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L'aviaei6 catalana

L'ALEMANYA NAZI

Premió si nivel' de lb mar: 7616
IP!
EL TEMPS mlallrnetree.
Temperatura actual: 51'6
grane. limitas relativa: SO per cent. VelpcItat del vent:
8 clullómetrei per hora, de Vela, sua-est. VIstbIlltat Norlizonlal, en promeal: un gulltimetre. Wat del eel:
cenen 'je Si. En les darreres 24 llores, Temperatura
maxima: 273 gnus. Temperatura mlnlma: 20'6 ErIUI.
• Retorceos del vent: 227 quIlOrnetres. PreclpItacló: mata.
Insolad() en el ala a'ahlr: 10 bocea as Mlnula.

La descomposició
111111) Iota franquesa Inauguració d'un Una assemblea nacionalLes Comiss .:ons ges- d'una dictadura
semi regular socialista a Blensburt tores
de les diputaBarcelona-Costa Von Papen flema,» explicacions Hitler clon en ple descrèdit
respecte a l'afusellament
seus
Brava
El plet deis bascos amb el
6overn Samper

Hem d'insistir en el nostre punt de
vista de reditoriai dahir sobre el nou
aspecte que ha eres el plet català planejat amb motiu de la Ilei de Conreus
dci nostre Parlament. Hem guanyat —
dem — la primera instancia. La decis:b i la fermesa amb que el Govern. el
Parlament i el noble de Catalunya han
enantingur la integritat dels nostres drets
centra una agressió injustificada. ha
szabat en aquesta primera etapa amb una
rictória cue no hem de malmetre.
La Evita. imprudentment provocada,
ia produit dues victimes. que són e TriSunal de Garanties Constitucionals i Llip Catalana. L'un i l'altra s'ho han
g.uscat. perque dintre del seu radi d'ac.7: •,, han mancat al p ropi deure, excedintte del parer que els pertoca.
Ningú no havia negat al Tribunal de
Garanties, irstitució constitucional ainb
lacultats reconegudes i accenades, el
irrt a examinar les Beis dels Parlaments
de la República ver a declarar si inirineeixen o no la Constitució i l'Estatut
de !es autonomies. Perb ningú no rodia
estar disposat a tolerar que. amb el pretext d'estudiar una llei del postre Parlament, el Tribunal 'tolgués tenir l'audacia de fer declaracions de caràcter
,narcadarnent legislatiu. que, per altra
part. no Ii havien estat demanades ni
radien ésser-he, per a negar les facaltats que en materia de legislació de la
terra corresponen a Catalunya. Una cosa
is indicar concretarnent els possibles ermrs d'una llei contra un precepte de
la Constitució o de l'Estatut. i una altea
de melt diferent posar-se a definir matries constitucionals, atribuint-se el dret
a volee estrenar i completar la Constit gc:3 amb el propósit manifest d'esborrar el mes substancial de l'Estatut de Cata:unya. que el Tribunal ha de respectar,
tant si li plan coro no. 1 contra aquest
ibis, que ningú no not tolerar, Ola alrecat la voluntat infrangible de Catabatya. La eonseqiieneia ha estat ove ni les
Corta ni el Govern de la República no
han pensat per a res en acudir al Tribunal de Garanties centra la nora llei
veada pel Parlament de Catalunya,
reprodueix la hei anullada. El plet s'ha
de resoldre, segons ha proclarnat el vot
hr les Ctarts. en una relaci5 directa
entre el Govern de la República i el de
la Generalitat. sense can altea intervend'un tribunal q ue s'ha tevelat con,
tina nona st un perill.
Pel eme fa a Lliga Catalana, la desfeta
ha este encara mes patent La Lliga
havia provarat el conflicte amb l'intepartidista de voler demostrar nne si
Parlament Catala no tenia faeultats
a legislar en els problemes de la
P773. era degut a nue els bornes de les
c ,• :erres republicanes de Catalunya hat'al termes. i fins almins d'ells densa
ene aquelles facultats passessin a-'it.
lea Cuts de la República ner tI p nreo-de de la Reforma Agraria. Volia la
Lliza Inc les Corta actuals ii donessin
anuesta plataforma política, fent una
ilei que deixes sense efecte el prerepte condemnat ele la Reforma Agraria. com Púnica manera /Inasible de Permetre a Catalunya de legislar sobre les
qüestions de la terra. I era amb veritable fruició que la Lliza esperava el
moment en que nodria nresentar-se a Catalunya cnm rúnica forza Politica que
'savia salvat la costra autonomia
El yet de les Corta. eme fa inútil
la llei dernanaf,la per la Lliza. ha destruir d'una tal manera aquesta plataforma politica, que la rep resentació parlamentaria de Lli g a Catalana no ha pomo
dissimular el seu disgust, negant-se per
primera vegada a donar la sera confianza
ib Govern Samper, tan dócil dos menos
elrera a posar Contra la llei de Cata1 .1nya el recurs de competencia hospital
per la própia Lliga.
•
*
Ara comença, com deiem ahir, la
seg.ona instancia del p:et, la segona etapa del conflicte. Es, sens dable, la mes
delicada per a tots nosaltres. Pereue
ara s'ha de demostrar si Catalunya té
o no qualitats de govern; si el vell esperit de protesta tan viu avui per a defensa r les llibertats obtingudes com era
ahir per a exigir les Ilibertats negades,
is l'única força que sap esgrimir el postre poble, o ni, pel contrari, ha arribat
aquest a un grau suficient de maduresa
política per a traduir en fets práctica
el resultar victoriós de les seres protesres.
El Govern de la Generalitat té ara el
tarni desembarassat per a trohar en els

drets del Parlament la solució defini.
tiva del problema. Sense la pressió que
representa una situació de conflicte, f e tement acabada, i sense l'odiositat d'una finita partidista de la qual ha sortit
vencedor, pot estudiar i resoldre la
Miestió de la llei del camp, a cara descoberta i a pit obert ell una relació directa amb el Govern de la República.
Dacord amb les declaracions d'ahir
del aenyor President de la Generalitat,
n:ngú no es pot negar, en aquest ambient de respecte reciproc, tan dijeren
de l'ambient recelós de les darreres setmanes, a examinar amb serenitat si la
lief del Parlament Català conté algun
error que es pugui dignament esmenar,
sense alterar la tendencia i l'esperit de
l'obra feta. No cal acudir a intermediaris oficiosos, en iuncions de diplomacia
secreta, sinó a les mateixes persones
que duen darnunt les seres espatlles la
responsabilitat del Coreen a la República i a Catalunya. Uns i altres, descartat
definitivament tot motiu de discórdia
politiza, poden estudiar sense passió el
problema jurídic fins a trobar la solució
de dret que s'escaigui. I és en tot cas
el Parlament Català, I ningú mes que
el Parlament Català, el qui 'latirá de
sancionar amb el seu vot el resultas de
l'estudi a fer, amb la seguretat que el
Govern de la Generalitat. enfortit moralment per la seva actitud en les bares de Iluita, trobarà en el Parlament
tota la confianza que mereix. igual, almenys, que Eolitinguda a les Corts pel
¿lovern de la República.

• ••
No cal dir que el nostre pensament
está d'acord amb aquesta actitud, que
ens sembla la mes di g na del moment
d'ara. Perquè una de les coses que tenimm per mis doloroses en , la nuita
passada era el fet que insensiblement,
per la desviació inicial del govern Samtan- i per l'abús del 'Tribunal de Garantien, s'anava acreditant la Ilegenda
que les Ilibertats de Catalunya eren tan

maltractades per la República com bobasien estat per la Monarquia. Llegenda
que els bornes de la Lliga havien escampar en les seres prediques electorals. i que tots nosaltres, sota la influencia d'unes hores de passió, contribulem
a estendre tense voler.
Val la pena d'aprofitar aquests moments d'espera per a parlar-nos els uns
als altres amb tota franquesa. La thei
Conreus is un plet i no un pretext
per a discòrdies republicanes. Com un
piel a'ha . de resoldre. serenament i sen=e destorbs , al punt mateix en que la
repreaentació de la República ens aliarna la mà per a trobar junts la snlució
que interessa per igual a la República
i a Catalunya.

Un decret sobre obres
al Port de Barcelona
Madrid, 6. — La "Gaceta" publica
una ordre del ministeri d'Obres Públiques, que diu aixi:
"Aprobado el 26 de febrero último el
proyecto de instalación de una estación
convertidora de corriente alterna en
continua para el funcionamiento de varias grúas eléctricas en el puerto de
Barcelona, y estimando este caso comprendido entre los de urgencia a que se
refiere el apartado tercero del artículo
53 de la ley de Contabilidad, para concertar directamente las obras, y cumplidas todas las formalidades que previenen las vigentes disposiciones, y justificada por la Junta de Obras de aquel
puerto la existencia de recursos para
el abono de las mencionadas obras, de
acuerde con e! Consejo de Estado, a
propuesta del ministro de Obras Públicas y de conformidad con el Consejo de
vengo en decretar lo siguiente:
Articulo único. — Se autoriza a la
Junta de Obras del puerto de Barcelona
para conectar directamente las obras
que comprende la instalación de una estación convertidora de corriente alterna
en continua para el funcionamiento de
varias grúas eléctricas en dicho puertn. y cuyo presupuesto asciende a la
cantidad de 27c.498'72 peseteas.
Dado en Madrid. a 5 de julio de tn34.
— Niceto Alcalá Zamora. — Rafael
Guerra del Rin."

a

Bilbao, 6. — S'han reunit les Comissions gestores de les Diputacions
basques. Han acordat pregar al president del Comité dels Divuit que
convoqui una reunió per a parlar .1e
la constitució del dit Comité i demanar al Govern amb interés que
se serveixi convocar eleccions de diputats provincials en aquestes pro-

El passat dissabte, l'Estola ¿'Avíarió de Barcelona va ter la inaugyeació
oficial del servei regular de turisnte,
Barcelona-Costa Brava, al-1lb escala
a Figueres.
En l'avió "Dragon" de l'Escola, de
vuit places, van fer el viatge del canto
del Prat a Figueres, el conseller
d'Economia. senvor Comorera, el seu
secretan, senyor Folch, el gerent de
l'Escola, senyor Gaztafiondo, el representant dels ser-vels d'aeronáutica, senyor Santacana, i el representant del
Consell de Comerç. Banca i Turisme.
senyor Ferran Cuito. L'avió anava
pilotar pel director de l'Escala, se-

rindes.
El senyor Galcano ha manifestat
als periodistes, referint-se a l'assemblea d'Ajuntaments celebrada ahir,
que en coneixer el resultar de les
gestions, absolutament favorables,
realitzades a Madrid, entenia que no
era pertinent la cele-nació de la dita
assernblea, però en veure que es persistia a volee celebrar-la, creia que
era per a palesar la satisfacció pei
que shavia obtingut i prendre algun
acord referent a ,les eleccions, puix
que els Ajuntaments i les gestores
estigueren a Madrid per solicitar la
próxima celebració d'eleccions.
Ha afegit que .un alcalde, el de
Marquina, de filiació tradicionalista,
ha parlat en tons democrático i ha
coincidir amb el desig de mantenir
les peticions que shan fet a Madrid,
les quals es concreten ¿un com mes
aviar millor se celebrin unes elec-

nyor Xuclà.
Els expedicionaris van ésser rebuts
a Figueres per l'alcalde de la ciutat

i per la Junta i diversos socis de
l'Acro Club de l'Empordà i obsequiats
amb un dinar a l'Hotel Comerç. Despees del dinar van traslladar-se a
l'Aero Club. el seu local social.
El servei de turisme BarcelonaCosta Brava es va donar per inau g urar i el viatge del p assat dissabte va
ésser un assaig definitiu del que sera
aquest servei. L'avió es de vuit rassar g ers. gran confort, amb installacin
de calefacció i de corrent d'aire ¡red:
aorta dos motors de 13 0 cavalls cadascun al/lb els quals l'avió está a
cobert de qualsevol accident, perque
en cas de parar-se'n un l'avió pot se2-uir. funcionant un motor sol. La ruta
és escollida, volant a l'anada setnnre
Oros de la costa fins a les illes Meilen
i aterrat ge a Fieueres. passant sobre
Empúries. i a la tornada l'avió va
directe fine a Can de Creus. des d'o.n
segueix la costa fins a Roses i
Roses a les alertes: des de les hiedes.
en vol bajo. va se g uint la Costa Bra
uns a Barcelona.
-vailnm
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esdeveniments, alemanys ñon deinestrat que, la .Rcichstrehr obertament el seta prcdamini; la qual cosa no
Pot . dtixer d'influir en l'orientació polit ira dei Gurern, 1 d s aixd el que interessa
a les caticelleries. La resta no surf del
neme de la Política in!erinr.
Indubtablcenced.'Hitler, en , seguir les
ordres de la Reichswehr d'assassinar els
SCIIS collaboraciors, si i,o ia I • 01,7,ii jj5-

aliar l'opinid pública estrangcra, almenys
ha demos:rol que tala se list donara. Pera von Neurotti, que encara ;.s. de l'eseela
del vell règvul, ha campri's que Cl Reich
percha prestigi ala talla dei mjn, i, decore' atnb el Dr. Schecht, ha jugo! hlbiliaria una carta antb l'esper.ea
leinter el cop. heen vist MIL el gayera alentany ha acceptat toles les condiciona imposades per Nevilie Chamberlain
rata a l'anuilació de les obligacions dolo
testmlanneuuntsiminj empehtits Foneig i Datar:. Encara que
Anglaterra ha obrar pel seu comple , es
inevitable que els Estats Units i Frcm;a
ä". tincada el tnateix tracte.
Von Niurath recia q,,e oi.tí ha fc/ guaL'IMPRESSIONANT
layar al Reich la confiança que havia perdut en el mili: fineneer, Perú ICS Cal:i e:I ¿Ti s Unten coses in, , s seriases a consi, com is eme la Rfichnuhr 'no ha
renuncia' a la política de rct;enfa, /a que'
te, con, a programa inicial , el reartnimetas. La Reiensteehr no ha aflitixat mai
en el sett odi a PoMnia en L'S yaneS
de suprimir el famas corredor de Dan-

