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san peces mcstres del periodisme

aspiracions catalanes hauria coordinar
anib eis republicans; com a catalanista

Havia trobat capitalista o forma de senyora

va de Pany tS6 a l'any 'goa.
. .abre és prologat pel annyor Duran i Ventosa, i esta excel-lentruent presa:1t.1a Cal felizitar la Liiga Catalana
l ar roportuna iniciativa de la publicac) daquest 'libre, que contribuirá a
aslarir les idees de molta gent i a refar la noca:, del catalanisme a actuara
:ais es ams i les preocupacions :a ',lengua catalana?
nav:en feta esborradissa.
Si a Madrid velen que Catalunya siLa iniciativa de la Llip,a és mes me- gai espanyola han de fer que es trobi
ritoria perquè estic cert que les sor- bé dintre ¿'Espanya. Nosaltres, que a
preses :nes grans — i lamba les decep- totes les soluciona preferim la de Catacions — que ocasionara la lectura a'a- lunya aubbnoma dintre Esaanya, ja es
queats arriates es produiraner.trc ala hens donat la reu d'alerta.**
a teas aaaats, entre aquelas hornea de
En llega- aguaste; ,•asaules i girar els
ama fe. que viuen amb l'ihtima can- ulls a la realitat present a Catalunya
v:CCiel que san i han estat sempre cara- a Esaanya, eis comentaris acuden tulanistes, sense haver-ho estat mal de a-mimosos a la imaginada z Qui és que
ceba, i entre els que davant larnaeratiu a Espanya avui es disposa a continuar
duna realitat que es :aliaren que mai no
tradició que Prat abonanava? ¡Cali
a•-cretaria, s . :si han refugiar confiats que
jet possible Tautonomia present j san
avan pel mal menor. A uns i altres l'ha combatuda i la combat encara? s Qui
Prat
els
deixaran
perpleele
• textos
la bescanta i la denigra dintre Catalu. o capcots perqua es trobaran nsa? Els catalanistes que llegiran :es
,asssertats, eene adonar-sen a cor p.araules d'En Prat ja s'ho contestaaateix de la bona doctrina catalanista, ran, carn es contestaran altres pregunaquella Glle aer a elle ha d'asear justa- tes que es faran espontäniament si llernent el mal maIon El prologuista soga- geixen tat el llibre. Jo l'he Une, i us
rarnent ha prest aquest perCl, i per dic que el cor encara em tremola d'una
posar-se a to de les exigències presente, rara alegria. Al conjur d'aquellas paCesaras de sintetitzar amb la sagacitat smes, tata la mesa joventut extinga%
cae li és caracteristica la figura d'En Prat sala incorporar riallera. El !libre no
en els seas múltiples aspeztes, para el rala evocar cap episodi. cap escena coacon afirmant amb Pautoritat que li do- creta; ha fet mes que això: masa fet
ren la seca història política personal i reviure totes les i Ilusiono, totes les
:a !larga convivancia amb el gran poli - iras, les inquietada de la joventut catan a catalanista, dient: 'En Prat sabia lanista d'arpen terma No puc dir que
que n y permuè landividu tMgui per dret recerdi concretament Cap deis anides;
natural la facultar de dirigir-se. no la el que en recordo, aixa si, es l'accent ,
aerdi pràcticament i legalment quan no aquell accent catalanista inconfusible pel
:a sap exercitar, i per aix ;f1, encana que riostra espera; aquell aceent, que fa tants
el dret del pab'a al seu govern no deque I:a desertat de "La Ven de
pengui directament del problema de go- anys
Catalunya" on l'aprenierra, aquell accent
vernar-se bé o malament. l'efic à cia i la que hornea que respecto i amics que e5cansolidaeia d'aguan dret, un cop reto- timo penden o ja han perdut aquell
negara hi tindrà sernpre ara reacia es- accent que ens és un goig sentir-lo en
:retissinsa as En Prat gastarla que alta nans que naden rebutjat i que j o he
ramordial per a un pohle afavorif
sempre perquè as e:
'es notes duna persea,alitat nacional, era procuras conservar
gavernaa-se Iliurementl . amiernarsse 'bé de - Sa találanitat mis rara.
Carlee CAPDEVILA
malarreat, això ja es aeuria. pera
--apee valdria nafs governar - se. encara
' fos malamert. que ésser gevernat
altri. corn era el cas de Catalunya.
s: les circumstancies politiques aetuals
Catalunya fossin distintas, el prolos aaa segurame nt no hauria cregut neatenuar en cap sentia la dna-

rada pel sol. A l'ull, un monocle d'aquells que sembla que siguin naturals
de la persona.
Parla amb l'afectada contenció de la
persona que coneix els trucs de suggestionar, i reparteix somriures a tort i a

Boris I, d'excitsió pe: sea principat

Com deiem en la nostra editad
fot, detingut a la Sea dUrgell. des den
ainala les operacions literarias que
lhavien d'erigir Princep de les Vails
Andorranas, el :sensor Boris Slsossyreff.
Eou concluir, per carretera, a la nostra
ciutat. on arriba als volts de la una de
la tarda.

Acompanyaren el &ringla l'agent de
la brigada d'Investigada dEstrangers,
senyor Ureta.

El arete:isleta a la sobirania andarrana és un haute encara jara: trentaVUit ama alt. ben plantat, fotaganic
cona un galan tic aellicula. sanara abatas
lamba de galan de rellicala: un vestit
gris ciar, sabates amila cama blanca. la
camisa esnitregada, llalla la cara ton-

lustmolt mes vell del que es creien i molt
ran de aeconaixer que elle, per
satalaniates que es tinguin. no ha sal;
ar"- • "1 que ho era l ' autor craquells
' s s magistrals, i si Iii reflexioaen
,. mica, veuran que la seca concep.
catalanista és la conseqiiincia
: inmediata de la doctrina d'En
eras. Que Ilegeixin l'article titular
"El que som a , publicat a "La Veu
.Catalunya" l'any sea" amb moa. uns rumo r e de valierais anoanstes a França. Vegete aqueats
paragrais i digueu ai avui la inateixa
"Vea - trobaria °porta de publicar"No som separatistas. No som
'
-a:cm:ates. No sotas d'En Polarieja.
E a sorn d'En Duran i Bas. Som du
Catalunya. Posen, llena posat i possscns sempre la Nació Catalana i
- seas interessos per sobre de tons
altres d'aquest ordre: P er sobre
a En Duran i En Polavieja, per sabre dEspanya i de Eranaa.

Creiem en :a nacionalitat cata;ana,
aixa és, creicni que una d'aquestes
agrupacions naturals, base de la sor:ami internacional, és la dels
- parlen la llengua cataaana viuen
.. amor cataU i semen jpensen ama
samastes risoaalitats cataaanes, que ele
aeparen de les maneras de parlar,
pensar i sentir dele altrea hornea. siguin com siguin. taut si es diuen espanyols com francesos.
.
.
Per aixis avui no som espanyolistes ni francesistea, ni tampoc separatetes. Per abra ne &abarra si ho serena un altre dia.
Per alza serien/ espanyolist a s si els
. amante diaspanya empranauess:n
•sament el cami de les retos-mas
donessin a Catalunya una completa
amonomia. Per aixa, aaularien, en
aaaassa obra a ho , los qui Irse,
s'anornenés con, s ' anönlellé s , sigttr4

partit o un a:trr o cap, tant si los
'me civil con, miEtar, encara que
ale bagué. corromput cent eleaasma o llagué: alcacil as cent
Cal tenia present que era el nicanent

La vista de la causa contra Miguel
Bonfill dóna lloc a nombrosos
. variats incidents i a un escandol formidable
Ro-

En ésser a la Delegacia de policia de
l'Estat, en pasear per una galena, el
senyor Boris es tro bo amb l'inspector
scnyor Degorque, que fa un parell danys
tenia el càrrec de comiscan a Palma de
Mallorca i actualment as a la nostra
ciutat, amb permis. Un i altre es donaren les mane amb aquella cerimonial
salteada i el policia pregunta al pretendent al tron d'Andorra per rnistress
Manara. atistress Marmol es la secretaria del senyor Boris, la qual. segons I
ha infermat el sea superior, es traba I
perfectament ba de salar.
Segons sembla, l'inspector senyor
Degorque hagué de treure de Palma, ara !
la dos anys. el senyor Boris. el qual allí
es feia pa s ear per capit à de la Marina
anglesa. Nosaltres, pel matra cestat, I
hem cabal que algunos setmanes ahans
:macla estar a Sagas, hostatjat a l'Hotel 1
Simas, ca el llibre registre del qual havia anotat que era tinent corcael, de I
nacionalitat holandesa. Anava acompanvat dama dama anomenada Heard Poamb la nual sortien a baralla diaria: cal dir que rebia ella, la qual sovint sortia de la seva cambra amb un
ull anal estafa de maquilla:tu.Hotel del
De aitges pasearen a I
Carril, dc Vilanova i la aieltria on,
per cera encara el senyor Boris
se una carta adseaada a ell.
Tant a 1 una cual a raitra dambauca poblacions de la nostra costa
cl senyor Boris es pasee;as a amb un pantalon de bany i al anop 4arull a'uriiltai t. ca guanyä una justiiisatdi aoeie
Arribar al despatx del cap de scrveis de la Delegada Especial del Ca p
: era de la República a Catalunya,-e
l'aspira:a a la carona d • andorra tau
sotmes a un llarg interrogar o n pel
comissari cap as la Brigada d'Investigacia, senyor Vaquero.
Boris parla per les butxaques. El
acnyor Carreras i Poma que, pel seu
carrec, 1.2 l'obligada de no deixar-se
suggetionar, ens cague que el jureles
princim as un vulgar aventurar, de via
mes aviat cstrsta, que .5 . 11 a inventat

tot aquest argument de film amateur
per acabalar una senyora anglesa
lionaria aue te la namia de la reulesa
i que ja tenia coll avall el titoi
malcasa.

