regates trinen corregudes en
Per
Pemer, Enema: segon. Deloor (A.); alguno entrenaments. segons en s cEuen un trajecte de gorro metres amb tres
Cafiarde; despees, Sella, Dig- torna a trober-se avui en plenitud de virades.
forma i en les &mides eoneiciens per
Deloor (G. e , etc.
Prengueren en primer lloc la sor- FUTBOL
Ce dele cerreders que cree que pm a renovar una venia més el seo tted. t ida eIs equipe de Poc, sobretot SaEL MATX NAPOLS-ADM IRA. srre;r a Esser algn és Ros, del Sants. test el qua' nermetre :medir d'una dura :oil i Anglaela sobre "Marquet".
Napols, 24.-En un partit de lutbel asIluice
en
aquesta
regata,
ja
que
el
Club
iet. • aete a destacar. JiMehoi
De bell a 11 tli vi anoten' una superio- seciacie que fingiré 11c,c ahir per al cenede Rem Barcelona ei presenta lekif fman
Mariä Caitarde
diesel
Mara, que fine ara ha enes resultant ritat de l'equip d'En Poc solare el Menas del mete regule d'amiesta
amb l'Admira, de
.. no he pres Pa r: en cap M'ova
vencedor en toses les proves locals. i que que conduele Ansiada. Merare el pri- Nepols F. C. empata
• -int d'entusiasme cene en la Volta
Viena.
eunya - ens diu el eampi6 ¿Es- meleras formar nart d'un eiettip en ou- mer deixa vetare molla classe i bon
trigger a nutre reir.ers, sembla que ha fons. el segen, exceptuant d ell una CICLISME
sortida
gime
lié
violenta
de
tan
ráconeervat
la
cera
forma
sobre
l'elciff.
sneu
esfore
mixim
EL GRAN PREMI VILLEURBANel
En la preve en outriggers a dos re- pida, als pocs moments no en queda NE. - Lió, 24.-EI Gran Premi cielis
euita, però equesta regada l'adVenido fins ara {avenes res i fa una regata maneada d'energia te de Villeurbann e ha estat guanyat eel
tirnoner
tersa
que
la
nee/alees
i
s
i • ha estas mi
del Club de M a r ¿Cl i arriba a la meta molt rerassagat corredor Godinat, que empra en el reentat. La e:3<eet ne Mba deixat de refirie és el
C.A.D.C.L. ja que testa els milest dele respecte al eeti contrincant.
cerregut 2 h. 3n m.
- motnent. Quan ne eren les gomes enuipiees es reeeneix a favor seu l'avanA centinuacie presea vertida les
En segon lloc arribe Ghjssels, seguit
ee es rehentnven, eren les cadenes que
urdes a dos remers. Al tinte, Picher, de Lemoine.
i aquests centrase-nos han anee- latee del bot Cesta Brama.
En canvi en la regata de Campienes sobre bot etelforces e , i Vidal, sobre
Pe•l'eficecia del meu estorre. Que he
LA
CURSA PARIS-HENIN . - He'
ene. en ee jtrjggers a 'mis rentera i timener, "Cap de Creus". E! primer ¡Vaqueara ‚uni Lietard, 24.-La cura ciclista Pa• • :er ! He fet tot l'humanament
nirlai no s'atrevei-c a aventurar una mu- revine, tot seguit despees de la sor- ris-Henin Lietard ha estat gumeada pel
trece-rifar.
Malgrat
tos.
estic
• jer
220
nió sobre nu i s e rá el guanvarl-ir, ja nne
rat per a la Volta a Granee, i elle si be es diu que el Club Näutic It Ter- tida, pum la davantera, i amb formi- corredor Thietard, que cobri els
quilemetres del recorregut en 6 h. 2 1/1.
ele que pugui per derricStrar-110."