DEMA, LA PUBLICITAT COMEN ÇAPA A PUBLICAR
tZEPORTATGE DE
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El misteri Carnera
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Acompanyat del seu , estar major, el general von Fritsch va revistar
abans-d'ahir diversos bu tallons de la Reichswehr
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Eis diaris de Varsbria tan remarcar
que el govern es trabo en uno sitilacie
incerta, no sabent si el pacte de no °gresE sió, estiplant l'arty passet, encara sora
velid o anird a ter com/tenyia al de Ratpa/lo, signat 0,5mb els russos.
La prrmsaanglcsa de lord Rotherent,e.
notóriament germanófila , anuncia que la
Reichstivehr té el P l.
i rr la
alhora a Franila i a Anglaterra per
reconquistar les col3nies, mentre el Jap,i
atocant hiSSi3 la immobilitzario pel
cantó d'Orlen'.
S eguramen t aix3 is exagerat Perú no
gens menvs demostra el malestar i els
neguits
d;svetllats per ',ton, a l'escena
E
Política alemanya del factor militar , que
E tan celestes consegiii. ncies ha tingut setae. pre per a la pau del min. - •
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que es trabaren al Parlament, la reunió va causar una certa expectació.
El Canse! l acaba a les nou tocades. Segons les nostres referències,
fou dedicat a l'estudi del Reglament
de la Ilei de Contractes de Caneen
i a altres assumptes politics d'actuaJitar.

Nota: LA PUBLICITAT,
que garantitza l'absoluta autenticitat d'aquest reportatge, deixa
a l'entera responsabilitat de
Léon Sée, les repercussions que
pugui tenir el que hi revela,
ensems que les apreciacions i
conaeqüencies que en dedueix
el seu autor.

A conseqüencia de la interpellació
que va tenir lloc al Parlament catala
amb motiu dels incidents ocorreguts
el dia de la vista de la causa seguida
contra el regidor senyor GranierBarrera, s'ha instruir un expedient

contra el presiden de la Secció Segana, Jovino Fernández Peña.

ee ba quedat potser tui xic malparada...

Amb aquest motiu, ahir el president del Tribunal de Caa s ació, que
és el que l'instrueix, va rehre denlaració al diputat senyor Tauler. SePons les nostres referències, el senyor
Tauler va manifestar que no podia
dir gran cosa, ja que quan en va arrihar-hi l'incident ja havia acabar.
Sembla que en aquest expedient es
prestaran voluntariament a declarar
moltes de lea persones qtte es trohaven a la sala en el moment de produir-se els incidents. i que en la intpoaailntat d'ésser conegudes no han

pogut éster citades,

L'escapada de 38.000 pessetes

Josep Ros i Carrasco
reconegut per la seva
víctima

dissoldre-les sense remor.
Cl El general Schleicher i la seva
muller són assassinats. Així match( els
coliaboradors de Von Papen. Aquest,
que les primeres noticies donaren comm
a arrestat, es, segons referències mes
exactes, "guardar" per elements de la
Reichswer. Tct això s'esdeve el divendres proppassat a la tarda.
Dl Hores despees, a la matinada de
dissahte, per sorpresa, sim alusellats eis
caps de les Seccions d'Assalt. Hitler en
persona vetlla per les execucions. i s'encarrega de redactar un escrit difamant
els diputats, amb un llenguatge digne
dels ternos de Greda i Roma.
E) Resultat. Hitler, sense partía, en
poder de la Reichawer. Hindenburg et
felicita. Aparentment s'ha desfet dumme
enemics a dreta i a esquema. Però dóna la coincidencia que uns d'aquesto
enemics són gairebi tots els senas amics

i auxiliar!.

L'anàlisi d'aquests fets pot completarse amb unes observacions. Les morts
del matrimoni Schleicher i dels
boradors de von Papen, si llegim els te..
legrames ens adonem totse g uir Que '10-.
ren perpetrades segons un estil de pis.
tolerisrne. Els executors crea, evidentment. gent clandestina que tirara ¡ fu.
ein. En canvi els caps de les Secciono
d'Assalt foren ajusticiats amb celeritat,,
manera
tai.p Tomotadtar.aelirxo
Peuéb rde.sundae
p
v opälouidci o„i ,cbnaràar is a;h.gnfiiuTot11-:
teana. alraem
erprime1e resne esnaosz.xuednmeal a.M

per Hitler enfront de les Seccione
d'Assalt, veurem com. de primer, va
intentar l'arrió diplomática: comiat
d'un mes: una regada llicenciats tem-

Ahir al mati, el jutjat número 1p. que
e int
ieue
in xu:ppé ise adi t. ién,bs.oa:hioec lasas:e arm
és el qui instrueix el sumari per l'esta- sospaieeis
alnnl,ds;:qai tua.iea b,ctai°oecrnc:.si D
fada de 38.001 pessetes. de la qual ion
víctima el caiser d'una societat de Terrassa a !a sortida d'un Banc carrer sellaments.
Ara be. si aquesta actuació fulmide Fontanella. va prendre declaració a
l'esmentat caixer.
nant llagues estar prevista. hom no
A continuació el jutiat va constituir- hauria començat posant en guardia
se a la Presó Model, per tal de prac- les Seccions d'Assalt amb mesures
ticar la diligencia d'acarament entre la diplomatiques. L'ànim primer del Covíctima i el detingut Josep Ros i Car- reen alenaany era de dur les coses a
la quieta. Calgue que es produis un
rasco
Segons les p ostres referències, el per- moment de rehellia per a desencadenar
una repressió de sang. ..:Quin
judicat va reconeixem sense cap mena
de dubtes el Processat com a l'autor aquest? Evidentment, l'assassinat I
de l'estafada de dissabte, i Ros, per la l'atemptat contra aquells que els caama banda, va identificar en el senyor bpileto,,stgotsiedeereli,eseiSsecrceisopnjnsda'bAisessaldte s laaSerrano la sera víctima. Es dona, dones,
cera dissolució. Es a dir, la gent dels
per enllestida la diligencia.
Com es recordara. les 38.000 pessetes princeps i de l'exercit. Schleicher
sostretes tomen recuperades en la sera von Papen. L'un morí i l'altre se saltotalitat, excepció feta d'uns tres cente- va. Hores despees, per imposició de
nars de pessetes que van ésser les que la Reichswer. les Seccions d'Assalt
Josep Ros i la sera promesa van des- eren literalment esclafades.
Si no s'admet aquesta versió hanpendre durant les tretze hores que les
van tenir al seu poder. Degut a que la rient de creure en la d'un Hitler tan
casa asseguradora no ha volgut reinte- fort que colpeix la dreta i l'esquerra;
grar a la Societat Manufactures Tex- amh la particularitat que de resulte§
tils, de Terrassa. que és l'entitat perju- de la sera torea es posa a mano de la
dicada, la quantitat que hetn anotat, al- Reichswer i se "suicida" com a polegan que es tracta d'un delicte d'es- litic. Cosa absurda, que ningú no detafa i no d'un robatori, aquesta prendrai fensa.
L'únic misteri que subaisteix I5 napart en çausa.
Per la sera banda, Josep Ros ha de- her per que eta que anullen Hitler
signat cont a advocat el lletrat senyor corn a force politice el conserven com
a titella. resposta pot trabar-se en
Pa la eón.
la consideració del primer ordre de
fets que anucliem al començament de
l'anide; és a dir, la maniobra dels
=mamujes i militaristes d'Alernanya.
Aquesta maniobra no és pas com un
cap de teatte o una partida d'escacs.
Es sabut que forma part de la reatito vivent d'aquella nació. Mes que
res Es una tendencia, un nord que
sempre ha tingut la politica alemanya: aprofitar cada episodi que li va
fornint el temps per a tirar envers
una reconstruc:. ió de l'Imperi. Aix4
Stressemann rogué dir un dia als pe.
TiOdi5lCS, de retorn de Locarno:
"Aixä es una ofensiva pacifista de
gran estil." No ohlidern que ja el cancene» Ebert, els marcians dies
Weimar, eslava voltat d'agents de la
Reichswer. De manera que la maniobra de "gran estil" és tant dista el.
costuras politics de l'Alemanya, que
seria veritahlement una mena de miracle que fos únicament Hitler que
s'escapes d'ésser-hi jugat com una
peça. No calia que s'ho empesqués
ningú. La continuitat de la Germänia
profunda lluvia de concluir sempre

La Volta abriga a Espanya
E
ewsetwermemensemnsm

ienseggele

L'expedlent La persecucid de
de don Jovino

P

Ahir, fiel; volts de Ics set, va reunir-se a la Residencia el Consell
la Generalitat, sota la presidencia del
senyor Companys.
Degut que a aquesta hora foren
cridats a la Generalitat els consellers

witinuntiontmentuottuaimalsaREIESS,

Miga atal

Reunió del Consell
de la Generalitat

cions.
També ha dit que pel que s'ha
acordat en la reunió de la majoria
d'Ajuntaments, que abans tingtteren
tanta confiança en les Comissions
gestores, film al punt de trametre
curtes de felicitacio i prendre acords
municipals fent constar vots de gracia. es dedueix que aquests Ajuntaments han canviat de criteri , i ha dit
que ja no els inspiren confianca les
dites Comiasions gestores.
Creu que el que es ¿chafé en l'assemblea d'ahir foren només qüestions
personals i d'actor propi, sense que
s'esmentessin per a res els assumptes
relatius a l'estatut del vi.
Parlant del mateix assumpte, el
governador ha manifestar que a les
provincies es mantindran les Comissions gestores designades pel Govern, les quals són l'única i legitima representació de les Provincies,
i els seus mandats han d'ésser acatats perqui sin: lea úniques que tenen autoritat.

Els comentaris que ens han arribat
del nostre editorial d'abans-dihir sobre Hitler — comentaris múltiples
antagónics — ens lean jet venir ganes
de recapitular els fets que s'han produit
recentment a Alemanya e relacionar-los
amb certes consideracions de lógica
d'histOria, per tal de mirar d'introduir
un nett ordre duts el caos que ens arriba de les terres geernanict ues. Val a
dir que, a mesura que arriben mes noticies, les coses es van arrengierant
mes aviar en el sentit de les nostres conjectures. Aquestes es reierien a dos ordres de fets; l'un, la maniobra internacional que duien a merme l'exercit i eis
princeps d'Alemanya, a fi de prepararse un bon acolliment el dia d'una restauració futura. Per això — escriviems'aprofiten del descrèdit ¡ la inquietud
que dins el món de les potencies pro.
darla el nazisme desgavellat i ion dels
fanatics de Hitler. Però per ara prescindim d'aquesta hipótesi i anem als tete
concrets del suposat complot i de la repressió fulminant d'aquests dies. L'esquema dels episodis és com segueix:
Von Papen, a Marburg, pronun.
cia un discurs antinazista.
B) Hitler. de tornada d'Italia, ordena unes vacances d'un mes a les Seccions d'Assalt: forma diplomática de

"EI Socialista"
Parla de publicar-se
a Barcelona

Madrid, 6. — "El Socialista" protesta de les denuncies de que ve essent
objecte, i din;
"Cuidaremos de defendernos. En Canfranch está nuestra nuera rotatlea y ya
hemos pensado si nos convendria, por
el momento, trasladar nuestros talleres
a Barcelona para eludir de este modo la
persecución de que somos objeto y que
amenaza potencialitzarse. En Cataluña
todavía subsiste la República y es posible que nos convenga acogernos a ese
}aturdido conservando aqui tina parte
de ;matra reclac,ción.",
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tard o aviat . será gitat de la roca
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un
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El president de la República lliurant ele Premie ele aviadora que han
guanyat la Ve lta Bestanya

demagog i bell parlaire es firmes en
jugués

per Setmana Santa.