Durant lanterrogatari digué un

citad de ximpieries que no paga el
:set de recoihr.
Parla. de Catalunya amb un to de
perfecta turista; es a dir, que el im p etre país ea un dels mas bells del luan,
auc et nastre cel as tant brillant, que
català semli"a que el senyor
L'hora anunciada per a donar co- en
eniadar-sc. Del passadia la u nastrca dones auu boniques com
mana a ;a vista de la causa que es driguaza
cl ScA, que etc., etc.
denunava
amb
estant se sentia que
.
.
A l'hora de dinar el senyor Boris
a • - hm contra 'Miguel Bordan, per ver torta i amb inaistancia un altarGovern
al
t
imano
coas un autantic golaire.
haladas al senyor
pret., lin deis Iletrats que s esperaven menjä
de la República, era a les deu. Dones per a -. entrar a la sala digua a un cruspi tot cl que li portaren i adhuc
ja
repetí
a;gun
plat. Entre vas i vas de
Iré . Molt abans d'aquesta hora
al
san
costas.
altre' que e5la,
havia moita animada a l'Audiancia.
deu pr mdre per turistas es- cervesst. c:s clogis a Barcelona, ala
qual
anava
hacia
tus,
la
seus
habitants
i a la policia del pals
A dalt hi
trangaraa
augmentant a mesura que passava el
continuara la discuasia fallen dels seus Ilavia.
aleparessant
A mitja tarda dentaria que cl deitemas. S'hi veien mollas dones.
entre. l'adtocat senyor l'anilladas. el
I.es autoritats -havien pres atolles president i processat. lEi altre ad- xessin parar atub m'atrasa al anual,
precaucione. Ultra les parches de vocat; 'el- senyor Nammar, va parlar que sentid:: a la Scu (El:recia Pel que
guardia civil de costana hi havia, si- amb.' el ' senyar Muntandea encarre- OC senti del que li dcia, la seva estada
Barcelana el tenia en plena eutoria.
tuats als replans dc Ice escales, a la gant-se' de la defensa de Bonilla
porta que dóna entrada a les sales
sala eslava, en miman moment. Deinanä a la su y a "secretaria" que li
.
L
a
parede l 'Audiencia i a la del carrer, de plena a sesear. Per cert que la vis- envies diners, puix que havia d'en>
all viatge a Madrid i això
lles de guardias d'assalt, armats
ta fou celebrada en una sala mas prendrereporta desuses. Se n'acomiasempre
terceroles, lar desacostum at a l'Au- petita.
inolt
afectuosament i Ii prometa
da
diencia, i que íos, comentar deslavoEl relator començà la lectura de
retrobar-se molt aviat a Andorra.
rablement.
l'apuntan:asna
no
tala
posen.
Ea
En acabar la conierancia teletanica,
—Pela pistolers
Eis &bates del, quals esta actiam
canvi, pele catalanistes, si—digué en
són els segtients: un deniana al comissari que li facilitas un
frien cua.
per tal de dictar-li un rapmecanagrai
veu alta un dels que començament
a d'injUries, contra don Josino: altea, port de les sa y as facacies en reacia
A l'hora que es don i
també diniaries, contra el Govern
quarts
de
dos
prop
Andorra„ el qua l es proposa lliula vista—serien
de la Repabli s a. Pena: dos mesos i amb
d'onze—la cua arribava des de dalt un
rar al Gavera de la Repablica. 1 Ii centd'arrasa
ulla
carfina
al
com el lector vulde l'escala de l'Audiancia
El fi scal pregunt:.. a Ronfill si es ra tantes fantasiesla
gua III embolica diplomacia dala
rer.
autor de l'article i aquest,
Shasia dit que se celebraria a porta reconeixia
tres o
el
gavern
Estats
EnitS,
ii contesta, que si. El se- guarra potancies europeofrancas,
tanrada. A darrera hora, pera, es de- en catala,
-i- el Consell
al relator
demana
Contreras
nyor
d'AdCollegi
s
pública.
El
cidí que f a
el de les Valle.
voeats havia protestar que no ho los. que Ii traduís allò que baria dit
(Continua a la 1'4. 5, rol. I
Abans, pera, de donar el crit pro- processat.—(Con)inuo a la Ha. 3 rel. 13
taeollari d'*attaliancia pública" ja es
[' rodia un inaident entre el president
del . fribunal senyor Juli Rodriguez
Contreras—u na ;nena de segon don
el processat i l'advocat censor Maleada:.
Bonfill tau proces s at arran de la
publicada, d'un article al setmanari
a
a La Nació Catalana . ' per injúries
dan Jovino i al Govern de la Repúcofia
deadvocat
i
é.
blica. Bonfill
fansar-se d'un dels deba t es. Vestia
toga. Muntades salaria encarregat de
daten sarao de l'altre. El senyor Rodrí g uez chi oposa, negant-li aquest
dret. "ligué que hacia d'asser un advasar sol, o ell o el processat, a de-

El rel d'Andorra

palariejisma; aquesta consideracie,
ce, 4Ona mes força a larguinent. Pea a
era
Prat, lhome, l'instrument
igual mentre Catalunya assolia el sea
ideal . Si ele republicans en aquella fensar-se.
Com r ,le els das advoc ats parlaven
¡ Pa ca slaguess:n mostrat pr eaisa a :"

DILLUNS, 23 DE JULIOL, A LE3 SET DE LA TARDA,
de l'Ajuntament
e% Conseller delnat d'Ordenaol6 Flnancera
de Barcelona

FERRAN BOTER I MAURI
donara una Conterancla pública a la IIALA MOZART (
de la Canuda, 31), sobre el tema

"LES FINANCES MUNICIPALS"
N'obligaran a arlhar'r-m• al pacte de fas:afeas

Ilur pell

per l'italià

etapa

líe vist creadm la importancia

ge- la glòria de les pella de conill. Quan,
encara primerenca, sentia el
en la persona
neral. -popularissim crit barceloni que invita
en aquesta mercadeclassificació per nacions. Vietto passa a ocupar ar a,lajotransaccia
pensara, pel cap alt, en una
el primer lloc en la classificació per al Gran espolsadors. Avui la pell de coniil,
tantost fredoreja, cobreix espatlles
Premi de la Muntanya
femeninas de les mas deliciosas del
en la
un
hispano- guía

Els cotana san aata erial, arab
un considerable esinent: i, tenias en
compte es principia mendelians

l'herència, podeu obtenir conills roSeS, lilas, blaus o taronja; canillaxinxilla, con i l l s-guinea, conills-Iladria,
conills de pal Ilarguerut, arranat o
rullat: gaireba tots aquests increibles descabdellaments viesen d'una
imitada aconscguiaa en Mg. En nrataria de pelleteria, en eis campa que
correm, nomas que tinguem conills
podeu oferir de tot: perqua no hi ha
rar assoliment que l'honrat i sofert
conill no es vcgi ami) cor d'imitar. Pot
disfressar-se de tot el que yo:drena

dret.

A L'AUDIENCIA

- a de'. mestre.
Per a molts jo y as; els esarts da
Prat aman an descobrimete, perqua
veuran que el catalanisme intezral és

anglesa

de seixanta anys

aquesta indiferancia:
a s! com pot i.5.r d'una altra manera, si l'Estat espanyol se li presenta
sernpre (a Catalunya) cona un Estat f ) rastra si la regeix amb governadors
que no san catalana li administra justicia arnb tribunals de gens que no estima el nostre Dret ni entén la nostra
:lengua i l'administra arnb empleats que
no san de la terra, i ti impon sempre
e: castaai, desterrant de partos arreu

de la mar: 75512

LA XXVIII VOLTA A RANA Deis conills i de
La

integral, el seu ti era l'alliberament de
Catalunya, l'Estat espanyol li era indiferent del tot. Vegeu com justificara

01,911

IcLETOR 11430
TELEFON 19003

Vignoli.
fou guanyada
Una revisió oportuna El pretendent a la sobirania d'An- ElsXVI
eapanyols estigueren poc sortosos, però
classificació
lloc
dorra marxa mi a Madrid Cañardo avançà
retrocedeix
L'equip
Biblicteca de la Lliga Catalana
ssaba de donar al públic un rnagnific
salum formar per una seleccia d'anides
Prat de U Riba, publicats alguns
s La Renaixença , i la majoria a "La
aeu de Cataluma a . La data d'aquesta
2. 7:i:AC5, que, per la clarcdat i la vibra-

al
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LA TRONADA AVENTURA DE BORIS I

ARTICLES DE PRAT DE LA MI%

EL

de juliol de 1934

Els critica franceses han remarcat que Trueba i Ezquerra, els grans
grimpadors, tener* un idèntic astil
Loushon, 21 (11 fit), (Del nostre enriat especial) . — Quan eIs corredors de
la colla ciclista arribaren a Perpinsa,
els periodistas que segueixen la volta van
exclamar a l'una, moguts per una idanrica 1 ibració:
—Els Pirencus poden canviar moltes
coses d'aquesta colossal Volta a Eranaa.
Els Pireneas fa dos dies r1 11C Parlen.
Alar des dc Perpinyà a Ax-les-Thertnes: avui des d'Ax-les-Thermes a Luchan. i han dit molt poc de no:1 els Pi-

Montero va fent. Ha quedat classificat
en . el Boa 32.
laetaaa de denla és curta, pena durissima.

Cai ardo esta mas optimista que
mai.
Alar comptava que seria classificat en un deis vuit primera llama
Avui crea que encara pot minorar

aquesta esparanaa.
Heus an i resumidas les dues primeras etapas pirenenques de la Volreneus.
ta a Eranaa. l.a resta as Propaganda.
El francés Magne, després de les diles
Na voldria morir-me santa explietapas, segueix ostentant cl primer lloc car-la.
en la clasaiticació general.
Joan TOMAS
Cailardo tulla assegurat que ningli no
Ii prendt'a, ara.
A Ax Les Thermes
—Viatto as massa jove.
Martano ha continuar estalonant MaAix-les-Thermes, 21. — Comentant
gna pera sanee avançar-lo. La batalla, l'etapa d'ahir, tots els seguidora coinseanns ala assabentats, que s'havia d'en- dien a manifestar que en les etapas
tsular entre aquests das corredora, en pie pa
: enanques es desenrotllaria un emoPireneu. queda enlaare.
dol Victto-Ezquerra, que
Ei tercer Ilse es encara rar a \Ver- cionant
tingué el seu preludi durant l'etapa
sa:teclas alano, gire a Perpinyà Ii anava
al dauern, declara qua inceiria si calia de Perpiayá a An -les-Thernies. Es
dalt de la hicic1nta, per duque Ii volia convenia també pela comentaristas
que en l'etapa d'avui, Ax-les-Therpassar al davant. •
—Si no l'avan ç o — afegi — deixaré rnes-Luchon, que sols té un recorregut de al quilómetros i es la mas
dc dir-me Vietto.
1) 'mas W": iil 5. ,dariler1 1 no l'ha avan- curta de la Volta a Eranaa, es jara