BAN QUE -RS

Rambla dels Estudis, 11 1 13, i
Telèfon 11551 (5 )ínies)

g

Bonsuccés, 1

i

3

Apartat de Correus 535

Sucursals : MADRID • SANT SEBASTIA

VIC

Direcció telegràfica i telefònica: "SOLERTORRA'

Negociem els Cupons
venciment 1 de juliol
propvinent
PRINCIPALS OI RACIONS

Compra

e

na

11

le;

Negociació de cupons i títols amortizats Agregació de nous fulls de
cupons, estampillatge 1 permutes
Canvi de monedes i bitllets - Cartes
de Crèdit i Girs sobre Espanya i Estranger - Ordres de Borsa - Préstecs
vators - Subscripcions a emprèstits
Comptes corrents - Facilitem or per a
pagaments a Duanes

teléüraf

II IPISME

,2228211EIRIRMIIMMefflifferl

Club Catalunya
Cantodrom DEL
GUINARDO
till

PARC
eltalit
Carr,rs d• NeInce VIlen ,, ,d , mutuo, Montsrrrat 1 "I

entre els

Itarre ra/1109 11 41 de teont ram

DE SANT PER«
INAUGURACIO: El. DIJOU8, 28, REVETLLA
GRAN FESTIVAL DE REVETLLA
curses, en les quids m'ene= per/ direrents
espectacular , eelebrant-se N1111
preneran pert les melera mea
Europa. emb nentlee d'un testIval en el qal

A les gen: Inaugurad& &41 sandelrom mes
-tercer:Unan- d'Upa:13-a.
Inaugueaele do la planilla IlurnInesA primera

theret I nenanca s n•Espenpa. Ver l'erg uf itra glatea-llan g I el numegut minador nen s trumene• inusicels Iglauss.
Atracelons i ball, arnerll t za
de la lerra3511 le la Plarina
A las 00000 de la mis, sopar! al restante/ml
Entrada, general, una palma&
so pasarles. Ist cornprts
enes, redel& le Ort•
Plaservou les taulea, al vea dePuta:
ala Mes.; nannin, Ergell, ', d' y
rete'
Cantdrom
Oulnardd,
(Servei mt pfrin1 d'Autl,mnIbu g
ele, Guinarche 030 pesseleS.1

11111111.1.11111111111111.1".11~3"111.11.111~1~11111°.

i venda de valors

EL GRAN PREMI DE PARIS. París, 24. - El Gran Premi de Paris
ha estat corregut ave' a l'Hipbdrom
Lengehampe.
El Premi, que ele de 763.000 frailes,
ha estat guanyat pel cavall "Almirame
Drake", propietat del senyor Llee Volterra.
Prengueren part a la cursa dinou ca'
valls.
Hi assisti el president de la República. que felicité el propietari del cavall
vencedero

'UNIR 11 11181U DE ilt011 8 EN CIS T 011li
DRETS DE CUSTODIA
A L 'A N

VALORS DE L'ESTAT

o fracció,

10 cèntims

mínimum,

'-' 2 peasetes

Per cada títol de 500 pesset' nominals
Per cada resguard

ALTRES VALORS
Per cada títol de 500 pesaetes nominals o fracció,
Per cada resguard . . . . . . mínimum,

15 eintima
2 pessetes

Cambra cuirassada
Caixes de lloguer
per a guardar va!nrs, documente, pies I aitres °electos de valer
Compartiments des de 22 pessetes anuals

Pot visitar-se tots els dies feiners, de nou a una i de dos quarts de

quatre a sis.

Compra - Venda ì administració de finques

Llegiu LA PUBLICITA1
Agenls de préstecs per al Banc Hipotecad d'Espanya
Propagueu-lat

12

LA

Lunaria, zu 00

'i•UBLICITAT.

ESPECTACLES"""
Te atres

TEATRE BARCELONA

Companyla de comädla CARMEN DIAZ
Avul, dimarts, tarda, a Oil finar! de
sts, popular, tarmlelable ecit del
Salnet de Quintero 1 Guillen

TEATRE NOVETATS
41emoanyla lI,Ia. LLUIS CALVO

Tarda. popular, a les 430. fumigues
des de a pesselesi EL PUÑAL) DE
ROSAS, ere:n. 1,5 de 10:111 uat .11
LUISA FERNANDA
pel divo tenor Binan] Ma lt ra'. amb
ranos, Vila, Izquierdo. Hanos, Rin/
París, Royo. Baraja. ele. NO, a les
nru. Bulaques des de 150 pcsseles•
LOS DE ARAGON, per Vila, Antolino,..
l'exIt de/ ella
LA EMBAJADA EN PELIGRO
10, 1 :levo bollen Pau Meneas, Banyuls, *ven I, ele. Diana, /arda. popular, LOS DE ARAGON 1 LA EMBAJADA EN PELIGRO.
EL PU:SAO DE ROSAS I LUISA FERNANDA.
leljüns. revetila de Sain Poro. t'eras:2M de LA VIUDA ALEGRE, Per
Pau Hertops. p lunienge. no, esdeveniment inc l'Apera