1

111.1111.1119
tlißab,e, 7 de
en l'un, esdevé concentrament, anilisi,
elaboració en l'altre.
Bernat de Ventadorn fa un poeta diser s t, que no recull en les seres natales
el tripijoc petit de la vida: aquesta prelipl.
tesa manca de dides autobiografiques
~1.1nRill••nnn•n••n
obeeix al sea temperament poetic. La
seva obra Es plena de vida interna, cerrular de L'Avenç fins al darrer,
pels propietaris agrIcoles, i no hauri a Catalunya, que t'acce pta sense reserve s .
l'any 192o, passant per dos reculls de qué, per damunt de tot, ell ama d'em- En el comiat de les Corts epnassvaitgocremi qaurea dqeuseprilas
catalana
granuei
hm» ach con dia per cha i pas per Pal,
cromes que no baria esmentat encara: rnirallar-se en la seva anima i de vesespanyoles
• la implantació de l'Autonomia, l'actas•
Ritmes (Barcelona, 19591 i Elogies aus. tir la imatge que reflecteix en els verdal
produit,
amb
la
mima
d'adeptes
con
- ció del Govern de Catalunya i del Parfruís (Barcelona, 19121. La sera poesia sos , 1 tot el que queda d'allusió persoRetira i
dir a LA HUMANIVaig retire Jeroni Zanné per darrera públiques sud-americanes el privä d'e- La
següent, vindrà el Govern Samper i pu - lammt catea i la gestid infatigable,
Resurreceió de Pan és un cant d'a- nal és perque l'amor del poeta Ea real TAT que hi ha partas que san un ter.
blicara
un
decret
donant-la
Vegada. durant un viatge que vaig fer volucionar. i hom pot dir que el dia que Iliberament.
per
bona.
constant, sense basarda de bombos i plauna crasis
cifres ros ror, altres 11,1S braços.
la natura, no pura elaboració de la iantasia o de
¡Per que no fan una escota de política terets, perä sòlidament efectiva de l'A• FAmerica meridional, en un café de Zanné s'exila es va condemnar a no giran el poeta, fugint delsvers
temples i dels l'inteHecte. Si canta per amor de la El partit radical is un pulidor. Mentre a la
Lliga
?
Es
ben
cert
que
els
números
Buenos Aires, ara fa vint anys. Parlava tneure's, literàriament, de la Catalunya palaus que bastiren els hnmes, i dels dama de V entadona és natural que es cite radical: pari.ren, els veritables cepojuntarnent republicl i del seu Conseller
ele ataraeixen el cervehl. Tants Vidal en cap, es van traduint en grans Obres
literatura i de 111 .:17. 1fa. ele seus te- que abandonara. Aquesta és la impres- Ilibres dele poetes i de les melodies dels record; de les qualitats personals
('trams pateisen:
Guardioles
i
Casabons,
que
en
un
pals
de
res preferits. amb altres catalans resi- ski que tirilla la lectura d'Aipuujoris cantares, arriba al eran
l'amada,
i
de
minora 1 de progr a que tenen
é
i
g
ualment
dos de la nacomprensible
"Els qui neuen en la República un tercer ordre nomes ele aprelitanen per ja la
stente a l'Argentina. entre elle els fills .4ipiirs ;ramos, la sera darrera obra tura. Orl la
l ' eny orament d'ella i de la sera terpoblació a un r ven molt mea a:t
amb els seus colors. que
Ideal, ¡ no pas un galldindi, compraren a tenedor, de Ilibres e per a fer de Conra
le l'actor Fontova, que dirigien un ins- poética que coneixem, que data, com amb els setsretroha
nue
quan els tarragonins ho esperasen
aparegui en el seu cant d'alluns-at.
cants i /es seres formes,
coro augmenten els estralls de l'actual serges, 1 aei, entestats a t e nir-los per tot del centralisme, al cual tan
aitut musical. Cem que ja lela alguns deia, de 1920, i que fou publicada per on
servilLes nades que el poeta no ene rlóri
!et trobem en la sera biografia de snuació. Si no fos per Catalunya, la Re- diputats!...
enys que jo no l'harta vist, el raig la Delegació de l'Assaciació Protectora
ment acataren a canvi d'unes clädires
pública
ja
(Sra
morta,
i
hurta
no
tú
No
diem
que
esperem
que
escarmentaaj obar un xic canviat rera les lents de l'Ensenyança Catalana en homenatge
"cl dIr, bicorn dr la serena Arrddia
gairehe seinpre humiliants i n'esquines."
N'Ug de Sant Circ. Per ella podem e:peranea de resurrecció. "Tornarem a
ran, perque sena incapaços d'escarmentar.
'd'era els seas ulls penetrante tenien la a l'autor. "mestre venerar en poesia
identificar els dinar que Ventadorn dosana la caramella",
nara a les emes amarles. Nat al Lle- tutir aviar la dictadura, ha dit UvO Ara. cona a telele d'aques t a gran paroes
mateixa vivor, la mateixa ironia, Derb (diuen els termes de la dedicatòria). naL'anticatalanisme
ja era un heme de quaranta anys. mir quotidià en les dures jornades de
Res no direm - l'espai ens manca - mosí, al castell de Ventadern, bou fill dotelo en plena Cambra del 19 de no- que acaben de fer, siamés ens manca una
.11avors - tenia un aire mis reposat l'exili. el catala de soca-arrel, arar de referent a la sera obra de wagnerista, d'un servent del castell que era forner embre. I la profeta satistre aniria Pel cesa l'article del senyor Camb6. Apa.
madrileny
ami
de complir-se en el cas que Cara- senyor Carnbó. No es faci pregar i doni
c a mençada brillantment ad al costas de i enceaia el forn de coure el pa. Era
potser mes feixuc. Si no haguessin es- les glòries irnmanents de Catalunya".
nat les lents. Jeroni Zanni pedia enorL'obra mis significativa de Jeroni Jaaquim Pena i continuada a Buenos Ai- un bell donzell i dreturer, i cantara i 1111)0, i al son valtant les mquerres es- el seu article a "La Vea", que la CO52
Es del:
' n .°1'41
Lltiga
no estiguessin decidides a im- tS ea posant ensopida i necessitem que grat
lanva
oshdae mi
rtullir-se de tenir una fesomia força Zanné, la que assenyaia, potser, la sera res, un fou l'anima de l'Asscciació Wag- componia g entilment. El vescomte Eble panyeles,
els liberal: i els verifables relmblirans fa
ens alegrin "las pajarillas"."
sentara que la miopia destruia llasti- plenitud lírica, és el seu llibre Poesies neriana Argentina, al cestas dele germans II, el seu senyor, s'abellí d'ell, 1 li feu pedir-ho.
Essent
aquesta
la situació real, i a que
xRiA,t:Ls rg,:./aerareel
enesament.
cuan, ele nd e • A EL
(Barcelona. 19o8a Es tracta d'un copies Fontova : p erdi remarcarem que després grans honors; i la muller del vescomte
comió
La sera presencia m'evocara els dies volum, impres a can Giró, en el /Val re mis de vint any s de residr Iluny s'enamora d'ell, i Ventadorn ti adred treu cap el rot de confiança al Garete
I ara què?
Samper? En aquest Govern les ¿retes hi
parrien pels carrers de Madrid fular
que ja aleshores em semblaven Ilunyans. l'autor va ¡anidar el contingut dels scus de la Patria tenia una visió força exacta les seves cancons amoroses, fins
Que, ten er' la mateixa tonança que pot tenirLES CIRCUMSTANCIES, de Reta, "Mari la Generalita:!" "Mari Con,
Je la revista Joventrit i de la ¿Iría wag- precedents 'libres originals. Assaigs es- dele sena p roblemes culturals i poli- apercebut el vescomte, tatua
la seva
que ~les /ton votar la con- panys!" "¡Vi= España!". Pcrd dindi
neriana de molts inteHectuals barcelo- fn fies i Imatgcs i melodies i la versió tice, i ha servat incólume la sera cata- muller, i ella acomiadä el trobador. Lla- se en un enterramorts. L'ancla Romano- assrnyala
flança al Galio, S'amper els partos mo- -diu- no ett lela ca,
pies Em recordara les paasejades, Ram- dels di v uit sonets de Goethe que hacia lanitat. L'any passat. amb motiu del vors anà a Elionor d'Aquitania, a la nes, que n'encerta algunes, digne temps narquies.
bla amunt i Rambla avall. amb ell i amb publicas en un opuscle a part. Ultra Centenari de la Renai gença, els rata- qual dedica les seves poesies fins que enrera que Lerroux seria l'enterrador de eouristr, Si duren P ai re eis 9 0vcrns 1"- " Les espatoles hemos aprendido mu0'1'401 t'euro+, COM
Martínez Serinvä. amb Prat j Gaballi aquestes versions, el volum l'oestes en lane de Buenos Aires volgueren honorar ella es casd arnb el rei d'Anglaterra. la República. Sembla, perb, que per caucha desde unos años a esta parte. Sabei amb Pere Riera i Riquer. que forma- conté ¿'atices poetes preferits per l'auto r . les lletres catalanes en la persona de Je- Després, Bernat de Ventadorn reman- ses alienes a la lera voluntat, Lerrong RePüblica él cenvertida çrr it1 tu 0 100- mos que les vivas a España, dadcs en
ha delegat la tètrica missie en el se- 0,3,0 0ic i tornaran aquelies 'ramarillas" las actuales circunstancias, ne son mas
ren, sets plegats, la oleiade deis parcas- com sen Anacrea els italians Pietro roni Zanné. i Ii oferiren un banquet. gué a la cort del comte Ramon V de nyor
Samper, que té an temperament dantany a repartir-se en torn peche el que una explosión antirepublicana. Ya la
stars. eis
els guate enmaren a l'espontanei- Bembo. F. Ferrare& Giovanni Carne- El poeta hi correspongué amb una vi- Tolosa, fins que aquest mori. "Et En
Govern:
aat d'un Maragall i deis seus seguidors, rana. G. Carducca G. d'Annunzio, Ar- brant oda "A Catalunya, anima d'Occi- Bernatz", diu la biografia, "per aqueia una fesomia adequades."
!abismos antes de estallar el movimiento
"Es natural que arnb gens abrí, que del ro de agosto. Por esto reaccionó el
fa reflexió estudiada d'un Costa j Llo- turo Graf. Francesco Paetonchi i Adolf tänia", on sembla haver emprat, e re- dolor, si sen rendet a l'ordre de Dalon,
¿Peyó da de de/rd -pregunta- que
tinguin
aquest
concepte
de
la
República,
Eera i d'un Alomar. I jo sentia que Toseani, els francesas Josep al. de He- cules ne la lira horaciana ni el plec- e lai definet".
ara el senyor Samper intentara resoldre
pueblo contra el de una manera tan adCatalunya no s'hi pugui entendre. No ca mirable. Ya no nos engatan con trcinpementre a Catalunya, després de mort redia. Pierre Lonas, Hrnri de Rignier Ire carducciä, sine, el propi sistre de VerFins a quin punt aquestes noticies es el San coutliete amb Corcho:ya?
va poder entendre mai arnb la monarataragall, semblaven, haver su perat. tots i Gabriel Vollard; els alemanys August deguee
co r r esponguin amb la realitat, no petines
de verbena. Come tampoco engañan
"El
bon
heme
esta
molt
Iluny
de :lesAra que la mort Im dos e:3 ulls de dem precisar-ho ad. L'amada
plegara aquell antagonisme de clässice von Piaren i Ludwig Rellstab. i l'anales ,.
poe- altre.. en tots sentits. En el seu discurs quía, a despit dels esforços del senyor a los catalanes republicanos las viejas
Zanne en aquella terra Inés aliar ta, sia la que sis, no és mésdel
Camba
que
semejara
amb
una
concindla
romàntics o d'erudits i d'espantanis. Oliver Wright. Aquestes versions exsirenas separatistas. Sólo g ún 121'1141'
que el
dinmeres no jiu sinó empitjorar
impossible, i
no es podri enten- ro sin interés en la ciudad alpuede
que en literatures mes avançades , com pliquen el seu tzust literari i les prefe- indiferent i excessivament 1i:inmuta, on primer motor del seu mecanisme une, i de
sei cas.
lanzar
un paragraf improvisas dei- dre mai arnbtampoc
una República infectada saflamas subversivas. Y todos los ca.
la francesa i la italiana, res ultara ja rè n c i es del seu esperit. Jeroni Zanni fou no li rnaneä mai , p era. el ca'iu de la per aixó en els seus versos hi és mis xä veure En
els
seus
sentirnents
hostils,
,ine
anee:051:de ell. Zanne. seguia fidel als un poeta d'inepiració soviet llibresca o Noria, que el seu record en , sigui exerm el que ella.
del
pensament
i
de
la
conducta
monärPneu voldria dissimular. Aludí la sera
talares republicanos están enterados de
principis eetetics de la sera joventut. literaria . al cual abellien ele temes ga- ole d'un :deal laceria noblement
Ventadorn reconeix que la sinceritat resistencia passiva als traspassos de quina. Catalunya no pot fer marg a enre- In clase de extracción clerical que signie
lants. evocadors del Renaixement ira- d'una fidelitat pairal valentament ses- és la primera cosa que ha d'entrar dins serveis
ra. Es podia pensar a frenar-la quan el fina el burdo y sacristanesco odio a nuesI al ga, no &izara d'impreeeionar-rne,
i
esmentà
el
vet
ilmegniopeeat
que havia desembarcat a Buenos Aires ni o del segle XVIII fi-anees, i els ring:xla fins a la mart.
la composició poética: "La carne no Ola acords unan:raes de la Comissió Mix- deesetnament de la consciencia nacional tra patria única que algunos periódicos
y enint de Parle. on en aquells dies an- temes civils tue reclamen una forma
Alfons MASERES Po t valer gaire si el cant no surt de ta sobre la radiodifusió i els serveis era embrionari; avui, eme aquest desvet- serios de Madrid -cuyas páginas estin
ciässica.
horadan&
per
a
terior' a la guerra hom preparara ja
llament arriba gairebi a la plenitud; que
dir el mut.
dins el cor". Fidel a aquesta sincerid'Arxius, Biblioteques i Museos. Alnb ja tothom, a dreta i esquerra, esta ama- plagadas de insultos, de tan baja extracfa rerisió de valore d'on havien de lid- Jeroni Zanné fnu tan deixeble d'Horaci
tat, intenta d'eshrinar-ne les condicions una
incensciencia enor me, 117n A aquesta rat del sentiment de catalanitat. ja no ción temo le otro. para la caus a repueter tantes escotes literäries subversives cene el propi Corta i Llobera, i si el
prèvies. La primera, per dl, és
de sabotatge contra la implantació pot recular. Estariern ben posats que he- blicana de Catalufia- : as ofrecen casi
dia de demä un emul de 'Menéndez PeS' revolucionarles.
"El cant no pot sortir del cor si no hi ¡cilla
a diarios, y nada menos listen sus articude l'autonomia catalana.
DIES
Na he d'eecatir els rnetius - proba- layo volguie escriure un llibre sobre
mes com Lerroux, o Samper, que com a
ha amor veritable i sincera. Per aixit efectiva
¡I aquest borne ti la pretensió d'arri- estadistes estan a una alnada lamentable, les de fondo. No se exeH. pues. querido
Element d'ordre molt mirar - que obli- "Morad a CataInnya", no podria oblidar
el meu cant és perfecte: en gaudi d'a- bar a una intelligencia cordial amb
amigo: que hoy el patria reno no se detinguessin a llurs mans tòrcer el curs muestra
garen Jeroni Zanni a cercar un refugi a ?e cap manera Jeroni Zanne el qual pumor tior potala la boca, els ulls, el cor Ceneralitat?
con gestos de s'azuela antigua,
Si el senyor Samper ha de la nostra histeria ascencional.
Buenos Aires. El metr amic Zanni no blicara a Buenos Aires, raer roza la
i el seny".
sino con un hondo ca le deseo de lid'altar un dia o altre mis milla de les
tenia l'esperit arenturer ni l'esperit co- versid catalana del Llibre I de les Odes
A Catalunya encara seguim creient bertad para todos losyciudadanos
Per
aix5
Bernat
de
Ventarlorn.
consque 5.0paraules inútils, Si es propasa verarnent que el canri de règim significa un epimercial: era un honre rfestudi , de gabi- d'Horaci (en total. 38 odes. bellament
cient, creu en la superioritat dele seus de
ceros tenido la suerte de nacer en. Esfer alguna cosa -dimitir, per exemmea de biblioteca. i per tant, Bucees i fidelment traduides en versi.
revolucionari,
d'una
influencia
cabversos sobre els dele seas contempera- pie-, ja pot fer-ho de seguida, perqaa da l en el cami de les nostres Hibertats pah."
Pels temes que l'inspiraren i per la
Aires en podia esser Der a en cap canip
de totes les existències
ni e : "No Es meravella si canto millo:
seu pesar mcnóleg no té cap probabi- nacionals. Qui pretengui fer esborradis3a
de batalla ni cap terrenv d'exploracida manera corn [15 reactiva. hom hauria
que
cap altre cantaire el cor niem - el
litat de convertir-se en diäleg eficac ara) aquesta influencia' sestavellara contra la
f:716 simplernent un reina: ,des d'on es rogar presumir que Jeroni Zanni era el
peilt' nils vers Amor. i millor obeeixa Catalunya."
pannes dedicar a les seres tasques d'e- poeta de la Catalunya estricta mes innostra voluntat decidida i contra la nos- EXPOSICIONS D'ART
lee cecee ordres".
tudit i a lee
seres enaeieris de VD17.- fluit per la lírica mallornuina: aquest
tra consciencia ¿especia.
Proven d'aquesta teoría artistica, va
niader. Car al costat de l'heme de lle- aparent mallerquinisme ve recolzat pel
a benefici del públic
Que els provi l'estiu al senyor Sann
El gran èxit de la Lliga
tres hí baria, en ell. el soinniador, amaes- fet d'emerar el qui anemenat feble pels DESCOMPTES E XTRAORDINA- elaborant el seu culte mistic de l'amor
per. als lerrouxistes i als monarquics LA PINACOTECA
i analitzant tots els ressons que despeola trena d'ésser tnalaurat q ue sol teixir- gramitice: perb no ens encanyern:
L'OPINIO asseu2fala que, després de que l'aguanten. Els catalans arene per
PAESEIG DE GRACIA. 94
le la p remia dissort i que els psiquiatres ere Jeroni Zanni tiente a les rnateixes RIS DEL 2 0 AL so PER zoo ta en la sera änima. Bernat de Ven- 1 . c.rit obringut per la Lliga amb lo llei lenta."
Exposle16 p ermeneot de DOstura estibina
redore és un dels trobadors que ha con- de Contractes de Ganrau, jet els Gomina
Marc. - Gravare - Motilures
clasaifiquen entre els cases patològics. 'nnts que Costa i Llobera. Miguel S
N...s ciar ette Zanne no fou un seme ja- Oliver i Gabriel Alomar i, com aqueets EL HOGAR DEL LIBRO tribuir mes a afinar i consolidar la con- m'ornar no faran ras do rap mis sugqiis- Un
gran centre de cultura
cepció cavalleresca de l'amor corteeä, iió que els ofereiri. Ara --afirmador essencial a la manera d'un Poe. tres ¡Ilustres rnallorquine, va saber-se'n
Claris, 2o. -- Llibreria
per6 també el que hi ha posas una me- G o ve r n etrantol ha opftt per Iba assa-el
d'un Baudelaire o d'un Rubén Darío ni assimilar l'essencia i l'ararenca. Vegeta
SALA BUSQUETS
a Tarragona
Es
traspasta
el
local
amb
generes
jor
part
de
psicologia:
Valegria,
la
trislen poeta en la meenra eme lo force si no. la sera Oda o Roma i la sera
be
PASMO DE GRACIA, Se
-se de res i drixar que Catalunya
DIARI
tesa, el record, la gelosia, la pena, l'e- fa tnfar
DE
TARRAGONA
comenta
Montas i obJeeles
o sense generes
els oui acabo d'eernentar; pere stell sig- Elegía romera, de motlle Herí, els seus
i ia sera via:
la prbsima instauració en aquella eiufai !M'aula.» apunta 441 mute. Pau
nyorament, van acolorint els :tus cante
nifIcar que el somniador nue hi haría rnadrigals i cantons i els seas sonets
'Hi
d'una
Escala
Of!'cial
de
Belles
Aros
de
ha
un
Estatut
i
una
Constituci6
11171070tos.
en el! - en el fens, alló que de nneta carduccians, i retrobareu els acemita y.
SA MO? L1.1888
alinenys. el to, de Costa , d'Oliver i d'ACap altre elogi. potser, de Ventadorn, gue l'empara, i els catalans hem de des- C ' cll" ' 11' a, sota el tatronotpe i dirrecil
tenia - se sobrenosava. en la vida
In•upuracie eral
tot. a Verudit, o sigui a l'heme de sen y . lomar. Pateer Zanne fou encara un dei- Els l'iteres nous que la constatada d'ésser, en mis d'u- enmelar la nostra obra, eixamplant cada dr la Generalitat:
regada
mes
l'autonomia,
dintre
d'aquest
"L'Ajuntament de Tarragona, i partina compusicW., un poeta moderníssirn.
i el malmenava. Peris no mili ni he d . en- geble mis fidel de Carducci que el proLOGRES('
trae art per annests
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ESTRANGER
osueei