La psicologia dam coniill, pera, ao
sernpre aquella matcixa, una mica
adotzenada si la compareu anal) la
d'aquest animal fan:Usan, hodependent i capaç de bellas follies, que es
diu liebre. Amb mas moral el conill
as incapaç d'atase r la misterioaa
sagacitat de la Iladria. per a dir un
exemple. Totes aguaites conatatacions
banals es transformen, dins de mi, en
emblema d'un espectacle que aquesss
dies he anat contemplant en el iiicaiga huma; subsecció cspanyola. Ea
temps de la monarquia, divern
m0S gran nombre dels politics escampara pel Parlament el natal de
conillets de guisa paró ara son/ ea
una apoca en la qual molas deis republicans histórica i 2i fa o no fa tots
els adventicia, descobreixen el conill
interior, Pindss simulable, per mas aparences que hom hagi colma enginyar
en la pell de legadas aparatosa. sParlo de moltissints, pera. sena dubte,
existiran reserves.) Hi aa conills amb
pell de geni que declaren que Espanya as un país impossible, i estart
decidits a tornar-sen a la Iludriguera.
N'hi ha amb pell de revolucionara
que es proposen deixar passar una
dotzeneta d'anys, per acure si l'ensulsiada ve tota cola. N' ha ha amb pell
de defensora de la fe, amb rúnica
táctica de fer-se solidaria del mas
franc desola administratiu, NIl ha
ami:, pell d'anticatalà pel sol amar
d'una col, o de tot un hort. rhi ha
arta) pell de savi, peral sanee poder
dissimular aquells tala aquells binas
lis, aquellas orelles. La República,
comenzada amb empenta, conilleja.
Una reculada, vull creare, passatgera. Al capdavall, sempre m'ha semblat acure en el peasimisme massa
desig de fer el viu: i la supersticiõ
bona-jana que potser, empitjorant les
coses, arribareu a aconseguir que el
&eta pina us dugui la contraria.
Pera és clar que una República de
conills, renint darrera una monarquia
de conills, no podria pas dir-se un
cansa gaire reeixit. No perquè jo demanas cap ferotgia, cap terror, potser ni cap convencia. Tanmateix, la
República, aquesta República encara
flairosa d'espigol i d'orenga, hauria
hagut d'ultrapassar la conilleria per
a fer un pais; i sobretot acreditar-se
anda artes impressionants de justicia.
E apanya, socialment i fina politica-

ment, sernhla mesa intacta. Bé esta
que

Gràfic de l'etapa Ax Bagneres
aat, sitió que ha passat al sisa lloc. Ahir
l'avanaà el francas Lapebie, formidable
grimpador, i avui l'ha avançat atorelli.
Tarno a recordar el que en, deia Cafiando :

—Massa ;ove, Vietto.
Les simpat i es per Vietto han attemanlat . rara , d'una manera extraordinaria

no hagi vcugnl and, Cap terna-

tramolt ara hem de fer-li retret que.
llevat de l'oasi catala, ncc slagi preocupar d'una noca arquitectura: vull
mas- ostensible el dol entre els dos dir d'un ordre non. Pera es veu que
formidables escaladors.
el conill es tan inmortal cont immeAqueas mata en sortir d'Ax-les- rnarial.
Therines, els "tours" portaven roBELLAFILA
bada 1.836 quilòmetres, i els en ial-

de Luchan, que es va

córrer ahir

lava encara 1.480 per a trabar- se de

retorn . a Paris.
Ami, la presancia dala l'irenetts,
Av ui pronuneiarit
des d'alar, anal lilOiiIl dlaver deixat la salia iniciat el veritable roca En les
costes.
(miss
s
•
esperava. els espacial'', un diseurs el Senyor.
seva bicicleta a Magne, guau aquest feo
foren els que ja en l'etapa dahin covictima <t'un accident.
En

realitat. rúnica nota a destacar en

l'etapa Puigcerda - Ax-les-Tennes

mençaren d'animar la carrera.
El primer moviment impul s or el

Martínez Barrio

imprimir ahir Visena Timaba. Poc
emocions qua s'asparas:en després de la sonaja de l'arpilla:a.
afadrid, 2 r . — Denla, a La Cornea,
al pnamarens i a I.a Percha. j'oran re- prop de Olear, el santanderi s'asanpranunciara un discurs
d:Mes a la naittral imarcssia que en li ii i obliga a apretar tots eis altre... tit radical demacrara, el cap del parsenyor MartiSis quMmetres ahans del 1%lont-Llui5,
aquella indrets produeix Cl paisatgr.
lles Barrio. En matee arte parlarä
quasi es produí un dels episodis
I els cernedora espanyols?
names
el
senyor
Martinez
Barrio, peEs Prensament anima d'ells que es al/11112S de l'etapa, veiércin davant
de tots Marian Caaardca i mes tan!, ra semlila que el seu discurs no sera
faien abans nle començar les etapes
ele propaganda de partit, sinó de ded'arribar
al
din,
Erquerra
ataos
ele
Piranens, les cabilas i e l e carnantaris
des.
per - fensa de la Re1u1.1j,a,
—San gala del pais — e s deien, aun paasa tots. a desgrat d'has ir
na campans a en la qual seguiran
cereal» d'atenuar per endarant 1111.1 me- ›eguit coratjosantrin matra estran- tre, actes per part sitas
aaps
dels
pargens.
sihle reeixiaa.
El base fan agafat. para coral Ca- tits republicana d'oposició.
N0 . han e . tat massa de sort els espanvols. L'artic que lime avanaat ha estat fardo, qui torva a la carrega. 'rat,Caaardo. Ha passat a atata Boa asan. hie e".• (10 , 1.1c A. Es a da-, qua
els qua Ire rspanycds foral) figure:
out Spei,her.
extrasortints de la carrera, si ba de:
l' ca la sem ilhiusió. i l'ha assolida.
L'ha assolid.1. a decenal de les mane liras la desgracia intpeaa a dos d'a,
rellentades de pneumitic que ha prd'erl. dassificarsse cata ntereixien.
A Rotegmadarne t'oren animats e!.
Sense aquesta contrtirietat, Canardo hell'
ola(el avui un rapar magn i fic. Al cap espato ola per una ma s aa causante a.:
•anpatrintes roilrentrada ami, aquel
de mitja han thai er sortit d'Aa-lesIdi InIr id, I? P al Id i n cl en i de
Tharme s, havia agafat una arrancada ad. unte objecte. Fa j ardo anava al caa, la siovernaeta
ea frita avui e xlenisra's en vista de Pbomenatge que as
miraba..
,saerava, II zquerra 'amaba apret t- atra 4 tot Espanya l'oritao
Trucha conserva el desi lloc
n'Ida! !s obre conr o ntraciors
—Prou he iet — araba de deda. ren a ralhlra del basa-catala.
tres inren coferts de flor, i el l co- inn ti 1 fest a atolla campea l res, que
rar -me.
ratjat,
per
llucs
entusiastes
conipados
(in fii alguna:: settnanea ye
—Qua ne pasea?
aplicant- se a Madrid•
—Res; pera sent., que «u manquen triotes.
Cal lar constar que ele menas de
les forres.
Nfont - 1.1ubt eIs cuanva Frquerra. enEzquerra és el mil rata mas de des- tre
ala aplaulimems d'Mnambralass
gracia. Del la lloc va pasear alar al espanyols.
t.leglu a soborna pagina:
quinre, deixant-se aunar per SextK
(Conliuha a h f.'3,1',.? 3.
3)
VALENCIA 1 RENAIXENÇA"
as ta? Onan tHs s'esprrata d'el, so.
Matar chamas del san issit puiant al
per J. V. FOIX
famas coll de Port. I ca soiert una ter- A la página 3:
y/ dos hiblingläfts11103
rible eaiguda abata; d'arribar a amai- ""BILIRCILINIME AL
de Domènec Cluansa
TRAMVIA"
na:mas i ala retardar notablament. Ti
Rafel Yuie,
per Jeroni Morapuea
ara el manero 11.
aqueta.
les grane

. va

Les concentracions al
camp
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Revista
L'assalt repela
Retira j Virgili remarca, a L.4 inalue el canvi d'otitis entre
el President de la Centralita i el cap
del Caven& central ha dos l'incident,
qul l'ha dos d'una mcnera completament
'favorable a Cataltotya:
"Des d'ara apareix confirmada bilateralment la competencia del Parlament
catala en la materia discutida, i assegurada per a Catalunya aquesta vasta
¿ona legal.
Si ailó que perseguien els regionalstes impugnadora de la Hei era l'aclare.
ment d'uns quants punts dubtosos, no
rs P6deu pas donar per defraudats. 1
si cota a conservadora dretistes els
desplau el contingut de la Hei de conreus, com a catalanistes els ha de piaste que prevalgui la interpretació ampla
de les facultats autonämiques.
Aquests senyors, dones, han quedar
ser-vais. Molt més be servits del que es
pensaven.
"; Pobre s de vosaltres-venia a dir
e! venerable sensor Ramon d'Abada! i
Calder&-, si torneu a aprovar aquesta
Hei! Les conseqüències seran greus.
Passaran coses grosses. Anirà a terra
l'autonomia...". En dir això o cosa sernblant, al vell patriarca vigati Ii tremolava la ves iIi tremolava la barba.
¡Eslava espantas ela o yola espantar als
nitres?
El Parlament i el Govern de Catalunya, tot veient els greus perills de l'hora,
es negaren a capitular. Podrien ésser
venguts per la força: Per& si calia.
caurien Iluitant."
¡la faUst , doncs-cfcgeix-, el mes viodels asno/St * les dretes, ajudats
per la Lliga, contra la Generalitat:
"El seu acabament ha estas, per als
adversaris, un càstig ben merescut. La
coissor del ridícul és de vegades raes
dolorosa que l'esquine de les ferides risaterials.
Muelles mesures que el Gavera de
lfadrid hacia de prendre i aquells exercits que havien d'envair Catalunya per
trrra, per mar i per Faire, tot ha quedat reduit a un curt i atent niki del
cap del Govern espanyo, contestat anib
un ofici, 60 menys atent ni menys curt,
del Govern català.
Ilesa de fer justicia al senyor Samper. Ha pres la revenja dels qui el finaren en el canflicte. La sera venjança ha
tonsistit a fer-los participar del terrible
paper ridicul que ha posas fi al gran
assalt."