DON GIL DE ALCALA
MARIA ESPINALT
Despatx a compiadorla

COMIC

TEATRE

EL MES PRESC DE BARCELONA
Esplendlci Jardi

Cía. S. revistes del Romea, de Madrid

Avui, Lerda, a les 5 • 15. bee/aques a 1 pta
General. 000 ptes:
¡AL PUEBLO:, ¡AL PUEBLO1
Laura Palillos, Maurl, Alady 1 Lepe. Nit,
•
a les 1015. e) sorollós exit

COMO TU,
NINGUNA
a un (luan Tense: estrena de
la t• oni0dia de Fernantlez Ardavfn

AGUA DE MAR
;iilIleel'es. lacia;
NINGUNA. Nil; AGUA Cor:AZ.u,

Pilot,

El rei fa treballs forçats
A riure tothom!

TEATRE ROMEA

CINAES

Concerts
UN GRAN CONCERT

uften
ona
g

PRINCIPAL PA LACE

Gran:Pes exit do

PALAU DE L'ESPECTACLE
Companyia da revistes de

Perdone, señorita

MARGARITA CARBAJAL

per John Gilbert 1 Mace Clarke, I

dimarls, tarda. a les 5. PuraqUeS
130 pesseles, la resesta del mosire

CON EL PELO SUELTO 1

Broadway y Hollywood

AL PALAU DE LA MUSICA CATALANA
amh 0101 d e l VIII C on geeS d e M e l ga, ele
I lem o 1 1..0.11:1,11. rlerli I, 111111,1 St. a l n
ticu (le la Sil:
10

Orquestra PAU CASALS

Madge Evans 1 Jackie Cooper
Producclons Metro GOldwyn Mayer

SPLENDID CINEMA

Las mujeres del Zodiaco

Canean de Cent. /17 - Talare* 11011111
Aven, re. telpend programa:
CARRERA TFIIUMFAL
per Coulry F315

rEATRE POLIORAMA

DE ULTIMA HORA

per Lee Tiacy 1 Benel ¡fume
La fantástica producen', Foz

C H .4 N D U
pe r

(Fantasia oriental)
Lom e 1 Pede Logivrt

Edmund

DI% ERSOS

Barcelona. - Tarda: "Como lO, ninguna"; no, eSireIlit de "Agua del mar".
Cernid:. - Tarda: "Al pueblo, Al pueblo";
fut. "Las chicas del reme".
Espanyol. - "Cane:onera valenciana" I
"1,5 slques del barrio".
Novetats. - Tarda: -El puna, de rosas"
"Luisa Fe/manda" : n' o "Los, de Ara.
600" 1 "La ernLaJada en peligro".
Poliorama. - Tarda: "La noche del Aliado", Oil: "Garcla del Casi aller''.
Principal Palana. - Tarda. "Con el pelea
suelto"; net: "Las mulera del Zo•
lila CO'',
Romea. - Tarda I nit "La marque'
nona,,.

Casa LIlbes. - mol I cada Ola, The dan
dent.
CubaCasino Sant Sabastia. - (Muestra de
na 1 Crazy buy's. Tes I sortlda lea'
Hotel Rita. - Arde i rada ona. ene cwn
sani.
Malson
.3z - Orduesira excéntrica
orée8t
e ii,Dpvi
Triana. - rIpIO catá flamme thrIgll per
Pepe Hurtado.

Arenes. - "Las dos hm-ríanle:1s", en es.

panyol: "Sanea", en espaliyol, 1 " Da10.5 1101 P residio" 1 11nI caM ent tarda).
Avinducla. - "Un par de frescos", •• Simalir e s 351" I a mes, a la larda, "La

vida empieza".
llamemos. - "El nentIto", "Se tne

enerler" 1 "Fna muJer per.ogulda".
lioherne. - "Fra Diavolo". "InplominfaS"
"Arroz ron leche". "El marinero" 1 "0

yo o

papa".