La ¡tova situació
alentanya
(re de la primera pdgina).

reas , 6. - El corresponsal de "Le
taja" a Berlin escriu al seu diari:
-L'estran g e r . l'alernany que penan
• *mana on és Hitler. Nosaltres
ace sostingut aci que presidia
aea, si evolució hi hacia. Aquesta
aoluzia- p a sseu -m e la feblesa de la
gairebé ¡eta i Hitler
Pecó tal com danta ahir: "Res
fara
sense
Hitler'', avui diem:
,S
a y d'imprevist no es produeex,
a anr Us compromas.
' aaler era l'horne d'un veritable mid'un miracle que aquells que la
leca interessa harten somniat de
al a tos els paisos: havia sabut
;elan la massa dels alemanys que
:aten per la vida quotidiana i el pefloreare dels que tenen l'espera
::re per ocupar-se dele desele : seu pais. Havia reconciliar el
aliSliiC amb la tradiCió. E, aques,, :a va:baria del paran nacional-soalast a . pera perque aquesta victaria
portés eis seus mr11115 calia
eeeixida rápida expressada pels jets.
ajaa :a prasperitat tan promesa als
c . 1r1"5 sense feina que rolen manejar
als capa que rolen escapar a les
asna:adatara econòmiques i poliZ,Ç1:e5.
Per,;::: la prosperitat no arribava,
:a:aun la Crisi saaccentuara. al con72, 7 i. :es trnrs d'aesalt han comen-

a: a reclamar faalicacai de mesures

aaaament rozial:stes inscrites
11. 1';rarna nacional-socialista.

aren inacceptables pels asaociats
:::eta de Hitler. Encara Hitler
‘-zieseata que la politica socialista no
a:petava cap alleujament. al contrari.
a la amada del Reich. Els capa de
les S A. s'esiorgaren a fer triomfae
desigs de llurs tropea. Roelern, ja
reinistre del Reich sense cartera,
ar.aaaa acontentat del ministeri de
Reashswher. Això no hamaa cona--eut al general Ven Blomber g. La
her seas dubte degue posas
eala:er la qiiesti6 de confiança. Hitva dubtar. En la situadas finanea en que es troba Alemanya
deixar que les S. A. i el parta
s'imposessin. Millor era lliurar: 3 Reichswher. Goce:ag. nacionaleasasta, pecó també general, lila:raen-a el Fahrer. La policia tema
..1zzutents proa contundents sobre
!atinéis complot. Hitler va marxar.
Va anar a Munic, deixant que Goe7,74 marxes a Berlin. Goebbels, que
tingut desavinences amb Goering.
a-a-sereix a Hitler corn la sera orceMolts berlinesos han pegue laacatar de no haver-ho fet igual, car
i:ering, segons :a seca propia CXa propò s it de Von Schleicher
el quadre que li baria esa• - .12 per les seres operacions de
a el gomera nacional-ac.cialista
-a:anya san tres hornea: Hitler,
aaaa, Goebbels.
Griebbels sernbla frágil. Les S. A.
:eanquen, i després de tot no té
: . raanada de Hitler. Goering és mear
La repressió és una mica el set:
idcz no l'ha compromès P er a lta ver asean a la sera fisonomia. perquè
te :a policia i les millors relacions
taa a Reichswher.
Hitler es troba des d'ara davant un
rieer:ng inamovible, almenys si Hitizr 119 es resigna a éster al poder
,larrer hitlerià i denles a lluitar
é21's :a policia. També es coba dazart :a Reichswher. La situació eco•
no li permet de decantar-se
,ea. poble i la seva vena politica