Les gallardies de Lerroux
L'OPIMO comenta les declaracions
de Lerrcux, segons les yuals el partit
sadirai no apuntalara en el futur cap alere govern que els que presideixi el pro• senyor Lerroux. Airó vol dir, entre
nitres coses, segons "L'Opinió", que Lerto ur no esta disposat a qu.e nin* mis
del oca parta Ii prengui la placa:
senyor Lerroux, amb la sera aparenca de bon home, d'esparit generes.
de tenir un cor que no li cap dios del
•
malgrat els seus cabells blanca i el
set' aire de "papi de los nifiose, ardientes", es un home de passions. Quan
se les agafa amb alga, 110 pot amagarho. El fet que Martinez Barrio slagi
separat d'el' l'ha indignat materialment.
L'ha motejat de "Cain" en un discurs
que féu davant la minoria radical presidida per l'Emiliano. (Li va dir "Caín"
quan Martínez Barrio no lt era .) naves s'ha indignat amh el senyor Samper perquè aquest no li consulta res i fa
el que li cleins la gana... i el que anen
els del Gil Robles. Aixó l'ha tres sIe polleguera. --Com s'entén! Un pobre afable que és president del Cansen amb
Dermis meta i que despees se m'emancipa b- Per això Iserroux s'ha pronies
a mateix que aixa no tornara a pastar."
Creu altrament que Irr declaracions
'tiren miS ah, ja que Lerreux no pot
oblidar que duma el sea gor.ern-o desgovern-la confiança de la alta representació de la Reptiblica ea l'hagi as,ristfts
"Tothom sap que quan es va produis
la darrera crisi el president de la República va jutjar molt contundentment
l'acte-la serie d'actes-del senyar Lerfoux per fer aprovar tina amnistía
que era anticonstitucional, El presider.t
de la República es veié en el c as de
redactar un docurnent fent determinailes
objeccions al projecte d'amnistia que el
senyor Lerroux havia elaboras per a
pagar a les dretes els seus compromisos
electarals.
Les declaracions del senyor Lerroux
ara san un acte de "chulería". El sap
que mentre Alcala Zamora sigui president de la República, per éster com
com ha d'ésser, naturalment, el president-un defensor aferrissat de la
Constitució, i per canaixer com conde
el pon respecte que la hei primordial del
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regim mereix al senyor terrena, no es
ficil que li torni a encarregar el Poder.
Ell ho sap, i fa el fatxenda. El lerronsismo és una cosa tronada i desacreditada-ltfarchs ¡ Emiliano, hi naveguen
pel mig-, i Lerroux fa com el portugues caigut al pou, que perdonava la
vida al que l'en vales. També l'altre
cha perdonava la vida al conseller Granien-Barrera.
Lerroux ulla equivocas. tu seva ancianitat necessita sepia i no pes els iráien del Poder. Quan caigui el Govern
Samper, ignorem qui pujad, pera lia
pujara Lerroux. Altra feina tindra el
naís per a refer-se que tornar a acceptar el "caudillo".
Osan caigui el Govcrn Samper, Espanya presentarâ l'aspeete desolador arre
presenta un pals quan ha estas víctima
d'una plaga de Magosta. Tot haura estas
arrasas i tindrá l'aire d'una terra dsvastada."

La reforma electoral
i la Diga
Llevaos del projecte de Llei Electora&
que ha de discutir-se al Parlament catete, i que LA VEU DE CATALUNYA
ha reclamat amb Usuta j'uf:tiricia, la
Lliga Catalana es disposa a seguir fea
el bot. No es recorda del lamentable paper que van obligar a fer al Sr. Abada en lo serio Mies-venció tan efímera
co,,: estèril-estèril per culpa de la uva
pròpia posició-, i diu:
"La indicació del senyor Campees
no pot isser presa seriosament com una
invitació als partits no conformistes a
prendre part en les deliberacions del Parlament. Si llagues voigut això, l'actual
president de la Generalitat domina prou
la paraula per a dir-ho de manera que
s'entengués. Per altra banda, tothom saja
que, ara per ara, el senyor Companys
no te cap desig que la minoria de Lliga
Catalana es presenti al Parlament a discutir la seva gestió, i molt especialment
a discuutir la d'alguns dels seus Inés
significats i, en aquests moments, snr:s
desprestigiats consellers. L'efecte pro=
duit a Catalunya i en general a tot Espanya per la mornentania poni magnifica intervenció del Sr. Abadal ha tres
les ganes al senyor Companys de sortir de Fisolantent en qué viu la dictadura esquerrana.
Pera les paraules dcl senyor Companys tarnpoc no poden ésser presea
cona una senzilla advertencia que el p rojede de hei electoral jent ésser /inflaras,
dintre dels seus principia fonamentals,
per les observacions dels diputats. Niagú no sera tan nnocent que les prengui
com una reafirmació del sentit demacratic que abans inspirava el senyor Companys i que rexercici del Govern Ii ha
fet perdre. No solament la hiel electoral, Sind totes les que es presentin paden ésser modifcades i rnillorades pels
diputats. Circuinscrita a això l'advertencia, podia estalviar-se-la el senyor Com.
panys. Perú és que el que aqueas valía
dir is que el Govern no feia qüestió
la Ilei, ni, sobretot. del principi de representada, proporcional, que deixava
subjecte a les modificacions que creman
pertinents rls grups parlameniaris, és a
dila la niajoria d'esquerra. Podia comenc ar Per aquí.
La cosa és clara. L'Esquerra i els
seas amics coaligats no tenen cap desig de lleis electorals, ni, sobretot,
representacions proporcionals. S'estimen
mea morir de la mort de toses les distadures.
Per a ella fan. Perú val mis que
sàpiga que hi ha malts catalans que
ne es poden prendre seriosament aquestes habilitats."
Tot plegat significa que la Digo, en
lloc de Menor al Parlament, seguirá lamentant-se i pertorbant, intítilment, des
de Madrid, aliada ami> les dretcs, la
i m Pfentfa cr6 de l'autonomia.

La campanya contra els
autors teatrals anticataans
DIARI MERCANTIL, que vol sepa.
‚nie l'art de la política, dits que traba bi
io catnpanya contra els autors *Jicotela*, ja que s'ese* que els oulors canbatuts san insolvents moralment i intrllectualment:
"Ens hem de felicitar que, encara que
sigui per una Miestia de catalanisme,
aquests senyors es vegin privats d'estrenar a Barcelona les seres obres grolleres i analfabetes. No hem de parar fins
que totes aquestes companyies que fan
bullir l'olla prostituint el pnblic de Barcelona ainh tota mena de bajanades immorals en tots sentite, hagin de tornarse'n al seu país d'origen. Cal respectar,
això sí, el teatre intelligent que ens
gui de fora. Pera és que a aquest pas
de teatre intelligent només sen podrà
fer 5i es té pasta de mártir, pnix que la
gent que s'entusiasma contemplant les re.
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vistes del Palace i del Cómic és impossible civilitzar-la i fer-li comprendre les
bebieses d'una gran obra.
Així, mentre a Barcelona quatre senyores s'enriqueixen dient i fent una serie de procacitats i de grolleries en public, poden donar-se casos com el del
fracis d'aquella memorable obra de
Valle Incian-"Divinas palabras"-recentrnent estrenada per la Xirgu ¡ En
Borras en una temporada de no massa
fortuna-era una temporada de teatre intelligent-que de seguida llague d'ésser
retirada del cartell."

Una burla
1 una claudicació
EL DEBATE cscriu, amb agites! tito!, 1411 editorial amenaçador. Creu que
is una mofa la *lucid que la Generaltal ofereis al Govern. La votació pe,
part dcl Parlament calcita d'una
cractaincnt copiada de l'ontiRadc pei
Tribunal de Garantier is una reincidencia i un desafiament:
"Y esa ley donde se añadía a la contumacia la burla es la que han tratada
de presentar corno nueva la Esquerra y
sus amigos y la que con incommensible
pasividad y pobre y claudicante criterio
ha parecido aceptar corno tal el Gobierno español, a juzgar por el hecho de
que dejó pasar el plazo sefialado sin
interponer otro recurso y a juzgar también por el texto de su oficio al señor
Companys.
Habíamos pasado. pues, por la primera burla, tolerando que se hollase el
prestigio del Estado y la autoridad de:
Tribunal de Garantias. Para hombres
de la mentalidad de los que dirigen la
Esquerra, esa claudicación invitaba a la
burla definitiva. Y esto es lo que quiere decir la nota, ya pública de la Generalidad. La ley de Cultivos declarada
inconstitucional por sentencia firme y
inapelable permanece. Y, en cambio, se
nos dice que el sefior Companys y sus
acólitos--; brava garantial-velarán ron
nitre al aplicarse se amolde a la Constitución y al Estatuto. ;Como si esta fuese posible ya, sin alterar el texto mismo
de la ley!"
Quant al Govern central, haure coenCs
srgons "El Debate", per no imposar-s.,
com tos, la mis oren i amasa de les
clandicacions:
" Quieren fijarse los ministros en lo
que comprometen, en lo que entregan:*
La autoridad del más alto Tribunal de
la nación, amparo y garantiia de los
ciudadanos, queda desconocida y postergada. ¿Qué será en el futuro del recurso de inconstitucionalidad!' ¡Quién cumplirá las sentencias de este orden, ni C1,11
qut autoridad podrán imponerse cuando
este precedente se ha sentado? Y, por
otra parte, si la Esquerra ha podido
vulnerar ahora la Constitución y el Estatuto. ,,:qué liará en lo sucesivo? z Cuál
es la fuerza ni el prestigio del Estado
espafiol que tales Cosas tolera y conaiente? Mal, muy mal, ha procedido el
Gobierno y aún le llamamos a la reflexión antes de que consagre la última de
las claudicaciones. Si el Consejo de hoy
admite como buena la nota de la Generalidad y da por "resuelto" el conflisto, sin habrá hecho otra cosa que per j udicar en o rmemente la autoridad del Estado, contraer una responsabilidad gravísima y dejar entera el problema para
el porvenir.
Protestamos contra lo que se intenta,
con cuanta viveza y energía caben en
nosotros. Esto no puede ser, y es listima grande que de momento sea. 1-‘'e
inmensa tan sólo. Porque el procese
revisionista del Estatuto que la Esquerra

ha tenido a bien abrir violentamente en
esta ocasión no se cerrará cuando ella
quiera, sino en el plazo que la realidad
politica nacional exija, y en todo caso
en la forma y en el día que convengan
al Presti gio de España."

