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Liquidació fulminant d'un principat

UN ENIGMA
CLAR I UN
Sa Molt Serena Mesa Boris 1,
D'INSOLUBLE

El Consell de la Beneralitat

La XXVIII VOLTA A FRANÇA

Les negociacions per l'entesa báltica

Aprovà el regla- La XV etapa, t'erpinyit - Ax Les Termes, fou
Visita a Moscou
per Lapébie a l'sprint. -- Cap variació
ment de la Llei de guanyada
d'importància a la classificació general. -- Els

Príncep de les Valls d'Andor- Contractos de Con- quatre espinyols aconseguiren distingir-se en el dels represencurs de la quinzena etapa
ra, ha estat dut a Barcelona reu i s'ocupà de
tants d'Estönia
per la policia
l'assumpte dels
i

Ainr analitzävent el sentit moral i
politic que pot tenir laliansa entre els
socialistes i els comunistes francesos.
Evidentment, resulta enigmàtica. Per
a cercar-hi una explicació ja hetn vist
que no pedem fonamentar res sobre
els dos partits presos en ells mateixos. Són irreductibles precisament en
Vacció- ; malament poden aliar-se.
Horn s'alia per tal daetuar". No
obstant, van a una aliansa , la concloaca i sOn els comunistes, es a dir,
els mes radicals, qui la proposa en
les condicions que siguin.
Tot aixis seria molt complicat si els
mateixos capitois de la complicació
no iossin els de l'explicació. Conmencem pel mes desconcertant. Els comunistes han proposat el parte.
Es estrany que els fills espirituals
de Moscou hagi procedo ami. Però
si ens fixem en les paraulcs dels líder; socialistes francesos, assenyaladament de M. Leon Blum, hi troba rein una explicació ben natural. Rus sia, en reprendre el seu paper nacional, s'ha vist obligada a barrejar-se en
un sistema de tractats i aliances internacionals, i, per la força de la realitat. arrossegada a seguir l'exemple
del tsarisme, cercant a ¡ranga el contrapes de l'ascendent germanio. A
partir daquest moment no sent cap
interés a mantenir una host que tendeixi a migrar el sentit i la força nacionals de la França. 1 la millor manera de reduir el perill és ordenar als
comunistes que s'uneixin amb els socialistes; enlloc com a Moscou no saben de quina manera estora el contacte arnb el socialisme moderat, sobretot quan, com en el cas present. eis
extremistes i els cridaners no podran
fer valer Ilur demagogia.
Tot això des d'un punt de vista de
la pc. litica francesa es ben curros, adhuc interessant. Pero la transcendencia ¿aquesta evolució es, en realitat,
per tal com cIóna a entendre clara.
tricot que Rússia, :a Rússia dels Soviets, es troba en plena evolució politica. I revoluzió hi va Miatant la
Revolüció. Alair mantenia arreo del
men el comunisme. .Avui osciHa cap
a la social-democracia. A Itälia s'aproxima al feixisme. A Alemanya recomanä als comunistes que ingressessin en massa dios les Seccioas d'AsArreu se la veu determinada a
nfrioir les seres forres dins -la tónica
imperant dintre cada para. La qüestió Es que, mes papistes que el papa,
da cornunistes internacionals no ii fa in Si pot. intentará conservarTi un nexe, perque sempre són una
bona carta a les seves matas; però no
vol passar gaire d'aquí, i encara
znenys provocar reVolucions i gresques extremistes. Al capdavall és el
rumí natural de tots els pobles en revolució. Tot s'esborra.
No obstant, aquest quart de volta
de Moscou pot tenir repercussions
daltra mena; serla candorós creare
que tots els comunistes siguin uns
orbs o uns cínica, i el dia que a l adotin que MOS.0011 es un Estat nacional
com qualsevol altre, no hi ha dubte
que no voldran seguir-hi al servei.
Esser servents i agents d'una potencia estrangera dintre la patria llur, no
té gens de gracia ni cap grandesa.
El moviment internacional proletari, la pura política de classe, haurá
de tornar a posar-se el vestit de roznen i cercar per aci per allá. I aiató
en aquests ternps de poca fe en els
znisticismes rnarxistes, és una prova
terrible.
Es evident que tot el sentimentallame social respon a alguna 'cosa;
que, no se sap per qui, sofreix una
crisi de liquidad6, i que el món va
de cara a una altra Cosa: quina?
Aquest enigma sí que ni nosaltres.
ni el lector, ni cap persona nada, encara no ho poden dir.

Aviat s'encunyaran duros

de la República
Madrid. 20. — Dintre pos
dies la fabrica de la Moneda posara en ciroulacid dos milicias
Inés de noves peres de pesseta.
Després es procedirà a la fabricarió de duros.
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Onze nit.
Ax les 'l'hernies,
(Per telefoul. — A la mera arribada
aquest !liad a Perpint O. la població
presenta l'asperte d'un dia de testa
De, tot arreu Ira arribas i segueix
arribant gent per a presenciar la sortida de la quinzena etapa de la Volta
a FranSa. Als vortants de l'hotel on
sallotgcn els corredor; espanyols, tina
gran gernaci O impedeix obrir-se pas.
I.a meva primera visita ha estas per
al nostre compatriota Mariä Caiiardo,
ai qual he troliat roltat de la seva
muller i ¡dieta u de nombrosos adiniradors. Calardo em confirma confiat
que ni a eh ni als seus cornpanys els
pesa per ara excessivament la prova
que ereuen que aval, el que porten
L'A i amb el que pensen fer esperen
Suc tant a la Peninsula com a França
hom restará convençut que un equip
ciclista peninsular comptant amb el
mateix nombre d'homes amb qué han
pogut comptar enguany França,
Bélgica i Alcmanya, es capas de
réncer e:t hita la liMa en la inagna
20. —
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Aliir. a dos quarts de rin ei del arm[ne. CO renni a la C;encralitat el Consell de govern anunciat. La reuniO
a tres quarts de nou i immcdiatame nt sorti del desnata on se

celchrava el senyor Coptpatlys, el
qual maniiestä que no bi baria res

dr nou i que en la reunió sltarien
ocupat gairebé exclusirament de la
unn nnenuere••••••••••...Nut
Ilci de Contractes de Comen i el seu
oto,.
temit.ci fe ttstat leen f lama
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Conselleria de Justicia i Dret.
FI senyor Dencäs seguí dient que
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el Conseller de Finances havia donat
Ncly Yy ve:do ro Iletl.••4 '4 r
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qual havien tractat de diverses mies• ••••••,. •
ti0I15 relacionades arnh el traspäs de
serveis afectes a l'esmentat Departa«.-e•are
is
ur.l. u de• • Idt...•4e.
ment Ministerial, especiailment els
arbeue eu ese.. eru le debe,.
de Ports i Obres Hidräuliques. No
gO d e de
.•; ',..Lfuicoule di J,- ' ri. • e '
Ola arribat a cap acord definitiu i es
'
Nye gye toro
u I • ededa• 1.
seguirä tractant de les mat eixes n iles
•
-.ionsealtr vqus.hn
de celebrar durant l'estada del se.•••• •
• . e Orn...11, nn •40
nyor Liuerra -del Rin a Catalunya.
El matcix Conseller de Finances
Boris 1 només haurà regnat sobre els papera uns papera, perd, que ell
ha donat un avans sobre les dades
mereja encarregava a les impremtes, coral aquest "Butlled del Govern
provisionals de la liquidació dels
provisional d'Andorra", el facsímil la qual publiquem
Pressupostos anteriors i ha assenyalat les normes generals a les quals
A .Andisrra els hacia surtir un reí; dictat quatre decrete, i preparara el ro- s'llauran d'ajustar els Pressupostos
un rei (l'estiu qua_ es Cela Boris, i q...e. grama de les festes de la coronació, que que es presentaran al Parlament
naturalment, hauria estad el priniei Bo- rs dubtem que hauria estat
abans del primer de novembre d'aris andorrä. Per ferio mes glu- i ós. e. nant.
quest any. Es de remarcar l'increSegons les informacions rehudes.
Govern de la República espanyola ser.ment que han pres alguno arbitris
bla que ha decidit que tos el piimer e la pulida el va fer plegar, i sei ma .1icom el daprofitaments hidràulics que
dar a Barcelona, on qt.cdari. a !a 'f
perquer segons disen, uns
del delegas de l'F.stat a Ca'a- grava les cuas companyies i el redes el desposseiren del reial .ne are
sulta( satisiactori que ha donat l'es¿Irania adjudicas, o, mis ben dit, des- lunya, senyor Carreras Pons.
Agraim-li l'esforç que ha fet per c.f.- tabliment d'un compte corrent
posseiren el reialme de l'atta:ció que
que ha permes d'ingresla providencia els huna eones:a psr sanitrar un espectarle digne del temis, Tresoreria,
que estalviés als info,-madors seosado sur de non a la Generalitat, sense
animar la temporada.
esfors ni ¿espeso, la quantitat
Com a negoci d'estiu. la cosa no er- nalistes n'a y er de trence el reuregat
tara malament: no era do hon Ir :s tan serpent de les mars, que ja no Mimes- 73.4o1 .7-2 pessetes cnt un trimestre.
El Consell ocupat lambe esperillós ccm el monstre que di que sa ningn. Tot plegat ni a oper,La
tensament dels traspassos de serveis
va a passar la temporada a un 11-e arribas, encara que hi ten'a pa una
valoracions pendents, a ii de donard'Esdria. Sembla que nomes tenia la dama arnb merits de raracterist i ,a. No
irtenciö de declarar la guerra al bisoe hm passat d'un squetch. que si na ha fet les el minina d'impuls.
Seguidament s'azomiada dels pe.tagode la Set, i convocar eleccions a la null dure trés. no 'és que l'autor i rrc
riodistes.
nista no in bugí fet tot el ene sel'ia.
¿'.Andorra.
L'home sitada nstallat modestament
a l'Hotel Mundial de la Sen. b crimennava a recrutar la compitiera m.e
de ministres
El
ría • de simular una aors norricsa
1.rillant. Per anar-se entretenint,
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els crits del púhlic. Després del pont
de ferrocarril del canti de Erutes els
ciclistes, que maniobraren diiirilment
a causa de la gran quantitat de rehiclee. slan llançat decidits cap a escalar els primer; colls pirenencs.
En arribar a Bourg Madame, on Irr
havia establert un control, es pot dir
que tot Puigeerda viii haría traslladat per a presenciar el l' a s dels cm'
redors. No cal dir com el quartet Ca'
bardo, Trueba, Ezqtterra i Montero,
que forrnaven grup foz-en ovacionats
pels excursionistes.
En el cura de l'etapa ens habituem
a les fesomies dels "routiers - . Notem
que els francesos g ens objecte d'una
especial solicitud per part dels comissaris cenit per la dels ilustres collegues periodistes dels diaris frentesos que segueixen la cursa. Llur preocupaciA és que Magne conserri el
-maillot gene . ' fins arribar a París.
Hozas creu que' si no és Magne que
guanya, la victòria passarà a Mariano.
el temible italiä que va estalonant-lo
en la classificació general.
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INCENDIS DE BOSCOS
A ALEMANYA
Berlín 20. — A conseqüenzi; de :4
ca l or i la secada, s'han produ¡t irren rius de buscos, sobretot a Neustadt, on
una companyia de la Re:cssvehr, del servei voluntad, ha cooperat a l'extinció
de l'incendi.
aconDesprés de grans esforços,
seguit localitzar-lo.
ins'lla
Dresden,
A Densa, prop de
cendiat una fabrica de papa. les perdues es calculen en un rnilió de marcs.

el partit lerrouxista no fa sinó rebre

HAN ESTAT DESIGNATS ELS FISCALS DEL
TRIBUNAL DE CASSACIÓ DE CATALUNYA
reunit el Comen de ministres Si palau
de la Presidencia.
El nnnistre d'Agricultura sortir
ha manifestat que en ;a reunió s'havia
tractat de la gileetió del Pa, i, que,
er tant, pensara posar-se en eontacte
amb ei governador, per tal de ,.er ar
una enlució que permeti dr mega r venent el quilógram de . pa a seixanta-cmc
cintims.
.
El redactor politic de "El Sociabs•
ta", relerint-se a les cn nstatirs
des del seu periddle, Ini preguatat
sensor Del Río;
—Senyor ministre, ;és que el e r overn esta decalit a auca test la nostia
publicació? Van dos dies 4c furio,a
calda. En airar a cúlp ele:» la liada,
In pulida es presenta a la innirtnea,
tense mte s'hagi donat 'crups in3 eral
a que el fiscal conegui de que s'oeuna
C 1 eliari.
—Això — ha respost el ministre d'Agricultura — dignen-Ira al ruin st:e
Ir Governacif,
—Al ministre de la Governatid — Pa
dit el periodista — no Puc dir-li aquesten cosen. Suposo que és el pie ordena
que es portjn a cap, i falerpeeflalle• que
fa pueril de proteitg r de res davant gai
te interés en que s'efectitin els fc:a
tiu de la protesta.El ministre de Marina ha •tnan:testal
que a la reunió ne havien assinq ría
cometiera d'Obres Públiques i
raciona, i que ell ea trislladava squesta

prora ciclista que s'està realitzant.
Els guatee corredors suissos que
"teúricament" Integren amb no3a1tres l'equip hiSpano-suis, són evident'
meint quatre bons elements atub els
quals firem els impossibles el començarnent de la Volta per collaborar,
P erä Mes tard ho haguérem de deixar córner per tal com ni l'idioma
ni el temperament permetien l'estreta avinença que és indispensable per
a acolar rl mavini rend ; tnent en irrt
lene
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nit a Sant Sebastiä, per tal de nana,dre hi quatre dies com a minietre de
jornada. Dimecres en:7a a Santander,
per tal d'assistir a la inaguraciú de la
Fira de Mostees, per la qual e, ea no
vidrie prendre part en les delibcracioos
del Consell ordinari ',super, que stra
mateix dia — ha dit — i no dinarts,
pede hi d'irme, per tal d'acudir al
ipte se celehri al Palau Naden.'!.
El ministre de Ju s ticia, sedyor Caiito6, ha dit que, utu sigui que no ui ba-

ria coneignaciä en el pressupoit Pe.
als quatre fiscal% del Tribunal nIe Cas-

sació de Catalunya, arbitral eredit, i que en la nota oficiosa figniaven
cha nomenaments.
ila estat preguntat sol . re la repusició
de funcionaris, i ha dit que aquest asstimpte estava en estu.li i pendent d'ur
deeret de la Presidencia del Corsell ••o
el qual es determinarä el departatant ell
eM rs puguin comeneir a revi s ar els
expedients.
El ministre de la Covernadd ha es
tat preguntat sobre l'estat en que es tro
ba el conflicte dels obrera que tuballeu
al Raer d'Espanya, i ha contestas que
no podia dir mis sinó (I n ne lrqvir. rebut
la visita del director gotera! ,le Segre
retal, amb el qual s'ha otupat de Ir
qiutsti q . El senyor Valdivia es posad
daenrcl amb rl Reventador del Band'Espanya, a fi d'adoptar mesures mi'
e n considerin indispensables.
Nota oficiosa:
n

1, t'u laa 3, rol. I)

El traspäs de serveis
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Madrid, 20. — En la reuni3 de lt
AM

d'ahi r

La resposta del Sr. Companys
ha causat al Govern de Madrid
una satisfacció relativa
Madrid, 20. — Des de les Onte el
Malí Mis a les dues le la tarda Cita:

Magno (al davant de l'eszamot) en

in OET( . 11, co, — 1.a propera arribada a apuesta cintas, en visita oficial,
dels ministres d'Estat d'Estenia i Lituania, denla al problema del bloc bältic una actualitat particularment interessant. No hi ha dubte que aquesta
idea, que es ve removent des de fa
quinze anys, i que afecta als interessos de diferents potencies al mateix
temps que els dels rnateixos paisos
bälti c s, ha de coneixen dintre de pee
un non i interessant desenrotIlament,
degut a la iniciativa franco-sovietica
sobre els pactes de mútua assistència.
Cont se sap, el mes d'abril darrer
els Governs alemany i polonés van
retasar d'associar-se a la ProPosic-i6
soviética de garantir, conjuntament, la
independencia i la integritat deis paises bältica. Atad t'en que el mes de
juny Lituania prengués la iniciativa
de reunir a Kaunas els ministres
d'Estat dels tres estats bittics en vista (reza minar les possibilitat3 de reforçar els Iligarns de coHaboració.
L'opinió pública dels paisos bellten
ha seguís amb interès la iniciativa lituana, però, tal con' fa remarcar la
prems soviética, la formació d'un bloc
báltic troba diiicultats, d una banda,
entre eis mateixos paises bàltics per'
què, degut a les questions de Heme!
i Vilna, Estenia i Letdmia, unides ja
per una aliança que data de 1923, desitjant observar la més estricta ne u
no rolen comprometre's ea-trali,
res sobre aquest punt; ¿'ultra banda,
degut a les diverses influencies catenora en joc, que tendeixen a modificar l'actitud natural d'Estönia i de
Letenia davant la iniciativa lituana.
Es prou coneguda la importancia
que Moscou concedeix a la integritat
i a la independencia dels pulsos bultics, el paper d'Estats matalás dels
quals i d'obstacle a l'expansió de
l'hitlerisme i3 ben evident. La propaganda hitleriana i els projectes
tromisild sobre aquests pulsos que ve
preconitzant Alfred Rosenberg, han
inquietas suficientrnent Moscou. perque el Kremlin segueixi amb vivías:tau atenció qualsevol cornbinació pola pujada a un coli .pirinenc
lítica que tendeixi a canviar l'equivalència de ¡orces i d'influencies dintre
Llevas des francesos dels italians, el "Pribaltikum" i que tenaçment proels altres equipo no inspiren cap te_ curi fer fracassar la idea d'un Locarmença. Els belgues, delmats per la- no oriental que garanteixi T"statu
bandonament de nombrosos elements, quo" territorial.
es pot dir que ja no cornpten, incaute
Aix6 equival a dir que les properes
que els aletnanys poden ésser präcti- visites dels ministres d * Estat d'Estócament considerats con' a inexistents. nia i de Lituania a Moscou consti11/41'havien dit que aquesta etapa no tueixen ata episodi de la gran batalla
tenia importancia, perd he pogut ob- diploraitica entaulada per França i
servar que en diverses ocasions els la Unió Soviética per a l'organització
corredero tractaven d'escapar-se, la de la pau, i que sota aquest punt de
let pensar que CS que vista mereixen ¿osen seguides amb tot
qual
interés. El sol fet ¿aquestes visites
i la presència d'aviador. lituans, actalST
tualment en visita a Mostos demosMIMEN ira ben clarament que la :niciatira soviética P S acollida amb tota simpatia
pels paisos bältics.
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Grific de l'etapa Perpinyà Ax les

T hui mes

cursa de la duresa ¿'aquesta. L'etapa
d'avui — tulla dit encara Cailardo —
no te importancia, car els colls de
la . Perche i del Puyrnorens no sein
de dificil accés. Quant a les etapes
vinents, haurern d'escalar eis cima
que piiittuen Irre al gran prerni d7
muntanya; - ja retiren com Ezquerr,
i Prueba principabnent tornen a fer
parlar d'ells en termes de gran elogi,
— 1 en tant que capita de requ:p
cspanyol...
Caaardo uro en: ha cleixat continuar, No vol que sigui dit que cll comanda els vpiatie aeleecionats peninsulars. No obstant. en continuar la
liosttaa conversa, Cadardo ens expliea:tpm s'eStor0. tant ,com pot per
aconseguir que 'el cinjunt deis corredors, que ell es permet a cada ni,
nient d'azonsellar i que darrerament
minan avesat a escoltar-lo amb respecte , obtingniu globalnient cil
classiíicatiä de la cursa Un H.,: honorable. Es- pa això que ha contrariat
vivainent el p ostre compatriota que
l'equip que dies enrera ocupara el
segon noe a la - claseifitaci6 per nacions, ara hagi passat a tercer lloc.
—Per6 ja remen —ene din amir
conviteni — com passats els t ollo piés ser els stmons
retienes tornarem
A les- non del mati toro eis voltants
del lloe de sentida situat davant del
ca fe "Castillet" esteren pitas d'una
multitiid entusiasta. Tota els correclors erro llarganient aplaudits, sense
que, els amateurs perpinyanencs estatimessin els setas encoratjaments a rap
dels participants.
al. Cazalis, jutge de sorlida. ha pa,
sat Ilista, i un minut mes taril la caravana s'lla posat leniament en inarx.i
entnig del terratrémel dels niotors i

prenen part en aquesta cursa cal que
estiguin sempre alerta.
Els quatre espanyols s'Itan sentir
mar sorint formigors a les cantes, i
tant en les fugides com en les persecucions hora reconeix que han estar
els jur Inés han animas l'etapa. Ara
que el que ha iugit ha estar arrapar,
i e; que per rebentada de neumAtic o
per altres causes s'ha hagut de retardar, ira pogut ajuntar-se a la resta
deis corrcdors. Ni el tros de carretera dolentissima que els ciclistes han
Magia de travessar poc abans de l'arribada a Ax•I.es-Thermes, amb general rebentadissa de neumatics, no Ira
servit per evitar que nti nondirós ese: amor es pr6sentés a la linda d'arribada i que aquesta slagi hagut de decidir a l'esprint. cosa que ha valgut
una aova enrabiada a monsieur Desgratine.
M entre ell se la fa passar con/ pot.
nosaltres ens iem passar la set en
un cate. Al cap de poca estona arriba Triste!! Bernard, que encara dutz
pols a la liarba ini rl eral els anys que
fa que no ens haviem vist. el popular
autor i ex-director de velódrom te bona memória:
—Ano . Tomás!—exclama, i al voltant ile la tanta de ra j é ens inicia en
els misteris del "Tour de France".

Comissiä de Traspasaos de herrero a
Catalunya s'avansi el treball relatiu
al traspas dels serveis de carreteros.
La reunió acabà a dos quarts de
vuit del vespre i, segons la referencia oficiosa que se'n facilisi, gairebe
baria quedas ultimada la valorarlo
del, serveis de carreteres.
L1 senyor Shnert tris dieue que avui
hacia conferenciat arnh el President
del Consell, al qual indice la necessitat d'imprimir-se una mejor rapidesa
al traspas de serveis. El senyor Samper es momia d'acord amb aquesta
petició i oferi donar instruccions en
tal sentit als representants del Govera a la Comissiö Mixta.
El senyor Sbert ens confirma la
impressiO que el Govern hacia acollit
favorablement l'ofici clel President
nie la Generalitat.
La Comiask, Mixta centinuari celehrant rennions fiat al 13 d'agost.
Desores tindrà un mes de vacances.
Leo priliximes reunions se celebraran a Barcelona, dimecres i dhous
de la setmana entrant; hont creu que
ja esteran ultimats els nous local.
de la ComissiO Mixta al Pelan del

En les reunions que celebrarà la
thimisshi Mixta a Barcelona ultimara la valoneno dels serveis de catreteces i dele, drets reals.
Aquesta nit han maricat cap a Barcelona, en rexpres. els senvors Nimolan Sbert i Coromines.
nema ho fara, en avhi, ei senyor Serra i Moret.
Joan TOMAS -

(Seauria. a la
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LA QUOTIDIANA RECOLLIDA DE - EL SOCIALISTA"

A la phglna 3:
Madrid. 20. —
ha estat.
"PAIS VALENCIA. — LA FINA
i recollit per la pulida
DE JULIOL", per E. Soler Godos - El Socialista":

Dissable, 21 de Julios

PIJIBLICITAT ,

El Reglament per a l'aplicació de la Hei de Contractes
de Conreu
L'OPLNIO día que el Reglan:cris
'per a l'apliencid de la hei de Contraetes de conreo s'adaptara naturalinent a
la Constitució i a l'Estatal, gro- Si'?; les
‚rostres 'irritables garantiess
"L'un i l'altea són les normes legals a
les quals ens hern d'atendre, i san la nostra defensa i la nostra garantia—no pas
el Tribunal de Garanties, coto deia ei
sanean- Gambó—. Són lv nostra defensa
i la nostra garantia perque els que mangonegen aquestes Corts encara no han
yogut revisar-los re anta-lar-los.
En aquest Reglament, nosaltres, catalans, imprimirem les normes que ens
plaguin, perquè l'autonomia és alma: que
els problemes catalans siguin resolts loes
catalans sense obeir el dictas d'altri.
Del problema de la competencia o la
incompetencia del Parlament catale ja
ni sen parla. Era el sesea' de batalla
deis monerquics espanyols i de la Lliga,
Vae el Parlament catete fos declaras incompetent. El Tribunal de Garanties els
ya complaure. Els uns i els altres han
liagut de desaparèixer, paró, amb la
esa entre canses. El Parlament catalä
ha quedas com a competent. Tardaaament, en un moment de por, el metete
senyor Ventosa i Calvell no va tenis
altre remei que reconeixer-ho. Totes les
amenaces d'actituds fortes que venien
Madrid sasan esvaít coro ium. Catalunya, que és au poble de pan. hi hauria
respost com llagues nalgas. No ha calgut respondre-hi. Catalunya, palee de
pau, continua la seca tasca i fa la sea
'vra. Am anem a aprovar la nostra leí
electoral. Catalunya és un poble que treballa."

Solució satisfactòria
Satisfactbris per a gui!, ',regia:fa aurb
indignació el DlelRl0 DE B.4RCELONA. 1 ple d'un ardor fatriiitie scrublqrt
al de "La Nación" o del seis "querido caliega B C", cierna lliçons de cmsraEstne al sertyar Samper:
"Satisfactorio para les que ponen en
jaque los más respetables intereses de
Cataluña; satisfactorio para aquellos que
con el banderín de un simbolismo sentimental, que ni sienten ni han sentido
nunca, han logrado adquirir la fuerza necesaria para imponer al pueblo catalán
ha lee de su capricho y la opresión de
su tiranía; satisfactorio para quienes
con su política partidista, exclusivista
y sectaria, conducen a los catalanes al
caos de la desesperación y de la azarquia.
No
No parece sino que el Gobierno central se ha proruesto no enterarse de la
triste realidad de. Cataluña.
<Para qué planteó la cuestión de competencia legislativa ante el Tribunal de
Garantias Constitucionales?
La propiedad rústica catalana ha sido
burlada y defraudada en sus esperanzas.
La cuestión de competencia legislativa
sabe perfectamente el Gobierno, aunque
se haya dicho lo contrario, que se planteó a instancias de la propiedad rústica
catalana, que a base de incidir en la
ley de Contratos de cultivos manifiesta
y total inconstitucionalidad, intentó por
ese procedimiento librarse de una ley
inicua y destructora. Y si el Gobierno
central, entonces. amparó y patrocinó la
cuestión de competencia, para salvaguardar legítimos derechos del sector
agrícola de toda una región. que habla
de sucumbir bajo el pabellón de su Propia autonomía, ¿par qué cuando el más
alto Tribunal de la nación, persuadido
de la razón de tal planteamiento declara la incapacidad de la Generalidad para
legislar en materia de contratos de cultivos, proporcionando al Gobierno central
un triunfo definitivo, elude la inmediata ejecución del fallo?"

La fórmula d'arranjament
amb la Generalitat suposa
l'incompliment de la
sentència
Ho diu LA NACION en un article
que esa agrada. / advertcis que HO
lament aquesta, (MI tares les fórmales
Ji semblarien tnalament. No s'aconten.
tarja amb menys que amb l'anullacid de
¡ 'Estotra:
"No votamos el Estatuto ni consideramos posible la permanencia de unos
privilegios regionales. De modo que
cuanto se haga ahora en ese sentido, sea
lo que sea, tiene un carácter eminentemente transitorio. Lo que hacemos, pues,
nosotros es poner de relieve, ante la

opinión pública y ante el Gobierno, el
valor y la trascendencia de los hechos
que van sucediendo. Frente a un Reglamento de la Generalidad todos vamot a
estar conformes; frente a una sentencia
del Tribunal de Garantías, no. Cots Reglamento o sin Reglamento, !o que se
anuló fue la ley, y la supervivencia de
la ley, con Reglamento u sin Reglamento, supone la inutilidad absoluta de
la sentencia. Si es asi, y al anunciarse
economías y reorganizaciones de servicios, ya sabe el Gobierno que debe empezar por as Tribunal, que cuesta muy
caro, y que, desgraciadamente, legisla
Para el vacío.
:tes conviene, en resutnea, dejar sentado que nosotros, sin enconar el mal,
y au:i respetando las decisiones del Gobierno, nu estamos conformes con 5filltjame fórmula. Claro está que a cualquier otra fórmula la pondriarnos también reparos de fuerza. Las fórmulas
son, en casos así, una verdadera comedia. No hay fórmulas que valgan. Las
senteacias de los Tribunales se cumplen
o 5 e burlan. Este es el dilecta. Y el que
se burlen de una manera o el que se
burlen de otra no modifica en un äpice
el juicio que la burla merece. Tanto es
así, que el propio señor Companys
refería anoche a "la invariable actitud"
del Gobierno de la Generalidad. La invariable actitud del Gobierno de España debiera radicar en la firmeza para
hacer cumplir la sentencia, que dedo
imponerse a la rebeldia hace mucho tiempo. Pero el Gobierno pequeñita del sebe:" Sa llI Per ha preferido a todo que le
dejen pasar tranquilamente el verano.
Que lo pase. Que pase el verane todo
lo tranquilamente que quiera. Pero cons te me "la fórmula" no logra el aplauso, ni la aprobación, ni la simpatía, de
la maaori a de los españoles.'

L'escàndol del separatisme
monàrquic
EL LIBERAL, en un bou anticle acusa la premsa monarquica de Madrid d'excitan ate llurs vils atoes Catalurryo a
la guerra civil. Creu, pera, que et
HO en fa cap Ces:
Bonita, noble, patriótica, ejemplar
campaña! /Pero es que para esa gente
continuamos todavía en la época de la
Pérdida de las colonias, de los frailes
usurpadores de la velutitad nacional y de
los repatriados pidiendo limosna por las
calles? Entonces, sí, podían engaear Si
pueblo. Ahora el pueblo está Sien enterado de aquella dialéctica de Fontaine
bleau, y los desprecia, y metafóricamente, les corre por las calles.
Pero está bien la campaña; está admirablemente bien. Es la plena desesperación de quienes, sin ese truco de la
cuestión catalana, ya no serian más que
un montón de escombros. Y aun con eso
lo son. Porque suponiendo que cuajasen en el Gobierno las intenciones monárquicas y derechistas con respecta a
Cataluña, la democracia lo resolvería
todo con un puntapié definitivo. ¡Pues
eme , vamos a estar siempre sometidos a
esa especie de monopolio de patriotis•
MQ, tamizado por la familia Sorben Y
por la Compañía de Jesus?
; Etaria bueno! Aquella zarzuelera
campaba contra el Estatuto 1155 trajo
el so de agosto. Y ahora quieren traernos los de la campaña de hoy otro agosto bicolor de paseantes de madrugadas.
Mas para esto último estamos suficientemente preparados, ;Que lo intenten! ; Que hieran, que arañen sólo a la
República!
En Cataluña se leen esos comentarios
cuarteleros con un desdén que bastaría
para contenerlos, ei no se encaminaran
hacia el clásico desenlace de j ugarse el
todo por el todo.
Si hay solución armóniea, el monarquismo y la derecha pierden una posición interesantísima, a SU jUCiO: la electoral. Si hay violencia, se echan a la
calle,
Esto vienen a decir ellos. s Pero con
qué emblema ? z Con la bandera tricolor? ; No estaría mal!
Pero no. A ellos lo que les importa
es reconstruir el tinglado de las vergüenzas pasadas. Y no reparan en medios. Este de Cataluña, preparado por
los mismos ladradores de hoy, les sirve
para intentar un recogimiento de fuerzas desbandadas.
Vano intento. Se desbandarán más.
Porque entre ellos habrá seguramente
algunas gentes sensatas, y el única gri•
to patriótico, español, españolísimo, que
debemos dar en las presentes circunstancias para salvar las libertades y el
porvenir de España es el único que a
ellos les desconcierta y les repudre:
; Viva la República!"