Política francesa

El front cornil
social
- comunista
•
l'actitud dels ex
combatents

tocat.“

Periòdic denunciat
Mas afusellaments

Breslau, 6. - L'editor del " loarnal de Jauer" (Silasia) ha estar detingut, acusat d'haver propagar fasrncent com p lot ¡izara l'ex-ministre cicles injuriosos per a cenes personare , amunicacions del gahinet Ben - litats.
censor Treviranus. També ha
eitt• afusellat el tinent Scheringer. /en Prohibició de diaria
tres niicials de la Reichswehr
eaaas fa tapes anys pel Tribunal de alemanys
1,.7 . 7,C Del delicte d'alta traició.
Berna, 6. - Tenint en cornpte les
a e acsts afusellaments han motivat dificultata que es posen a l'entrada d
,lcuns diaria recordessin que Fil- Alemane a d'alguna periòdics suissos,
a,. en prendre el Poder, va pronunciar el Cons'ell Federal ha decida prohiseglient frase: "Quan els nazis bir per quinze dies l'entrarla i difu:tiene:e/in el Poder rodaran caos so- sa\ co territori suis dels periadics ale-1 vols.'.
manea "Angriff "I3erliner Boersen
Zeitung" j "Voelkischer Beobachter ".
N o hi ha tal intervenció
a e França
Quatre anys de acracia
París. 6. -aleas ací el text de !a
als legionaria 1:
ahir
tier
Fambaixada
•
Publicada
í escena de Berlín desnientint la suViena, 6. - Comuniquen d'hasIrisada intervenció de Franca en ela bruck que els viatgers que arriaess
aaaassns ocorreguts a Alernanya
procedents fic Baviera refereixen que
da 30 de jume
els legionaris austriaco han de com"L'ambaixada de Franea, davant
prometre's a servir quatre anys a
satida p ublicada per tina agencia e s - Alemanya.
\,a arrera relativa al pretès Pare en de
f.:7 ;i11Ça en els successos del dia aa
••n-••n•••n••n
de j uay i eine la p remsa de Berlín
al rema:altar en forma sensacional.
C 51ä. autor itzada Der a oposar a acatestes fabuIes absurdes el mis careaos
desmentimenta'
El "Par:s-alidi" fa constar que
aq uesta nota de l'arnbaixada ha estar
a ublicada pels diaris alemays alegada
Asunción, 6. - Segons informaaaiss
entre l es Dentes informacions per tal facilitades pel Ministeri de la Guerra, al
que rasi inadvertida al públic. Per
cons tataran refute Droduit per la no- Chaco s'han efectuar últimament encontres entre patrulles avançades.
tica será, dones. dificil destruir-lo.
Les dites inbsrmacions indiquen que
Despres de manifestar la seva es,
irarivesa davant anuestes acusacions reitera paraguaii no ha iniciat encara
iseca
acció decisiva contra la posició de
de la Premsa alemanya contra l'amaaixador de França a I3erlín, la prera- Ballivian. - Fabra.

eelín,
- Entre f:S personatges
'i • van ésser afusellats amb motos

Les guerrilles
al Chaco

viable de Barthou a Londres

PLUS DUNA
VA1XELLA

HAN DE TE-

sa francesa tracta a'explicar-se agites1
t cam p anya sensacional.
"LaIntransi geant" i el "Matice" tracten d'explicar l'assumpte Per l es alvergencies d'es p era entre la Wilhelmstrasse i el ministeri de Propaganda.
Des d'ahir, din "L'Intransigeant", els
arnba:xadors dele Estats Unas. Anglaterra i Franza, VaIl protestar davant la Wilhehnstrasse contra aquests
earnors. Von Neurath va contestar al,
Paria, 6. - Els paasadissos de
ambaixadors que no donava can ere- la Ginebra de Diputats han estar
(Ea a aguzara c:asse de liegendes. aquesta t'arrees dies molt u niPera les declaracions del ministre de (mis amb inoliu de les reunions
Negocie Estrangers Von Neurath no
van impedir al seu collega el ministre i converses de diputats socialesde Prop aganda, doctor Goebbels, de tea.
grup de parlamentaris
Prop a g ar extraordinäriatnent la nona. Ens trobem, dones. amb qua un S. F. I. 0. no amagaven Ilur
ministre diu una cosa i altre na- teenunacid d'oposar-se resoltanistre obra d'una manera contradic- litem a la fusió amb el pared
taria.
comuniata.
Els parlamentaris que vallen
Assembles nazi ::
adoptar aquesla actitud no amaBerlín, 6.- La sort de Von Papen garen que si la láctica de la Fe011: 1 1a fixada provisionalment. El vicc- deració Socialista del Sena s'inricanceller conserva la seva cartera, tés concluirla el parid al suicidi
pecó afirma que prendrà un Ilarg i a l'abandonament de la política
descans.
fries arel seguida.
S'anuncia tambe un Congrée exEs (Jiu que en cas d'una estraordinari del partit nazi que Cndra
cisió
seguirien al nou grup de
Iloc a Blensbur g , petita ciutat situada proa de la froatera germana- 30 a 50 dipute-Os.
danesa.
Des d'ahir deu avions i diversos Els ex-cornbatents
trens han trans p ortar a Blensbrug
PariS, ti. - En la reunió celetai delegats entre ella Goebbels. brada a la Sala Wagram per la
el g eneral Von EaD i el ministre de Unió Nacional de combatents
l'Interior de Baviera, Wagner.
s'ha acordat felicitar el senyor
S'esp era l'arribada per a avui de
Rudolf Hess as p ossible que el propi Donmergue per la tasca i els
Sacrificis lets des a t Govern.
Hitler assisteixi al Congrés.
En la nula volada per aclamaSembla que aquest Congrés extraen-amani de: partir nazi té per objec:e ció, la Unaú de Combatents creu
acordar aoves Pensares de depurada que el Govern no ha fet tot el
deis dIversoa organismes del partir.
possible per castigar els culpaHa estat prohibir a la Premsa ale- bles dels esciandols recents, i ha
manya p ublicar aualsevol noticia so- acordat nomenar una Cornissió
bre el Congrés com /10 sig uin els ca- penqui. , junt amb nitres associamuMcals oficias clan sera:1 distribuns. ajotes analogues. presentan un
dacument ete acabar el termina
Von rapen demana explicacions a Hitler ::
L'aprovació de la hiel fiscal
Berlín, 6.- Es cre-a saber que r:
de l'aParis, 6. - Amb na cal
vice-canceller Von Papen ha dcmaaat
pel Parlament, (le la
explicacions al senyor Hitler, res pe ci de Reforma fiscal, (lema es
te a les mesures de atta han estas Ji p
obiectc diversos collaboradors Mime- publicara al Diari Oficial un
decret per virtut del qual se sudiats seas.
Ha demanat sobretot que es provi primen Eatiiimenada "laxa de
1 demostri l'acusada d'alta traicia que Itexé".
ahavia fozmulat contra ells.
Votació de la hei sobre
L'origen de la repressió
l'atur
Viena, 6. - L'ofizias "Wienncr
París, 6. - El Senat ha votat
Zeitung", parlant dels origens del
moviment alernany actual din que a el projecte de treballs a realitzat
ami)
l'objecte de remeiar l'atur
principis de la setmana en que s'inicia el moviment, el ministre capita forçós. aprovant-lo per unanivote Roehm havia estat expulsar de mitat de 265 vots.
tetes les associacions militars. AquesEl ministre de Justicia, senyot
ta expulsió era obra del senyor Wal- Cheron, ha donat després lee-letra
den, cap de gabinet del ministre de la
Guerra, al qual reco,za tota la Reichs_ al decret de clausura de les
sessions.
\veleta

Una manifestació per a
l'agost
Berlita 6. - Els cuas de les orga
nitzacions politiques del partit nazi
celebraran una gran manifestada a
principis d'agost arca., motiu de l'as,:ens del senyor Hepp Dietrich, cap
de grup deis S. S.- al grau de cap
superior dels S. S. per menino fets di,rant la repressió. Es sabut que Epp
re 7:7•aal-socialista.
Dietrich aná a Munic acompanyant
seca situaria no ofereix peral el canceller Hitler i que juntainent
seva
gläria,
el amb aquest procediren a la detenció
:anuaiat perquè té la
eta arestigi, les habituds preses i que, de Roehm i tleines a la villa Wiesse.
en ura paraula , es té necessitat de la
l e v s presencia en el govern. Pero en
sobro monseag zns mesos poden cansar les Coses Els rumors
:es sempre mala cosa per a un dic- nycr Faulhaber
itijor d'ésser ohligat a desfer les seBerlín, 6. - L'Agència D. N. B.
res tropes personals i de fonamentar
el seu poder en definitiva sobre la publica un comunicar desmentint eis
rumors que han circular a l'estranger
-,aepularitat.
Els periadics nacional-sacialistes relacionats amb l'arquebisbe de laman un esforç per recordar els temps ine, monsenyor Faulhaber.
La misma Agència desment talaba
del Fuhrer, pera hom esta
Vaat avui a pronunciar el mot que els rumores sobre un suposat accident
:ei circumstáncics in/posen: Hitler sofert pel senyor Goering.

El

LES FORMES

Baldwin desment els rumors d'una aliança militar
franco-anülesa
ID lea llago aquests dies contra he nent la invitació que li ha fet el seS. de les
una ofensra habibetent nyor MacDonald d'altar a Londres
portada per acabar arnb S'han fet per confirmar i dessenrotllar l' a eneeirrer rumors, recollits i e-orne-wats ter tesa" establerta entre tots dos Gornolts periedies italians i anglesos, en- verns, es proposa anar a la dta capitre aquests el "Daity Flerald". que en- tal i que si lié no podrá entrevistartre PariS i Londres s'era arriba, a un se amb el cap del Govern anglas, ha
aeord, que el viotge de Barthou baques rebut d'ell una carta molt amistosa
sancianat aquesta chanca unirla mil:- el to de la qual inspirará les convertaronent les elides naeions, i amb odre) la ses que 'latirá de celebrar amb els
Hipa no herirla raíl d'existir, donada la principals ministres británica. Esperetirada d'Alemanya 1 Jade) i la po- ra que aquestes converses consolidasd-di d'Anglaterra. Els qui reeolsen les ran la bona "entesa", en la qual es
Inillors esperances de Pala en la S. de concreta una de les condicions eslés s'havien alarmat bastant. Pugne sencials de la pata
Responent a diverses preguntes, el sedonacles les so r P c eses a que han s'crP a
-su. n y or Barthou reitera que les declaratul' sentida passible.
Ahir Baldwin i Bartbou han clenegat ciares tetes a Bucarest no es dirigeixen
Una tal ezentualitat fet fracassar la contra cap potencia i que no haria estar
maniobra. Els dos polities han renorat mal descontent de l'existència de Vartiele
la seva fe f/1 hl S: . 1IC len
i *eco- In del Pacte de la Lliga de Nacions.
'1.h:ser-lié la gran obra aeomPlerta.
El President dona les grades al s e Creiem que donat l'estat ea g tic d'Eu- 11YOr Barthou per les seres manifestarom. fic bornes responsables 7C111911 ¡lar ciares ¡ el felicita en nom de la Cla/115,711! 1 . 1121iC cand én sealtir les directrius
sia. - Fabra,
!t'u-irles i pacifiques de Ginebra.
als Comuns
Baldwin
París, 6. - La Comissió de Negocis

NIR UNA
NAVEGACIÓ

MAJESTUOSA SOBRE LA
MAR BLANCA DE LES
TOVALLES...

IROCA
JOIER
PASSEIG DE GRACIA, 18
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PRESENTA LES

41711.1

Violents disturbis

. OS VII.