La premsa anglesa
i el problema català
Signa tel seu corresponsal a Barcelona, M. Lawrence A. Fernmorth-periedista estudias i documenta, que conzix
i estima Catalunya-el LONDON TIMES del 3 del que son ha publicat un
interessant *fide sobre l'actual confiicte cutre Catalunya i el Govern central.
N'o/crin: als nos/res lectora els paràgrafs tiré: importants:
"El conflicte entre Catalunya i M 1dril promogut amb motiu de la Ilei de
Contractes de conreu demostra que el
moviment nacionalista catala té aspectes econärnics alhora que ideals de caracter merament cultural.
A desgrat d'ésser Catalunya el centre
industrial mis important d'Espanya, considera l'agricultura com la base de la
sera riquesa. Els andes romans entintenaven Catalunya Mur graner, és encara, avui dia, la principal rmoveidora de
natales primerenques del mercas anglas.
Tan intensament conreada és la terra
catalana, que els castellans tenen ass adagi que diu: "El catalän de las piedras
saca pan".
La Ilei que el Parlament catalá ha
aprovat per segona regada com un geat
de desafiament contra el govern de Madrid, és considerada pels seus promotors
com una ternptativa de democratització
de la terna. Fa del treball base de la
propietat, però insisteix en el principi
de propietat individual, contràriament al
de propietat col-lectiva que va inspirar
la Constituci6 espanyola i les ibis socialitzants. Vele m. dones, que Catalunya i
Espanya es traben ja en conflicte en
aquest principi fonamenta!.
Per misia d'aquesta propictat individual multiplicada noto tractaria doporar una muralla als avanços del socialisme i del comunismo. Perú cont que en
tractar la Generalitat de fer això, trencant vells patrimonis Pe r a crear -oc
1101/5, posa les mans daniunt una institució tradicionalment sagrada, el conflicte adquireix un caràcter violent dintre
mateix de Catalunya.
Els catalans consideren ei Govern dc
Madrid u el Tribunal de (jaranees Iligats en una entesa comuna per atacar
rautonomia de Catalunya i la sobiraóia
del poble català. Això explica la su:idaritat amb l'actitud de rEsquerra de
molts partits polítics que res no tener,
a veme arnb la politice general d'aquella agrupació.
El Tribunal de Garanties, basant-se
en la Constitució, la qual reserva exclusivament a l'Esta t la legislació social,
les bases dobligacions contractuals i
legislaci6 en general que afecti la defensa de la riquesa nacional i cooednació de reconomia de tot el país, i recolzant-se així mateix en la Hei Agrària-d'aplicació a tot el territori capanyol-ha declarat que el Parlament de
Catalunya no tenia paders per a legislar en aquestes matèries.
bu història de les relacions entre Catabl ea i el gaseen de Madrid és 11113
serie de protneses tetes únicament per a
ésser oblidades o esquitllades, de concessions atorgades amb la intencin que
no tinguessin mai efectivitat. El difunt
president Macia soiia dir que era un
sistema de donar als catalans "gat per
liebre".
La decisia del Tribunal de Garanties
no ha de considerar- s e, pedr, com
darrera paraula. Catalunya considera que
ha obtingut uns quants ¿teto els quals
no poden is=er escombrats tan Ileugerament. La tasca a fer en resdevenidar
sera, clanes, la de definir clarament
aquests drets i harmonitzar-los arnb les
I leus espanyoles."

Estadística

forçós a

Fa pocs dies slan donat a publicitat
les dades relatives al nombre d'obren
en atur toreas a Espanya en 31 de maig
darrer, elaborades per la Secció d'Esbulistica del ministeri del Treball, Sanitat i Previsió Social.
En l'estat nutneric que reproduhe a
continuació queda a la vista la situació
de les diverses activitats en que es
desglossa la niassa totai d'obrers, pel
que respecta a Ilur inactivitat forçada.
Si ens fixem en les xifres que resumeixen el conjunt d'indUstrics veleta com,
sortosament, el total d'obren parats en
31 de maig darrer no segueix el ritme
Que venia registrant-se en els mesas de
mare i abril passats. No ens causa sorpresa aquesta reacció notada en l'etaplaeament de la risa d'obra, ans al com

Maigdel 1934
Crup d'ortivitats

Iran, Vesperávern, ja que, com sol ocórrer en aquesta época de l'any, les neaessitats agricoles ocupen un major
nombre de treballadors que no en els
mesas iii terna Is ; per alisa banda, la major part de la resta ci aetivitats presenten uns totals Ileugerament inferiors al
mes precedent. Aixa ens ve a dir que
l'aspecte general de l'economia peninsular se'ns mostra mes arias optimista,
seise volee presumir que ens trobem
en una época de franca recuperació.
Ad va restas referís, i per a millar
comparar les osuillacions registrades en
les diverses classificacions d'activitats,
en el darrer eres de maig, respecte al
precedent, reproduim Samba els totals
cOrresponents al rnes d'abril:

Treb alladors
en at ir forçós

Indústries agricoles i forestals
185.6/6
193.616
Inchistries de la mar
2.815
4
.677
Indústries de l'Alimentació
0.323
1.643
Indústries extractives
9.83a
93 . 495
Siderúrgia i metallúrgia
7.233
Petita metallúrgia
9.400
4 . 3135.65
Material electric i cientifiè
1.3nq

Natural d'Igualada

morí ahir, dia 21 de juliol, a l'edat de 60 anys

(A C. S.)

Els qui el pleren: esposa Merca Roca, fill, nora,
net, cunyada, nebots, cosins i familia hola, assabenten
Rufa mica ¡ coneguts de tan dolorosa pèrdua i els
preguen de tenir-to present en Ilurs oracions i
tendía a l'enterrament, avul, diumenge, a dos guarts
de dotze, des de la casa mortuòria, Paliara, 152, per
tal d'acompanyar el cadàver a l'església parroquial de
Sant Francesa i després a la seva darrera estada,
Cementirl de Sant Andreu,
NO ES CONVIDA

PARTICULAR/RENT

Espanya

Total

iota(
Abril

369.233
7.492

423.412
8,918

7.996

7.416

3171 221

14:536
89°8

Complet Parcial

En han Maixenchs Baliu

Indústries quimiques
1.719
Indústries de la construcció
92.244
Tridlistries de la fusta
9-572
Indítstries tèxtils
6.023
Indústries confeeci6, sestil i tocas 2.619
Arts grifiques ¡ Premsa
1.103
Transports ferroviaris
rar
Altres transports terrestres
3.389
Transports maritime i aeris
1.316
Aigua, gas i electricitat
533
Comunicacions
loe
Comerç en general
3.244

131. 743653

2.525
r 00 .464
4.02 013.192
11.353
17.376
3 .800
6. 419
163
1366
384
525
Sed

18.220

2.212

563
79
06
83 2

zoa
m

835
1.109
98.039
16.578
16.3 20
7.155
1.84 2
462

8.2/6
1.8001.038
2.766
614
2.066
833

7.611 1

4 . 096
2,278
791
3.333

5.073

Rostaleria

1.933

Serveis d'higiene
Banca, assegurances i oficines

3.14

Espectacles públics
Alt res indústrieo i professions

30.471

13 . 836

44 . 307

254

486
48.539

371.316

at56.13112

639.198

703.8:4

Tetals

570
215

EI

dia d'avui

•
Valncia i Renaiacença
Els lectora del postre diari hauran
Ilegit ja el programa dels actes que amb
mona de la III Setmana Cultural Valenciana tindran lloc, a partir d'avui, al
País Valencia. L'honorable Conseller de
Cultura de la Generalitat de Catalunya
ha trames als nostres correligionaris en
el concepte de Patria i en la idea de
cultura i, a la vegaaa, aliats nostres en
la causa de la reintegració del terni
cornil a l'ús integral de la-tonligsc
rnateixa Ilengua, um bell i oportú missalte d'adhesió.
Per als qui la causa as Catalun ya es,
a la segada, la dels territoris on "la
nostra Mengua és parlada i escrita". lesfose valencia mereix no solament aquesta o aquella adhesió oficial, ans no res
menys la de tots els catalans del Principat, de les illes. del Rosselló i de la
Cerdanya que no han claudicas davant
l'absolutisme dels Estats politics tan habils com inflexibles a destruir la idea
i el sentiment de Patria en les seculars
entitats nacionals que han destrozas i
s'han repartís en hotí.
Valencia, tan lluny i tan prop a la vegada - com és llunyana encara. i massa sovint, la moteles -Catalunya central -, canela en aquests moments el
fervor d'un estol de valencians,
ente s'h,a empris la tasca dura i
lenta de recobrar els valencians per a
Mur País. Däcils a les directives que a
partir de la Renaixença han estas tan
eficaces per al recobrament nacional dels
catalans, els valencians renaixentistes dirigeixen Ilur esforç a restabliment d'una
cultura autóctona que, cotn s'ata esdevinaut amb la lengua. sera la mateixa
cultura que ens fa solidaria i compatrio-

tes als catalans de totes les contrade'.
Davant la política imprudent dels peninsulars centrals. beta aci una nora, activa, advertida, apta, disciplinada. impulsada pel mis segur dels idealismes: la
d'una pàtria a la vegada naixent i renaixent, la d'una cultura Mea propia,
sensible a l'europeisme i, per sane adversa al neo-africanisme dels qui acorn-

nanvaven Iltir narticularisme strbpirenenc

353
221
2:4

389

2.326
4. 835
334

malenconiós i cast, Ileugerament infle
a les garrigues com sina de navicia
traspassada en extasi i insepulta." Evi-

dentment, aqqesta comparació allargai_
sada per pura associaçió de mol: poé.

tics. no solament no ens aporta cap sag.,
ge
, ti q que ens
faci comprendre

millar el
naisatge d'Avila, ans ens n'esgarria l'atender. Hi associa les idees de la mara
de la putrefacció dels COS5•05 insepuits
que no temen res a veure amb les era.
cies Ileugerament nmórbides de les a,
res avilermues.
Altres vegades. en canvi. amb més
simplicitat de mitjans, amb imatges
directarnent copsades, esdevé mis sal.
gestiu i penetrant. Velen , per exemale
de quina manera unes simple i suggestiva
ens evoca el ven: d'Avila: "Vent amb
reos dr vinlí i de elarins per les es.
cletxes”.
Vel ad dono. un llibre importan/
que planteja una venda mes el debatas
problema de l'estil a la novena. Els se.
nyors C. A. Jordana i Tasis i Marc:
podrien trobar-hi motiu mis que sulis
cient per a reprendre llurs interessate:
diálegs sobre el tema.