Catästrofe racial
Eneraci d'Arara:4dt llanca o EUZKAr.
DI sas tefe d'angoixo d'avara la ruina
que pateis al País Base la !lengua del
país. A gairebé totes ¡el comarques retrocedeix sola l'aisintilació forastera.
L'estiueig a les platges i tes explotacians
?unieres es una de les causes del desprestigi de l'idioma. L'autor, pera, n'espera
molt , dc rcacció nacionalista.
Vidiorna—crida—és el primer que col

ma visión. Conociendo al mal en toda su
extensión , lo venceremos. De cero modo
TM hundiremos en el abismo estúpidamente, como bueyes conducidos al mataduro.
Asocados a esa idea de una disolución inminente de la nacionalidad, si
no nos alzamos los buscos enérgica, eii•
Minera; vemos nosotros otro mti yo de
soberano estimulo, por el cual se puede
llegar a este poder triunfal. Aludimos a
la coincidencia, a primera vista extraña,
del mal del derrumbamiento con el bien
del nacionalismo, único que puede evitar el estrago y ruina final, tin es, en
verdad, extraña esa coincidencia, porque
el exceso del darlo hico que la Providencia se compadeciera del pueblo basco, deparándole el apóstol libertador,
El que en estas circunstancias, cuando el nacionalismo se ha extendido por
gran parte de la patria y la raza adquiere la conciencia de su personalidad.
se extinga el guardián multisecular
vaSCO el euekera, es de una grandeza
trágica
' inefable, Si el idioma mucre,
esta nacionalidad, sostenida Por un li
-naje,poruúclétidsno,
morirá. seguramente. Pero el que nos
alcance la muerte en los instantes en que
llegamos a saborear el gozo de la vida.
con el recenocitniento de la nacionalidad
vasca y con el sentimiento de la personalidad racial. ¿cómo se P odrá advenir
sinque el vitjo pueblo vasco se catremerca en sus cimientos?
Eso no puede ser. Vendrá la reacción.
Y como en Gilecho, pronto los grupos
patriotas de todo el territorio ettakeldun
acudirán a salvar lo mejor de la raes,
olvidándose de !o demás, si esto es ne-

sa/var:
"Hay que robustecer la acción de
resistencia, Vigurizarla y trocada en
acción ofensiva; que una resistencia permanente sólo con cristalizar en acción
defensiva e5th perdida. Ante la conjuración universal de todas las petestades
contra el euskera, verbo de la nacionalidad, custodio máximo de la raza en
diez siglos, procede invocar al genio
vasco y concentrar cuantas energías puso
Dios en él para salvar a Euzkadi. Es
lucha de vida o muerte, y como tal hay
que afrontarla.
Ya no queda más que una quinta parte de tierra euskeldun en Nabarra. En
Alaba, una linea no ine, en sus fronteras de Bizkaya y Giputkoa. Ha perdido una carta parte del suelo bizkaino
y son ya millares las familias de Gipuskoa puramente erdeldunes. Tenga'
ums el valor de afrentar esta dolorosisi- cesario."

s Lletres i
L'eaperiment rus

Desaparielb del futur com a temor?

es

eße,
Ud

Arts

pl awas , pese, sie no trobar-hi una cena
tendencia immodesta a pressuposar
superioritat de la civilització dels palsos de parla anglesa — 1 en particular
de la jove Arnerica.
J. L. GILI I SERRA

rístiques fonamentals de la 50Cletat bu r gesa . Pesq ue és a la regada la defensa
contra les eventualitats de la vida, l'edu- "Revista de Catalunya" núcació dels fills, la illusió duna indepenmero 79 acaba de sortir
dencia i el mitjà del cosiere.
En lloc del temor del latee existeix a
Rússia, segons aquests comentaristee„
ila aparegut el número 79 de la 'Reuna cosa que en podriem dir el risc del
futtrr. Es suficient. per d, de suposar que vista de Catalunya", màxim expenent
de
la intellectualitat catalana, ame, ele
el futitr deixa d'ésser sentit com una
amenaça per a modificar completanient següents articles: "Darreres tendencies
de
la poesia catalana". per Maria Mael punt de vista de la literatura. El que
nem; "El cicle arquitectònic de les
nensen els herois dels escriptors
dent deixa d'esser pensable des que el nostres llotges medievals". tour Guillem
seu destí és determinas rels fets col- Fe/Meza: "Humanisme i decadencia en
leetius. 1 potser l'admiració que desnerta les lletres catalanes". per Martí de Riarreu de Rússia Guerra i Pan prové del quer; "Manxúria. pais de gentlemen
fet que el desti de cada personasen d'immortalitat". per Ramon Pei: "Pau
Casals". per Baltasar Samper; 'L'ea
depen d'esdeveniments independents
mateix. ja que les altres gran, obres delegació del P. E. N. Club Catale a
de Tolstoi no ceben nas una adhesió Eacecia". per J. Millas-Raurell i Maigualment efusiva. Els herois de Tols- ria Manent; "Amics de la Poes í a" i
toi encara tenen un futur. pe pe és mis ''La Resista". per Joan Teixidor; 'Ja':feble ave la guerra. El lector comunista tue Macó i Torrents", per Martí de Rieste mis d'acord amis ell. amb tot, d'ins- quer; "Els nremis de Pintura i escultura
tint que no vas amb cap altre novel- de la Generalitat de Catalunya". per Rafel Benet: "Art", per J. V. Foix; "La
lista del seu ternes.
Pesó memre que la deoendencia del Biblioteca Catalana de Perpinsi", per
futur collectiu oren en Tolstoi la for- Alfons alaseres. i "Notes de l'exterior",
ma dema fatalitat, en la societat serie- per J. V. Feix.
tina. segnitis els esscripters esmentats.
adopta la forma d'una voluntat. En tan:
que Iligain ami) un treleall coma. de la
EL CORREU D'AVUI
mateixa manera ene ser l'absincia danseines mates:sis individuals, aeuesta soluntat is sentida com un alliberament.
* Col donar la batalla a la nremsa
1;ides anilles de la Social ist Anú- Un ham en not esperar el desenrotesnima Arnús-Garf, al pagament mera repid i fuel de le. q ualitats de ce- no catalana; a aquesta nrernsa que. meldel cupó número 29 d'equeetes ratee i de decisió que han caracteritzat eras publicar-se a Catalunya. is deslea cultures occidentals no mercan- afecte a la causa de Catalunya. Frote(A-Peal-irme. leimpart liquid del tetes
tils.
gint la Prensa Catalana clonarern un
tairtó as de 1507 permites.
Percute si. per lela banda. els fills gran ras en robra urgent de la "catalaAixf mateix. a partir del dio 1 36n educats per l'Estat. si l'hernie té nització" de Catalunya.
d'agost vinent es procedira, a les assegurada una lesna vellesa i totes les
* Els bons ensalzas (i en aquest cas
enteriorment eilades oficines de cures co cas dr malaltja. si com assela Socielat Anònima •nuis-Gari miren e!, p si quiatres russos, fa desapari- ner "bons catalans“ senten els "cataal pngament del cupó número 13 ció d'aguaste angeixa de l'esdevenidor lans ainb sentit come") no compren
mai — ni tan sois per curiositat — cap
.le les. nostres Obligacions Hipo- es comprova a la U.R.S.S. per la dismi- d'aquests diaris d" importació", tant 5i
tecarles 6 per 100 Cerclova, emis- nució de les malalties nervioses, per l'al. arriben com si no acriben " con
si?) 23 d'octubre de 1930. L'im- Sra. la construcció socialista obre a la avión" .
joventut russa les perspectives Inés
parí. liquid del clip() da de pesEls andes de l'aristocracia notser
* "L humanintie cataki" — t5
setes 720,
Eran que abans eren pocs els cultivats,
Barcelona. 20 de infiel de 193 I. nerb ben cultivats, mentre nue ara no anunciada la próxima publicació d'un
nou volum de la collecció Popular Barvi seereteri general. Ernest Mo- ho es ningtt Són, pera. una infinitat els cino: "Uhumanisme catale", de Martí
éssers humans que han pastas a la ea- de Riquer.
lina I Dresde.
tegeria de persones conscients, a les
mials espera un futtir eersonal. del qual
*
"El camping". — En la mateixa
fins
ara havien estat del tot private.
Nota dels obligacionisteF
collecció is anunciat un volum sobre
André Metralla comisara l'heme res "El camping'', per Amadeu Serc.
del P. de l'H.
d'ara amb el soldat de la Revolucia
* "Legislació i Jurisprudencia de
ese vela paasar davant seu geaerals de
Catalun3a". — Es reparteix als subaEti la retinta d'obligacionisles 27 a nys.
Les canseqüencies psicolagiques d'una criptors el fascicle coresponent al mes
del Pretronat de l'Habitaei.3
Barcelona que, arnb gran assis- tal transformació sens massa evidents i de juny de! 1034. de "Legislació i Jude
sobres conegudes eerevi caleta insis- risprudencia de Catalunya". que conté
limeta d l interessats, va tenir lloc
tan importants cero les seel diutnenge ;Jarrete al local de tir-hi ég anvess canvi en la manera disposicions
pensar de la inmensa mejoría el Que güents : Llei de Contractes eht Conreu:
11 Unió Gremial, es prengueren de
donará un accent incenfusible a la cultu- Llei de l'Institut d'Acció Social, leniverPIS aeords eegiients:
sitäria i Escolar de Catalunya; Llei an'
ra cosa?
Primer. Elevar un reepectIn5s
Josep SOL tse la capacitas jurídica de la dona i
i raotiat dOcument als senyors
dels canjuges ; Yermes provisionals Per
al funcionament deis Balnearis a Cataaloalde tle Barcelona Conseller
luma ; Laude dictas rel Conseller d'Ede t:overnacIó del Govern de te
conomia i Agricultura sobre el regim
,ieneralitat de Catalunya, en el El: Ilikreis
de doten a aplicar als regaras del Canal
qual es pregara pie, donada la
d'Urgell; Reglament orgänic del Gas de
eiluacia critiea de mollíssimes
"Between
two
Worlds"
Funcionaris judicial, interins al servei
(balines que es veten afeetades
de la Generalitat; Instruccions Per a re Fuel dit problema. aixi com el (Interpretation of the Agc in tehich ter aulas els aprefitaments dels boscos de
temps que porten sense percebre
propietat particular i llur policia; Es1 113.2:1R Y BUTIER tatut del Collegi Oficial de .'.1fetges de
19
el mantee de cap cupó (8,511 per NICHOLAS.¡:
oto York, Catalunya; Bases de Treball. etc.. etc.
(Corles Scribner's SOSO, Noto
lirmmi eupons ja els vençuts), es
Aquests fascicles. que publica l'Acadeve g es la manera d'arribar com
mia de Jurisprudencia i Legislació de
mes aviat millor a una solució
Catalunya. formen volums d'unes 164
favorable del dit problema.
Un más va expirar l'any 19t8. Un al- pagines actrradament impreses i amb tres
Segoit. Reunir-se novament en tre mida, impotent. per neixer. Et enel mateix local el cha 2 del pro- tre aquests dos nións que el President índexs de testes les dispesiciens del mes:
Index per Departaments, Index cro enper mes de seterobre.
de la Universitat de Columbia. NichoIndex de meterles. - Horn pol
Per tal de complimentar el pri- las Murray, ens situa per desenrotllar subscrivre'a a qualsevol llibreria de Camer acord, una nombrosa Comis- els seus vint-i-quatre assaigs i conferen- talunya.
sió d'obligacionistes estigué a cies aplegats en el present V OIU M . En
* "Publi-Graf". — Hem rebut la
vieitar el dimarts darrer l'alcal- aquest sisón estem, doncs. asna atub dues
de de Barcelona, pee fer-li lliu- grans forces que Unen d'una manera revista "Publi-Graf" (asgan de "Publirament de Vesnienlat, documento desesperada per comandar el man ele Club"). dedicada a estudis de Public i
rae--taiorgnzcó.Cédetal
l'alcalde els roba molt amable- demà. Aquestes dues forces, se gans l'autor. són la Llibertat (la Llibertat segons tuagid de la "U. C. P." — Federació
ment f els manifestà que té un la interpretada finissima dels robles de Europea de Publicitaris — ; una ellograto interès de trobar una solu- parla anglesal i qualseved altra forma coció a aquests, amb motiu de la procid favorable a l'esmentat pro- de "cameulsir — digueu-ne Socialis- pera celebració a la nnstra tersa del
blema. Els comissionats van da. me o Feixisme o Comunisme.
Cisqué Cenares Internacional de la Pusei, invitnts a visitar-lo noveEl ions invariable de gairebé la teta- blicitat i diversos acides d'ordre tectnent dint re un breu termine S.sr- litat dels assaigs és : que lalnic earni Me. ultra interessant ilfustracions que
l'avalaren en gran manera. Tant pes
i ren molí complaguts de la possible per tornar a una vitalitat
prosperitat i felicitas de les nacions is l'especial manera d'ésser presentada
El dilltins pronos' la camissia un sistema de cooperada internacional. (tulla ser arables per a conservar com a
latees) com la %ese presentació (lastima
visitarit el senyor Conseller de
isl- de la incorrecció ortografican,
en; podmriamen
u
de Isi,s illtiP(‘
el r t'e
Governacid, per no haver-lo (ro- gel"lEe stfalla iafederatç'
ser Un Ginebra, un La Haia, un Ea- Gral - resulta una de les millar; revisbat quan tliaren a saludar-lo.
silea. Pesque is ve sitat que les hostili- tes especialitzades que veuen la llum
tats billigue; van acabar l'u ile novem- l'actualitat.
bre
del molt. nera les hostilitats intetADVERTIMENT IMPORTANT lectuals,
* El inimera cr" dedicat a Ye.
moda:sale pol)tiques
migues na han reas amainat, i són tan- seil. — El número de la revista "Art.',
particular,
que
u
entitats
Els
mateix apeste, les ClUSC5 fenarnentals dedicas a l'obra pictórica d'Isidre Nonell.
ens trameten notes ker a la sosa de la parelisi fatal que s'ha apoderas del retard sobre la seva data de sortida.
Publicad& són pr.:gate que tln- del mart econemie i de les ¡Manees. No com era degut, els subscriptora nasas.
guln present que la redacold és ami, tarifes prohibitiu es. no is anib estat infortnats per la premsa, apareiesportiva de LA PUBLICITAT de un esperit nacinnelista antiqtrat (dit er- xere ano!, seguretat pels voltants del
al Correr de Barbare, 11 1 13, que róniament patriotisme) nue el món ha dia auS d'aquest mes de julio!. La con6$ on cal adrogar tole la corres- d'assolir la pau, la felicitan. el m'otra fecció d'aquest número extraordinsri, la
Pendencia delitInade • aquesta Sitie amb una politica de comprensió, o compilació del nombre extraordinari er
«KM& 1.111 publica lid dais origi- sigui de cooperaci6 internacional. thl n C gravas, Que re n té ha superat el dese:
de la Direcció de no trencar el ritme
nal que no vinguln amb aguaste cami per a la nrasperitat individual de puntual de l'aparada. El retard. pecó,
•dre». »elle, d'ara endavant,
!' de vista de l'autnr són sin- subscriptor. el seguidor d " Art" el vetna
le'Ersaeniumtnits
un retard mlnlm de vInt-l-quatre muts.
de gran visió practica; sens dubte a bastament compensas pel que ha guahoces.
e!, d'un zela; defenser de /a pan. Ens nyat la monografia nonelliana. El nornbre de gravats is a la ratlla deis eent
seixanta. Comprenent guinche la totalitat de l'obra d'aquest gran artista, i
nombre de pagines, que sanuntiava
nuaranta, ha estas arribas a seixantavuit. Es 3C/UtSt nómero d" Art". com
is &lumia revista des de la seva Osrició, un estere. ene, si ell metete cen e
-tiuexlmsbran ,eé.;
BANQUERS
l'anlandinsent i la collaboracie de tot, el,
qui estiman ieentificats atlas ella i ate',
el que ella renr esenta en el nostre moRambla deis Estudia, 11 i 13, i Bonsuccès, 1 i 3
mee ertistic i històric. - "Art" ha °bel
la subserincia al editan secos. stlt
meneara el mes d'octabre vinent. er crw Negociem els cupons Deute Amortitzable
A rden% altatnent atrajeres Cal n • le set;
els n'entres amics fi trarnetin la e,1 Ca.
5 per 100
natura directament o per mit¡i 4.1 seu
VENC1MENT 15 D'AGOST VINENT
llibreter.

L'altre dia era Andreu Nin en la seva
remarcable conferencia de l'Escola del
Treball de Badalona; aloje. Andre Malraux en el set: anide de Le !arenal
de Moscorr. titulas "La metambrfosi del
futur". que coinc)dien a posar de relleu la transcendencia que tindria per
al usan i les repercussions materials i
psicològiques que te a Rússia la desaparició del fular con, una amenaça en
la vida individual. Andreu Nin ho feia
restallar al seu auditori amb una punta
daronia, arnb un deix tambo de tremotor. d'emoció. com convencut que si
acons eguia fer comprendre la desaparicia
d'aquesta temenea. esdevinguda endemia« en el món occidental, lumia coinnnl cat als SeUS oients una de les raracteristiques de la Rússia nova. Andreu
Nin cercã les paraules mis precises
Pe rsuasives . ja ave per fora baria de
Nacer als qui l'escoltaven une constancia destinada a canviar, essencialment,
respecte de totes les COME . Tothom cei
este-tantas, en país capitalista. a conccbre lo vida en Juncia de resdeve Miar
Pee lamut. l'estalvi é5 una de les çaractl-

FINANCES
--------- ---------

Movimont borsari
MERCAT LLIURE
La revifalla que hom netà en el; darres moments de la reunto dei Bsrsi celebrada el dijous passat tmmtgeé continui
tat en les sessions que celebra atur
mercas d'operacions a termine les gula
es desenvoluparen en m. ambient mes
aviat optimista, i s'aconseguí que ele
valor; recobressin els nivells perduts tu
jornades anteriors.
El ritme seguit per .quert autor en
el sur; de la setmana ¡ausenta U marcada depressió en les jornades trisarmitjanes per refer-se a les araballes.
aconseguint-se aixi asaste; els canvis que
aparegueren en les sessiens eeneraaes
diserto; fan excepció els Explosius el,
eeals, a desgrat de la imita cepress
d'ahir, queden encara alguns entera per
sota de la cotització del dia 16 darrer.
l'anea fixada pel Mercas Lliure de
Volt':
Valors

Dio zo Tauro Alca c
balsa
anterior

Millares Meset: Badalona. 84
Sevilla Expostsió,
!aga, 43
(-1.30?LtS Diputaciens mantenen, i staunen
ádhue minoren nisells pi ecedents, de les
quals és de remarcar el de les 4 m mig
per loa (9.000s00o), 865o ( .4- roo).
De les cidules les Ilipotecari no fan
cap operacie. Les Cresta, un xic opte
redes, mantenen nivells anterioem.
La passivitat és bets maniíesta eit
el sector carrilaire, sense, pesó. eue se'n
ressentin gaire els canes, els quals ro
assenyalen cap oscillació reta:asuele.
Nonias is de notar la baixa de latences 1878. 3850 (—Veo). i
1:al eo (-1'5o).
El sector de valors industrial, prossegueix sostingut en canvis, i maderada
activitat contractadora. Modifiquen MéA :
i Maties A. So (-1-0.
Gas E.
De les accions és le rotar la esixa
dels Montserrat, 6 (—O; Explositis,
6.d5o i la n. i llora de Broa
Vitalici sic> (+).

Anuncis oficials

+0.7.t COMPANYIA GIENZRAL. D'AS+070 FALTA I POSTLAND "ASLAND"
---cem
——
En el sorleig rinmero 21 per
+0 50 l'amortit nació de 3 i0 Obligacions
+ l'oe 7 per 100, emissiö 6 de maig
+650 de 1920, verificat en el dia
+3'ne
amb intervenció del notari d'a+3'do
+663 questa ciutat N'Antoni Par i Tusquels. han resultat arnorliteades
La tanca anterior dels Andalusos tes les übligacions següents:
del dia ir, de! mes que som; la lelo Co231 a 240
491 a 500
lonial, del dia 18.
881 " 890
sot
610
BORSA AL COMPTAT
1001
1010
1201 - 1210
1431
1140
1461
" 1470
Els radies de cometas prossegueixen
1520
ei calman, i en general sostingats
1511
1821 " 1830
posicíons.
18s1
1860
1991 - 2000
Por actius es veuen els De no
2070
2521 " 2530
2061
l'Estat en aquesta jornada que comes'
2651
2660
4181 " 4190
test, i. per altea banda, tampoc no do
4481 " 4490
4351
4360
nen la sensació de manteniment en
4931 " 4940
4921
4930
canvis, i si mes aviat de Ileugera :eles5361
5370
5401 " 5410
gor en constatar-5e en bon nombre de
5651
6151 " 6160
5660
series perdues que asedien entorn d'en
6210
6321 " 6330
Quart d'enter. Queden mis periíxlicats
6201
els Amortitzable 3 per roo emissió t903,
6531 " 631 13
6381
6390
que presenten babes de eng enser, i de
6541 • 6550
7171 " 7480
mis importäncia la série A. 7 3 '7!
7 190
7661 " 7670
7481
9661 " 9670
8191
8200
Obligacions Tresoreria Generalitat,
for era sollicitades, despees de emitaar al
A partir del día 1 d'agost vimateix canal de dijout, recobren la
pardea que es registre en agua r a ves- nent tindrä lloc, a les oficines
de
la Societat Anónima Arnús4-re5o).
sió. 99 (
Els Abintaments, amb regular ad.- Garf, Passeig de Gracia, núm. 9,
vitat. queden en general ben atestase . , ; el pagarnenl del capital de les
tic escas nombre d'emissinns desentenee diles Obligacions a rati CIA 9(10
d'aquesta tendencia, emb balees d'un pessetes cada una, dedtine els
mine a mig enter. Com abans-erald-.
milloren un entes els emissia To21. Que- imposlos del Tresor.
A P ilrlir de la mateisa data es
den mes mndificats els segiients
quals fa sigues dies no s'havlen ope procedirà igualment a les esmen-

Nords
Alacants
Anclalusos
Orenses
el. Rii
Explosius
Colonial
Ford
Chades
Asland

5230
51'6o
425 4335
ifoo
s i'so
ten°
i6alo
54.00
54.50
11535 1 i 515
4383
4433
162'oo t egam
337.00 332.00
5630
5185

N'Antoni Astals i Alujas
Ha mort a l'edat de 48 anys
havent rebut els Sants Sagraments
i la Benedicció Apostólica

(A. C. S.)
Els que el piaren: esposa Josefa Busquets, fihI Assumpció, Jaume i Maria Dolors, pare Manuel,
germana Isabel, cunyats, oncles, ties, nebots, cosins, parents tots i la raó social ASTALS, AUTONELL
1 TALÓ, en participar als seus amics i coneguts tan sentida pèrdua, els preguen que el tinguin present en Ilurs oracions i que se serveixin concórrer a la casa mortuòria, Sant Jaume, 10, avui, dissabte,
a les eine, per acompanyar el cadàver a l'església parroquial del Sant Esperit i d'allí a la seva darrera
estada, Cementiri Vell, pel qual favor els quedaran molt agraïts.
Terrassa, 21 de juliol de 1934.
EL DOL ES DONA PER ACOMIADAT

nous

SOLER i TORRA Germans

CAIXES DE LLoougn
guardar valora, documenta. lotes s altres objectes
de valor
l'Amarilis-1mile deis gis. 2 2 pea g elen antints
lis pot visitar lote els dies fe iners, de nou a dues.

0311111RA OUIMINIADA
per •

Els funerals per l 'eiern repòs de la sena ànima se celebraran el dillune 'vinent. din 23, a les den, a la dila esglesin.

* .41 Cenit .4rtistie. — Aqueo ve s Me, a dos ouarts de san, se celebreri
Verde Artistic de Sant Lluc (MontSió. 3 bi s ) un reire s c d'hemos als eeu,
sozis nremiats als Salons de l'Exce,,i
HI podran asisti r-ciódePrmav.
els seas consocis i admiradora.

al

la

‘ri bie, 21 de juli o l de 191

LA PURLICITAT

Manifestacions clel senyor Denehs

conflicte de Sallent, el deis
rnelallúrgics i el concurs de metges de la policia

E Sr. Borra del Ale
a Barcelona

Una nota de la Conselleria
de Tren
—

PAIS VALENCIA

L'intent d'atra- •

al Be« La
d'haver-lo cament
Les 110iCS normes Després
de Matará
a l'hotel, el
de treball del ram visitat
senyor Madi Esteve
LA

aíra de

PRI/AZILA PIRA: ser

Betedors -egiserdia

a lebeeell:

atuirsdoes

Timbals i clstauil. Grupa
L'Hospital de Valenele, entre les muntatS, en representació dels peleles
Sani
Jaime
Sant
diades iestives de
de la provinela. Carros de triomf amb
La pulida interroga ahir els (narre
ta Arma, organitzava curses de bretes, els estendards dele Gremis. Roca Vaindividua que foren denigras a Macapital gran lencia ocuparla per quites macees.
a
la
acudir
feien
que
gisenyor Dences va manifeetar abir va de la Comissari general, que fui'
taró, anda motiu de l'intent d'etraranombre de forastera; a m e a. l a S e- CarreteNes en/mitos. Ceerttellsi de
ala periorlsstes que hi havia deslava- sota la inspecció d'aquella, per
ment al Banc d'aquella ciutat. po- cietat
Económica lela continuarnent do
tal d'atendre el servei medical dele guirioesuiletat a tot Catalunya.
rArjaontament i la Junta organistaSegons sentida. tres (l'ella han
flors, bestiar, indúsSallent.
va
de
dir
que
a
dice
i
nt
de
Ilurs
familiar!,
earla
justificar la manera con' inver- eeposicions de
gut
productes.
—Tosa la neva participació persones
El Conseller de Treball II iatuit
Irles
¡
la d ieses treballaven 1.15o obrera,
temps
aquell
mati.
Sembla
Va receirrer les places i carrera de
tiren el
iti havia d'apuntats p er tal d'en- en l'afee consisteix, cont ja he die en als periodisles la nota següent:
Doncs lid, totes aquestes coses que la Sang, Sant Vizene, Porxets, Flasque si'm extremistes, perd que degra
finir
l'any
terca
que
en
irgai, emir-censa mes. Va dir que la haver signar U decret gairebé
' En tractar de la qüestiö plansaders, Mercat, Bosseria, Tosta% Caa nSSC r 1110It coneguts a Mataró no anaven soltes
podia donar-se per acabada i niZ.Ment al de les convocatóries, establint tejmin per l'aplieacid, de les ba se 1870 tres regidora, Pere Vidal i Cros, valiere, Constitucid, Miquelet. Sarapodien prendre para en el fet.
el riegan d'incompatbilitat que obliga de '1 reball 5 la linhi e lria Mete'
vela normalitat era absoluta.
Quant a l'alune Mitigue sembla Josefa Saura i Ende Ortiz. elevessin goe4a, Santa Caterina, Sant Vicene,
_Fer haver-se d'eieetuar una se- a aeneils que oblin fl uffl a Platie e reque no ha pogut expliear on estigue una propositió a la Corporació mu- Caixers, Batuda de Sant Francesc,
lürgica s'han definit actituds
assio entre els soilicitants, fina di- nunciar els careces que fossin ~ligaos
aquel t dia i, principalment, arub qui nicipal pregant que rota els anys, els Llibertat —plata de Sant Francese—,
sempre
no
ootnentaris
entes
no estará tot arranjat, ja que a partides del pressupost en el Parlaes passejava el dia abans per Mataró, darrers dies de juliol, se celebres una Barquee, Meadizebal, Tetuan i a la
4untitat de demandes de trelnii ment, Generalices o Ajuntament. I això, adients amb els legitime interestalment ten/ si h eneenyia la pobla- Vira.
fira, on acaba ande parlamenta.
„breada la del nombre d'obrers que per tal d'evitar la intromissió d'influen- aos de les dues parts afectados.
cid i els lima per on havien de pas•
El u de desembre de 1870 s'accep- que., aclamateions i aplaudintents.
Cont que a desgrat de la elan
necessiten.
conomine,
una
cies.
Conde: loes els periodistes que hm sar els atracadors.
ea
ti la propmeici6,
Hl llagué obsequia i premia Els
Va aiegir que no s'havia vist mire
—Lamento molt—acata dient — eue actuacl6 d'aquesta Conselleric. ir/formuló a la Generalitat de l'entreHi ha qui assegura que aquel' metí mitsió encarregada de portar a tuaeuelles mines, tanta discipliaa justament hagi estat en determinas sec- tiembla que existeix la intencid vista que al mati bisela celebrar el Con- es trobava a la porta del Banc, rom rne el projecte, i alai, cona eui no Gremit que mis es distingiren leven
eis ale Tintorers, Torners i Cadirers.
nra. i que to: i que els obrers tor palitic el que ha inicial ¡ soste una per part denterbolir seller de Finalices. sein-er Martí Esteve, si fos l'encarregat de "marcar" el
thera rvesa ,ienn actagnueeire n les ja tamoses tesL'alcalde, per treure-li tot carecter
u au tenien la prictica dels antics campanya que nomes es compren en mas
problema, ens veleta en la i el ministre d'Obres Públiques, que Iloc on ha y a deeser comes l'atraaquest
test substituir la carrossa que
eroduccid, en l'ex:rece:6 de potassa menta doluscació. Si no los peque harianava tres politic,
d'explicar Ileugerament acabada d'arribar de Madrid, anaren a cament.
encarregada
precisió
comisan!)
La
tetes les cavalcades. en la goal
vio aumentas.
Els quatre detinguts estan a la die,jo de juny finia
descendir al seu terreny, la luid qUelcont que di essencial en trobar el primer al 5eU &arate oficial,
un
na
de
eilend
i
en
ballant
Irania
una matrona amb gorra feihi
aiuc noticies—va afegir — que el cosa ern repugna. presentaria una Pista
comissari general d'Ordre
servir d'e- per tal Que els dones alguna referencia posició del
l'Ajuntem e nt va prendre els següents tia, per la Roca Valencia.
esas vinent comeneerà a funcionar de persones que han ocupar cerreta pú- aquest assumpte ¡ pot
Públic.
entrevista.
l'esmentada
de
au.
¡cerda:
lement de judici i de factor neauell Ajuntament una oficina de
Es clar que no totes les coses
El senyor Martí Esteve els rehe amarentaiymtielosna, anunciades foren celebrades el mafila arrees que han
ta p_p
aempfacinn s
cesan i per a orientar
assueions. la qual sera controlada blica de primera
Al Jutjat de guardia es reberen lee lesIntsetnaleaor dcteuactr
blement i els manifestà, en nrimer
,e Consellera de Treball. Les au- exereit Pura familiars durant el sets pública i la trajecUq*ia que han ue con, ja devien saber havia visitar, diligencies Practicades pel Jutjat de
tela dia de Ilue tixació, sind que. deq
mandar. I alguno altres que tense Asee
a l'andana de la
as no oblidaran els obrera i oblide seguir les parts interessades. realment, el President de la Generalitte Badalona relacionades amb el roba- - de l'Ajuntament, i ltea a la ti de gut a la pluja i tronada, s'allargi la,
sinó
altres
motius
laminan
seus,
per
que
l'Ansereda
«aqueXOltra
dreta
de
.30 de juliol. El dia al, a
oen les empreses a ten ia les males no die, tonen collocaciens ¡ viuen del
En dictas r-se la disposiriö que i que havien parlat de l'entrevista amb tori dels dos taxis als
dues esca- lira fina el
sondicions. no solament hfsrienilla ciutat, els quels foren utilitzats la maulas andana; posar
la menuda, hl hague **despertada",
eslableix les llores normes de el senyor Guerra del Rio; per?, que per
pressupost pnblic.
fatracament les per a baisar al riu, i construir volteig de campancs masclets, mdsia
intentar
efectuar
res. 5::1 0 tumbé, en el que es refereix
• • •
treball en el ram metallúrgM l'asilen acordes ternas a par la r alean, de al Banc Espanyol ele Credit, de Ma- \V. C. per a bonita i dones; celebrar
i eenals 1 a tat alió que es relacioni
ca, doleaina, i els carros de la BeneEl conseller interi de Governació, des- calgué pressionar fortament p2; celebrar-se el Conscll a la tarda. Retes
curse, de cavalls al carril del Grau; ficencia i Misericòrdia recorregueren
ai els obrera i patrona. A la Con- ares de
reno a la seva impressió, estrega nue tará.
donar la referencia del Cansen a obtenir la praelica execució
Latir les declaracions com les dili- posar un Merelt ele pastUres entre la colla que féu la cavalcada.
s..eria de Treball seran ateses acmque s'acabara de celebrar a la Genera:i- les diles normes, pula que con- l'entrevista havia estat cordial i havien gencies efectuades pet Jutjat de Ba- la porta del Reial i la Ciutadella; poe les reclamacions justes.
narlat de rnoltes cases, i amb preferencia
El "Diario Mercantil" dona deta7ambé va die as periodistes que a ras, fou preguntas per uun periodista so- lenco alguna clausula que, se- dels traspassos dels serveis depenents dalona coincideixen amb tot el que sar carafals 1 riu on s'India de cellada explicació de cona foren els casmera hora de la tarda radiada una bre la projeetada manifestació de pro- gon g semilla, no reuneix toles les
diguérem en ele printers moments.
lebrar la iira del bestiar; construir pesi
Ministeri
d'Obres
Paliques,
en
del
de loes que calgué ajornar per
tells
declarazions
testa
dels obren metallúrgics.
A consequencia de les
ea en la qual tractaria de :a manis er res i abeuradors: obsequiar anula
condicions dinunediata adapta- la ccnversa, encara que hacia durat
d'alguna testimonia, sha premia les grupes de la "provincia" la pluja.
El senyor Densas manifeste que l'has-2dd projectada Per alguns ébrers
necessaria coordina- malta estima, na s'havia mes cate aceird, dala X0iten i
ni
la
bililal
SimmotIlaren coets voladora d'espogut comprovar que la dona rossa, que a judici de la junta anessin millor
e:san/ de :a metalurgia. ;a qua:, va via prohibida. i aixi hacia comunicar
amb indústries analogues de per traetar-se d'assumptes de gran enprimera
cua d'argent, de eta
e que no seria ausoritzada perquè al poble per miti?s de la radio al migdin. cid
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—Continuaran anuestes converses? —
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Montcada existeix una inina, per la podien fer les obres. Fou precio remiS'instatlaren diversos arca illumiescapos Isl concurs fou redactar alean que sibles incidenls.
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eeessid del cauce interi de conseller
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demanaven la revisió immediata quant temps enea a ningú no se li ramera de porcs, heme vaques, caper falsa. i com
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siida del pressupost, sind que
n'aparegué l'autor, detingueidenlifienda.
El% individua que foren detineuts riu: mercar de ferretee; inaugurada que no
perque siguin implanledes les ra, els pa trons voltios un lennini
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Ölgut: "L'entrevista

ha estat molt cordial
i espero que arribarem a una solució
satisfactoria"