Darrera hora

Estrangers de la Cambra ha escoltar
Londres, 6. - A la Canibra dels Cauna impartant expo scia feta Del senynr muns el laborista Morgan Jones denlaBarthou. el eual., després d'haver pre- na a Balwin aclariments sobre la recen:
ATRACAMENT EN UNA FLECA
C i tM que C5 negava a discutir les novisita de lord HaisIsharn, secretari al
DEL CARRER D'ALCOLEA
Ves campanyes, absolatament falsea pmMinisteri de la Guerra, a París i la Pta.,Tres atracadors, pistola en mi,
a-anudes contra França arene ocasió dels
San
Francisco,
6.
La
vaga
xima
visita
de
Barthou
a
Londres.
darrers esdeveniments d'Alemanya, ha
aconsegueixen endur-se'n dues
Morgan Janes afirma que seria necesvénen sostenint, els obrers
exposat el ccnjunt de la ralitica extemil pessetes
riar de França. i la sera voluntat de bus- sari que el ministre dones explicacions del port adquirt altir un carleeAhir, a les deu de la vetlla, foc,
car per tots els mitjans les possibilitats a la Cambra ¡ si el Govern anglas pre- (er sanguinari.
vea
la
conclusió
d'un
pacte
o
arranjaes
praposaren
Els
vaguistes
víctima
d'un
atracarnent el pro,
i garanties de nau.
ranea sense consultar la Lli- evitar que treballessin en la des- pidan i d'una fleca establerta
Aquesta política, ferrnament adherida ment amb Ja
de
Nacions,
respecte
a
una
acató
dia la Societat de les Nacions inspira els ga
les hosti- earrega de diversos vaixells, i es carrer d'Alcolea, número
actes del Govern i t'actitud dr Barth,/, recta matua en Cas cubrir -se
promogueren seriosos disturbes. anomenat Marti Altabó.
litats
a
Europa.
rarrant el5 5e11.5 reCC1115 ViaIge5.
L'acte fou realitzat per tres
El senyor Baldwin contesta que la vi- La policía acudi al lloc de FinDesarés de recordar el vot unanime sita de Lord Hailsham a París no im- cident, i sonaren alguns trets. subjectes, els qual, pistola ea
del Consell de la S. de N. del 4 de juny plica cap pacte politic i fou deguda ex- La noticia empra contra els va- ina, es dirigiren al senyor Alteaarrer sobre l'afer del Sarre. nur lea clusivament al desig de diversos oficials guistes gasos, a conseqüència ble , ilt exigiren els diners del
demostrat la volt/watt de França de man- anglesos de fer una visita d'instrucció als dels quals resultaren seixanta
tean la pau dintre del res pecte als Trae- camas de batalla de la Gran Guerra, tal intoxicats. Tres vaguistes, de- calaix. El senyor Altabó, que el
aquells mornents es trobava dar-,
tata i la votadas reeliauda el 8 del rna- can/ han estat en:presos en nitres ocaere4 s, resultaren molde.
rera el taulell, i davant les ame-a
tela mes a la Conf-rancia del Desar- siona
Les
autoritats
es
mosteen
innaces deis atracadors, es va d e .
mas-nena que fou resaosta decisiva
En alai que es refereix a la visita
ah qui cercaren r. : ument de Franea , de Barthou s'ha de tenir en compre tranquilles davant el caire vio- cidir obrir el calan, i els fé4
len( que pren aquest conflicte. lliurament d'unes pessetes qua
el senvar Barthcu soaraati la bona mar- ln resposta de John Simon.
xa dels estudis tarnics que es realitzen
aforgan Jones ha replicar de segui- que tant de temps fa que dura, hi havta.
a Ginebra rer tal de dur a renació la da a Baldevin si es pot suposar que
que perjudica moltíssim la
Com sigui que els subjectel
reeolacia adopta da.
no tan sois la visita de lord Halisliam chitar
en qüestió (robaren escassa
Després 1ra posar de relleu que el a Franela no té cap signiiicac:a, sina
El Comité de vaga ha' enviat quantitat lliurada, decidiren es-e
riatges a Roncaseis i luzoslavia han que tainbe la visita de 1.-veygand a 1111 telegrama al President, se- corcollar pel seu cornete els crt,i
erren per a coniirmar i entrelucen el' Anglate:ra no implica eap obligacai nyor Roosevelt, prolestant conlligams d'amistat que uneixen Franc- a !lees-, com an in cas de :es visites tra la intervenció brutal de la laixos del taulell, on descobriren
una quantitat més gran, que, se-g
ça amb els dits palios, els quals te- eeintaarta d'afama del tata.
palieia de lais de gases asfi- gens manifestacions de la vletil
nen per finalitat el manteniment de
laildsant, coratatant Ina t ment x' xiants i de bombos.
ma, ascendia, en total, a 2.00G
la pau dins el quadre de la Societat diputar camarista ha au 'ni a! que en
Les vagues actualment a di- pessetes.
de Nacions. Aquesta política, que no 7. 1 111 . S12G visites 110 sic a acorilat res
és exclusivista ni agressiva, no trac• més que l'indicat en la seva resposta. versos Estals van acompanyaRapidament, després
eles de violencia.
ta d'oposar entre el:s blocs de poefectuat Eescorcoll j haver-sa
Les
fabriques
de
teixits
de
tencies, sina que representa un ceban Informació fantistIca
apoderat de l'esmentada quanLockland han estat destruides
efectiu a favor de la codlaboraciea
titat, el atracadors sorliren al
Londres, 6. - Als medis oficials es pels vaguistes.
europea.
carnet, j pujaren en tin taxi que
considera com a purament fantástica
Se sap que han resultat quaReferint-se a les possibilitats i ga- la interpretada donada, aten, pel "Daie
Pis esperava fora, amb el qual
tre persones ferides. amb motiu
ranties de pau. que és necessari cer- ly lierald" a la visita de Barthou.
desaparegueren a teta velocitat:
car i desenrotllar per tot arrea, el
n••(n••••n •••••n•-n
Segons aquest periedic, en les pro- d'una amnesia amb la policía, a Abans, però, de desapareixer, 1
senyor Barthou ha dit que les nego- perca converses sala de veme el pre- Seebreck (Nona Jersey).
sens dubte per evitar que l'ame
ciacions que se segueixen amb ea ludi d'una tornada a la politica dade la fleca els perseguís de propd
U. R. S. S. i altres estats no han Pareces i a l'apartar-cucú de la Sacieels esmentats subjectes fereri
arribar encara a un punt que per- tat de Nacions.
meti donar explicacions més preciInes dispars en l'aire.
El Govern de Londres- es declases, perä ha fet constar que els drets ra-, com el de Paras, es maceré fiL'auto amb el qual fugire«
del Parlament seran salvaguardats. de: a la Societat de Nacions . i és
portava el número de matricula
Després d'haver fet un resane de anule aquest esperit que els ministres
53440. Un dels atracadors anavg
l'entrevista celebrada a Viena arna examinaran les qüestions de politica
vestit de mecanic, un altre anava
el
senyor
Dollfues,
ha
dit
que
ateinterna
r
ional.
París, 6. - La Comissió d'enahiliat amb un vestit de ratlles I
-=questa parlamentaria que metan
le
era bastant alt, i el tercer anava
s'Ira
Paris,
6.
Aquest
mati
Eassumple
Stavisky
ha
hilenen
molt mal vestit.
de
les
la
inhumanació
efectuat
rogat els cornissaris de Seguremoviment
Tan bon punt la noticia Unan4
despulles de la senyora Curie, esment del fet comença les
tat Charpentier i Le Gall.
cense
cap
ostentacid
ni
cerimbLa Comissió ha solines despia's
als Dardanels nia, d'acord amb els desigs ex- gencies prbpies del cas.
ambdós comissaris, que foren
pressats per la finada.
enearregals de la detenció d'StaAmsterdam, 6. - la policin
UN GRAN INCENDI A MOLINS
visky , a un extens acarament e,,niunal es (roba actualment reUNFERIT
Estambul, 6. - El rumor que
DE REI
que ha produit un complet des- f..reada per ¡orces muntades i circula el dia 27 de juny altina relaAquesla matinada, a quanti
:moral entre els dos deelaranto. policia militar, pnix que existia tiu a un exode crisraelites dels Dard'una, s'ha declarat un ileeriell
sobreloot en el relatiu a saber
temor que aquesta tarda es danels i d'airees regions de la Tracia
a Balices de Rei, a la fabrica
nfra confirmat oficialment.
quina má. tenia Stavisky la pis- reprocluissin els desordres.
d'alcohols prcepietat de Josep
mote
Aquest
sembla
que
és
degut
tola per a suicidar-se.
Slan suspes els dies de perCapellades, situada al entren ds
Paris, 6.-El ministre de Jus- mis de que gaudien setmanal- a la labor d'agitadors mal intencioGarcia Hernändez, de l'esmen,
nats, sense sense que hl tinguin cap
ticia ha Ilietrat al Procurador ment els agents.
L'Havana,
6.
El C a p de P o - lada poblaciO.
intenvenciú el; agents de polka.
general de la República les decoronel BaAl barri Jordan s'ha repres
Neta
Ira
confirmat
al
Londres, 6. - Segons noticies que
El foc, des dels primera nto.
claraciens del policia Bony.
l'activitat bellicosa dels elements
lista que acabat d'ésser deseoLa Comissi4 parlamentaria de rebels, i la pelleja, armada de es releen en aquesta capital. sembla bert un complot en el qual apa- nwrits prengui l gran increment,,
que tant a Turquia corn a Rússia
l'assumpte Stavisky considera bastons, s'ha vist obligada a in- salan adoptat mesures per tal d'aixa- reixen cornplicats disidents de i ronverti la fabrica en una ten-.
mensa foguera.
que no poden justificar el sen I ervenir diverses vegades, peeO fan e) moviment antisemita.
l'A. 13. C. i partidaris de Grau
3falgrat ele esforeos que es
paper d'Inspector de polje¡a en
A Turquia, els funcionaris que es Saninartin.
sense atrevir-se a penetrar als
['ceta des del 'menee moment per
¡'assumpte de la reeuperació dels carrers estrías davant el temor demostri que han perseguir els jacas
taiit ex-oficial han estat de- tal de dominar l'incendi, no foil)
talons de xecs (J'ilesos per Sta- d'asee'. %g entiles d'una embosca- de la Turquia europea seran castigats lire ut s.
possible evitar la completa desseverament, i a leassia tamhé seran
visky.
El diari "Crisol" suggereix la
da dels comunistes.
not erectos als Tribunals cinquanta idea que el coronel Batista sigui l rete e iö de la fabrica. Mt llagué
La dila Goinissió ha deeidit dehan
intentat
Els corministes
manar al ministre de l'Interior incendiar tan pont al baria del trehalladors acusats d'haver exercit memenal. President, (aun a ante moments que s'arribä a temerl
la destitucid del prefecte dels para pera els bombees he han actes d'agressió contra ohrers jueus. miaja do solucienar la situacid. que el foc s'estengués a les eaSeS reines, perla en-lb l'arribada
Haixas Pireneus, senyor Mireur, ovital.
d'un equip de bombera de Bar..
culpable de negligencia en l'asFins ara se sap que han recriolla, sota el comal/clamen!, del
ouniple dels Bons falsos de Ba- sulten dos merts i diversos fesenyor Jordan, es pegué evitar
iona, ha rebut jat una nora prorits.
que el sinisire passes endavant,
post a de traniesa al ministre de
Amsterdam, 6. - Els desordres han
Angora, 6. - El Primer ministre Is- i l'incendi quedà domina'. al Cap
Justicia de la declaracid de leacontinuar aquesta tarda.
met Pachá ha declarar en l'Assemblea d'una hora i mitja d'haver-se de.
President del Gansee' senyor
Les autoritats han adoptar rigorolegislativa
que Turquia hauri de mante- vitral.
latee emps.
ses mesures per a reprineir-los.
Dissortadament resultä feril
Londres, 6. - En un dinar ofert per nir les seves forces defensives a causa
300 soldats cooperen amb la polide la incertesa que ofereix la situada d'alguna consideracbS, a
cut en el manteniment de fordre i la Cambra de Comerç de alanxester,
denlas encorregat als fusellers el senyor Coldeville ha anuncia que internacional.
qüencia
d'haver-lo agafat les
Aiegi que Turquia observará fidelmariners la proteccia del port.
flames, el vigilant de la susditt
aquest
mati
ha
estat
signar
els
compromisos
que
té
manaras
i
l'acord
rnent
asa
estava
preUn vell ele 82 anys que
vcallarà perquè els altres paisos respec- fährica. que es trobava a rinte.
senciant els successos ha resultar glo-litua.
a llar toree els seas. Acaba dient que rior de l'edifici en iniciar-se e4
mota d'un tret.
Ha afegit que el Govern prossegueix tin
Se sap que la revoltosos han estar descabdellant la seva política de nego- aquesta política tenia com objecte ga
molla ienz.
i evitar-rantilsegudTqa
Les perdues sön
ferits de Inés o menys gravetat.
portancia.
L'Agència telegráfica neerlandesa ciar acords comercials amb els paisos agressions. - Fabra.
declara que les autoritats són mes- estrangers, havent•ne quedat ja concertats noti, i, denté:, acords parcials amb El din de la IndepenGREU ACCIDENT
París, 6. -- A conseqüencia creases de la situada.
DEL TREBALL
França i Alemanya.
de la publicació en dichtete pata
Ahir la nit, a dos quarts de (lea
Ha fet ressaltar l'èxit de les nego- dèneia ha resultat
eos d'un suposat lestanient poMigue la desgràcia de caure des dc le
'Ríe Mustafa liorna! Bajá.
ciacions directes, i ha manifestat que en
teulada d'un tramvia del disc 46, ox
tritt ie
l'Oficina de Prernsa turca de El «Comte Zeppelin> els cinc primers mesos de l'any actual,
hi baria pujar per arreglar el trollm
París desmenteix d'una manera
Novia
York,
6.
El
batalla
de
del tramvia, el conductor del maten.
malgrat les dificultats que ofereix la
eategbrica aquestes informa- arriba a la seva base
les victimes registrades als Es- velncle, número 1535, fracturant-se
situada' internacional, les exportacions
eions, que diu que no tenen cap
tals Units durant el dia de la base del crani. El dissortar empleat
reexportacions britàniques han ringla
base.
Independencia es d'un total de fou curat de primera intenció al dita'
un augment de 16.00°a-eco de llames es- 165 monis, en lot el terrilori.
pensari de la Ronda Sant Feme, essem
Friedri sha fen, G. - El dirigiEls ferits es rompfmt pe r mi- trastladat després a la Clínica de Sat
ble "Conste Zeppeliti“, al coman- terlines, en comparada amb el mareta
tut "L'Alianza". on ingressä en gra
Nomes a Nova York han
dlantent del comandan!. Eckener, període ele Ion, corresponent una gran
estat. El lee y a ocórrer a y
Llegiu LA PUBLICITA1 ha aterrat a les 21 llores, i por- Part d'aquest augment als pulsos amb resultat ferides en diversos ac- ViSS1111
Ronda de Sant Pere, xamfri al çaill
cidents
mes
de
2.600
persones.
ta
a
bord
23
passatgers.
del
Bruc.
els quals s'han concertat acords.
Propagueu-lat

a San Francisco
--

gou assassanat
Stavisky?