vtensuelo'S-csnelopl--417aPel.00
'Bohemia. - "Qulek, mi clown". "El Mi.
sar ne g ro" 1 "El sabor de la gloria",
ro espanyol.
Bosc. - "Los eben <tiros del Jazz"
"B e lleza a la venta".
Broadway. - "El jinete relámpa g o". "S
A la vendedora" I "Su tilluna pelea".
Catalunya. - "Forasteros en nonduras"
1 "El pacIfIsta".
Capitel. - -Mujeres olvidadas" 1 "Soria
bms tragicas".
CoUseurn.
"Tuya para siempre" I 1,0
Bou!' nolilla".
Comädla. - "El cepo". "Cadetes 1 cole•
g }ales" I "El milagro de la te".
Comtal. - "Valses de anlalln". "Ifoonla"
I -El cofre mislariosn". en espanvol.
Diorama. - "AlrapandoMs romo pueden"
"La ruta de los cielos" I "El palsano
a c o s ador". en espanyol.
Esplai. - "La escalera", "E/ res' de los
D"a tares" 1 -Soy un vagabundo".
lineramont
ElCelS i Or• - •• Car . oinagno "
I Lela , • "Amor de esludlanir" 1 -En
norani e de la lev",
Fantasie. - "Cuidado con las campeslnar.
Frägoll. - "El amor y la stierte", en
es pnyni, "La novia universitaria - 1
•'itaiotiel".
Coya. - "Pobre 11, 110r10 • ', "Noche de
e tuendes", "Una cana al aire". "Toma •
Sin loClo un hombre" I "Tren de n'are,' I "So arabó la gresca...
Intim. - "Ay. qlee me ealird". "El rey
Ile los gitanos" 1 "AdIos a las armas"

eil: os do J. S. Bach, Schubert, R. Strass, Iris. "Que vale el dinero". "BID alias
de oro" I altre.,
E. 1.. Chavarri, Samper i Carreta
Laietana. - La llama et e rna". "con oi
Derecciel, Pau Casal.
e le otro", "Central Paro" 1 •• Eclate
fri
Localitals: Unid A1051011 Casa Werner,
/012rnal".
e2,',
tsamfrd
Pas s eig de Calima,
MaJestic. - "La nupler desnuda". "Atrade 4 a 7 tarda
p i ndolos romo pueden - 1 "La amargura

per All e e Brady, Frank 3Iorgan

LAS MUJERES
DEL ZODIACO

Companyla XIRGU - BORRAS
Da rr'. ra s etmana l'actuació. A 5 111. Mida. a e r, I1): darrera de LA NOCHE
DEL SABADO. Nil. a les 1015, reposleM
de G A RCIA DEL CASTAÑAR. Doma, bada
1 mi, GARCIA DEL CASTAÑAR.

SALONS

mica. - MONUMENTAL: Continua 315 larda, "Parls-Alonfecarlo". "El dedo aruSa cinc- "La :Am n no quiere hijos" E CO.
mica • ROYAL: Continua 345 tarda.
Pa Cis Almo c c arlo", "El demol e do ," 1 "La
so lara no quiere htins". - BOHEMIA I
PEDRÓ: Centinua 345 larda. "Niel:, mi
c lown", "El Misal- ne g ro", Canead Voidt,
- El sabor de la gloria", en esconyol.
Tarda, a les 4, 1 Me, a tes 10:
barrer, projeccions de la grael e sa 00
Inedia CUID A DO CON LAS CAMPESINAS.
Denla. i•streria de LAS SORPRESAS DEL
DIVORCIO, dialogada en espanyol

TEATRES

Actualltats. - Re pOrIat ges d'actualltal.
Ambrica. - "iimnatildad". "Oil primer
anear" 1 "El legre del Mor negro".

CAPITOL: 4 larda I 910 nil, "La ollera
lel surlidnr" I "Anntiriees pree reeldbras",
Alagde Sehtirlder. - CATALUNYA: 4 lar.
da 1 945 nie. " rlerendylee"
1 -De mutuo
:muerdo". - PATIOS PALACE: COIlitIltia
larda, " C ael ontagno", -Amor de estudiante". Lilian Dreyers "En nombre de la
le y ". Alareelle Chanta!. 1 Domunental.
EXCELSIOR, 4 larda E 5110 nit, "Carlo•
magno" (M'eh-amen' lorelai, "Amor de es.
ludeinte", Lili in Dreyers. 1 "En nombre
le la ley". Marcelle Chanta'. - MINIS:
4 merla I 930 int. "La virtud cimbranlada" n Iineriment larda) I "Murallas
nr." 1 "'Inopia". Cidra HOSE. • GRAN
TEATRE COMTAL: Continua 315 larda.
-5;ils e s de amarlo", "Ilimpla", clara RAS.
-El cofre mis • rciosn". en espanyol. 1 Có-

CINE RAMBLAS

Rambla del Mantea 84 - Tele
Avul, COMISA , REVISTA I NOTICIAR1. EL DIAMANTE ORLOW,
11,,, , 1 1 iv en Pelrove eh.