Per injúries a
Don Jovino

A Sakadell

El ram de transports
ha presentat l'ofici
de vaga per al dilluns

cadàver d'una

dona a la platja de
la Mar Vello

La campanya contra
l'adulteració del vi

El timo de les misses

ii

Dos Iladres de jades,
detinguts

ELS MOSQUITS son

PERILLOSOS

...mateu-los amb FLIT

Els incendis d'ahir

Banquet a I senyor

O. Hurtado
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Altres activitats. - Els nous
estudis de Ràdio Barcelona

. No cal pas detallar la labor artís-

r • * •
Eis nous estudio de Radio Barce-

lona han estas bast.ts d'acord amb
els mes acurats procediments de
l'acústica moderna.
El volum es adequat per a l'actuacié óptima de mis executants, podent
actuar-hi fins a tres-cents sense produir-se cap distorsió.
S'han suprimit totes aquelles parta
susceptibles d'entrar en vibració per.
què tota els sons siguin reproduits
amb la perfecció més escaient.
A mes del gran estudi, n'hi ha
d'altres destinats als locutora i als
conferenciants.
La illurninació indirecta ha estas
estudiada, ensems que per produje
la menor fatiga possible als actuants,
per evitar parta metal-ligues o vidres
pertorbadors deis sons musicals.

tica i cultural de Radio Barcelona,
per ésser aquesta diaria i a l'abast de
tot bon rädio-oient.
Cal destacar, pm), la present setmana d'emissions extraordinàries que
ha organitzat E. A. J.-5 com a festes
de celebració per la inauguració dels
nous estudis, que, dotats de tots els
avenços tècnics, ensems que harmonitzats dins una tónica del bar' gust.
donen principi a partir de la nit passeda, data assenyalada per a lacte
inaugural.
Es també oportú an i recordar la
labor d'informació de l'Emissora de
Catalunya. Tots els ràdio-oients caGlena poden copsar, immeditament
•••
El magnific vestibul d'entrada a les ofIcInes
Sala d'espera per als enlates
d'esdevingudes, totes les noves ocorAmb la solemnitat que era d'esperar
regudes a torta els indret,s del món;
A l'hora de començar el concert co- gran nombre de belles i distingides da,
mereixent una especial atenció la di- han estat inaugurats els nous estudis de
mençaren d'arribar als Estudia de Ra- mes, i en el cura de la festa es van revulgació d'aquelles noves que per l'emssora Radio Barcelona.
La fcsta eslava anunciada per a les do Barcelona les personalitats invitades bre innombrables adhesions.
llar interés, des del punt de vista de
El President de la Generalitat i les
la Catalunya autónoma, requereixen den. En aquesta hora comença el C071- al solemne acte, les quals lores cebades
altres autoritats van ocupar una estrada al saló de concerts, on entraren als
acords de "Els Segadors", himne
cional de Catalunya. La sera presencia
va ésser saludada amb mostees d'entusiasme pel distingit públic que omLa radiodifusió, que oembla cosa de celosa. A la mateixa capital de Maplia els amples locals de Radio Bart' y ace dies, compta ja, g la nostra drid, el darrer borbó encara tractava
echona.
d'oposar resistencia a tot intent de
(erra, amb deu anys d'existencia.
Davant el micrbfon, el senyor SènEs per aquest ternos que s'escau revolució. Les seguretats que l'emischer Cordobés va expressar la sera sael desé aniversari del muntatge, da- sora del Tibidabo Basteara a l'espai,
tisfacció pel fet que les autoritats mis
munt la cúpula de l'Hotel Colom de precipitaren els fets. Els pobles salaltes de Catalunya honressin amb !hm
aren
tots,
l'un
darrera
l'altre;
els
P
a
la nostra ciutat, de la primera cutispresencia l'acte que se celebrava, i va
l
m
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n
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o
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l
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sera q ue s'establí a la Península.
traçar ràpidament la història continuaEl distintiu de E. A. J-5, que és que cisos es Bastearen obertament al carment ascendent que ha seguit Radio
posseeix l'emissora del Tibidabo, indi- rer a reforear l'entusiasme dels mes
Barcelona. Acaba les seres paraides poca, el seu número, ben clarament, que ardits.
sant l'emissora Radio Barcelona al serRadio Barcelona és l'entitat degana
Sense E. A. J-r, en esclatar el movei del Govern de Catalunya, que és
de la radiodifusió de Catalunya, es- viment, darant la incertitud dalló cae
posar-la al servei de Catalunya i de la
aent la nostra terra una de les na- succeïa a Barcelona i en altres lloes;
República.
cionalitats que ha format mis a ra- les cemunicacions tallades i la manA continuació féu as de la paraula el
internaradiodifusió
vantguarda en la
canea de noticies que denessin una
senyor Tomas i Piera, del Comise d'ecional.
idea exacta de Fabast de l'alçament;
rientació de Radio Barcelona, el qual,
L'emissora de Radio Barcelona, amb en aquells mornents de febre, en uns
amb frases eloqüents, va posar de reels seus deu anys d'existencia ha es- llocs slaurien tirat al correr amb
lleu la tasca realitzada per Radio Bartas un baluard caraeteristic de la fe- èxit; en altres, els que tenien a les
celona en el sentit de fer arribar a
sonamia autóctona de la nostra cintat. seres mans la forera pública i repretota la gran Catalunya la veu de la
sentaven l'Estas opressor, haurien caisera capital, Barcelona, Neo fraternal,
gut damunt del noble amb delectança;
L'obra de pàtria
que ha unit, encara mis, les terres de
i ara caldria planyer-nos de deegra'lengua catalana.
Volee parlar, o millor dit fer es- cie e , i de fets de sang, que la radia
Després ha parlas l'alcalde de Barment de tota la labor que durant els va evitar.
celona, senyor Cueles Pi i Sunyer. Va
seus deu anys d'existència ha fet
Sola la rapidesa amb qui es proexposar la satisfacció que Ii produia el
Radio Barcelona, per fer-ho detalla- paga la noticia que a Barcelona
fet de poder-se adrecar al poble en
El gran estudi de la primera emissora de Catalunya
dament, necessitarfern totes les pägi- s'havia proclamas la República, que el
aclimata n'Intenta que una entitat Pa ranes de la present edició de LA PU- roble en pes era al carrer amo de la
BLICITAT. Amb set, l'exposició situad& i que es partits republicans una ràpida divulgad& Per aquest fi cert extraordinari a càrrec de les emi- pel director general de "Unión Radio'', ment catalana pesava de manifest la
d'alguna del; seus fets mes caracte- s'havien apoderat de tots els organis- Radio Barcelona tramet allá on si- nents artistes Mercé Cansar, C,arrne senyor Ricard hl de Urgoiti, el direc- vitalitat extraordinaria de la seva emprerística, emplenaran amb escrefx les mes oficials, sols aquesta rapidesa gui menester el sea enviat especial Gumbau j Rosaura Coma, acompanyades tor de Radio Barcelona, aeuyor Joaquim sa, exponent de la caNcitat del; nosper tal que reculli a ¡instant la in- de gran orquestra, sota la direcció dcl Sánchez Cordobés, i tot l'ah personal de tres honres i de resdevenidor que espera
paraules que no tenen aci cabuda.
fou la que animâ els altres nobles i
al noble de Catalunya, que ha arribat a
mostee Joan Lamote de Grignon.
l'emissora.
Era en plena dictadura que l'etnia- els llançà a complementar, dignament formad() palpitant del moment.
Entre les personalitats que assistiren ésser un gran roble. grades al seu mai
nora del Tibidabo trametia als espais el con de Barcelona.
lliures del món, l'estrena de "La
a la inaugurad(*) dels Estudia de Ràdio clesrnentit amor al treball.
Cal convenir, dones, que Radio BarFinalment ha parlat el President de
Dolorosa", de Ventura Gassol, que
Barcelona recordem, entre altres, el
celona fou l'arma mis eficaç que es
tingué lloc al Teatre Romea, per tal
president de la Generalitat de Catalu- Catalunya. senyer Lluís Companys, el
posa en joc el memorable 14 d'abril.
que Francesc alada i l'actual casnya, senyor Lluis Companys, amb el seu qual va dir:
Poble de Catananya: Jo voldria en
edler de Cultura, poguessin oir des
secretari, senyor Alavedra; el conseller
L'obra benèfica
aquests momento, en nom del Govern de
de Brusselles estant els clama vibrant
de Cultura, senyor Gassol, amb el seu
la Generalitat, ésser la veu de tot el
del públic catala reunit al vell teatro
secretad, senyor Ifelcior Font; l'alcalPer mitjé deJ popular micrófon de
nostre poble. Voldria, tumbé, que el .
del carrer de l'Hospital, que amb els
de de Barcelona, senyor Carles Pi i
la primera ernissora de Catalunya s;lia
nostre noble se sentis satisfet de Id gesgeles aplaudiments expandits per Ra- realitzat una labor benéfica que ha
Sunyer. arnb l'oficial de Cernremial, selié realitzada pel sett Govern. Tos cl
dio Barcelona espais enllà. enfortiren
nyor
011er;
el
tinent
coronel
senyor
reeixit
de
tal
manera
que
alguns
dels
que nosaltres hem fet, tcts aque,*s moFanim de rota aquells patriotes cataLlanas
Quintilla,
que
estentava
la
reSeas recaptaments han assolit xifres
lana, elle a lexli, treballaren incasments que el Chives.° ha passat, ;todas
úniques,
en
recaptes
d'aquesta
mena,
presentació
del
general
de
la
Divisió,
resablement per a l'alliberament de l'abestar segura que el Gdvern ho ha in:
a
la
costra
terra.
El
mitja
per
assoBatet; el doctor Garcia
nyor
Domènec
solutisme en que es trobava aleshores
pensant sempre en la Bilertat de 'a noslir aquesta imantas és el segúent:
Banús, en representació del rector de la
la nostre Pätria.
tra terra i en la grandesa de la RepúS'invita els radio-oients per tal que
Universitat autónoma, doctor Bosch blica.
I vingué el 54 d'abril. Feia dies que contribueixin amb cl seu 61)01 en
Gimpera; el comandant dels Ifeasos
Poseer algun dia, condició dloraes
l'emissora del Tibidabo emmudia al
metallic o en espècie a les subscripd'esquadra, senyor Pérez Farras; el co- ea equivocar-5e, en; equivoquen/ potser
final de :es seves emissions l'obligada cions benifiques que, per iniciativa
mandan: d'Aviació senyor Díaz Sandi- algun dia no tinguem
l'assistine fa del
marxa reial, la qual cosa li valgué 13 de la Direcció de l'Emissora, hom
na, amb altres caps i oficials d'aviació; poble; però si això succeis, el
denúncia des d'un diari barceloní i la creu oportú obrir per tal d'auxiliar
poe.e 13,t
el
diputat
a
Corta
senyor
Tomàs
i
Pleestar segur qtte en els rostres az t es, en
per.yora corresponent que no arriba a
els pobres de les ciutats catalanes,
na; els diputats al Par:amen de Cataels nostres pensaments, no haurl manformalitzar-se perque el 14 d'abril de o be per a eixugar els dèficits, malauEarrere,
lunya senyors Companys
eat ma¡ la serena intemie de defensar,
19 3 1, com un fet inevitable, com a radameet crónics, d'algun hospital
i Duran i Tauler; el diputas a Corts i
sieM com sigei, la dignitat de la nosconsenuencia del resultat electoral del barceloni.
ex-alcalde de Barcelona senyor Jausne tea terra.
dia 12, digué prou a tot aquell estat
Com a demostració evident d'aAiguader; el cap dels Serveis d'AeroTingueu la seguretat que mentre jo
de coses anacrònic que ha desaparegut
quest exit en les recaptes n'hi ha
náutica de la Generalitat, senyor Canu- ocupi aquest lInc, i crec que el me ein
ver sempre mes.
prou en fer silenció d'algunes xifres.
des; Lagonta, vice-president de Radio suzceeixi o e'.5 que desrhés de ml vieLa labor de Radio Barcelona el dia
Associació de Catalunya; Castrillón, cup guin l'aran el mateix, mai no es IobleLa primera subscripció Pro-llosde l'adveniment de l'actual régint is,
de Telègrafs; Rafe! López de llar.); gara en les nostres mana la digni'at
avui encara, a la ~s'aria de tothom pitals assolí la quantitat de 512.150
Junyent, secretad de Radio Terrassa; Catalunya i de la República.
Cal Ilegir lea memòries del general pessetes; la primera subscripció per
Vidal Prats, de Radio Badalona; Cases
Mola, últim director general de Se- als damnificats de les comarques giAdeu-siau, pohle catalat jo anldr'a
i Vell, de Radio Terrassa; Viczne Co- que en aquesta salutaeii ases uni abraguretat de la monarqufa per a fer-se ronines arriba a 66.475 pessetes; la
lomer, de Radio Sabadell; Joaquim oda per a tots voaaltres.
carrec de la transcendencia lonamen- de per tal de dotar d'aparells recepMuntaner, de Radio Vilanova; Nadal i
tal que tinqué per la República, la tora de rädio, 34.027 pessetes.
Una eivació corona les darre • es p.Blanch, president del Sindicat de Pe- raules del President le Catalunye, aixi
No cal fer mes esment del detall
tasca de l'emissora de Radio Barceriodistes Esportius; André, director de cenit també fosen molt aplaudits al, or t.
lona a les primeres hores de la tarda d'altres recaptes. Cal només anotar
"Standard"; Arie, director de Film- dors que el precediren en ras de :a padel dia memorable, en fer creure, a que, en conjunt, la xifra recaptada
fon; Pérez de Rozas (M.); Agrupa- salda davant el micròfon de Rifle, Barl'EsDanya tota que l'establiment de la per donadas benefics da prop d'un
ció Catalana de Radio Emissores; Fe- celona.
República era un fet general i con- milió de pessetes, i que ultra aquests
Pel poble
Catalunya i
presència
deració Catalana de Rugby; Angel Pessumat. Sense aquest servei que re- donatius &han repartit 1-linera i miDesprés dels discursos continli el
President Francesc
fou
taita; Dr. Fontsere, director del Servei concert, d'acord amb Pi prOgra ...a ja
missora del Tibidabo prestara al ne- lers de joguines als nens pobres; apaMetereológic de Catalum a, i molts d'al- fet públic, a bona part del qual
perpetuat fet històric
proclamació
ble. is mis que cert que en altres rells de galena als cecs probres, i pet
tres que farien aquesta :lista intermi- ren el President de la Generalitat i les
terres de la Penfnsula hauria estas di- últim cal remarcar el repartiment de
divulgat per les
nable.
fícil de complementar dignament el mis de 20.000 flassades als pobres
altres autoritats, que fosen ob-cquiats
ltenes
Tibidabo
Donaren mejor relleu a la festa un desprès amb un esplèndid lonx.
cop d'Estat de Francesc ßiaciä a Bar- durant els hiverna de 1931 a 1931

La primera Emissora de Catalunya
Rädio Barcelona
Den anys de radiodlinsi6
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INFORMACIO D'ESPANYA
.a sordena
Sevill
'
la
Un formidable inEl Consell de ministres d'ahir Sellen: el Sr. de los Nos La coordinad() detenei6
de la direeLa República dels sery els de tiva de "Falante c endi destrueix
Española
ha entrat en
transports
un poble
‘1"e de la primera pagina)

"La Mejor part del temps que ha
d rat la reuni g ala inversa en l'esmudi de temes relacionats amb la confutar/ del nou pressupost.
El cap del Govern ha donat compte de rofici enviat per la Generalitat
de Catalunya, acordara el Consell
veure amb gost la sollicitud amb que
is procedit el senyor Companys com

Per al Tribunal de Casucha de Catalunya ala nonmenat fiscal el aenyor Gon-

zelez Prieto, que era advocat fiscal en
el Tribunal Supremo; tincas fiscal, el
senyor Eugeni Cuevas, anvocat fiscal
de l'Audiencia de Barcelona, i advocats
fiscal'. els que tumbé ho tren d'aquesta
Audiencia, senyors Frasquet i Pret.

una etapa

Se t-illa, 20. — En retire els periodistes, el governador els ha mandestat que havia donat ordre de detenció
contra els elements que formen la
Junta Directiva de Falange Esparlola.
El rnotiu d'aquesta ordre és un escric de protesta que Ii han dirigir els
feixistes, relacionas amb l'incident
ocorregut al ¿espata del governador
durant la visita que li feren per a demanar-li la reobertura del centre.
El governador ha trames rescrit al
Jutjat per considerar cine conté conceptes injuriosos per a la seva persona.
Complint ordres del governador la
policia ha practicas les detencions decretades.
L'n venedor del setmanari "F. E."
ha estas apallissat pel públie, que li
ha pres els exernplars que portava.
Han intervingut els guardies i han
practieas algunes detencions.

Els flequers madrilenys

Persisteixen a no imler fabricar pa ele

familia
Madrid, 20, — Novareent els

flequers madrilenys anuncien
que des de dema no fabricaran
pa de familia.
Han publicat una nova nota en
Itt qual (Buen que davant la missieitial del Grivern, que en lea
darrere reuniens no ha prestat
Ifa mea pelita ateneid a un tema
tan urgent, irremissiblement i
sense cap més ajornament, a
partir del dia 21. cessaran els
fabricants en la producció ele pa
do familia, considerant-se deseoganyats en Ilur confiança
exempts de responsabilitat.