La inhumació del
cadàver de la
Senyora Curie

Disturbis comunis- Un
tes a Amsterdam semita

anti-

Un altre complot a
Mayana

Un acord anglolituà

Es desment que
Mustafa Kemal
hagi fet testament
polític

Turquia ha defensa
nacional

jultol de taja
D n ooabie, 7 de
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finances Eis Espeetaeles
Moviment borsari Teatres
Cinemas
MERCAT LLIURE

rutlles despeculació, en les darsessions d'aquesta setmana. donen
•
de cansament. hoin observa en
.,:pen sector quelcom de passivitat
It! la centractazi•O; amb tot, raspee:te
iceral del mercat es rnamadament oprousta. i per ara no es de creure en
,--:•;:• ra a la feixugor que venia re- --.•,:- se preceder:n:1:m.
diversos grups de vare és de
la fermesa desplegada pele íerels quals, si be han presentat
oscillacions en canvis, la rear•
•
tot moment s'imposä. En la reEersa es cotitzaren Nords a
c-cJJ , 1 Alacants, 4 . 75 : en la !migdia, despees de centractar-se
1. tanquen a 5213 els primen, i
;
•••• ela Alacants.
7 melle d'industrial!. en cavi, no
vast Meit actiu. la dual cosa ia
r, eis perdin una part de la tni: :c•a aenlija en dies precedents.
• Torra fixada pel Mereat Lliure de
Virrs en la reunie; de Persa:
Dia 6 Tanta Alca o
cntrrinn
!•afra
sCryt
51'75
44•50
44 . 5 0 - 1201
1175
. -6'75
-o'25
56'25
56'oo
--o'.co
118'25
1 1875
-050
45.00
4550
15375
165 . 00
--e35
-1.00
33 8 . 00
337•00
+0'03
720
t'as
53. 25
.52'75
is . co - 16:no
:anca anterior dele Andalusos dad:a 4 del mes de junv rascat.
14 la corresp-nent als Docks.

-eso

FARSA AL COMPTAT
7: rnercat d'obligacions acusa mar;ah inactivitat en la mejor part de
cene ente tingui reesercursió
Irtre els valore. ehe qual s . en general.
m'en a nivells sestinguts.
7: s Deutes de l'Estat. amb regula,
nt: • J.H tat. manieren rolde:ene. i la tuslea re,rdues
-'1
rer' :• rzfe3 en la jornada anterior.
7 racione Treintena Generalitat
r m -o sen a reo'50.
7 Ajuntaments gairebe no fan ne/y ando tot, perb, mantenen posicions
El mateix es pet dir de les
:• • le:orts i cidules.
-errat ferroviari, enetms actiu esse
r :• - s : o ns precedente, queda a nivells
: ariats. Del grup tramviaire es de
t-t- :a minora aconseguida per Genei
- -ainvies 5 rer 100. 64
' octubre 192K. 78'5o (4•1'2).
i•i obligacions d'elictries, aigües i
: : -:aIs serueixen el ritrne general
-- ercat. j amb esas negoci queden
& - 3 -r is sostinguts.
accion e . n'AH desanimades. i nore : e s dg notzr la puja de Gas F. 95'3o
BORSA DE PARIS

TEATRE NOVETATS
Gammenyta 11,5S1 LLUIS CALVO
Ao in inaugurada de la temporada
pre i 3 popular: TsEido
4 • 30 Suuqtice [ICS de pessetes:

LUISA FERNANDA

COLISCUM
as Tarda, a les 410. 1 cut, a les 10:
REVISTA, LUCHA DE SEXOS, Per
Fay Wriy. I UN FAR DE TIOS. per
%V. C. Fle41s I to,Py Leroy
,fflMMFM

per Vila, MOreno. Llanos. Mire,
Gullerrez. Royo. stur Parts. Burato
eleetera

LA VIEJcCITA

uft uinaonn
u,. gratalids Cut de

Don Oil de Alcale

ti

per la gruta diva

MARIA ESPIN ALT

r' r

MHJEH HHE

HE (HEAHO'

r ^ r " rl Nr r te-nr ,l' Y 1 Still y rInIre /.

1 el gran tenor RIcerd Mayrel, ene

ALEGRE
toma/ a a cornpiadoria

.MAHHE8
T e r AtLut

I

LI M11011 GIS! PER 1

ES LA

Restaurant Porta Coeli
( FAR)
i.lor preenünem per la seca sarariable
temperatura, zi.., erveiß aeurata. coberts 1
a la Carta Muletos, DuIlMta. Ilagosta

AERI
DEL PORT
El viatge en l'AM es
un vol en
asid admirant &O panorames esplendida.
Temperatura Ideal. Orlen tina a la
Maunaaa

1 IMil PO C8

Casa BASTIDA

Cana dla:
APERITIUS - RESTAURANT - TES
CCNCERTS - SORTIDA DE TEATRES
amen:17,1N per ' e s formidables °muestres
CRAZY BOYE 1 BADANA GANO
La mIllor tempera:lira le Barcelona
Dem: TE EXTRAORDINAM

0

-ergees

Gran Basar

'S•1;:brin

Programes d'aval

de

Sastreria

TEATRES

Camiseria
Els nostres aparadors san els mes grans
I más ben assortits de Barcelona, 1 hl veureu
SO maniquine vestIts amb distinta modela
que reflecteixen la veritable moda
Tenlm més d'un milió de pessetes d'existeneles que volem liquidar a qualsevol preu
amb el fi de proporcionar feble als nostres
trebailadors

ALS PREUS SEGÜENTS:
Vestits des de ...
15'-- ptes.
Vestits llana des de ...
Vestits estam des de ... 50'Pantalons des de ...
4'95
Pantalons paten des de 795
Pantalons llana des de ... 11'95
Calçotets des de
1'95
Camises des de
4'95
Pijames des de
4'95
Mitjons des de
0'50
Samarretes cotó des de 0'95
Samarretes seda des de 1'50

BARCELONA

Pecadores sin careta

MARIA DEL VALLE

TE QUISE AYER

SPLENDID CINEMA

PRINCIPAL PALA CE

Un par de frescos

MARGARITA CARBAJAL

CINEMA ESPL Al

/ 40R111011. mitro illiontonor i &Opio
MADISON SQUARC GARDEN, per
11011 0alce MERCEDES, par Rafael
1 Arras. Josep Sartpet e, t.crme Aubert.
1 SUSANA TIENE UN SECRETO, per
I
Rosd a Bluz I li!-:ardo Nünez
IfflMMEMIRFMMI.MM.M.

en MARIA DEL VALLE
•n/iNM,

esammala

TEATRE NOU

sessi6 ci l anir en aquest
Oran companyla lirio.
va lran.scOrrer amb re- Tarda. 4 i 0. Pu raque' a 1 pta., cencral,
0 ,1 0 pes.setes. Raquel es fragil, EL M AESc oncurrtme la. perb lea TRO
CARIPANONE 1 LA DOGARESA. tiit.

s foren retúlt limitados de- a les I n . Bulaques
4-1igg;ig Raquel
es Traga
en part, a qué la majoria de
re:;:ciants creuen que els preus
p .beata t irda u Ittt, gran,
• -, rn s'ofereix avui dia poden r
progranict
7:.:.;ar torea. Per la nostra part,
c, 'itrem pas el contrari; ara be,
donar-se el cas que per
•
a:Eun g&lere inolt preferent i de
Ce •upanyla XIRGU-BORRAS
te3essitat, 130M arribes a fer-se
A g ui, tirita. .1 1 P s 3 • 1a. vies en/ 7:cl". du carrec de la situad() pagesívola i cuesta rompanT1a.
repesic/6 del drama
es procures, fos com tos, trobar d'Angel numera TURRA BAIXA. Ni!, .1
lea 1 ,• V . TERNA B A IXA. 1:0105. tarda:
perjudici
una fórmula que cense
TERNA BAIXA.
EL MISTIC, de fios•
da ningú valgués una mica mes slnyol.
de preu de cona avui es ¡celen MIMn11131n11n
r]7.-:¡Tar, malgrat l'interes que hi
sr por a vendre.
TEATRE

LA COMEDIANTA

TEATRE POLIORAMA

SECCIO DE SASTRERIA A MIDA
superiors

CINE RAMBLAS
Rambla toi illontre SS • Tel?.
Avul: COMIC.4 1 NOTICIARI
CONGO, grandiosa superproduccId

Queremos cerveza
comedia. per Blister liratren 1 Jimmy
Burante
1Sessiei continua)
memeemreenvegee.. n

SALONS

CINAES

« Piratas ti e ghan5ah11",
- FI asno de turulata" 1 "El diamante
en espailyol.
toda
beli e e.. -Romanza
PedrO. - ''A
húngara" 1 "Una aventura nupcial".
euet, cinema. - nepartanses d'actuante%
Principal. - .IWraillri y la zarina", en
"Por el mar Viene la nu•
I
osponT01.
pc at
Ramblsa. - "Congo" I "Queremos cer•
v•za".
Recreu. "El ron e no dinamita". "rom•
',fieros de fatigas « 1 "Yo he slclo espla".
N a s a l . - "almas encontradas", en e c
"L1 gran Jugada" i "Soy un-panyol:
vagabundo".
Salé Comtal. - "Tobo, pastoree" 1 "Mil•
ie•ro. de pus litt
Ballet Cinema. - "Norrie roes nnche", en
rspanatol. "Ana la del remolculer" I
l".
y
Feli4eDerba
ni y ella", en espanyol, 1
Smart. :: :--ohgre joven".
aplaudid Cinema. - « Belleza a 14 venta",
i iI • n par ile frelC01" I "MI debilidad".
Talla, '- -landa, musicales", "El sor[-AMO X" I "La tra g edla de LOUreirs".
Triomf. - “Paldel0 flotante'', "El arnar
y la emule", Bertume de ii clama
eidulada" 1 "Ti la de raMr0".
Triasen, - “ Fm n pe. Derbla y ". "HOopla"
t "Tre; caballeros de frac".
Urquinnona. - "cuando nace rana un
"ilarne".
drIlign"
Vetee. - -Duro de petar. -El asesino
manonen": a Mes, a la tarda: "Enall
y los detectives".
X116. - ..1.05 11• 55 guap o s del escuadron"
entre la espada y te pared", en espanyol.

is

LAS CHICAS DEL RING
Laura Pininos Alady

Entre els diferente regals, obsequien] per cada 50 rénlims anab un segell d'estalvi
popular de la Caixa de Pensions per a la Vellesa 1 crEstalvis. Aquests segells els tenim
tarribe a la venda exclusívament per als nostres clients.

A

rr

Alaih

S

DISSABTE, 7 JULIOL
18'30.-Brealau, 3158 rn. Concert d violí i piano.

1900. - Hamburg, 3310 metres. C ,:ncert de piano.

Usando

`

efaitarl

1900.- Luxemburg, 1.3 0 4 m.
Concert de música francesa: DeMassenei, Adam.
2000, - Brussetles francesa,

PASTA NIX.

No

r

L quecl ari la Cara lit

sentirä cremo: o

48311 roh, Sessi:`, do música %ariada.