El Aguila y el Halcón
p e r Ftederi ch Mara). Carole Lom.
lord. Can- Grane 1 Ja r k reekte
(Sessla continua)
/

el 'inaillof, amb Mants movibles. imprescindible per a el
-Rdador

UNA CREACIÓ

En Camiseries i Establimenls de Gèneres de Punt

BADALONA •

CENTRIC HOTEL
Gran confort modern -

Pen.le

I

COMPANIÁ TRASMED TERRANE

Ad•••,11•1d, Faseci ll de la Listada/2B 14. - 021/11.ELUNA: VIO Lucilina. 3
LINIA RAPIDA DE GRAN LUXE RARCELONA-CADIZ-CANARIAS
lertidel seninaneni ein dessabers, ä les /2. E (Hm uaran el servels les /Wilo 0131
"CIUDAD DE SEVILLA" 1 "VILLA DE MADRID"
LINIA NACIDA DE GRAN LUXE BARCELONA-PA L e a uE MALLORCA
SortIdes cada clla (excepte e n 5 diumen g esl, de Barcelona I Palma, a .as ¡I
nores. per lea molo- naLa
"CIUDAD DE BARCELONA" 1 .. CIUDAD vE PALMA"
«RUSIA REGULARS ENTRE TARRAGONA, VALENCIA. ALACANT 1 P ALMA pi
MALLORCA. BARCELONA-MAO 5 BARCELONA-EIVISSA
LIBIA COMEIO.:AL 4011' ESCALES o ToTS ELS moiTS L I S 1..0 MED/TERBANI4
NO411) D •AFIIICA I CASARIES. - SortIdes aulnzena:a 46 Barcelona isla 6115A,
LIMA Ot., JERCIAL BILitA O -CAD1Z-CA A AP 1 ES, AMI, ESCALA A TOPS
Coras DEL NORD D'EFPANYA. - Sorildes quInzenals de BIlbao als CUNA
1.121 1 .1 BAP/IJA itEGIILAR ENTRE espANY.e I TEIlitUr0 14173 DE LA GLI115
ESPANYOLA IFC3NAND!) P00). Sortides el Ola 17 de cada Mes. 5 0 113 eSCI:ei
Valencia, Alacani (faculieliva1, Cartagena (facultativa!, Ltdia, Las PallEu,
Santa Cruz de Tenerife. 4110 de Oro ItacuilatIra), 5100r0Y111 o Freetown 1440011,
Uva), Santa Isabel de Fernando Poo, Bata (facultativa), Llago 1 RIO
(facultativa), pela vapors
"PLUS ULTRA" i "LESAZPI"
UNIA RAP1DA REGULAR ENTRE BARCELONA e VALENCIA
BorlIdes de Barcelona els dilluns I illIsun, a les 39 notes

completa

IP

Habltaclone
des de 1250 pessetes.
Cebarte a 5 ptes.
des de 6 pessetes.
Tele! on 17441
Rambla del, Estudia 8
BARCELONA

"Ortopedia Moderna"

de B. earcassona

Vill

TALLER I DESPATX
ESCUDELLERS BLANCS, 8 - Telèfon 10916

VIES URIN ARIES
Malalues teeretes
Detectes sesuals
POLICLINICA FARRE PIJOAN
Rambla de Canalete., 11. 1.er

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 ORTOPEDIQUES
per a guarir o corregir les desviacions
de l'esquena
Mes de50 anys de pràctica són la mIllor garantia