Madrid, 10. — S'ha publicat el decret
Avihi, 20. — Aquesta inmstinuda
aprovat al Consell de Ministres. respecs'han rema nolfCieS ell aquesta
NOVA AMPLIACIO
rautorització
concedida
a
les
comte a
I •g pilal donan' compte pus ai
Ela periodistes han pogut *conseguir
a representant de l'Estat a la regid
panyies de ferrocarrils per a coordjear
poble le Cisla, distant uns ',reneatanorna. aixi cona els bons propa- una mes extensa ampliació del que s'ha
eis seus transports amb els de per carte quildinetres d'aquesta capital,
sas manifestats en el di:lema / ene de Inicial en el Comen d'avui.
reteres.
s'havia declarat una viulentissim
Segons es din en la nota oficiosa. gaireferencia, confiant que la fidel obArticle primer. — Es faculta el ministracel
Consell
sitt
dedicas
a
tot
ineendi, per causes que fina ara
eché
servanea de la Conetittició i de l'EsMàlaga. 20. — El senyor Fer- tre d'Obres Públiques parqué, presa intout conduiran rápidament a la so- tat- de polítca econòmica, tense que es nando de los Ríos ha estat inter- forme de la Comissió de Transaorts a
OS demeoneixen, i que s'havia propagui dir que de les deliberacions que nogal per un redactor de "El Po- que fa referencia l'article 3 d'aquest desatisfacteria.
P agat a diverses cases.
Ain mateix el Consell ha estat in- sobre la materia ha tingut el Govern pular". al qual ha fet, entre ni- cret, pugui otorgar a les Comoanyies
Tan aviat com es %a rebre el
format de la manca de lea negocia- hagin pogut adoptar-se acords concrets.
ferroviàries que ho sollicititt la soeces¡Pintor avis, les autorititts disecans arnb Roma, que esa portant a
Tata la discussió ha giras al voltant tres. les manifestacions se- sia de les denorninades en la legislada
posaren la .sortida del servei
dele suggeriments jets per senyor afa- güents:
esa el eenyor Pita Rentero.
vigent de la traste al, amb els drets
aendis de la capital, cal' ea can
—Es ceden incorporar a la obligacions que s'hi citen, i en especial
El Gabinet s"na ocupas de l'inca- taco sobre la fórmula per a incrementar
retire noticies posteriors alunaul
dent d'Andorra, i ha tractat de les ele ingressos, moditicant alguns tributs, República partits ¡ representa- les que es tuevenen en l'anide 82 del
t'asistida que les llames sliavien EL QUE DIU EL GOVERNADOR
mesures que en el seo cas procedeixi creant-sen daltres i realitzant els Ire- cions que negaren els principis reglament del 22 de juny del 1929, en
propagat as vint cases i antenaadoptar.
polltics i jurídica de la Consti- relació a la supressió dels serveis
balls Pe rtinente Per al descobriment
El gavernador de Madrid ha
• rebut aquesta nil els periodla/es
Sisa donat compte del telegrama tres tonta tributáries a l'objecte de po- tuid. Per lant, sial) dues ne g a- que total o parcialment afecta) al reeaven destruir tot el poble.
rebut del governador civil d'Oviedo der desenrotllar ämpliament i portar a tices: aquella, de caracter
Segons aquests detalls postedites concessions de la
corregut
de
les
ha.dit que el pa de familia
anunciant per al primer d'agost el la practica el pla econämic que te con- tic. i aquesta altea, de caràcter classe
riors, corre iniminent perill la seguirä fahricant-se. Celebrara
tancarnent de les mines d'hulla. i sha cebes.
collita
del
blat,
recollida
a
les
Aquesta concessi6 s'entén supeditada a
jurtilic.
1
davant
la
convergencia
una reunió amb Pis patrona ¡ arnb
adoptas record de tramitar arnb la
També s'ha parlat a indicacions del
la decisió de les Corts respecte a la sena
gros.
MANIFESTACIONS
aquests redimiera una fórmula
mejor rapidesa possible la concessio ministre de Finances de la poda que d'aquestes dues negatives es
a
de
regular
el
futur
regini
ferhan
sarta
i
me/luc
els
bombers
Amb
demostra staub tota claredat que
del credit necessari per a resoldre
DEL GOVERNADOR
que serä portada al proper Conroviari.
cal
introduir
en
distints
departaments
cap
a
Giste
torees
d'absalt
de
de
les
facules va a la creació d'un altre reg7eu conflicte. fent O3
ell de ministres i sial quedat ä
Article segon. — Tots els serveis de
Sevilla, 20. — El governador ha seguretat, el governador civil i
sets previstes en rarticle 114 de la ministeriels. Tampoc sobre aguces as- gim nou. En octubre no quedara
sumare s'ha arribar a un acord concret.
taxis, turisme reina els periodistes i sita referir no- representants de la premsa fo- sesea aquest conflicte.
festes
mercats,
Gres.
Constitucia.
Sembla que la fórmula que te
Despres donat compte dels tele. ni rastre del 12 d'abril. Els ele- atorgats n que s'atorguin, s'han d'ajus- vament a rescrit que li havien dirigit cal.
El Govern ha aprovat un canvi de
inertl s reaccionaris tenen acut tar a les normes amistes en la legislació els elernents de Falange Española.
el governador consisteix a manratee proposat per la Comissie inter- grames del senyor Pita Romero, en
poble
de
Giste
no
te
comuEl
mes
poder
que
durant
l'epoca
Ha dit que en la visita que els ieiel prost 1 el pas del pa de
fiscal i reglament del 23 de juny del
seinisterial, referent a les relacione els quals comunica que ha lliurat al
nicacid telefimira i el poble lees tenle
fainflia, el qual seguira venenteamercials amb Noruega i Dinas sota-secretari d'Estat de la Santa Seu monarquiea. No el tenen, en rea- 1929. que cc-intima en vi g or men tr e no xistes havien fet al govern civil havien collocat cartells a les dependen-. proper que la te és Arevalo, dis- se a 069 raes. el quilo; pera
erarca. i de pa-arroga del conveni amb els principals punta en que s'Ice de ba- Wat, pesque l'hagin aconseguit es precedeixi a la seva reforma.
tant uns 15 quilOrnetres, per la set/aren un augment les frasesar rarranjament entre Espanya i el de lapinif espanyola, sind perLes excepcians s'hauran d'airteritzar cies del dit centre.
El Consell ha estudiat la petició Vana, d'acord amb les instruccions que li han donar a protecció per ordre especial del Ministeri d'Obres
Per aixia ultra ordenar la detenció qual n 'casa les not icies arriben cions, com les llibretes, lea quals
aels fabricante de pa de Madrid, i ha rebudes del Govern. S'ocuparen els decidida del Poder públic i els Públiques.
dels directius, com hacia anunciat, els ami) molt, de retard.
quedaran, igualment que el pa de
escardas autoritzar al ministre d'Agri- ministre; dels principais punce en que organismes de l'autoritat. Es
..avui a 1 rnigdia han ternal del flama. no sotmesos a la qualifi,
Article tercer. — Ami, el norn de ha imposat una multa de cinc irail pescultura perquè dona les instruccions ha de basar-se el pacte o "modus vi- tracia d'un fenomen nou, nomas Comis , i6 de cnordinació de Trans- seres, exceptuant únicament d'aquesta noble de Giste les autoritats i
a: governador civil amb l'objecte que vendi" que es tracta d'establir entre
un organisme sendó els doctore Cafiada i Valenzue- periodistes, que, com hem dit, es carió de pa familiar. Probableexplicable pel desig d'aconseguir ports, es constitueix
cancreti una ràpida solució, sempre Espanya i la Santa Seu.
consultiu anex a la Direcció General la, que no elan solidaritzat amb l'es- traslladaren al dit poble en tenir ment en aquestes qualitats l'auganeel
lliurament
del
regim
als
Segons sala pogut esbrinar, el que
ntent serà de cinc cèntims.
a base que el pa de familia de mil
de Ferrocarrils, tramvies i transporto mentas escrit.
noticies que s'havia declarat un
asams eigui venut al preu de 63 ceo - diu el senyor Pita Romero en els seus mias despietats d'aquest.
El governador estigué al rrdper carretera. Està formada per un Com sigui que alguns dels directius
formidable ineendi que agafava nisteri d'Agricultura confinenEl diputat socialista senyor representant de cada un dels ministelegrarnes dóna una impressió optims de pesseta.
de
Falange
Espaeola
no
han
pogut
tusa santona de Cases.
El Geiern ha acordat fer constar mista respecte al resultas de la seva Fernändez Bolarlos, que estaca teris d'Obres Públiques, Hisenda,
ciant arnb un ministre. Aquest,
detinguts perque no es trobaven
la satisfacció amh que ha vist la di- labor. També, en relació anib ras. present. intercingué dient:
Comunicacion.s, Indústria i Comete. éster
Segona han manifestat, lan- per conduele del sots-seeretan,
al seu dornicili, la policia els busca.
de
la
incia desplegada Pel C onsell d'Es - sumiere de les negociacions que porta
Camdas
delegats
representants
eendi
s'inicia
ahir
a
la
nit
a
la
—Aquest fenomen, si no reEntre els que busca la policía hi ha
manifestis als periodistes que en
lat en el despatx dels copiosos as- a Roma el senyor Pita Romero, sima
malament, s'esdecingue. hra del Transport i alares dos de el secretad de la dita enrasar, senyor casa del vet Franeese Gutierrez, aquesta reunid no s'havia tractat
aemptes sotmesos al seu informe du- tret la conseqüencia que ha de ro- sordo
rAssociació de Transports per via
a
la
pan
baixa
destinada
a
café,
igualment
amb
els
elemenls
de res interessant i que no hi haa
rant els darrers meses.
//landre una llarga temporada a Roferria. Aquesta Comissió sea presi- Ferran Mora.
Tutee els enernice es ferea dida
rorrent-se el fue a les ceses vis res de nou en relació ainb el
El Consell sala ocupat amb dele- ma. i això ha servit perquè el senyor
pel director general de FerroA
l'hora
d'Uddestins
del
país
dels
%Tina.
arbitres
¿'atines
niment del problema de l'Ajuntament Rocha plantegés novarnent la qüestió
carrils, tramvies i transport per carproblema del pa.
de Sevilla autoritzant els ministres que sea relleves d'una de les dues amb la preipia ina deis que assu- retera, i actuara de secretari el cap
ciar-se el fee no hi hacia al pode ble mes que uns sis ceins, putad'Hisenda i Governació per a pre- carteres que ocupa.
de la secció de transports per carre- El pie
rnien el Poder.
sentar al Consell la corresponent
tera de la dita Direcció General.
— afirma el senyor
eis restants estaven dedicats
El Govern ha deliberas impliament
Els drames de la misäria
aroposta de solució.
Article quart. — La Comissiä inde Reforma les tasques del cump. En adversobre el problema d'Andorra i sobre los Ríos—. 'lean vist durant la
- El Govern ha acordat felicitar el les mesures a adoptar contra el titulas guerra cartilla que per la pre- formará sobre totes les peticions de
tir els que es trobaven al poble
governador general de Cap Jubv, tro- princep Boris, i altres que s'aniran
transporte, lisies que se sol1icutun i
la impoi titula de lancen« toca- Un
pes de policia i esquadretes «d'aria- aplicant segons aconsellin les circums- ponderancia que aronseguiren les reclamacions sobre les ja existents
torees
tradicionalistes
prop
do
ren a sometent, i hi acudiren eta
:ad per l'éxit del recorregut efectuat ancies.
en general. Formularà resolucions o
la/ inonarquia, els vençuts
al Sahara. que, tense incidents de cap
propostes sobre tots els assumptes
seins deis nobles dels voltants.
pela *atenta
Sembla, segons els informes que es concertiren en vencedors. ,ixi que afectan als serveis de coordinamena ha permes a les nostres forcea
Madrid, 20. — Ha celebrat nbva
Anal les dificultats censetenen,
que
el
titulas
princep
Boris
és
succef amb Isabel II i suceet anib ció de transoorts.
eeriba' r al pobre d'Smara.
Málaga, 20. — El governadoe, reieSC551O el ple del Consell executiu de saetas s'organitzaren els prjSahan despatxat tumbé ele següents un aventuren Segons uns, is d'origen Alfons XII. Aquestes forres traAguces& Comissió determinara en l'Institut de Reforma Agraria, sota la mers trebal l s per a sufocar l'in- rint-se als successos de Cadji, ha manialemany, i en tal cas serà expulsas ziel
assUMptes:
presidencia
del
senyor
Benayas.
ieNtat
als periodistes que ha enviat un
formaren
aleshores
cada cas les condiciono peines del
cendi, Ilaneantsse galledes d'alterritori espanyol. D'ésser de necio- dicionals
Indústria i Comerç — Ordre
detallat informe al ministre de la G.>
S'acorde desestimar el recurs interguärdia al voltea seu ¡ aconse- parallelisme o concurrencia del fer:erial exceptuant de les mesures de l'arm- nalitat espanyola, se l'obligarla alabé guiren l'hegemonia completa des- rocarril, de les concessions de la po sat per don Ignasi de Cossio i de gua a les llames, pera aquests vernació, interessat per aquest, teta vedumping les 'limes i escofines procedemos a allunyar-se d'aquells voltants.
las Barcenas, en nom i representada esforços resultaren ineficaços.
El Govern estén que en ractualitat ases d'haver estat derrotats. crease al que se sollicitin, aixi com de la senyora Rafaela Fernändez de S'avise. a Avila, i sortiren els gada que el ministre de Justicia té el
cels Estats Crasa de Nord-Amèrica, Suu,la sera longitud minina per a ajuspropòsit de nomenar un jutge especial.
Ara,
com
que
la
transformacid
estan
perfectament
garantits
els
drets
(ia i Portugal.
tar-se a les facultats regulades en Henestrosa y Gayoso de los Cobos, bembers ainb tota rapidesa.
L'adaocat senyor Joaquim S-encastras
Ordre creant tina Comissió intermi- del bisbe de la Seu d'Urgen, un dels que vol el poble és ale caracter aquest decret. Els acords a aquest duquesa de alandaa, contra record
arribaren
a
Quan els bornbers
forniulaa una querella criminal contra
eisserial que estudii i prepesi un ala co-sobirans d'Andorra, i perquè aquest social i econbrnie, la propietat respecte seran irrevocables i queda- de l'expropiació de la sena finca Oli- Cisla, crernava la majar part, del l'agent executiu de 'aelez-Milaga, que
assessorat degudament, el Con. alma aixecat 1 ha formal el quaaaRuminació. captació i utilització d'ai- estigui
seil anterior nomeni un ministre ple- dre al \ s oltent dels organisr»es ran desestimades totes les peticiono var del Rincon, situada al serme mu- poble. De les cases incendiades allá a Cadji acompanyat per diverses
gaes a la provincia d'Almería.
nipotenciari
prop de la sera persona. superiors del Poder , amb l'afany de classe al que no s'ajustan a les nicipal de Rus (lama).
fou impossible salvar res j mo- parelles de la guàrdia civi l i mt aullé
Finances. — Decret aprovant la cana
normes assenyalades per la Consistir.
A continuació es tractä de la prod'assalt i procedí a embargar els dcuEl problema buitre ha estat una
municipal de l'Ajuntament de Sama
En el termina de 30 dies de la seva posta del servei administratiu sobre riren molla caps de bestiar.
el desig de legitimar-se i de
altea de les materies que el Consell
No s'haguereu de plànyer des- tors de l'Ajuntament sense mirament per
constituciO, la Comissió elevara al revisió de la parcenació de la tinca
Cruz de Tenerife.
lensar-se.
de
als ancians, dones i nens. Quan el catat
d'Obres Públiques una pro- vedat "Redondo", situada al ternie gracies personals.
Aprovació de la distribució dels ca- ha estudiat anda gran deteniment.
advocat arriba a la població, estava
Respecte a l'actitud del senyor ministre
Els ministres d'Hisenda i Indústria,
posta sobre organització i reglament municipal de Ojos Albos (Avila); es
dones i els infants mentre abandonada.
hals del mes.
Les
han decaes compre de restat del con- alartínez Barrio, ha dit el .,e- dels seus serveis i actuada/, sense
Idem sabre rcadenació del Deure de : lacte i han parlas de la necessitat
a termini per a ramortit- els bornes treballaven per a apaLes cases havien estat saquejades desnyor Fernando de los Ríos:
perjudica d'informar sobre els assurnp- iUxb coto deute que per l'adquisicia
Turisme i Ferrocarrils.
gar el loe, pasaaren la vil al raa. pees de violentades les portes, i eres:
zació del
d'aplicar en aquest cas rarticle 114
—1;ebcissió del eenyor Martf- tes d'immediata urgencia.
Idem sobre patente dautornabile
de la dita finca contragueren els acS'elogia el comportament del morse els mobles i les robes esaartmade la Constitució, en el que els altres nez Barrio, no cal dir que es
Article cisque, — Totes les reso- tuara adjudicataris atub l'Estat, el de rector, que, anula perill de la seca des pels carrera. Na quedaren ni besturisme i carrega.
ministres s'han mostrat d'acord. Se
Guerra. — Diversos expediente d'ad- suposa que en el Consell de dimarts eficaç per a l'esdevenidor de la lucions d'aquesta Comissió tindran
anys, a partir de 1932, acumulant- pròpia vidta, aconseguí salvar tiar ni cavalleries a les quadres. El
quisició material d'aviaste per import quedara aprovat el decret concedint República. Alzó no es poi, negar carácter de proposta al ministre d'O- he per a determinar la quantia de la
bres Públiques, el qual les acceptara quota anual de reingres, el capital per molts objeeles de les cases que seinat. horroritzat. !savia fugit a la pea
de 857.92623 pessetes.
el credit necessari, evitant-se així el ni. amagar. El quo verament ha
alta de la muntanya.
Ces/cedan la medalla de sofriments per pessible tancament de les mines, coi/- eetat lamentable es el retard ainb o le s, desestimara. Els acorde manis- amortinzar a els iraereseos que deuen' Crernavell.
El senyor Ballesteros dóna (Arriate de
la Patria, amb pensió dinclemnització, al fi:ere a que ha alludit en comunicació que ha adoptat la dila actitud, terials sobre aqueeta materia acaba- els parcers.
g rdues són de gran im- casos com el d'Antoni Ortega, al qual
Les
p
tinent de la guardia civil senyor Agustí dirigida al Govern el governador tenint en compte la gravetat dels ran la via governativa per als efecha- fou embargada una cabra amb la qual
portäneia,
j
la
majoria
deis
Seguidament
s'aprovaren
els
setes d'interposar contra ells el recurs
Rubio, Per barer resultas ferit en alte- d'Oviedo.
moments j la neeessitat d'esta- que atorguen les disposicions vigents. güents expedients relatius a intensi- bitants del poble de Cisla han criava el seu fati de pocs mesee..i a Un
raciis l'ordre aablic el 12 de deQuan t al pler per la greu situació
ticació de conreus:
(inedia arruinats.
parala je el ruc de que es valia per trasblir
una
tinta
divisaria
entre
el
(Cu
y
a
Boja:ante
sembre de 1933.
tue travesea l'Ajuntament de Sevilla, que es procedir en republieä,
'fermes municipals de al onroy.
ludan-se d'un Iloc a retire del caulla
¿oca).
el Govern es mostea molt favorable
lierrera
de
Alcäntara,
Santiago
de
el
d'una dona que s'alimenta-ea e//lb els
Concedint a la sereora Canse Mere- a acudir en auxili del da Ajuntament. d'acord a doctrines i a postulats,
ous de sis gailines de les que es pria
ar ba jca Mcenbrio, Valencia de Alno Sisacs. vidtra del tinent senvor Anas- Els ministres d'Hisencia í de :a Go- i actuar de manera dissortada,
reUna
circular
sobre
la
cantara. Peraleda de la aleta, 'ama,
i cale ha hagut d'ingressar a ralostasi Mart i nez Fernändez. eximió pel SO11 vernadó, han estat designats per a oblidant-se sie tota mena de propital.
Moraleja i Estorninos, que es consencer seu difunt marit. mort a con- redactar una ponencia. que doni so:aidos
i d'oferiments.
deis
estatuts
de
s
visió
ame
gr
eis
preceptes
COrnpreSOS
eis
sideren
secuencia de malaltia adauirida per Pe- rad a aquest plet.
fleferent al hitlerisme alede la Ileii d'u a de febrer de 1934.
nalitats sofertes a la presó de Jaca, on
El senyor Samper ha donas compte rnany, diu que va a la deriva, i
les Associacions
Les finques deis heredero de Don
¿S'ocuparan
va estar recitas are!" motiu l'alçament
seus companys de la contestació parlant de la situació d:Espanya, Sembla que es tracta de Aliene "Higuero", **Avda", "Las
as
republic à del desembre de rana 1030.
.9
Madrid, ata — Pel ministcri de as
eme hacia rebut del Govern autenone afirma:
"Pedazo'',
a,
Conchas",
"
Pea
aluenga
Justicia. — Aseens de diversos magis- La impressió mis p
a
ró xima a la ve•
- , "Laureanaa, Governació s'ha dirign la segarlo cir"Carrasco'',
"Nosones
formar
un
pacte
de
familia
trats.
—La situació és ¿cicuta, pesMiar, la dama una satisfacció relativa.
)1:n I r
:10, — Als Centres off"Tripalobo", "Torrecilla'', "Escaria- cular al director general de Seguretat i
no tan sols pels termes coral està sima. No en recordo una de pitAMPLIACIO DEL CONSELL
mal", "Ayoncs" i "Pedazos reuni- governadors civils:señor: Rige en la ac- cinto sita confieran l'arribada a
"Execlentisimo
redactat el document, sind per les jor, ni tan sols Igual. Els que
M adrid, 20.—"Iferaldo de 31a- acordi incloure-les a la dita Ilei, aixi
Sitiara d'una mia de camella.
El C e rsell d'aval. aegons referencies im p ressions del president, en les seves culguin estudiar el fentunen obtualidad en materia de Aseciacinias. la
El fel, cts realitat, no pot quadeis ministres amb eis guate hem par- converses amb el senyor Sbert. Pot jecticainent i cientificament, han drid", en les lleves notes politi- cont algunes finques deis termes 111U- ley de 30 de junio de it, s7, molificada
quea, diu que en haver-se arri- nicipals de Trujillo i Logrosan.
lar iba dedicas en la maj o r part del afirmar-se ene en aquest problema
por diversas disposiciones de la Repú- lificar-se daseupaciú, perque les
d'examinar
dates
sorbes:
una,
la
acordi
exceptuar
de
!a
El
Consell
pel
Govern
a
una
intetligentemas a estudiar els p roblemes relaeies les veritats són dues, runa l'externa
blica. Derecho tan fundamental lit sidu noetres D'upes munes romandrau
dele salaras des del mes d'octu- cia ainb la Generalitat ha causal dita lid les finques "Bazayanc"
sets amb el neu pressupost, i s'he exa- i l'altea la subterránia.
siempre, y ha de ser regulado y vigila- alsuns dies en aquell pasbre de rally passant, que Ce de- disgust entre les ¿retes, con) "Urdieres".
minst la possibilitat d'algunes reducciens
seis els quals continuaran intela autoridad gubernativa.
Amb el vot en contra deis vocals doApor
en diversos capíteds, pera sense que t'i'- EL PLET CATALÀ ES CONSI- pressi(), i l'ultra, la del poder clarament ea dedueix dele alees
este fin. conviene recordar a V. E. anuncia la seva projectada ruta.
ni pres
pres cap acord concret fins que els DERA VIRTUALMENT RESOLT udquisitiu de la moneda, que es que artieb tal motiu dirigeix al propietaris, s'expropià sense
Son los preceptos en viga. r k aula
cuales
L'ocupada signifiraria deixar
nització la finca "Cortijo del Zeque",
respectius ministres farm sin e studi detina cerha d'atea. Conjugan( les Unsern "El Debate".
a tales fines, para que una de
a Sainara tropes i la cread° de
"La Voz" diu: "Parlant aquesta tarsituada al terme municipal de Zonela atienden
tingut de les necessitats de llurs dec.-oletee
une
mas delicadas
posicions, 1 això suposaria
Destaca tumbé la visita que ha (Granada), propietat del conde de las misiones
da un ministre de la qüestió catalana, (Mes corbes. T'abulten das feriópartaments.
á N11 autoridad puede realizarse con eta
/11er» d'expropiació del salarl,
sie cariscier econernle que
Ila causat exedent impressió al Go- ha dit que al seu judo eslava ja re- que minvii, i deis arhelea ati- fet don Alienta de Borba ial pre- Toreno. D'aquest mateas senyor s'ex- cada dentro de un cuadro escrupulosa.
tendent tradicionalista, don Al- propiaren altres 51 finques situadea mente legal. Al,
vern l'ofici rebut de la Generalitat en torta o en y acs d'inonediata
s recurra en cuenta V.E 11C, estä prevista. A mes, s'hauria
tema
de
que
auginenla.
Anaéster
mentosos,
de tenir en compre el respecte a
fons Carlos. Es traeta—segons a Cor (Granada).
contestada al del Poder central. amb res- pena q ue ;a no podia
glie la ley de 3 51 de junio de 11.4!47
litzant sense passió l'etapa de
En l'inventari de finques subjectes de considerarse modificeda, en cuanta a les obligacions emanantes de
pecte a la gotió encernanada al sena-en ConverSeS.
el dit diari — que ei prelendent
ue
patearía
si
aixa
q
l'adeudó
socialista,
s'observen
Preguntas
sobre
ale
*sil
ets
a expropiada s'han incl%s les se- su jurisdiccibn, por la de ñ
Companys sehne la riel de Canteas de
l'oeupneita
imposi als tradicionalistes ¿'Es- güents
del marques de Santa Cruz:
Catalunya. Trit t els consellers han con- disgustava a les dretes, ha contestat: t anibé aquestes dues gorbes.
Segolie els nimeixedoce d'aque—Allä elles. De mis a mis, com Pera a la inversa, ¡ aixb seis haya l'ajut i collaboració per a "Majalafría". "Labezagorda - i "La- laaa•
siaerat virtualment reselt aquest con
reHa
de
cuidar
V.
E.
con
esmero
el
lla zona,
nue fans a octubre no han de poder pot dir a tots aquesta panegiria- tiii;i restaurad& ¡ probablement -dada Honda", situades al serme mu- glStr0 a Wie be refiere vi articule sea- eatuhlir seria molt interessant
flicte.
una posiciú fixa a SilAixi mateix, san satisfactbries les ne. die res..."
tes de la pisaba() de lee dretes i la formacid d'un pacte de fa- nicipal de Zoita; " S ie r ra b ra va.. , si tina , de dicha ley y el ,39 de la Consti- mera per tal d'assegurar /a trenmilia.
senyor Pita
tícies que ha tramas
-tuadMriglejo;"Tscnta, tucien, para cuya formación se atea quiltilal del 1 i'ibis/1, per aquesta
no
es
pot
contestar
a»)b
una
fiRemero respecte a les seve s sieg
Diu que potser el creuer del situada a Madrigalejo; "'ligue:suela tira al decreto de lo .le marzo de 102,1
anejó xifres i dc Pr etts , Pera
done a Roma, tense que es puges precisar
sólo inscribira aquellas Asocieciones O01111 del deserta peri), per a acolati resposta.
senyor
Gil Robles per les mars de arriba" j "Higaeruela de abajo" ylicitas,
qua
renlment
no
res encara sobre racabament d'aques.
para cuya clasificación tsndra :cegarte-lata ealdna que els trenaizuades
Zoiita,
partit
judicial
de
coma
verilat d'aquest l'el he estts
del Nord es perongui a fi que el aaujillo (Cidiz).
tes i la soluctó que tinguin.
EVADITS DE LA
en cuenta lo preceptuado en el articulo CeSOS elldpereSSIE1 a 1 catare ecoen
In
en
la
seca
carn
i
provant
No cal dir q ue el senyor Rocha i na o ale namie, amb altres compensassrprenguin forza d'Eapanya de,b amplia an erecta per valor de 157 del Código penal, sin perini.
DE MÁLAGA
seca sang la prapla ciaste tres iste i x en la necessitat que se'l relleva
62.013. 27 pessetes amb destinació a aquellos otros delitos Tic pudieran apa- eions.
terminals
successos.
Mentresa
(estofó,
al
cosa
d'una de les carteres, a fi d e Poder
aill,
halladora 1
L'arribada de la nlia a Sinara
l'explotada de la finca Baroience", recer como fines de la Asociacien.
dedicar-se integrament al departammo
Asimismo, si se halla en el caso de ha m'Atril satistarcie ala Cens'afegeix una serie d'acles per- tant, les esquerres continuen
Malaga. 20. — La polleia, la seruloris, es lincea la eonolusió seganitzant-se, i l'anunciat uta- per a sosteniment dele assentats.
que se li confii.
sttspeth.i..0
tener
que
proceder
a
la
tres oficials espanyols, car dinen
Es desestima una den/inda preS'han canelas impressiens sobre el me- guardia civil i lee brees d'aesall que la República ha entran en
la Asociación con arreglo a los artícuhlerna de la hulla i tarnba de la difieil treballen activament per a la de- una etapa que no anoinenarem ilifeat es publicara eap a miaja sentada pel senyor Antoni Alar de los tercero, sext o , párrafo seg aa-do, v que aditle:4 raid demostra que es
situacia econòmica de Sevilla. reconei- lencih deis extremi ste s que fugasetmana entran'. Abasia se cc- Fresno contra la senyora 'Mara Cas- 12, 110 omitirla el requisit o de dar cuen- pot transitar pel Sahara espa(indos i Caatillejos, sobre ocultada
xent-se la necesstat d'acudir sense Per- ren de la presas, i del soldar.. que ettförtra. roM alguna. perla qiie
en el teennue nyol ainb completa tranquitlitat
que
es
triste;
milebrada una nova reunió dels de la finca "Utrera", declara per la ta a la autoridad iadicial
reroneixer
aal
dre temps a la solució d'aquests prode 24 horas, para no incurrir en la res- i seguretat.
(adra la fugida.
senyors Sanehez Romas', alarlf- me y a propietaria en el registre de la ponsabilidad definida y Castigada ea el
llor dil, sinistra.
blemes.
Whan circulat ordres a tota
També s'ha dedicas preferent atenei6
articulo 215 del Código penal vigente.
/tez Barrio, Antillas, Masiva, Gor- Propietat de Metida.
al problema del pa a Madrid, cocar- els Hoce de la guardia civil, post,
Per última es designa el senyor jeRecuerd o a V. be.. que la ohlieacien orden ministerial podrá V. E. acordar
algun
allre.
Pulsen
don
Ordia
I
platja
i
estacions,
per
tal
de
cersas Chovas del Castillo i el senyor impuesta a Seda Asociación en el edícu- la revisión de los Estatutos de Asociaregnet al senyor del Río que busqui
una soluei6 perqUe n, s'apugi el preu rar els evadas, per si intentes- No podem publicar les notes saidopti el criteri d'abstenir_se Josep Castro Taboada, vocals prnpie- lo to de la ley es flindatilenta t y ha de ciones inscritas en el registro c srestue no pendiente, concediendo un plaza para
(le l'anomenat p a de familia.
sin sortir de Malaga, pula que
• d'emir a la Buda en el 0113 que tata i obrer, respectivainent, al Can- desarrollar el maxinse celo para
Respecte a rincielent d'Andorra, no es Id la impressió sitie 1, n 111atiril pregades que no vinguin es
sen Executiu de l'Institut de Relee- quede incumplido, exigiendo los tenis. que las que adolecierau de defectas leconvoquin
les
eleeciona
taues
de- gales pudieran subsatarloa
rse
elan acordat mes mesures que aquelles umagals a la capital.
pera que
crites en cuba I amb un nicipals do les guata es ve par- lila .agräriia, perqué ostenta/ la re- tros Y loe libros que este arma
encanartades a garantir en tot moment
presentació de l'esmentat organiisme termina.
y. E. utilice loe derediLA
diversos
escor)41 1g.
Sitan
practicat
Para
el
mejor
cumplimiento
de
esta
l'ordre públic als voltansa de la RepúIc concede.
en la Junte Nacional de l'alar obrer.
;fuere ()signatura coneguda lant,
colla, ;enríe cap reaultat,
blica veina,

sinistra

arle l'Exeeutiu
l'In•titut
Aüritria

poble saquejat
executius

Slan entrevistat els
Borbons

posicions

PE"J

noves
Ifni.

Dissabte, 21 de
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EL. ION .DELS ESPECTMLES Comarques Catalaintes u xxviii VOLTA A FRANe
.
El Teatre