de vagues i, tant se val dir-ho, pintoresques aspiracions a convertir la Hispania Máxima en una Espanya mínima.
unilateral i selvática.
No ignorem que els valencians nacional, arrea, ara per ara, una minoría. La
indiferencia, la indolenzia. l'apat ia l'hostilitat - de malta dr valencians
provinciana per als nuals Madrid és encara una capital ponica. no es vencen
amb un mot (Fordre. Perú si els patrioDomènec GUANSI
tes de Valencia persisteixen en llur vo!untas de reintegració nacional, no dubtem que venceran. Venceran com, dia
per aia entre traidens i covardies. verp,.
ni excessiva ni violenta. ans ordenada. B. C. A. 1. - Apartat correos 1222
la Cataluunya dels idealistes.
Eslinejanta: 1.1egin
Addictes a la Idea leva aportada NI
Catalanisme, ciutadans d'una nava Democracia Nacianal, ele renaixentistes de
JOSEP PM
les terres ele Men gua caralana 000sen a
un Estat moriband una Patria nava i estableixen a l'Est peninsular els lonamen t s d'una organitzaci6 política el'
DO.IIENEC CUANSE
des/in; imnerials de la nual són presents
al con i a la voluntar deis minora
Sata una mateixa bandera barrada es
desencralla, vigorosa. la mis optimista i
invencible de les nfensives
J. V. FOIX

VIATGES CATALUNYA
PER CATALUNYA

Darreres novetats literàries
EL CORREU D'AVUI

•••••-..,

Com que Espriu is molt ¡ove. ei come
aenominaaar de les hi s tòries (I'"Aspertes" é5 , naturalment. el nessimbsroe. Un
pessimisme nue l'espeetacle del món i
dels bornes enforteix, i que traba P a stura en les reflexiona mig filosOfiques
per SALVADOR ESPRIU
ove, amh malta discreció. aixis si, trenLlibreria Catalónia
(loen alertes de les históries eintoresenes
=l'aqueo neet Bibre de l'autor de "El
Salvador Espriu es un novelliate io- Dartar Rip".
Rafel TASSIS
veníssim, que havia editas. amb ¿si/.
dos llibres. El tercer és un recull de narracinns. onu aplec d'exercicis de diiicultat. anda els guata ha esmerçat la ‚esa
ha enriquit la seva técnica inshaga
ti

Els Ilihrea noun
"Aspectes"

"L'ala sensible arran de
terra"

Per de prompte, cal remarcar l'estil
i el Ilenguatge. Persanal, nervias, j et de
parágrafs curts, virolas de popularisines
i acallan. ensems, els mota savia i
usats. En alguns moments, esdevi
posament poètic. com en l'" Auca trágica i mort del Plens, molts dels verágrafs de la qual =eintrlen ritmes de ITscla,ans. Perb, inclubtablement, el model
de Salvador lasprhi en la malaria de les
seres narracians ha estas Valle Inclán.
Molla dels persanatges de les estampes
barhares que l'amar nie "Laia" es n Iiverteix a rimar, semblen arrencats de
"Divinas Palabras" o d'algun "Esperrenta". Fins alguna de les allusions
les imatcres, no cal dir) revelen aanesta submissia al ferill6s exepiple del gran
- Don ram ón =le las barba, de chivo",
que =fria Rubén Darlo . Salvador Espriu
,ap su perar els preEls de la im it aciú in,
canscient, tanmateix, i trobe accents
pers,nals unan ens explica la hist6pa
sin/miar de Paulina n descrin la silueta
deliciosa de Maria 15ehel, l'hernina de
"Cactus".

per R. SCRINYACII-SEYTIES
vibecria Catalbnia

Surinyach-Senties aplega en aqueas
dens volum una desena de novelles eta
les. L'ataca és essencialment un narrador romäntic. Es complau en els amors
idealistes o impossibles, en els sacrificie,
en els records, malencónics, en l'evocació de ciutats carregades dbistana, en
les escenes i figures de fi de segle, i
encara en fantasies d'hespital i de clínica. Les modernes tendències no l'han
influit gens. No sent el gust de rana lisi, d'apto/11MM en els misteris ticholt de les brin/res. Dels setas herois na
en recull sinó els mornents de tendresa,
rl hells sentiments. els gestas de bot'
dat o de saceitiei. La sen s ibilitat, la tendresa són aixi les principals caracteristiques del llibre.
Altrament, per la ingenuitat dels temes, per la simplicitat dels caräcters,
fin= pel sen misticistne. fa pensar nu'll
en Francis James. Hi fa pensar encara,
Per l'estil. Surimach-Senties vol éstes
ess e ncialment. cont Francis James . Un
estilista. Només q ue aixi com en Francia James hi ha un perfecte acord entre
la poesia de la invenció i la paula
del llenguatge, a l'obra ile SurinyachS enties de vegades s'hi produeix un rPrt
drvoret. A force d'ésser recercada, trehallada,
imatjada forçadament la seva
Com ja hem retnarcat mis anilina la
diferencia mis apreciable entre els t o prosa, s'allum a del que vol expressar
en els mesas de maig-talsd'obrep En el sets arabesc , en el seu treball de
i abril es troba en la primera partida, miniaturista o de brodad_ara. s'aparta del
aut es refería a "IndUstries agricolts autumnal per amanerar-se. Veieun. per
i lorestals", degut, caos ja hem dit exemple, en les seres estamnes ¿'Avio
abans, a la majar activitat desplegada -en hi ha altranurt molt bells fragen els trehalls agricoles. Ara be: de la me nta de prosa - la aegiiens compararesta d'activitats la majar part també ció parlant del paisatge: "Paisatge fi,
segueixen aquesta tendencia, entre les
sitial es destaca la ininva d'obrers parata que assenyala la "petisa metal-hit-aja"; Iii ha un sector, penó, fosca insportant, per cert, que no dóna senyals
de represa, i acusa marcada depressia.
Són les activitats que comprenen les
"indestries estractives", "metallúrgiques" i de la "construcció".
El seguit de vagues i conilictes socials
que aquests darrers tenms han pesas
sobre aquesta branca, aún la causa que
hàgim de constatar aquest nou augrnent
de treballadora parats. El capital es
mostra recelös d'ésten invertit en finques urbanes, i produeix aquest encolagiment eta l'activitat constructiva que
ens assenyalen les eifres. El die que s'aconsegueixi una majar activitat constructora els sense feina presentaran una
reclueció molt apreciable, pula que ningú no ignora la gran importancia que
representa per a la risa d'obra aquest
cenjunt, que campren activitats tan diverses com nombrases.
A continuada reproduim l'estadística
dels obrers parats en eh cinc primer:
meso; d'enguany:
Cenen. 625.oir.

AN CES

FIN
L'atur

Les Lietres i les Arts

*

Als artistes que figuraren o l'E,.

pesieij de Primavera. - La 1. M. d'E.
d'A. remara el seu advertiment als artistes que van concórrer a l'Exposició
de Primavera d'enguany. tease el día 27
d'aquest mes será clausuras irrevocablement el termini ser al reintegrament de
llurs obres. El despatx 1:5 obert tots
d5 dies feiners , de deu a isla del mata
al Sah 6 de l'Art Modern. Avinguds de
Pi i afargall. Parc de Montiuic Passat
el termini assenyalat. queda s explícita.
m ent entes Que, d'acord amb el aue estableixen els reglamenta Salons de
alontjuic i Barcelona. els artistes que
na hauran reclamas llurs obres n'hauran renunciat la propietat.
Les obres d'Anselm Turmeda *
Entre les nostres obres clissiques, cal recordar la graciosa i filosófica "Disputa
de l'ase" , de l'incides Turmeda. Aquest
escriptor. que visqué al sengle XIV i
XV, dona provea de la seva inquietad
convertint-se a l'Islamisme i escrivint
les seres "aisputacians" i "refutacians".
La "Disputs de l'ase" és el voluta 18
rle la e a!' fa "Els Nastres Clissics".
de I'L
1 Barrista. Les dues obres
que s'han conservas en eade Turr
falb (el
are de !loes amonestarnerts"
i les "Celes de la divisió del reune de
Mallorca") figuren en el volum lo de la
mateixa collecció.

* Per er peraercirmantent del catea
Als catalans q ue hagin estas sormesos
a l'ensenyament en cas/ella i als casteIlans que vulguin parlar el catali tense
castellanismes ennvindra estealahnera
"El ca/ala i el rastella comparats", que
freira part dels "Manuals Escolars Bar.
rinn".
*
El Casal del Bernia-id. recentrnem
canstitutt, crida sota els artistea beeque.
duna a un cancors per tal d'elegir el
distintiu que bausa d'ostentar l'entitat
A <mi ireeressin les bases d'aquest ene
rus: pot pastar cada dia, de set a nau,
per l'estatge de l'e nt itat . Placa del Teatre, 3, pral. El Casal del Ser-queda crefia que tots el, artistes de la comarra
sradran prestar Ilur coHaboraci6 a aquest
concurs.

PERA

ROBA DE PLATJA

TRAJOS BAH?'
BARNUSJOS

Febrer, 609.745.
Isfarç, 666.629.
Abril, 703.814
Maig, 639. r 98.

PERQUE ELS SEUS PREUS 1 ,y)N ELS MES
ECONOMICS!'
A LLORET DE MAR PANTALONS blancs de senyor . 6'- ptes.
tallitoaa•
CAMISES ESPORT, de punt, Manques ... 2'25 ptes.
CUSMA MENTAL « TONNI CAMPINIVIAVESTITS de senyora, blancs, per a platja, 6'50 ptes.
per e melaste nervlOtee, mentaIs I leal
00111801. T11143011 10. Melse eurstesor•reei
MAILLOTS bany, de punt fort ...
... 2'40 ptes.
den:: DOCTOR U. URNA'?
Per a titfiarnIeß, aoreeeu ves • la matelita VESTITS DE BANY per a nens
... 1'50 ptes.
ditIN111111111111111111111111111111111111111111{1111111111111111111b,

CHntee 0

a g ARCHLONA. ele elv•ndret
de guatee a cet le la ter«. • N (Hm
.581 'e WCIa p ada/sin att

'4110011111111111111111M1M1111111111111111111CIIP"'

10.000 13arnussos
Russos per a senyora i senyor a . .

75

PtOLuA

LA PUSLIOITAT

Diumenge. 2 2 de juliol de 1 Ola

País Valencià

Eis incidents en la vista de la

II! setmalla Cultural Valenciana

causa contra Miguel Bonfill
(Ve de la primera pällina)

fair. Dins hi anava Ayini. Darrera
de Fautornóbil n'in airaren tres otra
Eis guirdies el van perseguir. Proa
del carrer de Roger de Flor es va ensopecar a pausar un autoaninibus
la linia de Badalona, en el (tul Iii
anava descorra una p arella de guar
civil. Un dels guardics. cregut que-dia
es tractava dan atracament. va ordenar al xoier de fautoinunibul que
talles el pa, de Eautonstabil que fugia.
buril ho va fer tixi, Aynoa ca esser detingut, i uni amb els que l'acr./wat nyaven.
Van ésser posara a dis p osició de la
aIoniissaria genera! d'Ordre Públic.
S'anomenen Jordi Tell. Daniel López
i A g uati Dama.
Vart cc arar art e eren del Snmete'l.