PEDRES LITOGRAFIQUES

Sei general Yen".
Marina. - °Puro de pean", La gran Es liquiden quatre 11 n 11 p •s dres Miel-enes
Li1ll11113S, al liceo de o 01 pessetes Ce1111jugada" I "Hotel de esludlaMes".
Mudial. - "Alias la condesa" 1 -El hé- metro quadrat. [111131r-se Arts Gräfiques,
S. A., CeirSega. 318, Barcelona
r oe ce rinde". Paris-510nlecarlo" . "El
Monumental. -..
II edo arusadOr" 1 "La ScflOra no quiere
Mirla. - "La vlrind quebrantada" Ointeament tarda), "Murallas de oro" I
"
Núria.- Tarda: "Kismel", mknek" i
Ick el bandido"; ni!. "Drock-.
"Imtre la vida y la muerte-.
Paris, - "La e,iheza ele un hombre" II
Catea fundada ea :lis
' 1,11 10 en venta".
Path6 Palace. - "Carlomagn a ". "Amor
de estudia/ele" I "En nombre de la ley'
- - - =----- • --• =
•
Pedró. "ronda mi doma)", -El bil.ar
ne g ro" 1 "El sabor de la gloria", en

Guaita. casa camp. pisos amoblats gran.
1 orase amoblar, al gua, electedeital, garatg e . ton/s I piel o a l'entarn,
ito,emrt,
neVmero 110

Pulso Cinema. - Reportatges d'actuelline
Principal. - "Los chaca chicos del J azz] - Belieza a la venia".
Rambles. - "El d i amante Orlow" I "E
.0mila y el hatedu".
Royal. - "Paris-51nntecarlo". "El d e nle-

MERCAT DE COTONS

I %pm. ! Pr•J•I'.
.

VALORS

I I>... i P•••J••n

li

VALORS

,
l Durar i ge.“ame 1
I

VALORS

•

Liegill [I NISLICITAT, Proplllle11-1

BORSA DE BARCELONA AL COMPTAT 1 A TERME Dia 25 de juny de 1934
VALORS

• - • = • .

,...n ..t.

------ -

1

8

"CIUDAD DE VALENCIA"
Pret. • ooberta: l'160 atea. Ulule., tramada 1 tomada a creo. rodurta
SERWE1 QUINZENAL YEDITER5tAN1A-CANT ABRIGA
arte escala a lo: s els porta as la Perunsma. SortIdes de Barcelona els aircrers
LIMA REGULAR ENTRE BARCELONA • ALACANT - ORAN - MELILLA - VILLA
ÁLI1UCEMAS - CEUTA I VICE-vERiA
15ortlaern de Barcelona Cada diumense, a lee 8 toree; a. ..dame els dlailrta
d'Oran ale cIlmeeres, d'Oran rap • AOscant els Olmarts I 0'1..11[101 cap ß
BareeloDa ala dimecres.
8
15 Ola
ante* alilaga 1 011115. - See,,:, .1peciras-Cauta. Dura sor11:11
eada dla les de rada port. - Sarao' 410eelraa-Tanger• 10Arl - S•r•e/ blaatnnaral
alroarta-11101111a.
"'j'Alar Cid:a-Lamia. Sarro! satrninal Earctiona-Cartam
oriegarie de la comba:Isla a 1015 ele Porta

ProdudosOuimicostlispano[utreski
•

ealet_

p•panynl.

ESTIUEJANTS

•

CRAWL

Eacelalor. - Varietats 1 Burlakoff et
Fricia.
Stambul. - Varietats I Faqulta Domleguez,

CINEMES

Dern t . a la n n I. Onlea represen/lo/a per
la Cornpanyla Santpere del vodevil revlsla muslim' en Ires 3,tefn

COLIsC urt1

De ma dlenerre., larda. a p si,. CON EL
PELO SUELTO. Nit, a les 10 • 15, 1 ra,11

eddrf,, T11.1/Inal, 10 • 30. 1 tarda, ron/Imea de ican a 9. oillun, 111e111. 1.11,sa
I and1 en TE QUISE AYER I PECADORES
SIN CARETA

•
Deeumentela
A y o!. dia 9 0 , a l e s den de la litt fasta Vlatgoe • Eto,
Continua
de germanor, de salutaci6 I homenatpe
Butaca UNA RESALTA
Teatre valencia, amb 0101111 de la presemarid a leareelnna de la campanyla de!
NOSTRE TEATRE, DE VALENCIA. ami)
,sisiencia de l'honorable Preslelein de la
Generaliza' I altres na lordais de Cata
lunya. Primer: la comedia folk-lorisiii. ,11
oil arte. de Josep Soler 1 Peris, C A NCOCINEMA ESPLAI
NERA VALENCIANA. Seann: estrena del
salud t en elo s orles. de Jo , t, p Soler 1 Pe ICORUILA. entra Mantener i Aribe•
res. LES XIQUES DEL BARRIO. Preus
popularissims - Batuques • 2 ptas.
REVISTA PARAMOUNT. LA ESCALERA, per Mirla Jacolimi, El. REY
DE LOS FOSFOROS, per Warrin
\A l inearte. SOY UN VAGABUNDO, per
GRAN TEATRE DEL BOSC
Al Jolson 1 Alagda Evans