Hi ha hagut moments en qui h?
havia tants corredora peu a tem
20. - Per fi ha cont muntats. Entre els primers hem
les
Thermes,
Ax
GIRONA
TORTOSA
LLE1D A
estat ateta la pluja de nueixes fonamen- vist Ezquerra i Trueha (caiguts a
havien arribat fins als terra). Tarohé ha caigut Victo. EnFoment tadíssimes que
L'Orfe6 Funcionaria sancionan' ttArnenaCa de La lluita antituberculosa
Aparició d'un cadàver
tre els corredors que han sofert ponorganitzadors de la Volta a Franca.
EL SETGE
del
Turisme
de
Girona
i
Comarques
.La Comissid de Govern vaga :: La Junta d'Assistència , SoVallenc
aqueas matí s'ha donat el saneai per a la nades cal esmentar Speicher, Lapenoves
Conferencia
::
Altres
novas
Astres
Altres noves
•
cial :: Noi ofegat
DE HOLLYWOOD
bie, NI artano, etc.
sortida a una hora més "esportiva".
Principal Palace: "Las in- Tortosa, 20. - Al terme ea snicipa I Lleida, ao. - La Cimnissió Ge- Girona, 19. - El dispensari de Lluita A dos quarts de ¿co del mati han Passat el trae dolent de carretera,
La R. K. O. dóna ordres als seus violables", revista de Silva d'Amposta ha aparegut el cadiver de vern de l'Ajuntament, en la seseM que Antituberculosa, durant el passat mes sortit els 41 bornes arritmia dimecres a el grup sha anat rtient, paró sense
productora :: Un empresari massa
Jesús Morales, del qual donàrem corrpte celebra ahir, va fallar l'expedient incoar de juny ha prestas els següents serveis: Perpinyä per tal de disputar la guin- arribar a ésser tan nombrós. S'ha forAramburu i el mestre
que va morir ofegat .0 canal de la Dre- contra dos funcionaria municipals. ocr Inalalts passats pel dispensad, g67;
eana etapa Perpinvä - Ax-les-Thermes. inat un grup de 15 horneo i tot fra
franc :: El mal pitjor isla propaganda
te de l'Ebre.
itregularitats. observadas en el duren ;alta visitats per primera segada. 84; nue supera un recorregut de 156 qui- prevcure que l'etapa es disputada a
Padilla
La campanya ver l'adecentament
ha anuncias ä afianeanient de l'arbitri tic vins m litem visites, 257; radiografíes. 16; radioscó- lòmetres.
L'Orfeó
Vallenc
cont aixi ha suceit - Anth
dels filma americana va obtenint reEl senyor J. Silva, autor del Ilibret, l'Ajuntament que diumenge hi efutuara des alcohòliques. Foren condeno-ato a pica, 178; análisis, 14m total de traeL'etapa d'avui no exigia el Pas de cap tot, a dos quilärnetres de la Unja
sultats. Benjamin B. Kaliane, presi- en acabar-se l'obra afirmara, en un una visita, i donará, nimbé, un comed la ntulta de den dies de sou. Aquest taments, 634; ha Macas 245 especifics
obstacle
realment
dificil,
parque
els
cord'arribada
s'ha produit un accident
dent de la Radio Keith Orpheum discurset de regraciarnent, que amb
plaça de Colladan.
fall es força comentat, i la Premea se farmacèutics, a raes d'injeccions a 191
Pictures Inc. R. K. O.), ha trames "Las inviolables" havia volgut fer a -la Despees de das mesos de susnen- n'ocupa amb propòsits ¿'escindo', i no tnalalts; la vacunació Calinctte Guerir redors han sortit. encara, amb les re- que ha impedit al líder Antimi Magserves fisiques acoblades durant el re- na. prendre part a l'embalada final,
instruccions a tots els productors da una cosa noca, dintre la frivolitat del
voluntaria, apareixerà novarrent
seria estrany que, situadas les anime en ha donat el segiient resultat: nadons va- plus ¿'ahir a Perpinyá. Els dos monta En afecte, l'esmentat corredor ha sola casa perquè eliminin tots els ale- genere. Horn quedava una mica pa- sió
setmanari "La Ribera", de Nfär d'E- aquest terreuy, tingués derivaciat.s po- atínala a la capital, 21; trevatunats, (me existeixen en el recorregut - La fert una aparatosa caiguda, de la quai
manes ofensius de llurs films.
rat. Qua entendrà per una cosa nova bre.
litiquea
23; vacimats als pobles de les comar- Parche i el Puymorens - no ountuen n'ha sortit miriaculosament alas , Per',
"Ja saben, diu, els atacs que $'
el senyor Silva? El mis rar és que
- El Sindicas d'Empleats clel Ca- ques, 153: revacunats, tu; total, 30 5),
- Corn cada divendres, avui ha tinner al Gran Premi de la Muntanya.
dirigit contra la indústria cinemato- afirmava que el públic havia compres mis lloc la reunió setmanal de la C o- nal d'Urgen, afecte a la U. G. T., ha
- S'ha constituís el Fontent de Tu- Se suposava, donas, i aixi ha succeit, en canvi la seva máquina ha solad
grans desperfectes. Immediatament
gráfica amb el pretext d'indecències, ¡ agrait aquestes intencions. Pare, missió de Govern d'aquest Ajuntament posas a coneixement de la Delegació
me
de
Girona
i
Comarques.
Ha
0
11e
ri s
Que els escaladora no pressionarien
ha sorgit Pesperit d'equip, i Vietto,
immoralitats i altres coses contingd- passem-ho. El pitjor d'aquestes re- Per tal d'organitzar una -ampe- Trehall que si no queda rascas pal one dat elegida la següent Juma : president,
La cursa s'ha inicias sota els minora el gran escalador, ha desmuntat una
des en determinadas produccions. vistes es el discuraet que llurs autors nya de nroselitisme, té anuncisda la va de setmana, el plet que sostt, /Jas- Josep M. Dalinau i Casademont; vineMolts dels altres són injustificables fan al final. Sort que sempre tallen seva arribada per a 'a sttmana atacase pease a l'horari de trshall, la prnpera president. Josep Encesa: commadom Gi- auspicis. A Peroinya han estas acomia- roda de la seva maquina i l'ha ofert
data els corredora per una entusiasta a Magna, qui l'ha muntada a Pacte.
rona I. c.: tresorer, Gremi d'Hoteiers: multitud,
i l'actitud dels critica no es raonada alguna cosa de pintoresc, que diver- el diputas al Parlament Calais sent,r setmana presentaran l'ofici de traza.
i el temps no era excessivani de bona fe. D'altra banda, les cri- teixl
Fronjosa.
- Aqueas mati ha manplitne neat l'al- secretad. Emili Triadú; encals. Cantbra ment calorós. Per acorniadar Ilurs com- Magna ha repres la marxa, paró sha
donas compte que la seca maquina
tiques que vénen de carta grupa reLa novetat inventada pel senyor
de Comere, de la Propietat. Gremi de
- Segueixen sense expedir-se els calde el delegas de la Comissie
ligioses, d'educadors proeminents, del Silva oscilla entre "La venganza de carnets per a efectuar viatges a pr us nitzadora de rhomenatge nacional al Flequers, Sindicats de Can-darers; Ajun- patriotas, s'havia congregas una tnassa no responia i s'ha detingut novament;
enorme
d'espanyols
residents
a
Perpinyá
aleshores ha estat Le Gravar qui ha
tarnent i Atracció de Foraners.
"Nfotion Picture Research Conneil", don Menda", de Muñoz Seca, i el reduits per f. c. del Nord, cosa cine oca- mestre Pompeu Fahra.
prestat la seca máluina al líder de
de les Associacions de Pares i Mes- "Don Jaurne. el Conqueridor", de siona grana perjudicis als viatges,
- Ahir, al vespre. el rostre bon o rodalia.
- Dama a la nit el Centre Sarda
Pea
alertares
¿'abandonarla
la
capital
de
la Volta i el ha continuas amb Vay atres j altres persones i organitzadors Pitarra; as clan que sense l'enginy,
l'anun:
n
:11:'
101CS
-nísticdoaráu óe amic Josep M . Corredor siolà
dies es asftLa
calor
d'aquests
de Pi- siant. El terrnómetre mriba a darcar a la placa de Pi i Nfargall. ami mmiu ciarla cenferencia "Cataluna davant el la Catalunya francesa, la carretera fa riada de Magna.
altament reSpeCtableS, SiM en gran la desimboltura i la intenció
tarra o de Muñoz Seca. De totes maPer si aquesta ajada fos por, encade celebrar el barri la ¿lada de Santa futir/. hispänic", al Centre d'Unió Re- pujada. Immediatament s'ilan collocat al
part justificadas.
c.
neras
és
una
paròdia
de
drama
cava- a l'ornbra 36 grana. La lira de demarcació entre el
publicana. Fou esechat amb pregona davant quatre deis trepadora més desta- ra l'han extremada els coequipiers
Magdalena.
cats:
Ezquerra.
Trueha,
Verwaecks
i
Banc
de
Magna, ja que Louviot l'ha espedel
Mandó
i
molt
aplaudir
(mantisas
robada
bon gust i el dolent no sempre és neresc, en el qual les ohscenitats hi
1.a
SABADELL
abunden. Els medites que en forne1Agrícola i Comercial d'Andorra aseen- Ele dies 21 i 22 prOper s . la Com- nieard Vietto. Aquests no han tortas ras per tal de portar-lo enganxat a
clara. No totes les inteRigencies sa- xen la materia són el dret de cuixa
massa
la
marea.
i
l'estol
ha
estas
comla seva roda fins a l'arribada, a fi
deis a cinc mil pessetes, senae que H.; panyia Lírica d'Eduard Brito, que porta
ben discernir clarament el que conasobretot el cintura', de castedat. Topada d'autos :: Primer campament ara, malgrat les investigacions realit• de vedette la seta neemana Elena, ac- pacte, tant, que al pas per Prades era in- que la pardua de tenms del líder fos
titueix material cinernatografic apro- iFácilnient
comprendreu que, ami,
El campió zades per la policia andorrana, hagin tuara al teatre Alhéniz. Representará tegras per 35 corredora, entre ella els el mas petisa possible, evitar que el
fitat i el que no. Pot haver-hi hones- aquests motiva, es cau més fàcilment femeni de muntanya
i
hongarès d'escacs a la nostra ciutat. estat trohats els autora.
"La Virgen Morena" i "La Niña Rita". quatre espanyols.
seu directe rival NI artano se li aprotes divergencias d'opinió. Paró si
cantó de la grolleria que no paa
pel
Altres
noves
- El Fornent Sardanistic de Sant
Passat Prades, a nns T o quilòmetres pi massa en la classiiicació generi.
nosaltres, de bona fe, observen' la s'eleva pel cantó de l'enginy.
- Ha estas constituit el Paleo:11S
El grup del cap ha diputat l'etapa
lletra i l'esperit del codi de producSabadell, 20. - Ahir a la tarda d'Assistència' Social, que substimeix les Jean de les Ahadesses celebrará l'Aplec de Nfont fluir, s'ha PrOduit el primer
Potser teatralment i literàriament
ció preparas amb gran cura fa al- - si és que de literatura pot parlar- l'auto de Joan Saltar Saumell núme- antiguas Juntes Provincials de Ball-li- de In Sardana , diumenge, al prat de la intent t'unida. a cirrec del líder An- a rsprint i s'ha establert la següent
tonio Magna. Aquesta fugida ha sor- classificació de l'etapa /2.
guns anys, les nostres produccions se - el mes encartas són alguna afec- ro 26.721 topä contra el emitió d'An- cencia. Presidí el senyor Valldemiola Batllia.
- A Lleret de liar. els carrahiners pres Inelcerre paró inimediatament ha
seran acceptade s per la vasta majoria tes grotescos, alguns contrastos de gel Hernández. De resultes de l'ac- el qua l dona possessió als vocal, rr
centment nornenats pel stnyer canJelMr sorprengueren un camió tute conduia 24 sorgit la neracrució. drigicla per Verdel públic.
Classificació de l'etapa
la paròdia del vera. De vegades, en cident, resulta amb ¡acides lleus l'aGovernació.
de
d'eliminar
dels
nostres
farcells
de tahac de centraban. Se n'in- waecke. L'independent belga no ha estas
aquest aspecte, l'autor esdevé inten- judant del carnió l'ere Borras AbeNo hem
- En una sigla de la patnida
1. Rogar Lapebie, França, en 5
films les situacions que es deriven cionat i sempre fácil. Paró a la Ilarga 11a, de 54 anys.
cautaren. Els de: ocupants del camió degudament secundat per l'escamot, i
Quadres, del roble d'Almenar. ha estar Ionen detinguts. El valor del genere de- Ira optas no proseguir la caza de Nfa- Ir. 47 Tm 3 s.: 2, Eugeni Gestri. Itadel sexe. Si hern de presentar dra- cansa. En realitat potser és que tots
- El pròxim diumenge tindrà lloc
anys ceniis s at puja i
gne completament sol. Com que tnen- lia, igual tenips: 3 . Cazzulani,
mas honrats sobre emocions i expe- aquests elements de drama cavalle- al ;mi roble de Barbará un festival trobat el cadáver del noi de trame
g000 pessetes.
- En el concurs sardanístic celebras trestant el frances ha forçat encara mis id. íd.; 4, Nfartano, Italia, id. íd.:
riencias humanes, han desser neces- resc transportats a la revista resul- amb motiu del sorteig del solar, amb Josep Pinós Arrús.
- ‚Han estas detinguts cm a arta: ahir, a la nit. a Figueres, i organitzat la marea, s'ha "luís un interessant 5, Renaud, francas. id . id.; 6, exsàriament reproduides algunas esce- ten una mica feixucs. La revista ha números regalats des de la inaugurade la sostraeciä de 41" ru ines de Id,'
Dar la T.liga Sardanista uS e Catalunva. els dual, que ha acabas ajuntant-se Ver- eouo: Vignoli, Buchi, Montero Canas del pecat i de mala conducta. de viure, sobretot, de lleugeresa, de ció de l'estació del Nord.
finca de Jaman Galia els rermans Pas- tres primera foren adjudicats de la for- waecke i Nfagne amb un avantatge de fardo, Stoepel, Geyeró Nforelli, EranIn
gracia,
d'imprevist,
de
fantasia.
Quan
Però no hi ha cap necessitat ni ex-Ha estat detingut i portat a la qual ¡ Angel Manresa. - C.
no
es
tenen
aquests
dots
val
mas
ma segjient: Enment de la Sardana, de rréS de 200 metres respecte de Pescamos zil i Level, tots en igual ternps que
que
als
films
cusa de cap mena per
presó, Gaspar Ros i Ibarra, de 62
Figueres; Enmara de la Sardana, de de cap.
ridiculitzen la castedat i la santedat plegar. I la fantasia és el que mes anys, domicilias al carrer de MargaLa n ebie : 1 5, Wauters , 5 h. 47 111. 25
hi
manca.
En
manca
fina
en
les
desTARRAGONA
R s nyoles, i Foment de la Sardana, de
L'escapada de Nfagne ha produit la s.; 16, Nfaes, íd. id.: 17, Verwaecke,
del matrimoni, que presenten criminat, el qual agredí la seva esposa i
iilades
de
les
noies
del
conjunt:
en
C,irona.
natural reacció en regulo dels italiana, 5 h. 47 ni. 34 s.; 18, Louviot, 5 h.
nals i gens de mala vida cont herois
elmlecorats; en manca CO lt produi ferides de pronästic re- Bosc incendiat :: El trebill del camp.
- Durant els dies 25. 26 i 27 cele- els quals. capitanejats per Martano, ri- 47 m . 48 s.; 19, Bonduel, id. íd.; 2o,
i heroines, o en els quals la indecen- manca en La monotonia us ofega.
servat.
vestits.
val del lider de la N'alta, alían llançat Mentí, íd. id .; 21, Magne, id. íd.
cia i la salacitat hi són injectades elsAra,
Barcelona
::
Altres
noves
brará
la
Fasta
Major
la
vila
de
Les
- Els próxima dissabte i diumenge Remers a
que a desgrat de tot, la rea la persecució del "duetto" escapolit.
s d'Ostoléa.
per l'atractiu que puguin tenir per vista és sovint vistosa. I és que en !a Secció Femenina del Centre ExEls restants corredors segueixen
Els mossos d'Es- Plane
20.
Tarragona,
Obeint les ordres de Martano, han ini- arnb petit interval lleugerament su- Els die, 20. 21 i 22 és la Fasta
a les intelligencies vulgars."
la formació del Principal Paiace hi ha cursionista Sabadell efectuará el seu nuadra de Montblanc comuniquen
cias la persecució Gotti i Cazzulani, ar- perior a un minut.
molt bona elements per a fer una primer campament de inuetanya, el que s'ha declaras un incendi al partit Major de Palafrugell. - C.
rossegats darrera la seva roda pel proLa posició dels empresaria
Trueba ha entrat en 31 lloc i Esbona revista. Hi ha el ballari Sacha qual será installat a un bonic paras- Can Magna; s'han cremas 5.000 pins
pi Nfartano, penó cOni sigui qhe la "marindependents
MATAR°
Goudine, prou conegut parque cal- ge que no es fará públic i nomas sa- valorats en io.000 pessetes. E5 creu
guerra en 32. El biscaí passa al t5
xa italiana" no era prou enérgica, Mar- lloc de la classificació general, la
gui
repetir
que
és
bo;
hi
ha
la
bailabran
les
inscrites
en
el
moment
dc
una
La posició dels exhibidors indepenque el foc ha estat prodult per
taco ha mes la deeisió de
dl tot qual s'estableix cona segueix:
Excet- sol els escarola, i ami hoseguir
densa, mes clarament de la "Inda- rina Juanita Barceló, molt fina i sortir.
xispa dc la máquina del tren, puj s Accident :: La Festa Major
ha jet.
1. Antoni Magna, França, en 96
El primer camparnent femeni sa- que la via passa pel costas del bosc. sió del Centre Natació
L'arranjapendent T'nerter °vences Association" molt lleugera: hi ha NI apy Cortés,
El
gest
de
NIartano
ha
estat
imitat
honica,
intencionada,
picant,
mis
arh. 48 m. 47 s.
ment de façanes
badellenc ha assoliit ja un exit d'insis francament contraria al nou codi,
-El comissari de la Generalitat,
immediatarnent
per
Cailardo,
Montero,
tista
que
omites
"vedettes";
hi
ha
2.
Josep 1f artano, Italia, a 2 mi¡mis
que
força
encoratjador,
cripció
que acusa d'afavorir el monopoli de
Mataró, 20. - A la carretera de Lla- Vietto i Lapebie. Aquests han aconsesenyor Pujol i Font, ha comunicat
nuts 57 segons.
les grans companyies. Es per aixä Concha Rey; Iii ha, no ho oblidem. són .una trentena les noies que assis- als periodistas que el servei a g ramó valieres l'auto B. 53t29, propietat
guit Pitaba, i tots cinc han atrapat al
Margarida Carbajal, que, si no és una tiran a l'acampada muntanyenca. La
3. Felicito Verwaecke, a 35 m: 17
que troben bé la carnpanya de la gran artista ni com a cantant ni com
-micdeTargonhpublsBt- 1.111is Pujol, domicilias a Barcelona. .1 cap de poc Magne ¡ Verwaecke, que3. (prinier independent).
"Legió de Defenaa", paró solament a ballarina, te, amb els seus esplen- sortida es jara en autocars.
!latí Oficial de la Generalitat un adie- carrer de Mallorca, 329, topá a- .b
da111 COnSliblit Un escarnot de set hornos.
4.
Roger Lapebie, Franea, a .36
ha
molt
d'entusiasme
entre
que
-11i
carro ocupas per Josefa Florlach
perquè aquesta ataca el "block boo- dor s tina mica automnals, una bona
te fixant els treballs del camp
Mentrestant, del segon escames han
/7 s.
king", que es el que mes els perju- presencia a escena. Hi ha, altrament, els escaquistes locals and, motiu de slan d'efectuar durant els mesos ate Pone, de quaranta-cinc anys. que viu al anat desprenent-se petits grups de cor5.
Vietto, Franea, a 40' 27".
dica. fina al pum que han decidit entre altres actora, Caries Garriga. la simultània que donará dissahte el jul:ol, agost i seternbre, i d'acord amb vainas de Mata. AmIxlós vellidas resal- redora Que han atrapas el primer esca6. Nforelli (segon independent), a
portar la cosa als Tribunals. Es oer capaç de salvar, amb la sa y a grada conegut mestre hongarès Lilienthal, les condicions del laboreig forçós, el taren amb desperfectes de considerada, mot, formant-se un grup de cap molt
ela seca ocupants amb ferides Ilen. nombrós, integras, ultra els citats. per 42' 45"això que collaboraren al "boycott". personal, qualsevol papar , per molt qui tantes victóries porta aconse- senyor Pujol i Pons exigirá', en cas
7. Gen-en, Alernanya, a so' 52".
En canvi, els altres, els exhibidors papen de barba que sigui. Hi ha tanta guides arreu cii ha jugat. A Sabadell necessari, vetllant per l'economia exceptuant Josefa Floriach, la qu'al cal Ezquerra, Timaba Cazzulani,
8. Speicher, França, a 55' 42",
dependenta directas de les grans commoltes noies boniques al conjunt. donará una simultania a 50 taulers agrícola i per a mimar tutor for- gué traslladar a la Clínica de P.A',ane
Leed, Geyerx. Gotti i Iforelli.
9. Carardo, Espanya, a .56' 57".
l'assisti el doctor Elteve, el (mal
panyies, havien arribat a atnenaear En fi, tot això, mis que la lletra, es i un a cegues al mateix temps, con- mis, el compliment exacta ¿'aquestes
Tots aquests corredora, formara qualo. Trueba, Espanya, a / h. 2 r,
aprecia fractura de la clavicula Meta
amb . tancar tots els seus cinemas, el que faz-a agradable, als aficionats tra una selecció de jugadora sabade- disposicions.
si
constantrnent
corda,
han
emprès
la
30 s., etc. etc.
de pronóstic reserllenes.
quedant 20.009 empleats al carrer, per al genere, "Las inviolables".
-.A la Generalitat s'estä estudiant liteació de l'himen
pillada
al
"col"
de
la
Percha,
primer
L'auto, ultra el seu propietari, esveure si deturaven el moviment.
- Per a representar el Servei
La música, que tendeix a ésser
la creació d'una coleinia escolar de vat.
teva octipat per la seva esposa i re.:1 se- obstacle d'aquesta etapa.
Impressió
Pel que fa a la part de la moral, massa solemne i massa espectacular Rentgenologia de la nostra cintas al
nens de la Casa d'assistència so- fill.
Per primer top, dones, els quatre esClarence Darrow, ex-president del; - com si el mestre Padilla s'assagés IV Congrés Internacional de Radio- cial.
Aix-les-Thermes, go. - L'etapa,
- In Comissió de Festes per a la panyols han iniciat junts l'assalt a una
empresaria independents, és totalment a fer una ópera de debò -, de vega- logia que h n de celebrar-se a Zuric
Aquesta será la primera colänia es- fasta major ha acabat el pro g rarr oh- muntanya.
d'avui, sen5e cap collat de transcenescaptic.
els dies del 24 al 31 del mes que som,
des l'anima.
D, G. ha estat designas el cap de Pesmentat colar que tindran els nens de les co- dial, que actualment s'está immirr nt.
A la meitat de la costa que porta al dencia, ha donat de Si el que s'aspe- La nieva opinió -diu- és que
12 el "col" de la Percha shan produït gratis rara. La veri í able batalla dels Piremarques
tarragonines.
El
proper
diumerge,
dia
s'ha de deixar la gent que inri el
servei al Dispensad de Röntgenolo- Han estat avui a Tarragona les Centre Natació es desplaçarà a Port- estiradas a l'escamot de cap; Ezquerra nena s'iniciará denla.
que vulgui. Ea cinquanta anys que
gia installat a la Clínica de la Salut,
El fet que avui shagi presentid a la
NOTICIAR!
escoles nacionals de Picatroisons i Bou. per tal d'efectuar e tercer testis al ha punsat inoportunatnent i ha perdutu
dura la campanya pela espectacles resel Dr. Josep Itt. Pujades.
amb el club Costa Brava, d'aque".1 pa el contacte amb els altres grimpadars, meta d'arribada un amamos de 15 corpectables i els que s'hi sotmeten, tard
-El diumenge de la Fasta Major, FM/lis Caldas, integrades per 75 alum,
i
que
correspon
al
trofeo
Wer
ó
tnaci
redora
- exactament igual que mccei
pare, el basa ha reparat rápidament, i
Un nou sistema de ventilació al a la tarda, hi haurá al Catalunya nas.
o d'hora hi peten. Si les coses van
demarrant en forma impressionant no l'any passat - ja evidencia quina ha eamassa endavant, el públic deserta. A Principal Palace. - L'empresa del Parc, organitzat pel Fornent de la
- Ha anuncias la seva visita a Taren
mactica
una
nr
- Havent posat
solament ha atrapas Pescamos de cap, sind tat la fesomia de la cursa, que si no
més , sernpre hi ha diferents opinions Principal Palace ha dotas aquell tea- Sardana, una exhibició de danses ragona el Llub Cultural Esbarjo de ¿manea
murdcipal que t-altoritza
que ha prosseguit la seca endimodada llagues estar pela accidents que ha prosobre el que es considera moral. He tre d'un nou sistema de ventilació, plastiques i ritmiques, per elements Sant Andreu.
obligar a arranjar les inane; marxa i ha aconseguit provocar Tina vocat el peasim estat de la carretera el
a
tament
nutjaneant
el
qual
el
públic
gaudeix
vist molts filma i mai sha trobat
del Club Femeni i d'Esports de Bar-Diumenge, el Club Náutic desque faci • naa de den anea forta estirada, quedant rerassagats al- C15 darrers quilòmetres batirla cenan
cap que hi tingués res a dir. A les una atrnosfera summarnent agradable. celona, els quals últimainent han ac- Mimará a Barcelona tripulacions d'ou- indecorosas
eis s'Id hagin fet millares, es ve- guna corredora.
bloc a una arribada colmetiva deis 41
escoles hom explica als infanta ro- La disposició de l'edifici i dels locals tuat a Oran, on han estat rnolt aplau- treggers a vuit remers i a guatee re- nue
rifica una inspecció a Ica familias de les
rigen de la vida, i aixà és el que cal." ja asistenta ha presentas grans difiA poca centenars de =tres del cito corredora a Aix les Thcrines.
mera i un ski;, per tal de prendre ca s es de l'interior. i se'n class i f taren
tècnic,
vengudes
amb
Respecte a la tasca al ela espanyols e%
cultats
d'ordre
Aquest empresari no en fati '-as
dits1 E1 dilluns de la Fasta Major, part als campionats d'Espanya, or- 176 com de necessitat urgent Marran- de la muntanya Ezquerra sha asearat Pol dir que ha estat notabilissima
Tots
quan Ii a-aren dir que els catälies, uns potents extractora i ventiladors, l'esbart infantil "I.a Fale" ¡ara una ganitzats pe! Club de Mar.
i ha aconseguit transitar el primer per
la
s'ha
niials
les
sie
jamles,
en
algunas
d'unes
tuberies
quatre han brillas extraordinàriament,
protestants i junta s'havien ajuntat els quals, per mitj àd'un centenar de exhibició de ballets a l'en y etas. - C.
- Moviment del Port. Vaixells ce- posat en practira aquea s ) minora. - C l'alt del - col" de la Parche, completa- i adhuc 21111 sha vist descollar Mondiàmetre
i
de
gran
en aquesta campanya per la decència.
ment destacat. A pocs segons ha pas- tero,
trats: "Cabo Cervera", de Palma de
distribueixen
que ha tingut un dia veritable-M'agradaria saber - comenta.- metres de longitud,
sat Nfartano, i despeas, quasi enganxats
Mallorca; "Cabo Rocha", de Valenment magnific, i ha entrat a 13 meta
MANRESA
per tot el teatre a través d'unes
REUS
quanta cabina estas interessats en la l'aire
a la roda de Pitaba, Vietto, Trucha,
cia; "Paganini", de Barcelona. Sorpersianas de cristal1 que harniónitzen
amb el mateix temps que el vencedor.
campanya.
Cafiardo i altres components de l'escaamb el decorat de la sala.
Ezquerra i Trueba ',an estas sesgosDetencions
Vacances al personal tits: "Cabo Cervera", "Paganini" i Disposicions municipals sobre circula- tutor de cap.
-Ponzano", cap a Valencia; "Cabo ció :: El canal de Ciurana
Vida
data. víctimas de caigudes i puneades.•
d'impremta
L'alcalde
malalt.
El pitjor fa la propaganda
Concurs pro Teatre Liric Català, A la baixada s'ha refet per complet
Rocha"
i
"El
Cano",
cap a BarreL'expectació davant les etapas de neVària
es complau a rePer fi a estat dictar un bu fe l'al- l ' eSca11101, que ha parral pel pujol de ma i successives no ha fet mes q • je auglona. - C.
Sembla que el pitjor de tot és la El Círcol Artístic
caldia, que tracta d'evitar que els auto- Rigad, anant encapçalat per Catarata, mentar.
cordar als autora que tinguin a hé
Nf anresa, 20. - La policia va pracpropaganda.
concórrer amb llurs obres al concurs
ir.äbils circulin pela carrers a valed- Trucha i Nlartano; en Pescamos tumbé
El Rev, C. Everett Wagner, meto- obert pel Comise pro Teatre Líric ticar ahir algunas detencions a la
Classificació per nacions, després
BADALONA
tata excessivcs i també que produeixin
nostra cintas, relacionadas amb el
questa etapa:
dista, deia eh un sermó:
hi figurara Liuda Nfontero.
Catalá, que el 15 de setembre res- conflicte de Sallent d'aquests dies
sorolls eire poden evitar-se, especialment
t. - França, en 291 horas, 44 minuts,
"Al cap de set anys de treballar tará. Saneada definitivament l'achnisMarean cap a Bourgmadame, rascaNoves de l'Orfeó
Revetlla
Tea- Mis de botzines estridents i d'escaviure pels voltants del Broadway, si6. Per tant. són pregats eta autora passats. El nombre de detinguts
tre
Excursions :: Un projecte inte- pada Iliure. Neme: manca ara una mica mot ha anat augmentant en Imitas, i el 56 segons.
2. Italia, en 25)3 h. 39 m. 39 3.
no es pot per menys d'arribar a la in- que en concórrer-hi se serveixin in- de lo i entre aplasta figura el preressant del consell ,a.-regidor de
d'energia ala encarregats ale la vigi1H- pas per la dita dietas, que sha prod./1S
3. Espanya-SUiSSa, eta 293 h. 39 :e.
evitable conclusió que la publicitat dicar Ilusa adreces respectivas, tra- sident del Sindicas Minar de Sallent.
Cultura
cia de circulació parque sigui complerta a les 1330, l'ha efectimat un crup de
-Per tal de donar una settnana
que es fa davant deis cinemas és metent les obres a la secretaria del
59
s.
35 corredora.
Badalona, 20. - flem rebut el segon aquesta disposicia tan encartada.
3. Espanya-Suissa, en 293 h. 5S ni.
un gran racket. Està concebuda so- Circol Artistic, entitat presidenta de fe vacances als empleats dels diaria
Passat
Bourgmadarne
trohat
17
número
d'"Annals",
publicació
tiraresLa
"Gaceta"
de
Madrid
del
dia
d'aquesta ciutat, sita arribat a un
bre la decepció. Els anuncia 1 car- l'esmentat Comitè.
57 5acord entre els 4 periódica que stur- santissima que edita t'Orieó Eadaluni, del corrent publica I' anunci de sub- "tones" als centraiorts del Puyniorens,
4' Alemanya, en 295 h. 9 ni. 48 s.
tells presenten el que el film no eS.
5. Bélgica, en 207 h. 20 m. 5 s.
ten a Manresa, a Poblada que llurs per tal d'estar en catres contacte amb els hasta de les obres del canal del SM- que porta els corredora a 1.951 matee,
Si la propaganda de les escotes pnd'alearia,
paró
que
no
puntua
per
al
seus
afiliats
i
simpatimants.
Per
ela
rana
que
ha
d'alimentar
el
nansa
de
empleats puguin fer fasta.
bliques fos del mateix nivell que
Gran
Prerni
de
la
Muntanya.
En
realicris
assabentem
que
projecta:
instaura;
Riudecanyes.
El
pressupost
puja
ressetes
-L'alcalde, senyor Marcet, es troaquesta publicitat, els pares s'aixecaEl que han fet
la malalt des a conseqüència un regini eficaç de mutualitat entre el: 2.071.82874. i la fiança provisional tat, l'altura a franquejar pels ciclistas
den com un sol home i dernanarien
Dia 3. - Paris-Lille, 233 quilómetro,
d'una infecció intestinal, la qual no seus coristas i establir prenns a favor -11 . 436. 57. La dita subhasta tindrä lloc el és escassa, parque en el moment creasuna neteja general dels temples de
Dia 4. - Lille - Charleville, 19z ,
ofereix, per ara, caràcters de grave- d'ella; sovintejar en les sa yas sol tidee dia 17 del mea entrant, a les onze. a la prendre l'ascensió de la muntanya ja es
la instrucció."
i testes; augmentar els mitjans d'esp'et Direcció General d'Obres Hidrauliques. traben a considerable aleada sobre el niDia 5. - Charleville-Iletz, 153,
* S'ha fixat per als dies 35 del can- tat. Durant la seca malaltia, regenta i diversin entre ala seus associa s; ini•
Dia 6. - Nfetz-Belfmt, 2.2e.
No ala confirmas, afortunadament, vel' de la mar,
rent al 3 d'agost inclusivament la cele- l'alcaldia el primer tinent d'alcalde se- ciar i fomentar l'exersi ti de nove, sec- el -tancament de la ininortant fábrica de
Dia 7. - Belfort-Evían. 293 ,
La pujada del Pm morena ala fet retiLa por a l'espionatge
bració de la setmana de preves de les nyor Sans.
ciono autOnomes Miura l'Orfeó (Anima filats de cotó "Unió Industrial Cotona- re Salament en els últims quilóDia 8. - Descans Ea-las.
-Ahir, la Corniasiö de govern mu- del Teatre, Club de
prodimcions F. A. per a la peonara
Conferencies, MiDia 9. - Evian - Alx•les-Bains,
metres
ha
tractat
d'escapar-se
el
iranS.
.A.",
car
oficialment
sha
fet
nicipal va celebrar reunió sota la mesis d'Excursions i Viatges, CaMa d'A - na
temporada,
entre
les
quals
figuren
Dia in. - Aix-les-Lais - G-cnoble.
Així com aci es molt fácil veure fer
!din que arranjades les dificultats que cés Vietto, animas sena dubte per una
presidencia de l'alcalde accidental, jut Mutu, etc., etc.)...
"Oro",
"La
princesa
de
la
Zarda",
etc.
tenia la (lita entitat, el tancament de la prima d'alguna importancia oferta per al 227 quilòmetres.
un film i , fins de vegades és molt <fifísenyor Sana, lii assistiren diversos
Denla,
dissabte,
a
les
otras
de
la
Aquestes
sessions,
reservadas
abs
primer
grimpador
del
dm.
a
Després,
Dia Ir. - Grenoble - Gap, toa
C i l d'eludir la invitació. als Estala Units
consellers regidors i es prengueren nit, organitzada pel Club de Nataci, fabrica es test evitar.
pecs centena.- s de matees del cim, Vietas sota una altra cosa. Primer de tot, presaris i representants de la Prernsa, acords de poca importancia. - C.
Dia 12. - Gap-Digne, 227.
Aquesta nora ha estat una alelada
Pop, tindrá lloc una gran revedt a, que menea
per a imites llars d'obrera, que to ha foro encara més la marea i
és difícil Pacaes; però després, es exi- tindran lloc les tardes deis esmentats
Dia /3. - Digne-Nieá, 1 50.
amenitzara la reputada Orquestrita L11- quedaven sense trchall. I.a cintas. no cal ha coranat el primer el ruyinorens, seDia 14. - Descans a Niea.
gida una reserva absoluta, perquè qual- dies al cinema Fémina.
ví, als banys Mar i Cel.
sevol indiscreció pot éster qualificada
Dia 15. - Niea .Cannes, 128.
dir-ho, ha experimentas molta satisfacció gun material/1mm estalonat per Eequer- El diumenge vinent, al teatre davant aquesta hcaia nova.
d'espionatge i perseguida davant dala
Dia 16. - Cannes-Marsalla. ra9.
ra. i després pela altres corredora. Cal
111 11 111111111 11 1111111111111 11 111 1 111 11 1 1111111 1 1111111111111111111 1 111 1 1 1 11 V ictäria, la companyia de Gastó
- Sita fet pública la nota segiient:
tribunals per difamada.), per exemple, si L'estat de Marie Dressier
Dia 17. - Marsella•Nlonspelle r , 185.
posar de rallen que Vietto hauria pres
.1.
Mántua
posará
en
escena
"El
íneu
"Ratinit el Comitè Politic de Eoment bon avantatge en l'ascensió del Puymohom es fixa que tal actor per a Casar
Dia 18. - Nfontreller-Perpinyä 17s.
ADVERTIMENT
()ten,'" i "Mancha que limpia".
Nacionalista Republica. de Reina. i assa- rens de no ésser per la decidida actimes alt porta sabana de dos dita, o tal
Dia 28. - NIontpeller-Perpinsda 178
Marie Dressler, la gran actriu, conti- L'Agrupació Excursionista Le hentat de Pacer(' de la Federació Co- tud d'F.zquerra, que l'ha combatut afeeactriu dissimula que es gra‘ada amb el
Dia 19. - Descans
Perpinvä.
more
Violeta efectuará el enmanga santos marcal del Partit sobre el Diputas senYor rissadarnent i en moments se li ha avennua lluitant a alerosament amb la
Dia 20. - Perpinya-Ax les Therme',
Advertim a les persones a les
sandies
passats
una
escurrió
Després
d'una
serie
de
a
les
Costes
de
Garrai
' mal;uriiillaetgnec'ara. hi ha el temor que Unes,
.1ndreit, escoltats els nostres represen- eat.
sß quilòmetres.
quals interesal la publicació
(Sitges ¡ Vilanoval, un visitaran el Cau tants a la Federada'', acorda q ue ras
acudits, temes musicals, fina l'argument e coneixement, el va recobrar, va raenmediata de les notes que ens enFarras i el Museu Balaguer. Per al di
-sumpterilanjFdcóestin i En cl deacens cap a Ais-les-Thertnes,
del film sigui robas per espies a sou neixer el niega i hi va parlar una esEl que els falta fer
sobrasen entre el primer tare de la
29 la mateixa Agrupació n'ha annici st cae particular arme transcendencia quant
vien que ele originals han de did'alguna altra casa rival. Per aixó mol- tona.
una altra a Girona, Banyoles, Olot, San' a l'actuada', política del scnyor Andreu. costa i Hospitalet, els corredora han troEl doctor Nazum la trobà Ileugerates de les produecions es fan amb dos
Dia 21. - Ax les Tbermes-Luehon.
rigir-se tots a la Redacció, Corta
bat
una
carretera
en
passim
estat,
que
Joan de les Abadesses i Ripoll.
finals diferents, un de provisional que ment millonada. La malalta prengué ahi, per tont, las procedía Abrir a aquest
165 quilämetres.
Catalanes, 5 89, ter tija, "a"
- Ens asseguren que el conse 'er-re. respecte cap mena d'informació, a la ira provocat multitud de punxades, res'ensenya als qui aconsegueixen veure el ume líquid i reposa be, sense neceSsitat
Dia 22. - Luchon-Tarbes, 01.
Macadas
i
caigudes,
la
qual
cosa
ha
ocade
les
nou
del
vespru.
Els
que
de
narcótica.
Els
matees
que
havien
preMalee
de
Cultura,
senyor
Pujo!,
•é•
que
ehstant,
film abans de l'estrena, i un altre
qual,
s'eposa ailleS1 C e Dia 23. - Taches -Pan, 170.
ene arribin mes tard d'aquesta
propósit d'intentar la creeció d'un Ats
peris fern constar nue cal que. sionas grana fraccionaments de Pescaes reserva fina a darrera hora, per tal dit una mort immediata no se saben
Dia 24. - Descans a Pau.
neu que comprengui totes les ammita.% ner ara i per sempre. es einrdi als nos. mos, que en iniciar-se aqueas tros desd'evitar que sigui copiat. Evidentment, aveni r d'aquesta extraordinaria resistenhora o vairm adreçats a la imDia 23. - Pau-Bordeus. 211.
graciat
es
trehava
culturals
i
artistiques
Parlalone.
Setntres renresentants a lo Corporacions püaqueas darrer is el bo. Paró moltes cia. La gravetat, paró, no ha desaparegut,
integrat per 39 .mr
Dia ab. - Bordeus-La Rochelle, 176.
prasma
dia
3
prenia
aliment
encara
que
el
lila
que
la
missió
d'mganitzar
r
e
d
o
a
,
é
s
i
p
t
i
.
10
re
els
s'equivoquen.
i
el
Migues
les
consideracions
que
eis
corsortits
al
Dia 27. - La Rochelle-Nantes, 146.
vegades es veu que
,
.que 'queda com a definitiu és el da lid, els metges no tenien cap esperanza
earregaria a algun element presti mía de resuenen, car Ilur prestigi es el del mati, menys el belga ,Gijssels i el franDia 28. - Nantes-Caen, an•
que la gran actriu es reté'.
cés Bidot.
111011111111HINIININNIMINIHINIIINIIP Badalona.
Partit."
Dia 29. - Caen-París, gote
lent
,
e. (Ve deis primera pagina)
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LES ESTRENES

D'UN FILM A L'ALTRE

LA PUSLICITAT

Dibsable, 21 de jultul nie 1113s

BARCELONA AL
Pels Centres Ofieials
CENERALITAI
Prealdincla.—En la seva con-

>oree amb els periodiates, el Becretari, Sr. .alavedra, els matilfestä que al mati havia rebut el
tninistre d'Obres Públiques, senyor Guerra del Río, en representad° del president, i en 0001
d'aqueet Ii havia anunciat la vibita del conseller de Finances,
eenyor Esteve, a l'Hotel un s • estatja.
Afegí que després d'aquesta
entrevista el senyor Martí Esleve anà al despatx del president
tingué amb el senyor Companys
una llarga conferencia, en la
(piel lt havia donat compte dels
'detalle d'aquella entrevista.
— Al metí visitaren el
president de la Generalitat, entre altres persones, el diputat
senyor Sima) i Bofarull, el senyor
Lluis Capdevila, i Darius Rahola,
de Girona, els diputats senyors
Tomns Piera, Gales j Sauret.
lnauguraeld d'una estudia. —
Segons manifestà el senyor Alay edra, el president de la Generalitat assietiria a la nit a l'acte
de la inauguraeiö dels nous estudie de la Radio Barcelona, sjfuete al carrer de Casp.
Na salat prorrogat el termini
de preesntaci6 de lea obres que
optin als premie musleals de la
Generalltat de Catalunya. — El
conseller de Cultura de la Generalitat, atenent indicacions rebudes de diferente compositora que
desitgen optar als Premie Musical. d'enguany, ha resolt de
prorrogar el termini de presentació de les obres que s'havia
assenyalat en el cartell-convocathria fins al 31 de gener de 1935.
L'adjudicada serà fela el dia 23
d'abril del mateir any.
Aquesta pròrroga afecta als
premie "Pedrell", "Albeniz" i
a Clever". Quant al premi "Garrete" regiran els mateixos terminis fixats en la convocatòria.
Delegaol6 de Treball de Catalunya. — Ediote. — Informació
pública: Creació de la Secció de
lireufeters" o "drapaires" dins
el Jurat Mixt Textil de la Indústria Llanera de Barcelona.—Com
Sigui que ha estat sol -licitada per
]'Associació de .Teixidors Auxiliare de Teixjts de la Indústria
:Textil de Sabadell i Unió d'Auxiliar de Teixits de la Indústria
Textil de Terrassa la creació
e'una Secció de "preufeters" o
5 'drapaires" dintre el Jurat Mixt
de la Indústria Llanera de Barcelona, per tal d'informar degudament la superioritat, és oberta
una informació p ública, Pel t er
-mindequzis,alqu
podran eoneÓrrer els elements
interessats, sobre els següents
extreme:
1.—Es convenient la creada'
He la Secció de "preufeters" o
›-drapaires" dintre el Jurel. Mixt
'de la Indústria Llanera de Barcelona?
2.—Aquesta Secan quina jurisdicció hauria de tenir, i de
quants 'ocale hauria e eonstar?
3.—Altres suggestions d'interès per a un millor informe.
Els escrits seran presentats a
aquesta Delegació de Treball de
Catalunya, Laietana. 16, principal, !letra I, dintre els quinze
dies de la seva publicació al
Butlletí Oficial de la Generalitat
de Catalunya.
La qual cosa es fa pública per
a coneixement de tethom.
Barcelona, 18 de julio} de
1934.— El delegat de Treball
Catalunya, Dr. Jasep Pou j Go'dora
Economia 1 Agricultura. — En
virtut de la proposta de la Junta
Central de Contractació ele Biela
creada per decret del Uovern
la República de 30 de juny darrer, el senyor Juan Gonlorera,
ronseller d'Econoinia i Agricultura, ha chispo:sal, mitjaneaut
una ordre-circular:
Primer.—Que per lote els 141unicipis de Catalunya es comuniqui al cap lletrat del Negociat
Central del Departan-leal, d'Agricultura i liconinala haver duma
complintent a elle, que ei disposa
en l'artiele vuite del decret del
30 de juny d'enguany, refereni a
la constitució de les Juntes lo'pala de contractactó de blats,
expressant les persones que les
integrin.
Segon. — Que els alcaldes de
tole els Municipis de Catalunya,
pele majan. de publicitat inee
setenta, anunciin ale bladers la
necestsitat d'assessorar-se en les
respec tiv e, Alcaldies de les normes j preus per a realitzar la
venda' del blat I a fi d'evitar les
sancione en que podrien incórrer.
El Rutila« Otioial de la 04noralitat. — En el seu número
d'ahir publica, entre altres. les
aegilents disposicions:
Presidencia. — L'el Municipal
Cataluaya!ArtIcielk 2 09 al 2t3.

Llei eximint d'impostos lit
Caixa de Credit Agrícola i Coaperatiu.
Llei relativa a la creada i estructuració d'una plantilla de
personal especialitzat afecte al
Parc Matad de la Comissaria General d'Ordre
Decret autoritzant els consultare de Finalices i Assistència
Social per a presentar al Parlainent de Catalunya un projecte
de Llei sobre concessió d'una
subvenció a l'Hospital Clínic, de
BarcelOna, durant vint anys, per
tal de normalitzar la seva situació econòmica.
Decret en virtut del qual
president de la Generalitat pr o enterä al Parlament un projecle de Llei electoral de Catalunya.
Justicia ¡ Dret.—Decret autoritzant el conseller de Justicia
Dret per a presentar al Parlament de Catallinya Un projecte
de Llei de tutela ¡ curatela.
Governació. — Decret declarant cessant, a petició pròpia, el
tinent del Ces de Seguretat
CataInnya senyor Recared Garata
Sopena.
Ordre disposant que els funcionaria del Ces de Seguretat seran cineiderats com a agents de
l'autoritat, encara que no vesleixin l'uniforme, mentre vaglii
rrovells d'una autorització especial per aquest objecte.
Economia j Agricultura.—Or-

dre nornenant substitut del seoyen Frederic Turell i Boladeres
en el càrrec de vocal de la Ponencia de Mines creada per ordre de 12 de julio! de 1934. el
senyor Ramon Comte i Galard.
Ordre-circular aclarint els preceptes continguts en les normes
generala d'estructuració i ordenada dels Serveis dindústria
Catalunya, dictades pel decret de
23 d'abril d'enguany.

COMISSARIA GENERAL
D'ORDRE PUBLIC
En un tramvia de la linia 21
fou trobat un revólver desalmegat. el qual va ésser lliurat a
rautoritat.
* Ailir fou recollida
del diari madrileny "La Epoca",
per haver estat denunciat.
* Els diaset individua que
foren detinguta a Salida, ¡ que
estaven als calabossos de la Comissaria General d'Ordre Pública
han passat a la Presó.
* S'ha rebut ordre de Madrid
perquè siguin recollits els pelé:Mies "Fe" "E1 Socialista".
els guate foren denunciats pel
fiscal de la República.

* EI delegat de l'Eslat a Catalunya, senyor Carreres i Pone,
va. esser ahir a la nit a la Cornissaria General d'Ordre Públic
per tal d'invitar els senyors Coll
i Badia a Pacte de fer lliurament
de la condecorada de la Repú
-blica,quehsltconedia
l'inspector senyor Lluis Martínez.
* Sota la presidencia del seavar Badia es reuniren ahir a la
nit cls comissaris de Mida dels
diferente distrieles i de les Brigades especials.
Es tracta del nou Reglament
que entrarà en vigor aviat per a
la policia catalana i deis acohlamenta del personal als districtes
que es dividirà la ciutat.
També es tractà d'altres ascumples interna del Ces.