:Trate.

L'oficina Municipal
de coliocaciti obrera
afigaiiitzatla .per eutliplet, i e/1
.sittlaciú de ine.Var %/Jiu!' 5l scus

d'aprenentatge. Donar a Un horca
se yor Angel rasque' i Devela, nd'A- bilingUisme és donar-li una eje%
lacant , l'araulea iinals p er l'alcalde de prenentatge pertorbadora. ;Volea le
la ciutat. A les set de la vesPrada,
urna prova? Anem denla vas i ja
da en ferrocarril cap a Valencia.
inseriure'ns ali:ora en una aradiga
Dia 03.--Dia. de l'Arquitectura.
d'aiemany i en una altra d'anglas;
A les onze del matí, visita a la cap de tres senuane a seguramegt er,
1.1otja. A les set del vespre. Cante- parlaran a una cheuta
tu
euta paataa
muera

JAIME CUIXART

J. CODINA FOEILGAS

Arquitectura Pel senyor

sobre
Francesc
Mora.

o be ens pensaren al
Id que Pm demanat utta cenen

portaran un gelat.

i' ta. a l'Ex- Déu ens en guard d'u n ia esta fa.
A
Dales04 Jiizelp dael4ent laatar tit sta
p osició de planols, anaquetea i totoPerä si aquest ja és aqui, i per a
grafies referents a rccs dcl País Vatemps cal soirir-ne totes les tala.

UN CONVENÇUT
-En que et fundes per ei-eure que Es un rei de deb6?
-En que Es prou ximple.

LA

VOLTA FRANÇA

(Ve de la primera pagina)

Un detall cunde; els SUi5505, que

formen part de 1equip, maraaren
ahir molt prop dels nostres corredora.
Setos dubte volien compartir els homenatgee i, en efecte, tamtbé hi llagué per a ells aplaudiments capa-

nyols.

La setzena etapa, Ax Les
Thermes-Luchon
Luchan, 21. -

les 1141 ea a dir,

atub un quart d'hora d anticipacia subN
previst, el catnic Biscut ha dunas la surtida als 45 curreelora que queden en cursa per diaautar la actzena
etapa, ' x -Les-Thertnes Luclusn, que
supasa uu reeurregut dc lat5 (tunantetres.

L1 cel esta cobert, i la temperatura
éa agradable. Lescainot compacte es
Ifarascon stal
llanca amb direcció
Are-efe (26 guilemetres de la surtida).
al comanaì.
0
5
0
,
1
a
les
on
passa
per
ment de Bidut i Lapebie. A la aerticla de

dita poblada la carretera comença a
pujar, i Bidot, juntament amb Louvica,
e, destaca i pren alguns rnetres <ra y an. No
tatge, seguit per Vietlo i

obstant, ej grup es recompon quan Loa/jet intenta novament la sort, estere
que anullen lazquerra i alartanu, els
quals aconsegueiaen Louviot, i formen
amb aquest un /seis grup, alela cinquanta mente; di y antatge subre Magnc, que
cris seguit per Trueba, Macs, Franzil
i Vietto, meutre 13idot queda retardat.
Poc despees Vietto haiaa de la maquina, per tal de canviar la multiplicai 1 n rd el contacte amb el grup.
queata forma sha iniciat Eascensie al
Col de Port d'Aspes, i a set quileauetres del can les posicions tren les aegilents:
F.zquerra i Martano.
Magna. a 5 segons.
Trotaba. Larehie i Louvira. al 5 sa gens.

Vietto, iniormat de l'ocorregut l seu belga Marc , El mes perjudican ha a.stat
company, es deté i torna al seu costas Frederic Ezquerra.
iIi ofereix la seca maquina. El grup
Els espanyols rnantenen, és cert, les
aixi es reforma una vegada más, i com antiguo posicions, pera els 20 minuts
proprincipals
eis
figuren
que en ell
que tenien de diferencia amb Italia en la
tagonistes de la carrera, aquests no classificació internacional slian duplicat,
es preocupen gaire per l'avantatge de allunyant considerablement la probabiVignoli, que porta un retard cn la litat que Espanya re/capen l'honra; segeneral de gairebé chíes horca respec- gon lloc que durant diverses etapes
te al lider. I aixi, deeprés de l'arri- mantingué, A mes, el primer lloc de la
bada de Vignoli a Luchon, es pro- clussilicació per al Gran Premi de la
dueix un emita entre deu corredors. afuntanya, que l'ocupava Frederie EzQuatre minuta deapres es presenta un mterra, pa s sa a René Vietto, el qual,
altre pelota en el qual figura Ca- despres dels CVS cüllss de l'etapa d'avui.
Cardo.
totalitza 74 punta.
part d'aquestei consideracions,
La classificació de l'etapa enA
la mateixa etapa d'aval, Vietto, que
5 . havia dIslingit en les pujades. ha
I.a classiiicacia de l'etapa a ' esta- taigut ocasió de demostrar-5e (alabe
CIPdinctuent útil al seu company de111e1X COM segueta:
/. Vignoli. Italia, en 3 h. a6 ni. quin alagne, el qual, sense la seva
presencia potser lutona hagut de cedir
14 a. Promedi 30.5011.
el jeraei gro g al seu rival Marmita.
e. Lapebie, en 5 11. 30 511. lo 3.
En, efccte, en el desecas del l'ortet
3. l t agite, id. id.
d'Aspet,
el lider de la cla5sificaciú geid.
fel.
(lijssels,
4.
ha boten una nova cai g uda i ha
5. Morelli (primer isolat). id. id neral
trencas
la
bicicleta. Ila acudit
o. Sylvcre Macs, id. id.
id. id.
-Cazuli, Vletto a prestar-li la seca ajada, i
8. Ex-acquo: Itartano, Verwaecks, aqust lavar ha valgut a Viento el
7.
perdre cl duque Ilne de la clasOicarin
general que aquesta nit ocupa MoGeyer. Eranzil, en 5 11. 33 ni. 55 a.
re II;,
12. lionduel, en 5 h. 34 ni. 51 s.
De totes maneres encaea falten daca
13. De C'alluwe, en igual tenme
14. Iluss, id. íd,
etapes de muntanya, abans que es
id.
a
id.
g ui dir CIIIC la N'alta a Fraata
h
Pu
uc
la
l a.
In. Canardo, id. id.
1934 ha quedat decidida. 1 les collades
íd.
id.
17. Erne,
de Peyreaourdc i Aspin, en l'etapa
18. Vietto, id. Id.
de duna, i el n dos grgants pirenencs
19. Gestri, id. id.
l'ourmalet i Aubisque, en la del di'
15
a.
in.
39
5
la
en
20. Salazar,
lista. poden donar floc a sensacionals
Trueba e; claasiiica en 23 lloc i canvia, 1, solo:Tico, a q ué els espanyols
E-zquerra en 09.
es reivindiquin plenament.
Encara, dones, no han dit els PireLa classificació general des- aras la seca darrera Paraula.

prés de la setzena etapa
Luehon, 21. - Deaprés dr l'etapa
tEavui, la classifizaeici general s'estableix com segucix:
t. IMagne, França, en In2 Ii. 19
minuts.