Sara, 1/ornan -tez. monri. Lepe . Denla , larda, a les 515. Pureque, a 1 pla.; gene ml,
060 pessetes: ;AL PUEBLO! ¡AL PLeBLO: NO , a le,
5,
larda. a les 4, I nii. a les drui
LAS CHICAS DEL RING
Es deSpataa als centres de localitats
I REVISTA, LA HORDA MALDITA, per
llarry Carey, 1 TUYA PARA 81E34ic
- PRE, per Sylvia Sleln o y 1 Frederh
>larde

p e r 'Margarita Carhajal I Iota la cornpanyta. Nilo les 1 015:

super film

La cabeza de un hombre

GRAN TEATRE ESPANYOL PUBLI
Astuelltata ¡mundial*

L PINILLOS ALADY Cineces

Pa 1111111

Charlie Ruggle .t. EAll de japassiOnant

Programes d'avui
CINEMA

per

a

NOCHES EN VENTA

Nil,

LAS CHICAS DEL RING

Talifsin 154 5 1
Companyt• Harrero-Bardem
Temporada d'os tia. 011.1, 5)10 00 com.
memotar10 del centenar' de LA MARQUESONA. /muera repreSenlacla en funda de
mt. S'el/seglar() els espectador. amb
relral 1 autOgraf n'Antonia Herrero. En la
/unció de la ni', prendida II de testa. Per
Antonia H
. Pureques platea, 2 pes.
seles. El Meal mes /re, i mes barat de
Barcelona. Pi-Metro. , lerrassa. Denla, a les
5'30: LA NIARQUESONA: A les 105).
leneficl cle: primer actor cernir Pepa Balaque,: LOS CABALLEROS, de QuIntore
Guillen. Injous. grandiosa revetlla Malaguenya. amh pianos de manubri. lloro de
xurros 1 bunynl.. Esdeepend cuadre Otomano que actuará al vesilbul deereent els
entreartes. "Chatos" de Málaga gr•li

E l programa nut , aliartIn de /m19,10111.
Tarda, 430, I nit. 945: Revista. Sarl AlaMiza en

e leder" 1 "La setiora no qUlere hijos".
Sala Vietbria. - "La amargura del gene.
ral Yen ' 1 "Por el mar viene la Ilusión".
Select Cinema. - "Catastrófico", "Charlot prestamista", "La ftesta del rey
Col" I "Pistoleros de agua dulce".
MARICEL - PARK Smart
Cinema. - "Las sorpresas del coGRAN PARC D'ATRACCIONS
che cama" I "Enemigos Inseparables".
Cinema. - "Carrera triunfar,
Esplendld
Funciona cada dls. tarda I nit. Entrarla al
"De ultima hora" I "ChatiChr .
pare: 50 centIms. Funicular I entrada, 1
pesseta. Funicniar (Iris a los 2 de la nIt Talla. - "Aqui sobra uno" / "El poder
y la gloria".
DIJous a la nit,
I la de Sant Pera:
Trlomf. - "Duro de pelar", .La gran
grana feotes de revetlla
Jugada" I "Note/ de estudiantes".
Trlanon. - "El amor y la stierte", en
espanyol, "La novia universitaria" 1
••Barood".
Urquinaona. - " Peggy de m) Corazón" 1
"Rosa de medianoche".
Valga. - "Madi.on Square Carden", "El
EXCURSION1STES
águila y ei balcón". a Mes, a la tarda:
dos buenOS camaradas".
Vult Mes a Parts, del In al 129 de
XIle. - "lioy o nunca" I "Una vida por
Vlalge voltee/1u, orgatillzal pel
otra", en espanyol.
Centre Inclu y ere:O Ile Sant reervasi,
v1.11ant lambe Versailles I Fonloinebledo. Inscripcions I detall., Napols,
MUSIC-HALLS
m'envero 266, triaron 51815
Apelo. - o srletals 1 Mercedes FUI
BA-Ta-Clan. - Varletats, Bella MarUll•
ta 1 Er011111 D0111111g0.
Pompeya. - Varletats 1 Mercedes Ala.
reo'
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