AJUNTAMENT
Visites a l'aloalda.—L'alcalde,
eenyor Garles Pi i Sunyer, rebe
abir al metí la visita del ministre d'Obres Públiques de la República, eenyor Rafael Guerra
del Río.
També fou complimentat pels
eenyors Antuni Tima, Josep Domenech 1 Josep Aiavedra, de la
Junta directiva del Gasa! Ciclista
de Barcelona, el quals, en nom
de les entitats ciclistee de la
riostra ciutat, Ii feren a inane
una instància en la qual
ten un dels Palaue de Montjuïc
per a construir-hi un VelOcirom

dor d'acer esmaltat de doble 'cos.
Les condicions del concurs esta-

ran esposados al Negociat d'Inspecci6 de Proveiments•de l'Ajun-

ternera bola els dies habite, duran les hores d'oficina, des del
dia 23 al 28 del corrent.
Ex p osició d'un projecte.—Durata el termini de quince dies, a
comptar des del segiaent al de la
inserció del present emitid al
Butllelí Oficial de la Generalilal,
Pstarä exposat al Negociat d'Obres Públiques de la Secció Administrativa d'Eixampla, el proj ecte d'illa industrial limitada
pels cancere de Lepanto, WadRas, Castillejos i Passeig del
Cementiri, a fi que els propietaria afecta!. per tal projeele
puguin formular en l'indicat termini les reclamacions j observa'ions que areguin pertinente al
seu drei, mitjançant, instancia,
que hincan de presentar al Registre General de Secretaria d'aqtiest Ajuntament.

LES

SARDANES

AUDICIONS PER A AQUESTA NIT
A Eeplugues. Plaça de Santa
Magdalena. Cobla "La Principal
del Llobregat".
— A la Plaça de Rius i Tat .
let (Gracia). Cobla "La Principal
Barcelonina".
— A la Plaça del Clot. Gala
"La Popular".

Servei Meteorològic
de Catalunya
IIITUACIO 1111118111411. 41111011,11/1/CA
D'EUROPA A LIS 7 NONES OIL DIA

30 DE JULIO", DE 1934
111 ha do. tiente*, de balee mies616 eituate l'un • Irlanda I l'atte. •
a hanInsula 'bielda, que tendelzen
constituir una sola depreeele barométrica roo« de Prang*, sota le
Influencia de la gua l al temes empltjorari ale paleo" occidental' dl..
-opa, pula que plou a lea Mes EHtaniques I augmenta la nebuloaltat
• le hanInaula Mirlo' 1 a la Itled1-

•

tereinia.

El mInImum baromètric d'Irtenda,
•n avançar cap al nene. continent,
ddn• nao a vente del [lord, Ou•
l'Atlentle produehien •Igunee temoso"

DEL TEMPI
A CATALUNYA. A Ltil VU1T

Actualment el lampe da bo, pula
que el oel eatia 950,56 sera i ele
vente eón Nula« de direcci6 variable, per?. tendida • perdre estabilltat sota la influincia del mlnimum
barométric qu. e'eati torrnant • lea
costee occidental. d'Europa, 1 d'un
Nieundarl a la Medlterelnia batear.
La temperatura n'exima eamr
'ou de 37 graue a Trefilo i a iteedit,
la mismo d i va'', a Núria I • l'Estangento, de 12 graue.
lLe• Obaervacion" del memo. a
Barcelona, a les set, van a la cap
calera Cl la primera DAplua.)

fessin efectiva. Les comisslons
inspectores passen per totes les
obres i pisos per tal d'inspeccionar ei es compleix el contracte
de treball de l'ofici, i han dentinciat alguna patrons que les incomplico.
Sindical Obrer d'Indlistrles de
la Fusta. — San ja mollee les
botigues de mobles que per intervenció d'aqueat Sindical han
comeneat el torn de vacances
quinze dies, de conformitat ands
les bases de la Secció. Darreranient ha estat "La Favorita", el
patró de la qual ha reconegut la
justfcia de les bases. Preguem
que tots els obrers moblietes
passin per aquest Sindical, carrer de in Unid, 7, entresol, de
set a vuit, per tal d'informar-se.
Sindical de Treballadors de la
Indústria Fabril 1 Textil de Barcelona 1 el radi. — Havent eatitt
en gran nombre les inscripcions
a la Borsa del Ram de l'Aigua
havent estat anullades les altres
efectuados abans del 16 del carrenta aquest Sindicat comunica
lots els que es vulguin inscriure
pertanyents al ram, que la Boraa notiu, s funcionarä els dimatts
i els divendres, de (pirare a sis
‘le la tarda, al ilustre estatge so-

cial, Unid, 7, entresol.

Llegiu LA PUBLICITAI
Propagueu-la!

L'activitat política

Trihunals i jutjats
CAUSES VISTES AHIR

compte en la nostra edició anterior,
que se sentien al Palau de Justicia, ea
repetiren a la matinada.
Alarmats sena dubte pele enrollo
anteriors, als guärdies els se:tibia sen
tir nous i continuats sorolls.
Efectivament, els enrolle den a diferents llocs de l'edifica la qual cosa
motiva que l'alarma fue mes grossa.
Els guàrdies que Id presten servei
i el jutjat procediren a rcconeixer ele
soterranis al lloc on hi baria els sorolls. Es pogueren convencer que era
l'aigua dels waters, que en tancar-se
autornaticament fan un soroll estrany,
i en descendir l'aigua pels tubs que
es trolien als soterranis, el soroll és
mis gros.
Despees d'aquesta comprovació tor.
na a regnar la calma en aquella rasa
salitaria.

TRIBUNAL D'URGÈNCIA
Ahir al inati hi va compareixer,en
primer Boza Joan Perelló, acusar d'un
delicte de resistencia. Li fou imposada una multa de duce- y entes cinquanta pessetes.
• També ala vejé una causa contra Angel Espi, un dels que foren
condemnats per l'atracament comes al
Cinema Avinguda i per l'assassinat
del vigilant del dit cinenta.
El detingut estava acuaat d'haver
pronunciat a la presa: frases injurioaes
contra el President de la Generalitat,
el conseller de Sanitat i el cap superior dels serveis púbics.
El processat, en la seva declaracia,
explicà els seus antecedents. El president es veie obligat a donar-li entenent que no liarla d'estendre's gens
ni mica parlant de coses que no te- ASSENYALA M ETS
nien res a veure amb la vista de la
PER A AVUI
causa que se celebrava.
Desfilaren després diversos testimoSALA DE VACANCES
nis, i cada vegada que un d'aquests, el
Iletrat defensor o els metges forenses
Un oral pel Tribunal d'Urgencia,
que hi comparegueren. deien que el per desobediencia, contra Joan Losiprocessat ma boig. aquest s'aixecava tia i tres mes, que pertanycn a la Bandret d'una revolada i protestava ener- da de l'Empastre.
gicament.
Un oral per injúries contra Carné
La Sala, amb tot i aiacb, el considetambé d'urgencia,
ra culpable, i el condemnà a la pena
de dos mesos i un dia de presó.

VARIA
Ha estat revocada la causa que
s'instruia contra un aviador militar
atta/ motiu de les lesiens que causa a
un guardia. al carrer de Balmes.
La revocada esmentada es deguda
a que cal efectuar unes diligencies
sollicitades per l'Ajuntament, el qual
CC part en el sumara
Aquest sumari donà Ilac a una qiiestió de competencia entre l'auditori:
militar i el jutjat, que fou resalta pel
Suprem a favor del jutjat número 4,
que és el que el tramita.
* Els sorolls de que donärem

‘71.1nn

Federació de Joventuts
d'A. C. R.
Diumenge, die 29 de Juliol,
APLEC de les Joventuts
d'Acció Catalana Republi cana a Sant Cugat del
Vallas
ASSISTIU-11 11

Aplec de les Joventuto d'Acció Catalana Republicana
Tal com vena,/ anuncia:u, existeix
un gran entusiasme per a assistir a
l'aplec que organitza la Federada
de Joventuta d'A. C. R. Per tal de
facilitar el trasllat, s'organitza la formada d'un tren addicional. Són
molts els que ja slan inscrit. Sabem
que un nucli de sinmatitzants organitzen una caravana d'autombbils que
es formara a Barcelona.
En aquest aplec, ultra un gran miting, en el qual prendran part tiestacades personalitats del Partir, hi hauran ballades de sardanes, ballets, esvisita al monestir i un popular
SOCIAL ports,
àpat de germanor. Es prega als qui
vulguin assistir a l'àpat que passin a
inscriure's ami, la màxima anticipaELS OBRERS
da possible. .a. C. R. confia que
El Conseller de Treball crida aquest acte revestirá nata gran imporels patrons empaperadors. — Eii tancia per l'afluencia d'afiliats i sin/.
patitzants.
virlut d'unes t'embales retes per

L'ACTUACIO

l'Associació (tObrers Empapet'adore al senyor BatTera respecte als patrona empaperadors qua
tui pagaven la pesseta per jarmial trehallat destinada a la Malita d'Obrers Empaperadors contra Vatur forçós, el Conseller
cridà els infraetors perque la

Avis als delegats del Camita Comarcal de Barcelona-Ciutatt

Es m e ra als delegats de la

Comarcal que facin la mercó de pasear

per la Central del Partit per tal de
tractar del proper latee de Joventuts.

Dilluns
vinent

començarà la publicació d'un

interessant reportatge del dibuixant HELIOS GOMEZ,
titulat

d'hivern.

Conoursos. — -Al Negoetat 'de
Cementiris de l'Ajuntament de
Barcelona, baixos de la Casa de
la Ciutat, s'admetran fine al dia
28 del corrent, de den a dotze
del mati dele dies felners, proposicions per e optar al concurs
per al subminietranlent de deu
llibres nous do tulle intercanviables, modela Kern's
t o Waal,
especials, sistema format escenit, per a substituir els entice
1-libres registre de propietats funeràries, j 1.000 fulls nous especials, d'igual formal, tot amb
subjecció al pressupost i detalle
que fine a aquella data esteran
esposa!. e l'esmentat Negociat.
Tamb4 s'obre un concurs per
a l'adquieldó d'un fjtzell-ATI1V/1-

DOS ANYS
ENTRE ELS
BOLXEVICS
Sera una visió objectiva
de la vida dinámica
de la U. R. S. S.

DIA

Butlleti Pedaüótie
L'Assemblea de la Federació
de Mestres de Catalunya
A la ciutat de Tremp s'han reunit

VARIA
LES CONSTRUCCIONS ESCO,
LARS A CATALUNYA

—

Inés d'un centenar de mestres catalans
per a celebrar la VIII.' Assemblea
de la Federació de Mestres de Cata-

Un decret centralista del mitin:aten

lunya.

El concome autonómic aoaba et
rebre un nou atac. El constitueia
text del decret del ministeri d'Instruc.
ció Pública de data 13 del corrent, el
qual com a notes sobresortints iiial
la declaració que totes les obres desti:Jades a construccions escclars
realitzaran per pública subhasta i rae
en totes les que l'Estar hi a p orti rna
de 50.000 pessetes la preaentacia
ralees haurà de fer-se en les Seceims
Admin:stratives de tetes les ;n'enanca/
de la Península i que la seva obertura
es Sará necessàriament a la Directa
g eneral de Primer Ensenyament del
ministeri d'Instrucció Pública de ala.
drid.
Aixä ha produit un revol extrae.
dinar: en tots els Municipis eatalato
perqué fins ara les aportacions
l'Estat tren a base de l'aprovació
projecte per la Direcció general, per/
els Ajuntaments tenien la Ilibertat e
convocar el concurs o subhasta i
judicar l'obra en la pròpia Casa Cela
sistorial.
Fent-se ressò d'aquest estat
ma. la Federada: de Municipis Cata
laos ha enviat al ministeri el aceiten
tele g rama i confia que, donada la bu
na disposicia del dit ministeri -Dee les
qüestions que reierents a l'ensenya.
mea! afecten a Catalunya, cera atesa la

El d ia 1 7, a la nit, hi llagué recepció a l'Ajuntament, precidida per l'alcalde de la ciutat el qual en un bell
parlament ale d'amor a la cultura i
dantimisme dona la benvinguda als
mestees.
El p resident de la Federació, senyor
Coll i Mas, fea ús de la paraula en
Primer lloc per correspondre— segons
digué —a les paraules d'afecte de:
senvot Alcalde.
Fa un elogi de la ciutat de Tremp
i diu que una ciutat que reviu i s'er.laira nonrés pot esser regida per una
classe d'autoritats: les que saben altuar-se en la p osició en que sala col/ocat el digne cap de l'actual Ajantament. .
Segueix dient q ue els mestres de
Catalunya han hagut de lluitar afeerissadament. p erò en tots els moments
cabdals d'aquestes Iluites han donat
stamme un exemple d'altruisme posant en primer lloc els :meremos ae
l'iniant i de l'escola per sobre dele
interessos individuals i de classe. En
aauestes lluites els mestres se senten
honorats i resten agraits quan veuen
q ue es posen a Ilur costat ciutats que
com Tremp saben situar-se i fer-se
dignes de tots els moments histarics.
Alludeix la primera assemblea
ó, celebrada també en terla Federaci
res lleidatanes, i diu que es dedica a
planejar i formular p rojectes sobre un
fet ideal que semblava aproximar-se.
però avui , en arribar a Tremp, la vida
ia no ens p resenta projectes cristallitzables en un futur més o menas
praxim: ens presenta realitats tangibles que creen arable/tres vius i palpitants.
Per aixa, eli desitjaria que l'Assemblea fos curulla de realitata i que eis
acorde que arengues representessin
unes solucions que els organisrnes responsables de l'ensenyament a la nostra terra poguessin adoptar, i que recollissin les essencies del nostre esperit racial i les qualitats caracteristiques dels nostres infante.
Acaba regradant a la ciutat
Tremp l'excellent acolliment cae ha
dispensat als muestres de Catalanya.
A continuació el senyor Ramon
Boixadors, mestre del Patronat de
Barcelona, dona una conferencia
tractant d'algunes caracteristiques de
la Conca de Tremp de la qaal feu
una succinta i amena descripció en
sentit g eogràfic. històric, artístic i industrial.
Finalment l'Ajuntament de la clutat
oferí als reunas un vi d'honor.
Encara, a :a sortidaa, es bailaren
sardanes en les cutis es barreiaren
amicalment la joventut del atagisteri
foraster i la de la població.

ELS MESTRES
Escota Normal de la Generalitat.
Escota d'Estiu.— El dilluns, a les
dotze, tindrà lloc la inaugurada) de
l'Escala d'Estiu que, com cada any.

con grega la majoria deis ntestres nacionals i bona part del Magisteri particular estala.

L'acte tindrà la solemnitat de consuetud, assistint-lii, entre les primeres
autoritats de Catalunya, l'honorable
President de la Generalitat i el cong eller d'Instrucció.
l q ualment q ue les converses i conferencies, serà celebrat a l'amfiteatre
de la Faacultat de Medicina, per no
tenir prou cabuda la sala darles de
l'E s cota Normal de la Generalitat
El nutria dilluns. a les cinc de la
tarda, el senyor Carles Capdevila detiara una conferencia sobre "La alastica en l'educació dele Dobles", i acre
seguit serä inaugurada, a l'Escala
Normal, l'Exposició de Pintura i Escultura. constituida iser abres seleccionades de l'Exposició de Primavera.
Associació del Magisteri Particular
de Catalunya i Balears.— A les "noCes d'argent" del Magisteri Particular,
que tindrà lloc al Saló de Cent de
laajuntament de Barcelona, a les dotze hores del dia 29 del mes que son:,
ando l'assistència del President de la
Generalitat i altres autoritats, poden
donar-se per invitats tots els antics
alumnes dele fiestees i mestresses que
seran homenatiats, els noms deis (wats
es taran pública a l'Assentblea general ordinaria que l'Associació del Maristeri Particular de Catalunya i Balears celebrará al mati del vinent cha
a s,. Les invitacions es faciliten al número la, pral., de la Rambla dels Estudis, i aixi mateix els tiquets del vermut del dia 25 i els del banquet del
dia 29.

d'Instrucció Pública

pende) q ue s'hi formula..
Text del telegrama: "Excelentisito

sefior Ministro Instrucción Pública.Madrid.— Contenido Decreto 13 ce.
riente sobre centralización en Madrid
subastas obras edificios escolares, hi

Producido alarma justificada A y untamientos catalanes. Federació Muna:.
Die Catalans hácese eco de este estado
espíritu y acude res p etuosamente ante
y. E. pidindo este Decreto no tenga
efectividad región autanoma.— El Ore.
sidente, Carlos Pi i Sunyer; el secretara F. Aman i Cortina."

e

ETS DIVERSOS
A: domicilj de Josep Codera,
del carrer de Dominico, entraren
!ladres j se n'emportaren joas

per valor de set mil pessetes.
— Al carrer de 'Vila
Joan Agueryi Higueras, de

din-

quanta-tres anys, que havia arta,

bat de Granada, trotáis la seca
dona, Joana Barrio. parlant una)

un altre borne, i amb una navalll
barbera l'agredí ¡ Ii produí tenó. L'egresenr
des de consideraci
fou detingut i la víctima passä a
l'Hospital.
— Al Tibidabo, a Joan Lleve.
res li sostragueren la cartera,
amb 1.300 frailes i 200 pesselei.
— Al mercal. del Clot, la vensdora ambulant Josefina Carrié
Vilaplana, de 48 anys, va insolentar-se amb els agents dc policia urbana que la invitaren a
retirar-se i promogué un gran
escandol. Fou detinguda.
— Caique Grau, de 42 anys, va
lienunciar a la policía que al
Para de Montjuic dos individua
per pracediment de les misses.
Il estafaren joies valorades en
600 pecados.
— Ha mort Lluisa Lapeira. de
65 anys. que al Passeig de Grie
cia va caure en baixar d'un
autobús.
— Al carrer de Santa, davart
la casa número 114, un Epitoma
bil atropelli Francesc Felip
Riera, de 80 anys, i Ii causä cop
tusions al genoll dret i a na
cama esquerra, de pronòstic
Deapres. d'ésser assislit al diepensari d'Ilostafrancs, pasea a
neu domicili, Valladolid, 16 bis.
— La S. A. Drogues ¡ Cononials ha denunoiat un individu
que li va comprar una coneiderabie quanlitat de generes i ba
desaparegut sense abonar l'iraport. de la compra.
— D'un magatzem de l'estactil
del ferrocarril de M. S. A., foren
robats 54 quilos de fil de aoure.
— Pece Peris i Cercha Ita denunciat lit desaparició d'una cartera de la seva propietat, que
contenta 25 pessetes i alguns da-

cumenls. FI denunciant ignara
per qui i en quina ocasió
sostreta la cartera.

ENSENYAMENT PRIMUI
Exposició escoLar.—Durant c:s dies
25, 25, 27, 23 i 29 del correrla de deu
a una del mati i de quatre a vuit de
la tarda. laam padra visitar l'Exposicia
de Treballa Escolars realitzats pel;
alumdcs de l'Institut Montserraa installat als carrera de Sants, 71 i Sam
Crist, 7o.

ELS ESTUDIANTS
Avis ala alumnas de la Facultat de
Dret.— La Commniseiô organitzadora
del viatge d'estudis organitzat pels
alunices de l'es:mentada Facultat. aarticina als con/pana: 5 que manifestarea
desigs d'inscriure's que el vinent da
marts, al migdia, es tancari irremiss,
blement la inscripció —que pot efectuar- ge al local que ocupa a la Universitat la Federació Nacional d • Estudiants de Catalunya, pati dc Farmacia — ja que la sortida cap a Sulsse
esta assenválada per al dissabte següent. Cada inscrit llama de arenen
par-se d'obtenir el passaport que faciliten les Delegacions de noticia de
l'Estat a Catalunya.

LLE6IU
MIRADOR
QUE SURI ELS
DIJOUS
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Llegiu cada di ious
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LA PURLIOITAT.

Dissabt e , 21 de julio! de 1934

BARCELONA AL

Cursos i Conferèneies
A l'Associació Cultural de Farma- possibilitats de la independencia de
ceutics de l'Oest. Conferencia de jau- Catalunya.
me Uuïllo i Morfina. — A l'AssociaEls conferenciants que fins ara han
ciä Cultural de Farmacèutics de pres part en l'enquesta són els sed'acord arnb la Unid Excur- güents: Rossend Llates, d'Acció Casionista de Catalunya, dona la sera talana Republicana, Angel Pestanya,
anunciada conferencia el culte t'arma- del Partit Sindicalista Espanyol; Hiceutic senyor Jaume Utrillo, amb la lari Arlandis, del Partit Comunista de
Catalunya; Estanislau Ruiz i Ponseti,
cooperació del doctor Bordas.
El senyor Masclans, en nom de l'en- de la Unió Socialista de Catalunya;
titat organitzadora, digné unes paran- Alfred Cabanes, del Partit Nacionalisles de salutació ponderant l'atenció ta Republici d'Esquerra; Frederica
que nome prestigiosos de la ciaste Montseny, de la Confederació Nadofarmaceutica han manifestat sobre te- sal del Treball; Joaquim Maurin, del
Bloc Obrer i Camperol; Andreu Nin,
mes semblante.
continuació el senyor Utrillo des- de l'Esquerra Comunista, i Josep Maria
Xammar, del Partir Nacionalista
interessant
treball
fent
cabdellä e; seu
una descripció de la comarca natural Catará.
del Pallars, i remara les seves caracPosat a discussió el resum que de
teristiques orograiiques i hidrograii- les conferencies pronunciades tea el
cuss, estudia la formació del relleu, president de l'entitat, intervingueren
les leves nsodificacions, acció dels diversos assistents, manifestant la seagents iisics, formacions geològiques, va conformitat o disconformitat amb
moviments orogenics, i passi a ¡izar tal o tal conferenciant. Es discutí amla influencia física del paisatge en ;a pliament un aspecte del problema que
vida humana.
la major part dels conierenciants no
Es lamenta de Eisolament en que varen tractar: el problema de com
es troba el Pallars, que si en altres aconseguir aquesta independencia de
tcmps actui en sentit favorable per- Catalunya, que gairebé tots els concue pogués mantenir integrament els ferenciants convingueren en què era
seus caracters etílica i crear un Estat possible. I es planteji, a proposta
medieval inexpugnable, és avui un se- d'un dels assistents, la qüestió de si
ric+s obsta:le per a la seva vitalitat, era mes convenient per a la rnajoria
dificultant de mobilitzar els principals del poble de Catalunya el que la seva
recursos econòmics: riquesa mineral, independerszia política s'aconseguis
ramaderia, turisrne. Feu tumbé allu- per nntji d'una guerra, amb tot el que
sió a la imperiosa necessitat de Eaca- una guerra comporta de mobilització
bament de la linia Noguera Pallaresa, general a les ordres d'un govern—en
qüestici de vida o mort per a la ce- el nostre cas, del Govern de la Genemarca.
ralitat—o be si era mes convenient
Separadament feo una descripció llançar-se a una revolució que perniode la subcomana. Vall de Cardós, de tés un pacte entre els diversos nuclis
gran atractiu per la naturalesa i pel que, voluntäriament, estiguessin distipisme de les seres agrupacions hu- posats a anar a la Iluita.
manes, i indica la importancia de la
La importancia de les intervencions
vila de Tírvia, per les originals cone- i els problemes plantejats obligaren a
truscions, per l'estratègica situació deixar per a dilluns vinent, a les deu
corn a centre del Pallare Oriental i del vespre, la continuació d'aquesta
lloc d. acces a ,'esmentada Vall. Re- primera conversa-polemica per tal de
sala la importancia de la regió la- precisar, en unes conclusions que es
custre de Tabascan i Lladorre, amb faran publiques, el resultat de les demes de vint ¡lace presidits per lev- liberacions que s'aprovi després d'esserle Certescan, el mes gran i_els Pi- coltar ei parer de tots els que assis:creas.
teixin a racte. Aquestes primeres con_
El doctor Bordas collaborà a la con- teixin a Facie. Aquestes primeres conuns
suggestius
iilms
exhibint
ferencia
clusions es reieriran a la primera proco els quals es pogueren admirar de- gunta de renc,uesta: iCreieu en la
Eclosos paisatges pirenencs, i arnb possibilitat de la independencia de Caunes paraules d'elogi per al Pallars talunya? Seguidament cerrarle a dises dona per acabat lacte, essent inca entir el segon punt que diu: En cas
ielisitats ambdós conferenciants.
atirmatiu, com restruturarieu?
Assisti a lacte una representació
Aquestes converses-pclerniques eón
del Centre Comarcal del Fallare.
de carácter públic.
l'Ateneu Popular de Gracb. Conversa sobre les possibilitats de la independencia de Catalunya. — Dijous
tingue llor a l'Ateneu Popular de Gracia la primera conversa-polémica oreanitzada a base de les conferencies
-Janunciades pels diversos oradors poi socials que fine avui han pres
rail en l'enquesta oberta sobre :es
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EL MISTERI CARNERA

"FOKKER EC1207 arribà
AMA" amb correu, mercaderies i
9 passatgers.
A les 710 sorti l'avió "ROHRBACH D-1297" tmp a Estutgard,
amb escales a Marsella i GineLA PUBLICITAT, que garanteix
bra, amb corren, mercaderies i
l'absoluta autenticitat d'aquest repor10 passatgers.
deis* a l'entera responsabilitat
tatge,
A les 930 sorti l'avió "FOKles repercussions que
KER EC-PPA" cap a Madrid amb de Lion Se
pugui tenir el que hi revela emula
corren, mercaderies i 3 passatles
apreciacions
i conseqüències
que
gers.
que en dedueix el seu autor.
Base Aeronaval. — A les 1215
sorti l'hidroavió dalia "I-BLEO"
cap a Marsella i Roma amb cordel friement
reu, mercaderies i 6 passatgers.