20'00.-Radio Paris, 1.1;16 M.
Música de cambra.

20'30. - Burdeue Lafayette,

rapidameht, flitia1L10:

ment, perfectament.

irtifaei6 Jerpr4s

2785 m. Coneert de danses antiplos.
20'30.-París P. T. T., 531'7
metres. Concert simfbnir Haydn,
Mozart, Faure.

cJ;fa.itar.se .

2030.- Poste Parlslen, 321'9
met res. Intermodi amb Jean
Sablon.

Eliminarà el tal)6, la trouta. ele pa

20'30. - Estrasburg, 3 5 9'2 /TI:
Ciineort elassio: Mozart. Schu-

ter, i

Iota . 1s alerte objectes tau eit ,

Dese ni-ho ee perfumenes. dre s uesin.
, 001., al pite 4• i6o penere.
• --

URINARIES l ...

allta APICAÇ,
1)0111001 , R A -

.

PID. 11111111111VAT

,

...........

bert i Bizet.

2030. - Suïssa alemanya,
339'd m. "Cainita d'amor", opa-

posats 1 cultivar m i cro his.

MARICEL -- PARK

Visiteu l'HORTA VALENCIANA

Je pressa

COM?

Diverso:

Torre Sant Sebastià CENTRIC HOTEL

Programes europeus
selectes

Afaiti's hé

GRAN TEATRE ESPANYOL

Ratolins de

La T. S. F.

,
higram

P3thé Mece. -

ce tothom que Nulgui banyar-se.
-:- dv rassemblement. davant del loes; - Ha!, Canuda, número 33, a les
c s. pool del mal!.
- AGRUPACIO EXCURSIONISTA PEDRAFORCA dem ä efectuan
c ca ‹at-ti rla de platja a 34 ,111ga., hayem euedat insta:II: des les tenles al
Le- •'et costum
Tarnb. s'efectuar:1 un campartent ei
Piee r 6, les dades del enia l es faz:litarer
.1, n21. tarda, a / e s a Entrtas I bulici,
Dancing Edda. - Varietats.
a :a Secretaria de l'Agrupació.
V,r1olm,›
`105 aromes
pess4t, EL FULANO DE LA CONCHA
- L'AGRUPACIO D'ALUMNES una 1 LES XIQUES DEL BARRIO
Surf/NO.
Varletatli 1 FaM1/11 005115raer.
1 EX-ALUMNES laF. L'ESCOLA
!cito l e "mg.
Nit 1 cal
¿R AT OLIVA ef2• 1 uar:l el diumenge
DIVERSOS
- •.• •1 era "'s0ctida en e a Ter,sa
casa rica
de Mar. Sortida. per la placa de Lest... Liebre - Atiou t cada die. Tse dan
dan,.
2 :: e lbs coc del
nber t vis die. torda 1 nii. funcionan, Casino Sant Ilebastie. - To' 1 crol/de
' 1- E . JOVENTUT C '711 lo/
imes l e e alm e cions. Entrada al pare, On
le Or e s. Crazy II n' . S5 I Il.lbana Gana:
organj t za t per a demà. diumenge una
ce nturia. Funicular 1 s n t,ICle. Hui d r"sHma M etal Rita - Art. 1 curta n Ita .ne dari
VIES URINARIES
AvUl, distiabie. mt, feseta de revetila. nit•
sana
r arorsi4 en autocar a Lloret. Tosca.
^.•xuale par d'una magnifica traen Iluminan, llar• Malean Darle - ()muestra eleentrles
• rorete •
S 'Arar& Cap de Sant Sebastia, Lla.•
rne Hanoi Jazz.
POLICLINICA FARRE PIJOAN
o, funicular. 4 Ic4 3
Trlane. - ripio cate t'ameno dtrialt per
frene.
Pepe Hurtado,
Sortid : a lec cinc en punt, del Casal.
D:p utacie. 69, pral.
LA SECCIO D'ESPORTS DE
ri gy ant d e l
L'ORFE0 SAPRIAN'ENC comunica a
01:11 S•hostlei
11 $eis Seus suris i altres a l'exatortole comnlee
Oran confort modern
e ursió a Tarragona, Salen:, Reus, que
de, d• 12 . 5 0 muto.. . Habltacione
InsIerv18 el dm 11.3111.611
tos do 5 Foseitos. • Colsorta • 5 ese
té M'e j ecuta per a demi que la surtida
espbelalltzat en a g alla valeinotani 1 pelo. Meniedeers partleuters terRambla tole Metudla, E
Toleren 17441
els setas cine autora r' cera a les 430 Restturant
13110> en tipiques barraques valen DilIns. 1 Prni,n111,, 11,1 , Sacan., gracia per
¿el maní de la plaça de Sarria.
als dienta del itestaurant
•ARCELO/Ut

sedes • preus baratissims, des de 10 pessetes

En casos d'urgència tenim una secció ultra-rápida que confecciona els
encärrecs en 4 hores.

sin careta''.

CAPITOL A larda 1 10 nit, 'hubo que
cauaries ' I "En la admita". Cheuter
ro u He/en Tweltetrees. • ACTUALITATS:
.5 larda I 9'30 tul. "Dos iN g razonett y 1,0
1.11,1(n" 1 e aeodoro y Cia." . PATHE PA.
LACE: Coulinua 4 tarda. -Piratas de
chanabal". -El asno ele !suelden", Rene
1 1 / gv nii, 1 "El diamante Orlas-',es•
1 , 5,1. • EXCELSIOR: 4 tarda I 930 no,
• El a:nn de buridaii" iunicament tar•
. "Mr,itn ., de >iiiinghal" 1 "El dlanun
EL MES FRESC DE BARCELONA
1.• 11 110w". en espanyol. • PAIRIA: 4 t 10,11
Cl.. te r•ristee aal Romea, de alsorld
ist, - Noche de fantasmas". "Anny
”: divierte* , e Dos muJeres y un non
Ispienela Wat
ler S'tS. u nit, Juan", en pany ol. 1 Not i c ianAvul, dlseab i e. rar
ORAR
TEATRE
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Caldes de Malavella

TARRAGONA

Temporada oficial: 24 Juny al 24
de setembre

Balneari SOLER

L'estació climätica m6s formosa.
Aigües les mes nitrogenades j
arsenicals d'Espanya. Fortament
reconstituents

AIGÜES TERMALS
bicarbonatades, alcalines, litigues,
clorurades, sòdiques.
Molt radluactives
Molt pures

Asma. Bronquitis. Laringitis. Neurosis. Anèmies.
Estats d'esgotament. Pell. Malalties deis infants.
Dlabetls. Intestins
Clima molt sec. Establiment voltat de boscos. Nova
installaciä de banys, dutxes, inhalacions j polvoritzacions. Tractament hidroteräpic al mateix establiment
de l'aigua de la deu de Sant Roe (arsenical)

INDICACIONS:
Estómac, fetge. ronyons; intestins
( colitis 1 , albúmina, artritisme,
gota i diabetis.

XALETS MOBLATS

Ascensor i noves i esplèndides galeries de bany

Informes: Samsó, Petxina, 3, pral. R. Flors). T. 18235
Farmacia Carreta - Mallorca, 247 - Telèfon 70741

AIGUES BALNEARI

Turistes i Estiuejants

OBERT TOT L'ANY

Pintoresc panorama davant la Serra del Cadí
.1 una hora de Piligeorda. Ab:aria. 1.060 ni.

*4re iet foirz-x,

SANILLES

r•fhWf

CLIMA SA 1 SEC
Cuina excel . lent. Boscoos, Caca I Pesca. — Telefon 2
Guareixen: Estómac, reuma, genito-nrinäries

OLOAfil

Telefon 2. — Inf.: SARRET - BOQUERIA, 2

Passeu l'estiu a l'HOTEL RESTAURANT

oÄ

SANT SEBASTIA, de Palafrugell
El lloc més pintoresc de la Costa Brava
Completament reformat - Esplèndides habitacions

Un Hotel - Balneari de 1.- ordre

Bona carretera

a preus moderats

r

MlognäC pO c. eomS, ga r ages. Soló d'especiales, Cemre
dexcurseru o 25Iuns de a Costo boya Vati reMO cipco
del Moroseey r Cedieres. Cura de repes. Lloc ideal d eshue,g

TELEFON 7

ç

CALELLA DE PALAFRU:ELL

Unes aigües prodigioses per Ilurs

Oran Hotel Central

propietats curatives
Mol/Ares

BALNEARI DE VILAJUIGA

esclorosn,

l

Propietari: PERE BOFILL

heme.

4 4 •
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.44 • 4.4, 4 ...

No arreo o l'esfronget

TELEFON NUM. 1

Termes

Victòria

Caldes de Montbui

Telèfon 28

No corte, de Cohlenyo

fi ItIMG, in 31 OCTUBRE -10

VILAJUIGA GIRONA (ESPANYA)

OBERT TOT L'ANY.

Silllillari de illliilliTiorp
a 1.200 metres sobre el nivell de la mar
TELEFON núm. 6

Luxes Restaurant - Habitacions amb tot el confort
Immensos pinars - Bella vista Incomparable - Aigües
fresques molt potables

PREUS 111001C8

N
TON'

Servei especial de trens combinats amb autocar,
per a visitar la COSTA BRAVA.
SANTA CRISTINA ...
... 10'00 ptes.

Plos I habltaclone per
a llor:r
cobert.
Se

Hotel Restaurant
PROVIDENCIA

Girona cap de
5 5 ebeh79_
'

DAVANT LA PLATJA

Palomo

S'09 Qrj

CUINA SELECTA * CONFORT MODERN
OBERT TOT L'ANY

Lloret, Tossa,

15'20 ptes.

S'Agari5, PalitrnAs, Sant Sebastia, etc.
(i It (1/ N
..„
„,„ „.„ „.„..
els seus voltanfs.

HOTEL RISTOL
Gran:
3ARD1 PER A INFANTS

Ferrocarrils de M. S. A.
COSTA BRAVA EXPRESS
SANT FELIU DE GUIXOLS

LLOC PREFERIT PELS ESTIUEJANTS

a 16 d'OCTUBRE

-

TELEFON 17 .4:

Preus d'anada i tornada en tercera
classe, des de l'estació de Barcelona Terme (Franca), els quals romprenen
el ht lii de ferrocarril i el d'autocar.
A l'anada:
Sortida de l'Exprr:is Costa Brava, 730

AIGUES DE SANT HILARI SACALM

Hotel

Sri ida de l'estació de Girona. 1950

De Sant Feliu de Guixols (auto, 1900
De Santa Cristina (auto) "
1900

Informes: Boqueria, 13, primer - Telèf. 17953

Barcelona

TRENS ESTACIO DE BALENYA —

AIGÜES DE RIBES

Dipósit: ROSSELLÓ, 18 7

li

Barcelona

Balneari de Ribes

Deu Fontaga, la millor aigua de taula per la
seva escassa mineralització. Es ven en garrafons de vuit litres. Es porta a domicili

I,

Martin

Obert de 1'1 de juliol fins al 15 de setembre
Auto diari de Barcelona-Sant Hilari durant la
temporada oficial

De tornada:

leen

CALDETES

13'30 ptes

AUTOS DE L'HOTEL A TOTS ELS

Telefon 76106

44

Guarireu prenent els banys del Balneari

hipertentro, apoplexia, fle,nns,
ar esme, gola reuma-

frocfirres,(ntnles. molohes de j o dono. WG

44

OBERT TOT L'ANY
GRAN CONFORT * BANYS, DUTXES, etc.

REUMATICS!

nervioses, msommeeerarenes.olleno

or erIlls.onglnes de ed,

DIreCc10 Tecla VIdai.
Talaron Tr:7:1, 3.
oorada 1.er de NIAIC

juliol de 1934*

BALNEARI CARDÓ

(PROVINCIA DE GIRONA)

AUTO A L'ESTACIO

de

.

íi*ó'ikid'm'ó—kTA 6ü i

Obert del 25 de juny al 30 de setembre
El més important del Pireneu, a tot confort;
•

habitacions amb bany i water. Festes i concursos esportius. Clima ideal. Estació climatológica de les millors d'Espanya

Els 6 motius
principals
que converteixen
en 'loe predileete per a sojorn d'estiu:
1 La seva situaci6 privilegiada a la COSTA BRAVA.
2 La seva platja magnífica, de poc fondal i aigües netissimes.
3 La seva esplèndida vegetació.

4 Les seves comunicacions fàcils i ràpides amb Barcelona.
5 La seva urbanitzacil; modèlica.

G El seu caracteristir HOSTAL DE LA GAVIN A , tot confort i distinció

Aixt ho proclame tothom qui ho eoneix. Aixt ho proclamarà tothom qui decideixi visitar-lo
IMIlrnMIMMIO•