Revelat per LEN SEE manager que fou de l'ex-campió del món

de les nostres amistats Ibas-len anat
a visitar, entre altres Georges Carpentier i el celebre eampi6 motonäutic
Esse Don.
La immensa arena era plena a vessar. El total de les apostes desi sta as.
colín una adra astronómica, perque
Primo era l'idoi de la innombrable
colònia italiana de Pensylvänia.
Estava cert que s'intentaria una
martingala qualsevol per fer-nos per.
dre, i jo estava alerta.
Els guante, les benes, fine les coguilles
havien estat elegides de cornil
publieat akir
acord a l'hora del pesatge, en presencia del president de la Federació
Continua explicant-ihi el comba amb
local , i l'hora del combat s'acostava.
Primo acabara d'embenar-se les
el iteare Clark. Durara d'aquest bocamans, quan heus aci que entra a la
Els Centres Regionals de Bar- dor, gran" que no Camera, Liar:
llotja
un horne amb un braçal a la
les
tenia
toles.
Gcneralment,
els
celona, amb motiu de la testa Sic no
mantea.
patronimica de Galicia, han or- Keares tenen, cis braços ltirqa, i
—Sóc delegat de la Comissió de
ganitzat una revetlla benèfica aquestes condicions resulta un Sic dificil
Boxa —cm i vine a reate
jet- el paper de campió.
per al dimarts vinent, al Pelle
si tot está en regla.
Quc, tea sue reirf Dones que Clarck,
Espanyol del Pare de Montjuie. tot i hourr-se aringut a perdre, pegis a
—A la vostra disposició.
—De moment, aquestes benes no
Cadascuna de les entitats regio- Carnero art rep o l'un amb ¡'esquerra, i
eón reglamentarles —comença—. Cal
nals hi aportará un nombre de li Jiu un ull de vellut magnifir, que se
que se les tregui.
les seves danses i cançons HM- li infla dessnesuradament. Carnero esla—Peró si el. mateix president les
ques de llur pals. Hi hatira, va desfiguras, nairebé esl`antris...
Ira edades!
Tot i clisé, el gegant eslava snob trandones, aires morcians. andalu—Mentida!
sos, gallees, valencians, arago- quil, i digne al sets manager que al round
De seguida vaig veure de que anatiesos. asturians i castellans. Hi seqüeus enlIcstiria el nerme, eNo se li
va.
Si m'II° prenia a la valenta, em
collaborarä tarnbe l'Esbart de acudí, desliares, al metge oficial de fa
faria detenir per qualsevol polla amic
Comissió de Basa que aquella inflo.
seu, i ja em veia Primo sol al sea
Dansaires Montserrat, que inter- de l'ull era una
bossa de sang, i roles
secó. Vaig resoldre mio desear-une aga.
pretará ballets catalans, i la (m- Murar el combat
far en el parany.
illa "La Popular", amb sardanas,
.4 pres.: de lían Sir, accedí a eones—Les calces tampoc són reglgmen.
A mes se celebrara un ball de dir-fas fimi round. 1 ter son, Cantera,
täries; les heu de portar morades.
gala i seran engegats globus i en el trattseurs d'acinesia represa tu aranCal explicar que als Estala Units,
seguir tnFneer Clarete. !jan Se'e no sal,
un castell de roes artificials.
les Federacions donen als adversaria
mi?. atribuir la desfeta. Si a ritsJ fas
la tria entre dues calces de boga: unes
durament toral o be a 40 va sentir
de negres amb franja vermella i unes
Durant l'estiu preveniu-vos ¡Vela Acs Carnera, ei, vetee't
antb aquealtres de morades. A l'hora de pesar,
lla
bola
enorme
a
nilt. El bo del ras
la sort decideix i a nosaltres ens bacontra Venteritis
és que es trartara cetina hossa i
ria tocat el color negre.
no de sana. Aquest error del metoe
—Perdonen, però us equivoquen —
Una slmple elevació de la tempera- ro tilcat en 2.500 franca, a sigui toa s'Oralo fer jo, ami" deliberada dolce.sa—;
tura, una petfia disgressió en el re- lor:.
el moral ha tocas a Godfrey.
El " combat"
Destruls Pases? conthat, Cantera n'eeina és suficient per a despertar rac—Es fals. No pujareu al ring amb
cid nx:va dele microbis que intitulen feetssa dns niés:
antb Churk
aquestes calces. Sien:restara, maleoEl
matx
Camera
6odfrey
en rintesti i produeixen una crisi m'in . a Sant
Cernera
Bearcat
Wright
i
amb Lion
vos les benes,
d'enteritis. El regim, encara en els Chevalier, a Oakland. El del primer un
En aquell instant entrà a la Bestia
El lector potser es sorprendrà de el nostre amic Bill Duffy. Amb un
Un matx de boza, fins i tot combimes severs, dificilment te exit en archar al secos: round amh k , o. senaquesta afecció.
sacional. Winquin, e,t rebre el top, se nat per endavant en els minims de- constatar que al cap de dos mesas cop d'ull veié que hi havia alguna coEn canvi s'obtenen excellents re- les roniurnina lee a ',a guar da y nnnt les talle, assajat amb la mes gran atendió, de la deplorable experiencia del com- sa que no Ilaurava dret i em preguntó:
bat de Cernera i Chevalier a Cal:sultats prenen la BOISSON BLAN- e ,'"des i reitra fern del rin g.
—Que vol aquest senyor?
5.ie presenta sempre un cert coeficient de
perill en cal de l'element imprevist lumia, jo hagués pogut acceptar un
CHE de l'ABAT MAGNAT. Dotada
consenfa aicri: era un veritable
—Diu que és delegas de la Comísque sempre és de temer i les conse- altre combat de bona fe. M'hauria ha- ele; i ens vol fer canviar de calces
d'enero:es microbicides excepcionals.
anuesta beguda. neteja indefectiblede benes. Tot això em fa pudor de
El de rte.:ene, fou sitscer. Corn,-r,, qüencies del qual sin impossibles de gut de desenganvar definitivament
dels cornbats d'aq-uesta mena, i no socarrina
preveure.
ment els intestins de tots els seus el assany& s‘ers5 desPris d'un senuif
Aquest imprevist es una mena d'es- obstant el que virem concertar amb
microbis. En pocs dies cessen d'ésser Metas. Per tal de unidr el rastros,. lo,,
—Vós, company —digué Bill Pufpasa de Damocles de dos talls, l'un Godfrey no bou pas una cornbinació. fy girant - 5e al suposat delegat—, em
anormals. La disenteria, la el:arrea c.virettuat C0711 un "ricruS" descara!,
provocar
una
catastrode
susceptible
La
raó
d'això
és
doble;
primeranens.
i
en
general
totes
les
verda dels
fareu el favor de tocar el dos, i oro as
fe i l'altre, al contrari, origen d'inci- mena no tenia cap confiança en la torbeu.
p ertorbacions intestinals es resisteidents sensacionals que es surtas del paraula de Godfrey i tenia la impresPER A AVUI
y en a l'acció de la BOISSON FLAN—Sóc &lene oficial i as en (oreo
Yo so.lament--deien—el matx havia marc de les previsions mes: optimistes. sió ben clara que si em prometia de
CHE; alai ho testirnoneigen els nfils
tres pedres d'aixed
estat un chips, que una criatura de deu
El combas entre Primo i Bearcat catire al cinque round per exemple,
de rnilers de guariments. El fraseó per
—Us dono cinc segons per fer-vos
Casal d'Esquerra Republicana de a fer un litre val 3 . 20 a totes les anys hauria descobert de seguida, sinó Wright a Omaha (Nebraska) és un seria mole capaç d'enganyar-me, D'al- fonedis, i us ho dic de deba. En, dos.
que Cantera havia rebut una d'aquellcs divertir exemple del que jo en diria tea banda, després de la sensacional
Sant Crervasi. (Esdevenidor, 134 ). — farnbcies.
tres...
correccions que fan epoca en la carrera "rimprevist venturós".
serie de victòries de l'italià, era segur
A les 22, Miguel Santal6 donará una
—Vaig a fer-vos detenir...
d'un pugilista.
conferencia sobre el tema "La mino\Vright era un negre temible, gai- que el rnatx amb Godfrey havia de
No acaba pas. Un magnific croixet
Primo
estava
desorganitzat,
indignat
i
potent
com
George
ria d'Esquerra Republicana de Catarebé
tan
feixuc
i
produir
un
ingrés
de
tal
magnitud
que
Aviii linea lloc al Maricel
d'esquerra l'havia estés a terra amb
Godirey, un d'aquells gegants de co- la part corresponent a Carnera passa- tres dents rompudes.
lunya a les Corte de la República."
Park un grandiós festival a pro - fastiguejat de tanta mala fe.
Per consolar-lo i plantar cara a la lor tan nombrosos als Estas; Units ria de segur del milió de francs.
El seu vencedor el portà a un a l lot
fit de l'Hospital de la Creu Roja
formidable gelosia, a l'extraordinària
tot i capaços de batee els rnillors
Per a in boxador que, després de
arnb la nostrai -jaqueconsiiv
i le la Brigada de la Crell Ruja hostilitat de les quals jo veia que seas que,
pesos forte blancs, guanyen dificil- tot, co era sind un novici. no es podía el tancä ambo clau.
Espanyola, amb la cooperació de lela objecte, altrament inevitable de ment la vida boxant, justament per—Va
per
vós
--ern
digné Duffy—,
pas
menysprear
una
suma
tan
consiles bandes de música, tabals i tot atleta i de tot artista la popularitat cute eón temuts i, per tant, posats a
derable, i altrament jo sabia que Geor- aquest hon borne trigarà deu minuts
cornetes d'aquesta institució. i els ixits del qual provoquen la male- rindex dels managers eixerits.
ge Godfrey feia mesos qu e no hav!a a retornar-se i durant el gran combar
No m'Irania costas gaire posar-m'hi tingut cap combas de debb,
Marques de Comillas" amb pas- Ultra l'extraordinari funciona- dicencia, vaig adopar aquesta divisa
s'havia no el vindra, a obrir ningú,
d'acord i assegurar al nieu poulain engreixat, s'havia tornas massa feixuc
satge 1 carrega general, cap a ment de totes les atraecioes àrab tan irinica i plena de filosofia:
una victòria sense perills, perque un i massa mandrós per a posar-se serioen
amiest
pare,
a
les
"Els
gossos
borden,
la
caravana
installades
Cristóbal, de la Cia. Transittlansimple percentatge normal sobre una sament en forma. Era de tota evidotze de la nit tindrà lloc una panca."
tica; el "Ciudad de Mahón", amb
Quants de gelosos no han hordat al entrada evidentment considerable do- dencia que un vell boxador com ell
fantástica cavalcada a la Ilutn
passatge i carrega general, cap de les torxes, en la qual les bri- nostre pas per tot el món, en el nos- nava a Wright la segaretat de cobrar !savia de considerar el gegant
E/ text d'aquest reportatge ha estat
a Maó; el "Ciudad de Barcelona'', gades de la Creu Roja portant tre cami, nl llarg daquesta ruta se- la hosca mes elevada de tota la seca com un debutant sense cap mena d'ex- escrit en francés per Leen Sea i tracarrera.
guida per nosaltres infatigablement,
amb passatge i carrega general,
periencia i que no perdria un moment duit per Enriqueta Manye.
torxes enceses recorreran tot el sense descoratjar-nos isba sernpre
Ern caigué, perd, alguna insisten- per entrenar-se, convençut que el seit.
cap a Palma, Uds dos de la Com- pare, des de la porta alta fins
Copyright by Opera Mundi LA PUcia per decidir el gegant negre a ac- cena per k. o. abaste de la segona
és
rúnic
que
cara
a
un
fi
que
ens
panyia Transinediterränia; Fila- toles les terrasses, forman,. ni, importara: El Tito!.
BLICITAT.
ceptar una derrota per k. o. Deia represa.
lib "Sabaudia", arnh turistes i el teniunt de mes de 300 individus.
La caravana ha passat, el fi ha es- ell que no havia anat mai a tersa;
(Seguied.)
Per() un borne afeixugat pel greix,
.seu equip, cap a ‘'alencia, de la El Funicular de Montjuïc fun- tas assolit, els lladrucs es perden en s'avenía a perdre per punts, per falta,
de qualsevol manera, però no en una per cientific que sigui, estä absolutaS. A. E. d'Empreses Maritimes; cionará fins a les tres de la ma- la Ilunvania.
ment
impossibilitat
de
combatre
més
forma rnassa decisiva.
l'anglès "Samaria", amb passat- tinada.
de quatre represes a un tren ràpid.
Però la seguretat d'una compensa- Calia, dones, que Primo no tos posat
ce i el seu equip, cap a Palma,
Desqualificats
ció de molts milers de dòlars, una le. o abans d'aquest limit per tal
del senyor Tomas Mallo! i Bosch.
Els que aneu a Paris
L'endeina m'assabentava que s'ha- veritable fortuna, esvai finalment les d'assegurar-li la victenia.
El Consell Direeliu del CADCI
Vela. — El pailebot "Carmen",
via de celebrar una sentid especial seves darreres reticències, i ens posaNO OBLIDEU
fa
present
a
tols
els
socia,
que
Curtiera,
tot
i
tenir
poca
experiert. .
amb córrega general, cap a Palde la Comissió de bo y a de San Fran- rem d'acord per un k, o. al quart
ja era en aquell temps rnolt mique trobareu
ma; el pailebot "Casandra", anda Innen el dret, que es un deure en cisco per jutjar-nos. Esperara, dones, round, segons totes les regles de l'art. llor del que Godfrey podia suposar.
Aixi, dones, en el minut de repós
Córcega general, cap a Alacant; Pis moments que travessa el Cen- que em cridessin, però amb gran sorEstava, és clan, a cene quilegnetres de
la goleta "Carmen Picó", anth tre, d'assistir a la Junta general presa nieva no vaig rebre cap convo- que precedí la quarta represa, vaig poder resistir un Goclfrey en plena
PUBLICITA9
dir
a
Primo:
ordinaria
de
la
Seccid
Pernianent
catdria,
Malgrat
tot,
vaig
altar-anea
el
cärrega general, cap a Maó;
—Escolteu-me bé: Atacaren lurio- forma, perd, tal con/ he explicas,
a tots els quioscos dels
d'Esports
i
Excursions,
que
tinal
local
de
la
Comissió
perque
ror.
aquest
no
era
el
cas;
el
negre
es
troamb
Córcepailebut "A. Oliver",
drä lloc avui, dissable, dia 21, a ganitzador in'havia anunciat aquell sament; pegueu sense parar de dret bava en plena davallada i, encara que
Grane Boulevards, de la
ga general, cap a Porto Colon,
a la mandíbula i mireu
les den de la vet ha de primeea mati mateix que la bossa ens havia i d'esquerra
Place de la RepublIque a
tocar una vegada just a la punta cil ho sembles, havia d'ésser rnolt fäen.nvneatäria, i a dos quarts estat confiscada, i jo volia saber per de
a
un
Cantera
en
plena
forma,
de la barba. El combe &acabara.
la Iladelalne
rapid
de
cantes,
rnovent-se
continuaen les que. A les quatre ens vaig presentar
d'onze
de
segona.
Com
Habituat a obeir-rne cegament, Cat- ment i no acceptant mai la batalla,
MOVIMENT D'AVIONS
a la Comissió, que ja estava reunida.
a nt e r i rus Juntes generals, podran
A la Place de la Rastlila
El president em cebé a la porta de nema entra en batalla amb energia; d'aguantar auatre represes sense pas•
prendre part en les votacions per la sala del consell.
alguns directes i croixets d'esquerra
AHIR
sar un moment de perill. Aixó era el
A la Place de SaInt-1111chei
a ciirrecs fins al número 20.347
—No us he convocas pas —em foren collocats amb més violencia que pot de la confitura, i una bossa d'un
Aeròdrom de l'Air France. — inc tus iva m ene.
precisió i la dreta del gegant es Ilan(costat litletropolltä)
digne.
miliO
de
francs
justificava
arnplament
Prueedent de "(ilusa, a les 634
—Es veritat —vaig fer jo—, ;però ea a fons al cos.
el
Ileuger
risc
que
corrb.
Al
Boulevard Sahnt -Allehel
Tal com ja he explicat, el braç dret
arribó amb curreu, merno esteu retmits per jutjar-nos?
I encara que ja semblava demosde Primo era una mica encongit, el
Al Boulevard Sebastopol
—En efecte.
e:Hierres i 4 pa.seatgers.
Es fa saber als esperantisles
d'una manera irrefutable que ca—Dones si és aixi, senyor presi- seu punch feixuc i potent no possela trat
Procede/a de Marsella, a les que desitgin prendre part al
aquella qualitat de la qual depèn l'e- da un dels raríssims comhats sincere
1 a tots els grana quioscos
6 . 30 arribis l'avió ansia correo, Congres Esperan' i si a de BAT, dent, és costum d'escoltar les perso- ficacia, aquella sequetat que produeix disputats per Cansera s'havia acabat
a les quals es jutja. No m'heu
de Paria
mercaderies 1 sense passatgers. que tindrit Hoe a Valencia dorant nes
invariablernent
amb
una
desqualificael
k.
o.
de preguntar res?
ció, cree que tinc excusa d'harer
Proceden!, de Casablanca, a lee els dies 3 al 8 d'agost, que la
—No.
Malgrat els seus cent quilos, Wright gut la confirmació definitiva d'aques1135 arriba l'avió amb corren, caravana barcelonina surtirá el
—Dones jo, senyor president, he de fou projectat contra les cordes cont
iniversemblan t paradoxa.
mercaderies j 1 passatger.
dijous dia 4 d'egos!, a les vue, fer-vos algunes preguntes i us prego per una catapulta.., i aleshores l'ele- ta Els
esdeveniments marxaren enteque
cm rebeu.
ment imprevist entra en joc.
del
l'avió
cap
a
vespre,
12311
bullí
en
el
A lee
vaixell "Ciudad
rament
d'acord amb totes les previ- A LLORET DE MAR
Per l'impuls d'aquella massa cons- sions; l'Olores
1 gairebé a la torea vaig entrar a
Tolosa amb correo, mercaderies de Valencia" i tornara de Val è npassà de alarmo rld.
(GIBOSA`
cia el dimeeres dia 8, a les set. la sala del consell. Hi hacia tots els ciencosament multiplicada pel quadrat tare; a Primo li correspongué més
sense passatgers.
A les 1228 surtí l'avió cap a El prosa, d'anada i tornada hom ei membres del comite, periodistes i uns de la velocitat, les condes cediren i d'un milió de francs; pel que toca a CLINICA MENTAL "TORRE CAM POIRA"
els quatre peu-drets del ring, insufiquants testimonis.
la catástrofe esperada, es Presenta, ser a nimias nerviosos. maritata I tostMarsella amb correo, mercade- ealcula en unes 12 pesseles. Eis
—Sen yors —vaig dir—, estic a la cientment travats, caigueren tots a la
ramsns. reieran 10 Melge dIrector - reslque siguin inscrits al Congres vostra disposició pesque m'interro- una. Wright caigué fora del ring per inevitable, pese) en la forma més sor- nent: DOCTOR M. RERNAT
res j 4 passatgers.
I CARRERIS.
prenent.
A les 643 surtí l'avió cap a rebran del Comite una tarja per gucu.
damunt de les maquines d'escriure
Per a Informes, earceru-soa a lit maulee
Lr
rimo,
com
de
costum,
s'havia
enCuruca o a 1S1110ELONA, els tuyendres,
—No creiem pas... —em respon- dels periodistes del primer rengle.
Casablanca amb correu, merca- tal d'obtenir, en viatge de ferInstantàniament, el negre s'adonà trenat fermantent al camp de rarnic a guarra a set Os la tarda, a la PlaCII
rocarril, per anada ¡ tornada, el gueren.
deries j 4 passalgers.
las 'C 'culp a 'ipc d unesi ap
—1 Isé, dones, null fer-vos algunes de l'oportunitat que se li oferia d'e- Gus Wilson, a Orangeburg, on malles
descompte d'un 40 per 100 enAeròdrom de l'Aeroniutica Na- senyant la tarja en el inotnent preguntes i us prego que me les res- vitar el k, o , i el deshonor dels deu
pongueu. Primer de tot, tenit, algu- segons fatidics desgranats per l'àrbival. — Prucedent d'Estutgard, d'adquirir el bitllet.
na acusació a fer contra Camera?
tre a les orelles del vençut postras.
anda escales a Ginebra ¡ Mas—No —respongué el president, desDesprés de tot, no era pas culpa
sella, a les 1748 arriba l'avió
prés de consultar els seus collegues. d'ell si el ring havia estat demolit,
-110HRBACH D-1297" amb cor- ISOBLES LAMPARES
—En tenia alguna contra mi?
i
no
li dalia sinó, donades les cirreu, mercaderies 3 passatgers.
PREUS REDUVI
—No.
cumstancies, pujar al ring un segon
Procedent de Madrid, a les PALLAROLS - P. de Gracia, 44
—Aleshores, ¿per que ens ha estat massa tard per veure's declarat out,
confiscada la bossa?
per() out dret, disposat a combatre,
—Us sera pagada —respongué el no vergonyosament batut. Ningú no
esfe.444.444, •444400..4444.444+.4414444404404.4041441+44+0 president després d'una considerable hi podia tenir res a dir,
vacillacid.
En cornptar el quart segon, Wright
—Molt bé —vaig replicar—, això és es desfeia penosament de les cadires
tot el que volia saber.
que havia desballestat en la caiguda.
MANIGA CURTA
COLORO DE MODA
L'endemà, els diaris anunciaven que El que feia sis, provava de pujar al
Carnera i jo haviem estas desqualifi- ring lentarnent, buscant endebades les
EL AHUMA ASSORTIMENT
cate i suspesos sine die a Califòrnia, cordes absents per enfilar-31i. El que
EN SEMIFIL, FIL 1 SEDA ARTIFICIAL
i cut s'anava a fer una demanda pes- fria vnit, estava agenollat a la part
NEN, DES DE 410 PTES.
que aquesta penalitat ens ins igual- exterior del ring. En cantar el deu
SENYOR, DES DE 4 PTES.
:nene aplicada en tots els atún Es- encara no Obvia acabas d'alear.
tats.
Nontés esperara l'out decisiu, deEl més cómic de la qiiestió és que finilla i irrevocable per precipitar-se
7 - PLAÇA UNIVERINTAT - 7
vuit dies mes tard, amb l'amenaça damunt del seu rival, mentre l'àrbid'un preces, la bossa ens era pagada tre, amb un gest peremptori, els lacia
- PORTAL DE L'ANGEL -

Resum

NOTICIES SOLTES

Deixo que el lector jutgi aquesta
manera de procedir. Si irem culpables, el primer deure de la Cornissió
era de confircar-nos la bossa. El fet
mateix d'autoritzar l'organitzador a
liquidar-nos-la rolla dir que el match
baria estat sincer. Per tant, la desqualificació era arbiträria i profundament injusta. Altrament no havia de
produir cap efecte, car durant els cinc
/tiesos següents, tot i desqualificat,
Primo no va fer rnenys de nou combats.
Bate successivatnent Sam Baker al
primer round a Portland (Oregon),
posa k. o. Christner a la quarta represa a Detroit, Bearcat Whright al
quart round a Omaha, guanyà George Godfrey per falta a Filadelfia,
Georges Cook a la segona represa a
Cleveland, a Atlantic City en tres
rounds posi fora de combat Bertazollo, en dos Pat Me Carthy a Newark, i en quatre rounds Jack Gross
a Chicago. Finalment s'acata amb
Jim Maloney a Boston.
D'aquests nou combats dos foren
sincers; tots dos, peró, ens ocasionaren seriosos disgustos amb les federacions interessades.
Els altres set fosen simples exhibicions que satisferen tothom. No cal,
doncs, que hi fern cap comentari.
M'acontentaré a descriure els cornbats Carnera-Bearcat Wright, Carnera-Gocifrey i Carnera-Maloney. El primer, tot i estar combinas per endavant, es disputa de la manera mis
imprevista i mes curiosa del món. El
segon, con' gairehé tots els combate
sincere de Prio, s'acaba amb una desqualificació. L'últim no va ésser gaire més afortunat; Carnera, que havia
ohtingut una victòria indiscutible per
punts, es veié privat d'una decisió que
indiscutiblement mereixia.

El director del combat, peró, no
pronuncia la paraula esperada. Continua comptant tranquiliament: once.., dotze... tretze..,
Ara digueu-me: /de tots tres, de
Wright, Primo i jo, qui baria d'ésser el mes atabalat?
L'element imprevist acabara de manifestar-se violentament, a la impensada, entre aquest dese i orn'e segon.
Tots tres haviem oblidat completament que els reglaments de boxa de
la Federació d'Omaha estableixen unte
en cas de caiguda d'un dels adver s aris fora de les cordes, l'àrbitre li contare fins a vint segons, i no pas fins
a deu, per donar-li temps de tornar
a pujar al ring i reprendre el comba!.
El final de l'encontre fou epic. El
negre es velé obligat a sortir d'entre
Ventortolligament de les cordes i de
continuar el combat amb radversari.
Primo, que no sabia de que anava,
m'interrogava amh la mirada; pesó,
es clar, jo no podia sinó assenyalarli que confirmes el combat igual que
el negre.
homes de bona volamos. a raó
de dos per cada angle. maldaven per
mantenir els quatre suports verticals;
cada negada que els 120 quilos de Canneta augmentats per les 200 'llores
de Wright arribasen a les cordes insegures, els vuit bornes eren projectats al mig del ring en les postures
més cámiques. Comptant rirbitre i
els adversaris, hi llagué moments que
hi havia vuit homes entre les condes
poc tivants; positivament, alEle semblava una batalla. Era prodigiós. Calla
acabar, però, Primo etzivä un darrer
uppercut, Wright rencaix à de mala
gana a la mandíbula i a l'últim caigué
pels deu segons.
El palie havia assistit a un deis
matxs mes emocionants, més moguts,
mes espectaculars que es recorden a
Nebraska.

i‘i a r I. l'Aire

SEMAFOR DE MONTJUIC
Observacions rneteorolbglques:
A si ixent Vela a l'E. flutx, cerele semicobert; S. fresquet, cel amb cirrus i boritzons
b .a irosos, i a sol ponent S. S. O.
fresc, mar marejada del S. 0. i
ei cercle queda boirós.
Baròmetre, ;51. — Termòme tre, 26.
Moviment de vaixells a posta
de sol. -- Demoren a l'E. una
.lela que y a en pupa. Pel S. un
ailebot que pasea a llevant i
una balandra que passa a ponent,
i al S. 0. una pulsera goleta i
pailebot que van de bolina, ¡ un
pailebot a motor que ve al port;
de vela tialina tres falutxos vers
diverses direccions 1 dos vers
aquest port.
MOVILIERT DEL PORT
Vaixells entrats. — Le Reykjavik j escale. amb bacallà, el
vaixell msruec "Vard", del 8e//yor
Successor de H. Enberg; de Liverpool, el motor aegles "Pinto",
arub carrega general, deis senyors Mac Andrews i Cia.; de
Gefle, arnb fusta, el vaixell darles "Nancy", dele senyors Talavera Filie; de Londres Tenger, amb 513 passatgers i el ecu
equip, el vaixell singles "Saniara"; de Genova amb passatge i
geenral, el vaixell italiä
'Franca Fassio", tots dos del
:enyor Tomas Mallo! i Bosch;
Mil(), el vaixell correu "Rey Jairae 11 - , amb 93 passatgers i cärrega general; de Patina, amb 175
passatgers i eórrega general, la
inotonau corren -"Ciudad de Barcelona", tots dos de la Compaäyla Transniediterrania; de GiJcin. amb carleó, el vaixell "Euz3era".
Vela. — De Felanitx, cmb carrega general, el pailebot "A. Oh'er"; d'E:vissa, amb carrega general, el pailebot "Pedro"; de
Maó, amb desferres, el pailebot
"San Antonio".
Vaixells Bonita. — Distancia
n avegada deis vaixelle que han
surta: foca d'huritz0 es troben
l'italià "Paganini", ari fn carrega general, cap a Genova, del
seeyor Emili Carandini; l'alei nany "Livorno", amb carrega
general, cap a Sant Feliu; dels
senyors Baguen, Husche i Marti n; els espanyols el "Jaime B." ,
arnb potassa, cap a Gandia, de
s), P. Oliver. Capo; el corren
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lentbol
L'asaemblea de la Federació
• Espanyola
•
L'estructuració dels Campionats per Federacions i el
Calendari de Lliga
Sant Sebastià, 2 1). — Ahir continuaren les sessions de l'Asemblea Eseanyaal de Futbol.
lal Comite Nacional presenta ia proposta d'estructurada del lutbui per a le
próxima temporada, i acorda, en dettNativa, que es constitueixin cine grups
> auper regions", integras cada en
auests grups per cinc clubs en la seguent forma:
Grup primer: Celta, Deportar de La
Coruña, Valladolid, Oviedo, Sprting
pie Gijón, Avilesino o Racing di 1-esrol.
Grup segon: Racing de Santander,
togrofio, Saragossa, Madrid, Atnletic
ae Madrid i Deportiu Nacional.
Grup tercer. Athletic Club de Baba),
Arenas, Alavés Donasua, Unto d'Irar
°muna.
Gz up quart: Barcelona. Espany01,
eabadell, Jupiter, Girona i
Grup cinquè: Valencia, Sevilla, Mariela, Llevant, Betis i Hércules.
Aquests cinc grups s.:Al els que l'Assernblea ha denominat de "6.4er-re
giona".
Es disputaran els eampionats, i cada
grup de super-regió" classificarà dos
equips per al Campionat d'Espanya. Serian, dones, deu clubs els que surta-al
deis grups esmentats per prendre part
en la maxima competició.
El nombre fans a 16 es completara
per maja d'un torneig entre els clubs
zuilior classificats en les reepectives regions.
Els 30 clubs que componen les cinc
"super-regions" es dividiran, dorares de
transcorregudes les deu dates del; campionats regionals en tres grans grupa,
a saber:
Primer: Els dotze aquips que (armaran la I Divisin de la Lliga, que aún:
Madrid, Athletin Club de Madrid, Athletic Club de Bilbao, Arenas, Dura:mis.
Racing de Santander, Oviedo, Valencia,
Sevilla, Betis, Barcelona i Espanyol.
Segon. Segona divisió (zona Nord):
Osasuna. Logroño, Unió d'Iran,
Valladolid, Sporting de Gijón, Avilas,
Coruña i Celta.
Tercer. Segarla Divisió ( zona Sud),
Marcia, Hércules. Llevant, Valencia,
Saragossa, Sabadell. Girona i Badalona.
Els vencedors craquests dos segons
grups pasearan autornaticament a ocupar els darrers llora de la I Disió, i
baixaran de eategoria, naturalment, elt
¿os darrers classificats en el primer
grup.
Els campionats de Lliga es disputaran en 22 dates, i començaran el as de
novembre. El calendari es el següent:
25 de novembre. — Barcelona - Ares
nas; Madrid - Betis; Racing - Donastia; Sevilla - Athletin de Madrid; Ath
letic de Bilbao - Oviedo, i Valencia Espanyol.
2 de de serta re. — Arenas • Valencia;
Fletas - Barcelona; Donastia - Madrid;
Athletin de Madrid - Radar de Santander; Oviedo - Sevilla; Espytyol Athletic de Silban.
9 de desemhre. — Arenas - Betis:
Barcelona - Donaatia; Madrid - Athletic de Madrid; Racing - Ovie4a; Sevilla - Espanyol; Valencia • At t aede de
Bilbao.
16 de desembre. — Beis - Valencie:
Donbs tia - Arenas; Athletin de MadridBarceloita; Oviedo - Madrid; Espenool - Racing.
23 de desemhre. — Petis - Doaaetia;
Arenas - Athletin de Madrid; Barceea
na . Oviedo; Madrid - Espanyol; Raring - Athletic de Bilbao; Velaría Sevilla.
30 de desembre. — Denastia • Valen‘ cia; Athleec de Madrid - Bet's:
Oviedo - Arenas; Espanyol - Barre t ana; Athletfe de Bilbao - afadr al; Sevilla - Racing.
6 de gener. — Dnnastia Athletin
1.1adrid; Betis Oviedn; Arenas - Fspanyol: Barcelona - Athletic de Bilbao; Madrid - Sevilla; Valencia - Racing.
13 de gener. — Athl etir de landrid Valencia: Oviedo - D reassia; Em.anvnl - Betis; Athletie ae Bilbao - Areca': Sevilla - Barcelona: Recala Madrid.
Cl d ia 20 de gene r as alta reseeea.te
per al partit Espanya - Franea, que se
celebrara a Madrid.
27 de gener. — Athletin 'le Maaria•
Oviean, D ena• tia - F.seanyel; laeti 3 Athletie de Bilbao; Arenas SesPla:
Barcelona -Raring; Valido - atsdral.
3 de febrer. Valencia ()vasca,:
Espannol - Athletic de Madrid: AtItletic de . Bilbao - Dnnastia: Seville - Be-
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tis ; Racisig - Arenas; Madrid 105*.
su de febrer. — Oviedo - Esaanyol:
su
Athietic de Madrid - Atbletic «le Bilbao; Donästia - Sevilla; Betis • Ic.cing; Arenas - Madrid; Barcelona Valencta.
La data del 17 de febrer es reserva
eer al partit Alemanya • Espanya, oue
es jugará a Alemanya.
A partir del aa de febret es jugaran
els partits de turnada catre els clubs
eamentats, pera fent canvi de camps.
Una cegada acabada aquesta competició es jugaran en set dates et s campionats de la Copa Espaaya.
Com indiquena l'anterior proposta ha
estat presentada pcl Comité Nacise . al i
aprovada. Els representants dele eluaa
que ¡arm en par t de les diviaiuee interior; proposaren, i fou rebutjat, cre iorniessin part en cada ata d'eres deu
clubs, 1 que juguessin el; uns cutara els
altres.
Fis jugaran tambe des partes. mes
imernacionals en dates a amb naelea,
encara no designades.
El senyor Canyelles, represeutent de
l'Espanyol, proposa que se Sullizitia
lee Companyies de Ferusarrile uea rebaixa d'importancia per a jugadurs
aeorepanyants. en igual berma, o seasaltres eaMaui, que ho tenen
clans; per exempla: França, que a
una bonificació dei 75 per loo KoLze
el preu de tarifa.
Li contesta el senyor Rasch, i t i digné que ja fa temps que s'haeien inicia t aquestes gestions, per be que fui%
a la data no s'havia pogut aconseguir
res de pràctic.
El senyor CO5510, de la Feierasia
Cantabra, protesta de la radia e ia de
determinats partits, que perjudice els
irteressos dels clubs. Els assembleistes
e3 mostraren d'acord amb el senyor
Cossio, i es prengué la decisió 'Vacansellar bis els clubs que procusin eviter que això passi.
Finalment es ratifica la confiança
l'assemblea al seleccionador necia/mil senyor Anudes! Garcia Saltear, dura manera expressiva i contundent: tots els
delegats, en peu, dedicaren una calcan,
al senyor Garcia Salazar, per tal de
premiar la seva exulten tasca en la
gesta futbolistica de espassyte en
e! Campionat del Man d'Itàlia.
A conti005ci6 el president del Concite senyor Garcia Duran presenta n a dimissia. Fou suspesa l a sessió pti: cinc
minuts, i en aquest tate/ val de termas
les gestions realitzades foren is t olicar es que els senyors Garcia Distan,
Palacios i Oliver retiraren llars clients.
tinos, i es reintegraren als seus loes,
cnniig de grans ovacione.
L'Assemblea de Futhal es duna per
acabada.

La

navegació aèria

El factor velocitat és 'Vessencia
mateixa de l'aviada. laefecte montentaniament romantic de la conquesta
de l'aire, de navegar en un nou anobie p t, per si sol comptaria ben m'a
en Taeronautica, considerada com a clem e nt incor p orable a la humana economia. Peaser nomes com a valor
estrategic o Saetae en les activitats
auerreres. el fet de sobrevolar la terca,
i dominar des de les grans alaaries
els combatents terrestres, pren pa•
sicions de primordial importancia. En
gairebé la totalitat deis altres asPectes, pera, la navegada aeria se s:tua
en lloc preferible per aquell factor que
esmentivern: la velocitat. Senil: la
atmerior velocitat respecte dels altrcs
si s tentes de transports, l'aviació oirriria als hornea uns serveis molt redults. i qui san si una forma exclusiva
d'espora einocionant i refinar, com.
oarable als esports ele neu o altres,
sera sense una seduccia general dc
cosa Utll altainent apruiitable.
Si aquestes ratiles són llegides
algun aviador, saben la sena inanediata protesta O almonya eStUP efa Cc: n3. Es comprensible, i mole mes per
Part nostra, que coneixem el malea<
iervor, com per als aviadors ens semlaa útil el sol fet d'elevar-nos i mirar
les coses des de dalt. Peró la realitat
és tota una altra. i per als honres de
l'aviada el mes gran orgull ha des ser Olie 'dar activitat, posada al servei dels altres Mames, sigui dc les
mes apreciables. Si els aviadors emb
llurs maquines no poguessin oierir
aquella rapidesa de transpon que cap
altra mecánica que no sigui aeronan-

AVUI, A L'IRIS PARK
La vetllada mixta organitzarla Per
Alegria Boxing Club ha cridat poderosament l'at.enciO. ja que, ultra els
cambats professionals. dels quals es
destaquen Martha campa') d Aragá,
contra el campió d'Espanya amateur
Wat, i el de Jet/alioli-Gil, els campions de Catalunya amateurs Vázquez
i Portillo comba-tran contra dos profeasionals classificats, encontres que
revestiran una gran importancia, per
quant són els darrers que efectuea
abano de sortir cap a Madrid a detensar la //ostra regia en els Carapionats d'Espanya.
L'ordre de la ve :alada es aguces:
En cinc represes, López-Manzana,
pesos lleugers.
En cinc represes, Vázquez-Gastan,
Inauguració d'una pista de tenis pe s os ploma.
En cinc represes.
a Martorell. — Densa, diumenge,
da 22. a dos quarts de cinc de la tar- pesos lleugers.
En
sis represes, els pesos mosca
da, "Gininistic Tenis Martorell". inaugurad la seva pista de tenis. Han Sinui-Espert.
En 'mis represea, Jonshon-R.
promes la seva collaboracid des:Meres:arta a fi q ue sigui u n gran esi1 pesos Ileugers.
En vuit represes, Martin-Blai, peles millors firmes tenistes del C, A. 1).
C. 1. de Barcelona i del Laica Tenis sos lleugers.
Club d'Eaparreguera.
NOTES DIVERSES
Diuen de Nova York que . Jeff
Dickson, tot seguit d'haver arribas a
Sindicat de Periodistes
aquella ciutat, sisa posas en contacte
amb els principals managers anieriEsportius
cano per tal d'escripturar per a participar a la propera temp a rada parisenca un veritable estol de boxadors
ELS "PREMIS MASFERRER" ianquis.
— El mata entre Candel i l'enero
/03 2 1 33, HAN ESTAT ADJUDICATS ALS COMPANYS CABEZA C 1 ja un les, i se celebrara primatement a Teetadi Rolland Carros, de
I CO DE TRIOLA
París. Candel, d'origen atrita, ha
No havent-se fet Tany passat l'ad/u- estat fins ara company d'equip de
presiden
Institut
pel
del
Prenn
dicanió
Marcel Thil, i es donara el cas que
honorari del Sindicas, sent cid Masierrer, si gineta Tunero passad a ¿osen un
per premiar anualment el millar
deis pesos mitjans Inés mereixedors
esportiu, aqueas any ha tingut Iluc d'ésser enfrontats al campa:. del man
conjuntament el fall del Jurat per alar— El combar entre Thil i 11 eroni
gar els premis corres/sesenta als auys se celebrará el vinent din 5 d'ago,t a
Marsella.
5 93 2 1 1933.
La tasca del Jurat, del qual formaven
— El filtn del combas Cernerapart els coneguts literata senyars Jasa Baer comeneara a passar a Paris a
Cabut 1 Amichatis, anda els nostres cana darrers del //lea actual.
— Eugeni Huat, cl pes gall franpanys Enes u Juncosa i Torrents i el
president del Sindicas. senyor Nadal, no cés trae ha fet una temporada tarea
ha estat gens faca donat el nombre i mediocre al seu pais, acaba d'embarqualitat dels treballs ja-esentats al con- car-se vers laeustralia.
— El combat que sdia de celecurs.
Hamburg enDesprés d'estudiats detingudament els brar el sanen die 26 aMax
Schinelieg
diversos articles presentats a cencurs. tre Welter Neusel i
ha
suscitat
molt
d'interés.
Aviat es
el Juras dicta el següent veredicte:
localitats per a
Premi Masferrer 5932. al cninpana tocaras a ia venda les
les
ciutats
impora totes
Manuel Cabeza pel sea reportatge "Es- essistir-hi
tants aaalemanya. Els dos boxadors
tampas de la Vuelta a Cataluña", pe- han assegurat que en el maneta del
llicas a "La Vanguardia": Premi alas- mate es trobaran en plena Irania.
ferrer r 333. al canean), Co de Triela
— Rosenbloona campie del Illän
pel sen article "Resenya dama cursa", dels mig-forts, posad en joc el seu
publicas a "La Veu del Vespre".
titol el vinent dia 55 cragost a Nova
Cordialment feliciten' els compartes York, enfrout d'Obin
Cabeza i Cus de Triala pel sets trion/f.
— (jirones, que es troba cumpletament restablert de le. molesties que
Ii denava el seis genoll esquerre, ha
reprea els seas habituals entrenas
ments, i hom diu que reapareixera
abans de fi de mes al ring de l'Olynipta.

Tenis

BANC COMERCIAL

e

Capital: 25.000.000 de pesantes, tztalment desembocadt
PAII3E10 DE GRACIA, 3
gr. cupsALs 1 ABEariES: Amnosla, L'Artioe, Badalona, Berga Flaurrm
Gandeaa, 61/Tina. Gronniter s . Ianalana. Inca. Llena, atanneor.
Montblanc. Mera n'Ebre, Ei sturell. O l ot. Patilla de Manares. Porque),
putacerat-vita, etageerna-astaem. tunca!. sant p ella de Gulsols. Pauta
Colonia de Farners, Santa i.olorna il, Quena, ßeu d'Urgen, Tarragalia•
Borsf, Tarragona, Tärress, 7nm-ceo-Ibarra, Tortosa, Villa,
El Verinrell, vIc I S'Ilmo.

NEGOCIEM ELS CUPONS VENCIMENT
PRIMER D'AGOST DE 1934
Compra 1 venda de valer., al comptat 1 a termlnle. Ordres
de &rae. - Negeolaoló de oun o ns I tadl• anlortItzate•
DIpbelt de valore en oustbdla, - Oomptes ()torrente de valoro
PARTICIPACIO A E31119310N3 I 3W33011114310
A EMPRE5TIT8
INFORMACIONS FINANCERE5
CUIRAIMADA, amb compartImenta de Mimes

1

la

tica no pot presentar, els pilots, 'naguas no vulgui's, slaurien de pateejar
per entre nnvola, amb complaenca Inlima, pera estéril quant sis altres. luir
null d'horne-ocell coneixedor (Peinodona de sibarita.
En la practica res d'aixit no és de
temer. L'aviada, més que el ferrocar:1 i l'automobilisme o altra navegada, cerca en la veloc:tat la seva
ripia existencia I en aquesta ruta
no apare j are/ per ara fites limitatives.
Referint-nos nornea a l'aviada du
transport podem observar can en
aquesta via el cansí aecensional no ;roba atur. No fa gaires anys els doscents quilòmetres per hora constatajen per als avions comercials una
aspiració cine ben roes velen realitcada. Les companyies de ferroearrils,
especialment en els trajectes liaras
equivalents, tenien una defensa en el
viatge de nit que no presentava
les dificultats de realització roto en les
!Mies aúnes, de tal manera que en el
transport nocturn coninensaven en
certa manera l'avantatge de ranidesa

q ue durant les hores de llum s'ap unray en els avions.
Actualmera, la competencia continua i sempre a base de la velocitat.
Fas avions de transport de correu i de
oasaatgers han saltas dels dos-cents als
tres-cenia per hora i àdhuc en mate
ap aren; americans i algun d'europen
s'arriba a veloeitati de mes de 350
per hora, de tal forma que els avions
de caca carreras en la majoria de
forces militant e, trobarien amb diiicultata d'encalcar aquella pacifica avions
de transp ort. Si no fos la necessitat

CURSES DE CAVALLS

DE BARCELONA
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PRELIMINARS AL CAMPIONAT D'ESPANYA D'OUTR1GGERS I SKIFF
El Comise de Rem del Club dr
5Iar dcl C. A. D. C. I„ organitzadar
de les regates d'outriggers i skiff per
al Campionat d'Espanj a, que tindra
Roe el vinent diumenge, dia 22, a I.
tarda, al nostre port, en, comunica
que el Club Nautic de Tarragona ha
presentas la inscripció dels següents
equips:
Skiff "Prat i Prats", tripular per
Josep Prat Fernando.
Outrigger a quatre "Tarragona'',
tripular per Francesc Martinez, Joaquim Fort, Joan Marca i Josep larda
timmner Modest Andreu.
O u trigger a vu i t "51ile 1 Dalmau",
tripulat per Josep Prat, Joaquim
Fort, Francesc Martlnez, Leocadi
Villaeevil, Erancra c Migues. Daniel
Illarrainendi, Jaall Marca i Josep
!Sub, timoner Modeat Andreu.
Es ben roneguda la valua d'a ques ts
vngadors. Hom preveu una competa
ció molt viva.

HIPODROM CAN TUNIS
Diumenge, die 22,
quatre de la tarda

a les

Tribuna : Sen)-ors, :3 pessetes.
Seziyores, 1'50.
General: Senyors: 1 pesbeta.
Senyores, gratis
Autobuses des de la Pluea
Catalana-a ¡ llamean itsila 18.

Curses de cavalls
a Puigcerdà
l'er als dien 12. 13 i 15 del mes que
ve, la Secietat Hípica de Cerdanya
anuncia un concurs hipic en el qual, ultra diversos objectes eran, hi ha iu.ouo
pessetes en aren'''.
El primer dia es correrá el Premi
Cerdanya, amb 1.275 pessetes de Mar
mis. La cursa será amb ass minini (le
dotze ebstacles. Despres, el Prenn Higini de Rivera, amb 1.5oo pessetes de
menas 1 «mb un minan de detze ohssacies.
El segon dia hi ha el Premi d'Honar,
amb un rnixim de catorze obstacles,
Reeularitat, amb reato pessetes de premia.
El tercer dia, Copa Par/cerda, 2.725
pessetes de premia, airla quinze obstacles cona a i Premi Comiat, amb
900 pessetes de premis, reservada als cavalls que no liagin guanyat 200 pessetes chirant el cencurs,

Pilota Basca
Partits per a demà
^•_

Club .1Indista.—(Frnntn Amaba)

Prima r , a dos quarts dc cinc: Lla brea i Ramon 3 verinells, contra Amparo i Maria S.. blaus.
Segon; Lafuente i González, vermells,
contra Pérez al. i Alonso B., blaus.
Tercer: Alonso i aluntaner, vermells,
contra Laesala II i ataran A., blaus.
Quart: Quilcs i Lassala 1, yermas,
contra Isidoro i León, blaus.
Club Alano.—(Front6 Sol i Ombra)

velocitat

d'amortitzacie 1,1 material anterior
el marres en aquest sentís fóra molt
remarcable, pera l'elevat preu de cost
dels grans avions obliga a mantenir:os en servei quan en realitat esta::
tina/menten/ retardats resp ecte de lea
oroduccions mas niudernes.
la reaeció dels transports terrestres
es manle ben viva amb lantent de
conservar les posizzions que fina ara
ningú els chnputava (rancament. En
els ierrocarrils, els PrillCiPal; amenanata, hein'vlst l'experimentaria d'automotrius rapides 1 la utilització en
moltes linies es p ecials per tal de cotobatre amb l'horari a la mi. També ha
demostrar la oren:imanó q ue la nap i den -cielo transnorts aeris deveu lleva en cenes companyies carrileres,
l'actitud de pan: nao ha arribat
veritables fusions entre les organ:taac:ons terrestres i aúnes a fi d'eliminar
les compesencies i oferir al pablic un
servei nifx: o ands candiefons favorables nur no l'ohliguin a triar entre
l'un o la ltre servei.
De totes //teneres les possiilitat;
d'un sistema o altre de transport oran ben delimitades i no és d'esperar
q ue can d'clls absorveixi o elimini el
contrincant. Existeixen nombrosos
serveis es p ecial, aue és moa: dificil
que l'aviació pugui satisfer. Pera , la
superior velocitat, sempre en augment.
de l'avió li dala dret a reclamar i fatalment ho obtindrà, l'exente:6 de transvenas ra p idissims que nomes en les
rutes descongestionades de l'aire Poden realitzar-se.

lloar ara, per quant les seves geste:, van prou conegudes dels que segueixen la natació de la vera. A mes
anuncien que vindran arbitres collegiats i nombrases entusiaste; que
valen gaudir dels dos magnes dics
que tindran cola a lloc escaient la
pi.scina municipal de Montjuic.
La Federa ció Balear, per la sena
banda, ha demanat que. si pot essen,
se li reservin Boca per a torea les
proves, no que significa l'entusiasme
que hi ha per a partic.par en aquests
Campionats d'Eipansa, que marearan una fila en ela annala de la nataciú,
Liu gest que cal destacar és l'espiendida donada que ha i et el senour Bernal Pa:ornen en instaurar
la Xallenge que portara el ECU n0111,
per tal d'ésser disputada en la prova
del .; 4per 200 rellevaments, la cursa
que avui apassiona InCs als aficionats
per la Iluita eaistent entre catalans
i niadrilenys. Sentar Picornell,
dels mes ferrns propagandistes de la
:taladra en fer ofrena del trofeu 112
110 fa esu altre sentit alud que sigui
un estfmul més, a fi que d'entre la
nuita de Federacions en surtin uns
nedadors que puguin avançar vers el
candi d . :adormir els minore d'Europa.
A:ate s ta noca la produit als t'As
un magniiic efecte. Dintre de breas
dies estad exposat en un acreditas
e s tahliment barceloni, per tal que el
pablic pugui jutjar la joia d'art, per
estalviar-nos alai de fer l'elogi
que el ‚enyese Picornell tan senzillament ha donat.

M. FOYt

AQUESTA NIT AL V ELCIDROM DE REUS. — Les m ag nifiques actuacions de Bachcro i
en el "Criterium du alidi" donen no -0
allicient al programa de curses qu:
Ita preparat per a avui, diesabte,
In nit, la Secció esportiva de la Caca
dcl Pohle de Reus. S'assenyalen roes
a probables vencedora els rquips
colau-Pou, J. Cebrian-Bachero i A:.
hl( Una germans. Els maliorquins ata
dran aqacita nit la tasca mol: in-4so
si pretenrn guanyar per volta clavaat
eis potents conjunts yue formen e;;
.Albirana germana i Ce5rian - Bazlie.
ro . Aquest darrer equip ha pres inoit
favor p rl rno:iu indicat de la gran o,
tuació de Bachero en la cursa do
"La Dei:feche : * de Toclouse i per es.
coneixer-se que en els sprints Josep
Cehrian té algun marge de prcbshi.
litats al seu favor. La Insta total de.
gulas es:
Nicolau-Pou, J. Cebrian Ferrer.
Bachero. Alltirana germans. Sane.
Ferrando, Plans-Civit, V. CebriaeJ. Gasean.
Es ereixeran Citit i Gaseen tetaes.
per primera versada con/ eauipiers els
grann espec:alistes de a pinta
snn el campió d'Espanya Joan Plarj
i Vicenç Cebrian? Slaura recupera
Sans corrent amb el seu nou equip:cr
i incansable Ferrando?
La constitució d'aquests tres equias
constituía una incógnita que no Ca
certament el que rnenys atractiu
L'ASSEMBLEA DE LA PEDE na a la carrera.
RACIO CATALANA DE NATA.
La reunid comer:nazi a dos guara
do AMATEUR
d'onze, arnh les Proves per al braçal
La Federació Catalana de Natació de P er s ec u e ió R. Lázaro. Revira hauAznateur recorda ala Clubs ají:fati ra d'enirontar-se amb Falleba, i
que laassemblea corresponent a Tany aquest renuncia. amb Bulero.
actual tindrà lloc el diurnenge vi. cas. del Vendrell, té aquesta nit el
fleht, a les deu del mati, al ¡aló d'ac- temible Roçuctas, de la Penya Avant
tes de l'Escola Industrial (Urgen). Sempre, de Reus.
EL DIA 25 AL VENDRELL: Al
Prerni Guinovart; a la nit,
ateuralo
e mate
teressant reunió al Velòdrom.
Molta in/porta/teja ciclaseicamert
L'AGRL. PACIO EXCURSIONIS- saldrá aqueas any la festa major del
TA "LA PlaNXsa a . — Aquesta Cuita- Vendrelt. metí se celebrará la ea:tat te projectacia per al dia 12 «lagos, la per carretera "Premi Guinovare-,
una surtida en autoómaibue a la Costa reservada a corredors de tercera
Brava, sota el següent itinerari: Barce• e uarta categoria; figuren
luna, Tossa, Sasut Feliu de Guieols. Pa- Sa ns u Ferró , de Vilafranca; J. Ralarnos, Palafrugell, La Bisbal, Sarria, fera' i J. Casas, del Vendrell; gen,
Banyoles, Girona, Barcelena. Salida a mans Senil, de Tarragona; Roquetes,
les cinc del mata de la plaga de Cataba- de Reus; Olivé, Ruiz i Clara. de A.
nya (davant de la casa aimene Ferres
C. Feble Nou de Barcelona; P lhfarra.
Presupost (viatges selament), 14 pes,c• de Barcelona. El recorregut
e5 de 90
tea.
quilametres, amb sortida a les nou del
Per a inscripcions, a l'estatge social, tnati. Prernis: Primer, un quadre
Petritxul, 9, pral., cada danarts, de de, Guinovart ii 15
peseetee; 2, 30 pesse•
quarts de van a les nasa i divendres, ds tes; 3, 4 0 : 4. 25. etc., etc. Le s
inacriedeu a onze de la nit. Tats els que es cieno poden dirigir-se al Club
d'Ea
vulguin inEcriure per a aquesta scrtila
ports i Cicles Guinovart, Vendre:L
eón pregats
tier lis r,uu'.t:ripciä el ni,
A la nit tindrà lloc una gran ameaviat passable, ja que les places san II- ricana
al velódrom, amb els equipa:
mitades. 1 es saneara llar inscripció a Nicolau-Rafecas,
Pou-Gimeno, Gerles 23 horca del dia 27 del corren.
mans Gasean, Ferrando-I3enages i
G. E. JOVENTUT CATALANA.— Destrieux-Pujol.
Aquesta entitat ha orgaaitzat per a avui
Gimeno, la gran revelacia saaqa.w.e
i densa una excursia a Ribes, Tega i temporada, i del qual tant a elogiei fa
Sam - Jeari de les Abadteses. Snrtida la premsa francesa per la sena actolper l'estacin viel Nord, . les r5 lucres.
:1O a Toulouse, ha estat inclOs
Per al dia 5 d'agost prepara una CY- programa a petició de limita afiziocurció en autocar de luxe a Tatuara, nats vendrellencs.
Tarragona, Salou i Reus. Per a inscrip
VAN EGMOND I LEDDY CAMdan al Casal de bentitat, Diputarig,
PIONS SOBKE PISTA. — En els'
principal.
campionats d'Holanda velare pSta. els
LA SECCIO EXCURSIONISTA corredora locals Van Egmond i LedDE L'ATENEU POLYTECHNI- rly salan adjudicas el titol de ram- Aquesta entitat efectueca, cia- pimns d'"sprinters" i "stayers", turanl els dies 22 al 29, nula sorarla a fati-tiran-lene
Sant afauriei, Pica d'Estats i Andorra
ET. RECORD DE LA VOLTA A
Surtida: el dia 22, al mati.
ANGLATERR.A BATUT PER Ola
DINAafIC CLUB. — A punt de ro- PF.RMAN. — Hubert Opperman, el
brir-se les places del tercer autn:ar que rout1er australiä, lea batas el record
fati l'excursid que per al dia d'agnse de la volta a Angla:erra: ha cobee
organitza aquesta entitat a la vila de la distancia de 1.200 quili/metreS en
Palamns, es prega a tuts els sucis t dos dies. 9 h. t ist., çit que represen20 quilametres 702
amics que desitgin assistir-hi qu e. pan ta un promedi
sin a inscriure's qualsevol das feiner a l'hora.
Durant
la
terneras:va,
Oppermn
a la Secretaria del Club . Contal, 9
clnrmi 5o minuts.
pral., de 7 a 9 de la vetlla.

Nataeld E
AQUESTA NIT, A LA PISCINA
DE L'ESCOLA INDUSTRIAL, SE
CELEBRARA LA PRIMERA JOR..
NADA DELS CAMPIONATS DE
CATALUNYA (JUNIORS)
Aquesta nit se celebrará, a la piscina de l'Escola Industrial (F. A. E.
E. T.1, la primera jornada dels Campionats de Catalunya de la categoria
de Juniors.
La nombrosa inscripciú, tant en
guatitas com en quantitat. fan preveure tins catnpionats sputadissints,
i no fóra res d'estrany que en alguna
de les provea s'assolissin marques
superiors a la dels Seniors. Veurem.
ES inscrits san e:s seguents:
loo metres estil ilitara (Junior)
Francesc Sabater, Andreu Lepage,
Raül Puig, Joaquan Trullenque, Danquer Roggen, tos, del Club de Natació Barcelona.
Andreu Rosa, Tornäs Laynez, del
C. N, Atletic.
Francesc Morata, del
Joan
C. N. Cataluriya.
Adolf Subirats, Baptista Pujo!, de
la F. A. E. E. T.
400 metres esta Muro (Junior)
Andreu Lepage, Antoni 011er. Joan
Brea Danquer Roggen, Joaquim
Trullenque, del C. N, Barcelona.
Amadeu Dote, del C. N. Tarragona.
Ferran Salvo, de la F. A. E.. E. T.
r.soo metres esta Bistre (Junior)
Joan 13ran. del C. N. Barcelona.
Vicenç Carmena, Gabriel Saler, del
ea N. Catalunya.
Ferran Salvo, tenme Romans, de
la
F2. 0:;" mEe.trEes. bTs:aeada (Junior)
Fanal Fetal, Marti HerninItzeimer,
Verner Eggarts. del C. N. Barcelona.
Emir. Novell, de la F. .A. E. E. T.
alueez, del C. E. afediter4.30 metres bregada (junior)
Marti Ilerboltre'iner, Euumls Feliu.
del C. N. Barcelona,
Didat Sala, del C. NI. Atletic.
Llorenç Mueoz, del C. E. Medites:rana
Enric Novell. de la I'. .a. E. E. T.
reo metres dors (Junior)
Andreu Lepage, Alfred Derca. del
C. N. Barcelona.
Eral/cese Salines, del Barceloneta
A. C.
Gabriel Soler, Joaquins Vidal, de:
C. N. Catalunt a.
Faba Torrea, del C. N. Sabadell.
seo metres estil Iliure (Veterans)
Nicannr Canut, Caries Granicher,
Miguel Vilar. del C. N. Barcelona.
400 metres estil !Hure
Miguel Vilar. Manuel BaEter.
Rellevaments 5 per so estil lliure

Primer, a les 8 . 3o: Dato i Molina
centra Torner i Fernindez.
cdp
j i i¡.or )Barcelona, dos
, usz). de N a(lauen
Segun, a les nou: Lamarca i DomínA.
E.
E.
T..
un ermip.
Solano.
contra
Pérez
i
guez
E.
C. N. Atletic, ass equip.
ercer, a les 939 1 Sampietro i FasC.. N. Catalanjia, un mula.
qual contra Pone i afestres.
Quart, a les lo: Elorsa i Gil contra Rellevaments 3 Per no metres
C . N. Barcelona, das equipe.
Segalés i Borras.
F. A. E. E. T. , un equip.
C. N. Atlatic, ouu equip.
C. N. Catalunya, un equip.
Rellevaments 1. per 200 metres estil
lliure (Junior)
FRONTA NOvRTATS
C, N. rarceinna. des equips.
AVU1,
F. A. E. E. T., un equip.
Tarda, a lee Cu
C. N. Atletic, un equip.
CALLARTA II - IECOAta
C. N. Catalunya, vii equip.

Cielisnie)

nism

AGRITACI O EXCURSIONISTA
"FONT.4LRA". — Aquesta eutitat
en preperacia eer al majar mea tragos'
luna exsursia en autoear a Cardeita (visita a les Mines de Sala
Per a mes detalla, cada dimana. d.
¡mis i dissabte, de neu a ,k`t2C de Pa
nit, al seis estatge soci.1, Joes Fiarais.
115-120 (Santsa
CLUB EXCURS ION IST A DE GRACIA. — El Consell D i recta prega
tots els associats i Ilurs fami l lars que
dc‘itein conc n rrer a la sortirla marit,ma ale tindra lloc el dia 25 , a la tarda
5f serveixin patear /TI 1...11/11 el m i, aviar
Nasa:de a fer llur inseripcia, a ene
aquesta restara noca el dia 24 al vea-

EXCURSIO A 1-ES SAIsINLS DI
CARDONA 1 AL MIRACLE. F;
Club Excursionista de Gracia, per a
primera del ines d'agost, ha organitrat
una interessalt excusa*, al Santuari (aa
Mirarle, ¡ ensems es visitaran les sal.ins i el Castell de Cardona,
Per a detalle a laretatee ‚Ins Clult

Asttiries, 33, de ruit a nos, del ver!
AGRUPACIO EXCURSIONiSTA
a CATALUNY.a". — E! dia 5 del me
entrant "efectuará una exeursid, en as
toamnibus, a Santa Cristina i T ova.
Es prees al: snci; que vulguat )3< 1.
s'inscriguin el n'es aviat miTe,
per tal de facilitar le; tasques d'oresranció.
AGRITACIO EXa:URSIONISTA
TAGAMANENT. — Die 5 ('agaet. —
Excursia a la Cesta Brava, amb el se•
unte itinerari: Tossa. Satis Fria. S'Acara Palm as. Palafreeell. Far de
Sant Sehastià, Calella (dinar). Presse
post. 13 pessetes.
Dia 5 da gost: Excursió a l a Cota
Brava amb ci següent itinerari: Tosta;
Sant Tela, S'.agata% PalanzOs, Palaf-aeen, Calella , Llsfrane, Far dc Sart C.
bas s iä. La Bishal. Cdrona. Pressuonst
rs pes • etes. Per a detall« per a atnIsdues
esmirsions a Ve g etar da Ventilas, H el
j aos, de volt a nJ1;-ar!.numeo105,b
de la vetlla.

LLIIII1ELIA 1ATALWIL4,
RONDA DE SANT PERE. 3

lente.

MIMO - VILLAR°
sus . ti. .0111

CHMUITO

IZACUIRRE - UNAFAUll0
«entre
ANAQUISTAIN - Chiquito GAL1.ARTA
Dotada por gart•lle

Frontó Principal Palace
.011111MORM

.a VTI

di.ssa

o. 'Fa tala, 41 5

RECIALDE 11 - ALRERD1
centra

AREITIO

II

MENDIZABAI.

Nit, 1015

A3T1GARRAOA GOITIA
corlen

GURUCEAGA - ULAROIA I

CAMPIONATS D'ESPANYA
DE NATACIO
La Federació Castellana i la Balear
ha enviat també la meya irscripsió.
Per primera negada ea disputara la
Xallenge Picornell, reservada a la
prova dels 4 X 300 estil
Aquell soma de tants entus,astes
de la limad a de poder veure ardegats els nedadurs de Latalunya amb
el- de la resta de la Penín s ula, c,
rol ro presenciar enguany amb una
realitat que, com a IlaC
!eran els • Campionats d'Espanya de

Acaba de sortir el nürnero 5 de la Revista

Cinema Amateur
Articles d'Eusebi Ferrer, Josep Palau, Jeroni
Moragues, Domènec Jiménez, F. Gibert, Josep
•
:74 Aymerich, Jean Roig
Concursos - Bibliografia Consultori

1934.
1)..itivein elles enrera la nova de la

participada de Pegan representant
de Valencia. A y a san les Federacions Castellana i Balear les qu e re
Ilur inserioció alutt un iot f or--vise
midable de nedadora. Camella anuncia una expedicii, d guille(' nedattors,
les qualitats del, quals /10 11CM de

.

--

.P.4.4044+4114+4444M444.414

ieable, 21 de juliol de 141:34
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ESPECTACLES Programes d'ayui
TEATRES

Bereelone. - Tarda 1 1111, "Demon's
SPLENDID CINEM A esnob. - Tarda: "Los chacal del ring";
Illeass61 40 Cont. 1111 • T414f te 1041,
MI: "Las tenieciones".
Local dotat de tempeeatura agradable
Espanyst. - Tarda: "tan l es el loco?".
"L'avespei a" 1 estrene de "Valle be.
piogramr:
FUI
At
til,
In
TEATRE COMIC
serie"; nit: "1101011ns de casa rica".
REVISTA SONORA
Novotats• - Tarda: -Don Gil de Mali"
XL MES PRESC OS IIIARCELONA
I -Los rho : eles"; nIt: "La dolorosa" 1
LA TUVE EN 0118 BRAZOS
TEATRE NOVETATS
Cta. Se P.Istae COI ROTA., se Muele
"Lo] golondrinas".
per simone cerdan
UrIee LLUIS CALVO
peine& Palas.. -- Tarda: « Las mujeres
motendld leed,
El gran 5511 de la M. G. M.
MI Zolleco" •. nItt -Las inviolables".
dissable, larda, les 5'13. Bulaques
„ 1 a. halagues den de Irr:
Romea.
- Tarda i nit, -Mayo y abrir.
a tres pes, te s: II preci=a re, isla
r:sseies. Es3upend
EL
PECkDO
DE
DIADELON
ELIDE
LAS CHICAS DEL RUSO
Irr liehen "layes I Lewle eme
CINEMES
DON GIL DE ALCALÁ
RESTAURANT FLIP, (himnos sonora
per LAURA PINILLOS I ALADY
r e lebrats ereadórn de l'obra
Amparo Sara. Isabel ilentindez. Mear', Le.
Amèrica. - " FeIlt cera", "Torero a la
1 a colossal produerló en espanyol
Oil. a les 101G.
- Ricard Mayrai I Pau GOFO
pe, Casararilla.
fuerza" 1 "La hermana blanca",
1 r n IlyorclOS Pra:S I tiaillid0.
3 pesse:es: la disimule realste
gx.b
- -Quick, mi clown" 1 "Una
PRIMAVERA EN OTOÑO Allanes.
jer,vors Ruiz boas, Baraja, Royo,
aventura nupcial".
t . er catainia Bai cena I Antonio Moreno
Gutiérrez. Sanz, etc.
LAS TENTACIONES
Yo, III y elle", "Htlerfanitn5
CANCION BE CUNA
en Iludapert" 1 "Una morena y una
LOS CLAVELES
per
una meratella en teonicolor
rer l'esninent tenor Vleene Rimen,
rublo".
11AvIdez de tragedia", "Un
jada eseelth reperument. Nit, 4 les
1.01119111414.
LAURA KNILLOS
tenorio de Sleping" 1 "Perdone, tello•
Jr6. Fui:mes des de 3'50 pesse93,
1.5 DOLOROSA, pe: g ran eaniant
ALAOY - LEPE - CASARAli.LLA
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LA rthoLiGI OJO(

BALNEARI CARDÓ

Caldes 'de Malavella

TARRAGONA

(PROVINCIA DE GIRONA)

Temporada oficial: 24 Juny al 24
de setembre

Balneari SOLER

L'estació climàtica mes formosa.
Aigües les mes nitrogenades
arsenicals d'Espanya. Fortament
reconstituents

AIGÜES TERMALS

Asma. Bronquitis. Laringitis. Neurosis. Anèmies.
Estats d'esgotament. Pell. Malalties deis infanta.
Dlabetls. Intestina

bicarbonatades, alcalines, litigues,
clorurades, sòdiques.
Molt pures
Molt radioactives

Clima rnolt sec. Establiment voltat de buscos. N Ova
installació de banys, dutxes, inbalacions.i polvorit.
zacinns. Tractament hidroteräpic al mateix establiment
de l'aigua de la den de Sant Roe (arsenical)

INDICACIONS:
Est6mac, felpe, ronyons; intestins
( colitis ) , albúmina, artritisme,
gota I diabetis.

XALETS MOBLATS

informes: &Limó, Petxina, 3, pral. 'R. Flors). T. 18235
Farmàcia Garreta - Mallorca, 247 - Telefon 70741

Ascensor i noves i esplèndides galeries de bany

AIGUES BALNEARI

SANILLES

ffiff

CLIMA SA I SEC
Cuina exoel-lent. Boscoos. Caca I Pesca. —Telefon 2

e ta COL 0/k14
FORNEJ
Eflela021

Guareixen: Estómac, reuma, genito- urinàries
Telefon 2. — Inf.: SARRET - BOQUERA, 2

110;, *

.

Je.

Passeu l'estiu a l'HOTEL RESTAURANT
SANT SEBASTIA, de Palafrugell
El Ilota més pintoresc de la Costa Brava
Completament reformat - Esplèndides habitacions

Un Hotel -Balneari de 1: ordre
a preus moderats

Bona carretera

Mogo& porc. termo, g arengas. Sold d'eapedodes. Centre
d'e xcur,orss (o 25 Itrns de lo Costo 8rovoj, Voll nema al peo .
del Montseny i GuIllerms, Curo de repos, Lloc Ideal d eshoel

Unes aigües prodigioses per Ilurs
propietats curatives

REUMATICS!

Mcdalfies nervioses, rosomni, ame:Remo, amero.
esele,ovs inpertensio, apoplexia, flevItls,
Of tephs, ong,nes de p d. anntnne
. go ''''• reuma.
tome, fractures, Intules, e,cdeltes de la dono, etc.

BALNEARI DE VILAJUIGA

Propietari: PERE BOFILL

Guarireu prenent els banys *del Balneari

Infanw. preeq..0fl pea meted • 5 .4.4.. 14 tutet pOemmer

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

No oreeas o l'estvonge.

Termes

Victòria

Caldes de Montbui

Telèfon 28

No todo, de Cotolonyo

TEMPORADGI DEL if MIKUG fn, M ' OCTUBRE 4

TELEFON NUM. 1

CALELLA DE PALAFRUGELL

TELEFON 7

i!SLu

Oran Hotel Central

AUTO A L'ESTACIO

Turistes i Estiuejants

*.e ,I,At 1¡

OBERT TOT L'ANY
Pintoresc panorama davant la Serra del Cadi
A una Imra de Puigeerdä. Alçäria, 1.060 in.

OBERT TOT L'ANY

VILAJUIGA GIRONA (ESPANYA)

Saoluri de 311E1111T-llerp
-a

Excursionistes
a Santa Fe del Montseny

1.200 metres sobre el nivell de la mar
TELEFON núm. 5

Luxós Restaurant - Habitacions amb tot el confort
Immensos pinars Bella vista Incomparable - Algües

fresques molt potables

UNA

AIGUES DE SANT HILARI SACALM

Hotel Martin

55

h. 44.1
grup
podran
adquirir ballets directes des de qualsevol
en
que
viatgin
Els
procedencia de M. S. A., als preus especials de la tarifa de grups i amb una
reducció important en el trajecte de carretera.
¡Surtida de Barcelona (estació de Pean ea) a !e5 7

a Itocar
Se aervellen coser?,

AUTOS DE L'HOTEL A TOTS ELS

Obert de I'l de juliol fins al 15 de setembre
Auto diari de Barcelona-Sant Hilari durant la
temporada oficial
Informes: Boqueria, 13, primer - Teléf. 17953

Per a informes, a les estacions i al Servei Comercial

Barcelona

Telefon 20.650

TRENS ESTACIO DE BALENYA —

AIGÜES 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
Telèfon 76106

13'05

DIES FEINERS . •

•

Balneari de Ribes
BeleddaaddefflavaldraddreePROI . PermISNINOINUOReffloodda~•~1~15111111811~11 1111111•0111•1111•8~1 14041

arma

P4•PPI*

CALDETES

TELEFON 17

(Sortdc0 de Barcelona (e5tacie, de Fruta ça) a le; 5 h. 31. i 7 1, 44.1

PREUS 140131C3
—o—
Pisos I hall mcIons irr

Dipòsit: ROSSELLÓ, 187

CUNA SELECTA * CONFORT MODERN
OBERT TOT L'ANY

DIES FESTIUS. • • • 11'75 pessetes

HOTEL RISTOL
.

DAVANT LA PLATJA

Servei diari combinat amb auto-car pur L'estació de Sant Celoni, amb ballets d'anada i tornada directes des de Barcelona, als següents preus:

LLOC PREFERIT PELS ESTIUEJANTS

DIreecld Tecla VIdai.
Telefon TON , 3. Tem •
parada lar de PrIAIC
a 15 d'OCTUBRE
Gratis refotnms
IARD1 PER A INFANTE

Hotel Restaurant
PROVIDENCIA

FERROCARRILS DE M. S. A.

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 clima-

HOTEL MONTAGUT

tológ ica de les millors d'Espanya

Eis 6 motius
principals
que converteixen
en lloc predilecte per a sojorn d'estiu:
111111111111 n1111111111111.111111111111111111111111!111111.91111111111111111111.1111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111.11111111111111111111111111111111111111113111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111f111111

1 La seva situació privilegiada a la COSTA BRAVA.
2 La seva platja magnifica, de poc fonda l i aigües netissimes.
3 La seva esplèndida vegetació.

Aixi ho

4 Les seves comunicacions Ralla i rapides amb Barcelona.
5 La seva urbanització modèlica.
6 El seu característic HOSTAL DE LA GAVIN N, tot confort i distinció

proclama tothom qui ho eonelx. Alx1 ho proclamarà tothom qui decideixi visitar-lo
Ate