Despras els correders han produit
e,,forc, ¡ a guatee quileunetres del din
serceis EOlieina 31unicipal
de la muntanya es forma un escamot de
2. ataran°. Italia. a 2 n/. 57 s.
Curlaalaú lai Obrera del Deparla- Ion homes integrat' pele avanttlits,
3. Verwaecke, a 35 m. 17 5.
ntent Je Política ducuril, 1 Aleal- relgtiet Maes i Verwaerke, i Eitalia Mo4. Lapebie, a 37 in. 32 s.
din ereu del teu deute, i ho ta tril/. A aquest indret l'escam a t és acnn5. aforelli, a 4.2 m. 45 C.
Vietto. a 44 111. 57 5.
antb el mes gran interaa, acire- secuit yer Vietto i Gijjs5e15.
7. Ges e ta a 5o in. 32 5.
El cap de l'equip belga es trata avui
aar-ae a toles les enlitats eco,
degut
A
recuperari
8. Cafiardo, a 1 11. 11 un. 32
iiiimiques, aw cenit al, directora rn un dia de gran refrescat la tema Iraner
9. altea, a 5 h. 2 In. 3 1 a.
de .•• .(i,:iettits u Empres e s i ala scgerament
i una vegada acameatat l'esca. lo. "fruelfa.
parlieulars que bagin Je con- peratura. decidit a Vatac, i aconsegueix
z. Speicher, etc., etc.
mot. surt
trariar per:asnal. recoalanaill-los prendre lIns cenit inetres d'avantatge,
Luchoa. 21:-Continuació deis classique per a ter-ho n1011 .1.111 els Per a en les darrere s pejades es ar011- ficats en la genera'''.
12, Louriot, a 1 lo. 27 In. 1 .5 . ; 1 3. M'a
earvcia slat Feemealada Oficina. ,eguit Per Viet to i Trucha, i la manta1 11. 29 na 49 S• ; 14, Gestri, -line,a
In qual pot facilitar peraona I n y a del Col fte Port, que puntua per al
es
carenaMuntanya,
IIi. 37 in. 15 s.; is, Cazzulani, a t h.
adieta en rada tan dels vi icii (,roh Premi de la
6
s.; 16. Vignoli, a s II. 41 111.
da
en
la
forma
segara:
38
ni.
especialituls profee:sionals.
41 S.: 17, le Caluwo, a I h. 40 ni. 21 S.;
1. Vietto.
ei I' remarcar, ceno a
I g . FranCi1, a I h. 46 nun. 37 5.: 10, lau2. Trueha. a 5 s.
prova d e ls acantatges que tai Gijssela. cha a 1 a . aa na 51 S.; 20, Evite, a t a.
e. Syl e aee Maes, Farolera
ceta la seca titila-caen) alguties
4. illartano, Magne, Lapcbie i Ver- 5e in. 51 s.; 21, 1:201.1erra, a 1 h. 52 In.
earacicristlques del realsase
31 s., etc., etc.
waecke.
FOfieitia. Enti e elles, 14 de toa
Cabarzlo segueix a i ni. 5 s.
és,
dones,
obstacle
primer
els obeors que envia lan s6n
.1quest
Im pressió
cumpromia, de manera que el salvas pels corredors sense que ollaAl pla, tiespatrú te la Ilibeetat du retusur- ei notat res de particular.tren,
el grup
d'un desecho a fort
Luehon, 21.-Davant la sorprcEa gelos no s'adapten a les seres o/ra s
recomposa fins arribar a essen de neral, el vencedor de l'etapa d'avui lia
neressit el s. Ta sube tul eressa fer ea
per
lun. cstat Vignoli, un carredor toloquinze montes, i es aconseguit
notar que eis seroeis que presta
d i sinual Renaud, n pie ›urt del grup i dest que ea revela g u a llY ant u na etal'a
sött sempre tolaltuent graluils. intenta iugir. l'independen t Irances de l'II/Islilla Volta a Italia ; per la qual
Finalment, cal retenir que l'Ofi- se un achole, prendre uto avan- cosa Girardengo l'indogue en l'equip
cina te cum a una de les meces tatge de dos minuts, passant el pri- representatiu
per a la Volta a
priticipals aelicitals la eructuar mer per Sant Girola disposant-ae
sol el Portes Franca. Vignoli, periz, no havia fet
completament
atacar
de reguladora, porla»I. als ratos
sobresertint Irr atraure els COa Pon . i preu
a la eaga del itigitiu ara res i l'atenciö de la critica; la .seva
de treball que es trobin maticals daaapet. Pera
s'hau Ilaneat, decidits, Vignoli i Ver- Inentaris
actuació
s'itacia limitat a ajudar CII el,
d'alobeers
de
loa
d'obra
aguas
BOMBA BLOCH
lt aceks. Aque,ts do, aconsegueixen limits de les
seves PesaibIlitats
tres rams afins que es trohessin
Renaud, que, fatigat, cedeix i ea paeaegunament entre els serpresos per
cionarä sobrers de braços, la qual t'unció aat també pelo trepadors que shan
Li propor
atestara
d'aval es conopta ep
seva
te Cii ti! en el prinier phi entre posat en acciú anta l'empeata de Vigcaudal
primer teclee el propi protagonista. Cal
un gros
noli i Verwaeeke.
ele targanisine; d ' aCCiú uuial.
da- tole Vignoli sha cobas, potser un
a qualsevol walcada.
L'italia Vigilo'', que acckdia amb xic a pesar seu, en l'aventura que ii ha
En posar a runeixement dula
fort desenrotIlam e nt, s'allunya de Ver, proporeionat
Iavuala
paleo/tala
el;
elentenle
a una mera
CRUPS COMPLOTS DES 0( 215 PIES.
naccke i l'avantatge adquirit el man- casualitat, laelattriomihadegut
aets que po l reportar-los la niiestat l'escapada
tal
(me corona el primer.
cini.
ta
fina
al
efectuahieden:, (bls atervels de l'Oficina
Darrera d'en la nuita és torta, i el de l'individual francés Iteuaud,
Municipal de Collocauni Obrera, pas pel Portet daaspet, que tambg da per aquest corredor després d'haver
el
"col"
franquejat
pels
"routiers"
installada nl Passeig de la In- paella per al Gran Prenni de la Mino- estat
de Port. Perä aquesta mateixa casnaO 1 II, aquealis
tany a, a . efectua per ¡'ondee segitent:
litat, que ha afavorit Vitalia, ha estat
ho fa arab Ira ranflança que pres.
1. Vignoli,
la que ha perjudicas els espanyols, i
2. Vietto, a t in. 19 s.
I aran majar eavalt I 4111 a In
sobretot Trueba i Ezquerra, els quals,
3. Gijssela, a 1 In. 34 5.
laS11 de resinenlat organisine
havent percha momentaniament el rail4. GC), er, a I tu. 44 s.
alie ve a satisfer d'una manera
lacte anoto l'escainot, després, a u haiMaryanra a I 111. 50 5.
afirme i prartica i ata un desig
Nada i al pla de Saint Giron, no pag uea. Lapebie, a 2 m. ti a.
o..opreració ointurlann, una de
rea reauperar tot el perdut en iniciar12
7. Magne, a a ni. s.
MARACALL. 17 M 23 . BADALONA
lea funeions inaa nactaxahries en
se la segenia costa, que eendueix
Venvaecke.
8. Mata f
tea», sAre PERE. 22 • BARCELONA les relacione del treball.
Vicenç Trataba passa a 3 ni. 50 a. "col" de Pestes d'Aspet.
En conjunt l'etapa (l'atta ha e' tat
destines, i a mé s de 4 in. Frederic Enguerra. Una mica Mes tard pausa Ca. l'antitesi del que hoin esperas!, Ila teatat una etapa que no lira tin g ut gran.
ny ardo.
CORDES I CORDILLS
Lo el de5cens Vignoli es Ilanaä a epistadis, pot,er per no figurar els espaun tren suicida, i a pesar del suc- nyols als pritners Ilacs de la 11Mta. MaFabricació d'hamaques * Articles de pesca
ceaaiu "col" d'Arrea, no solameot ria Cafiardo ha guanyat 119 1Inc en la
mame el seu aNantatge. aina que Vana- classificació general degut a la mala
menta i arriba a Istichon amb tittatre actuació del campió del mata Speicher.
minuta divaittatge, completament des- Vicenç Trucha, si be conserva encara
TELEFON 23129
tacat. En el tleacena del Pontet claas. el dese lloc, cal eunSignar Mle entre Cil
COMERC,, 42
per Magne cau 1 trenes la maquina. i Canyardo s'ha infiltrat

BOMBA
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tramvia

A la inclinació naturaUque tot ca,
tala sent contra el bilingutsme, hiüt,
gebro una repugnäncii professama
Organitzada pel Centre crActuació M'estarces, amb uns entrabancs
Valencianista i patrocinada per l'ex- vint intranquejables, per a esdevea
eelientia3ini Ajuntament tindra lloc poliglota, parta des del punt da
durant els dies del 22 al 29 d'aquest psicològic in'esgarrifa de acure !un py,
mes.
ble, no que s'esforea, sini, que la,
Heus act el programa.
!orcen al bilingiiiame oficial. Un
Dia 22. Dia d'obertura:
ble que puja sota ant régim
A les vuit del mati, eixida del lloc no esta solament condemnat a Dad
social del Centre d'Actuació Valen- malament duet Ilengües, sinó a a,a,
cianista per trastlacianae en ferro- venir psicológicamentpertorhat,
carril a la ciutat de Caitellä. A lar- que parlant la gent s'entera ¡ a, y
ribada, recepció a l'Ajuntament acte ritat aagunes vegades. El que seno/
ae g uit visita a la Di p utació i al Musca, és exacte is que un home tot sol si
A lea cine de la vesprada, solemne :aes- tén pariant amb ell mateix. El lisa
sto d obertura. Salutacio Del preatclent guatee, biològicament, no és aska,
srt: psct- ment una eina de triada, sine, tala,
dneyloCentre
ekunrteodn'i.ABe truua ci 1 ei g‘i aol2e nve

Que no aabicn que Ayma estés detineut. sine que havlen erexut que havia

Bonfill afegi al que hacia dit pri- nroduit un escindol i volien lliurar-lo
mer que va eacriure raes/ele per conles ires popular,.
siderar•ho un deure de patriota i dc deEN van oroduir escindols, corredisestala.
Ces. carro:mes de la feo/ea eüblica. Va
Fiscal. - ¿Vostè yolia deapertar ésser detingut un fottigrai el qual va
redí del poble contra les autoritats? ¡asee posas en llibertat al cap d'una
^ Si les autoritats com. estona. Es cantaren els Segadors.
pisain el seu deure no caldria ter-ho.
Al Palau de justicia hi va acudir
Alesliorea el Heirat sen.yor Nata- una camioneta de guardies d'assalt
mar va de manar la venia al presi- Per tal d'apaivagar eis änims.
rirtit per a parlar. Aquett
En el momeas que l'escandol era
i el senyor Xammar Ii va dir que la enes imponent, un individu es va diseca dignitat d'advocat no li perme
rigir als que cantaren els Segadors
ti a tolerar les paraules del president. recriminant-los i pronunciant unes
a ll n i eomengare nels ineidents, frases despectives contra els catalans.
No cal din que el públic se li va tiels quals no basten d'acabar iins que
la vista bou suapesa.
rar al damunt i que li va clavar Una
El públic increpa el eenasor Rodrí- pallissa formidable. Després va ésser
guez. Se sentiren arta de Visca la d et i ngu t i conclutt a la delegaci6 on
República Catalana l i a la Justicia es va fer l'atestas. i des pré s va asser
traslladat, emmanillat, al Jutjat de
catalana.
Tumbé se senti un "Que baile!" guardia.
Aquell individu esta processat per
anolt fort, adreçat al president.
Aquest, mentrestant, toca y a la cans- haver pronunciat frases injuriOses
contra
la República, ta una quants
e/aula, i es veia impotent Per a calmar el tumulte, que y a durar ben be meses. Es tracta de l'advocat senyor
un quart d'hora. De sobte n'alçà, en- Martinez Yenes. OUt is niohl conegut
al Palau de Justicia.
eacunat.
La vista de la causa continuara,
-"La guardia, que despeje la
Drobablement. la setmana vinent. Cae
sala:"
senyor Xamntar no defeetaes
La frase va produir un altre uva - q u e el
Bonfill seria namenat un Iletrat doim. amb el qual shi barrejaven ale;
fiel.
visques i moris.
Per acabar, hem d'esmemar que tant
-"Al que proteste, que sea dete- Miguel Bofill com Josep A) mi foren
nido inmediatamentela
ovarionats arnb entusiasme Pel embij e, en
Mis cops de campanela , mis crits el moment que el cotxe que els concluía
cisques. per part del públic, el qual arriba. al Palau de Justicia, mentre pues resistia a anar-se'n.
javen les escales de l'interjor de rAuUna senyora s'acoata a la taula diéncia.
del preaident i l'increpa amb duresa.
Els tres detinguts senyors Daura, LóUn dels assistents deia que no a'ha- pez i Teil ioren conduits a la Comiseapanyola.
la
justicia
via d'obeir
sacia d'Orare Públic, i a la tarda maDespees de fer molts esforço!, els nifestaren que no hat en volgut protegir
guàrdies pogueren desallorar la sala, l'evasió del periodista aenyar Aymi, i
i continua la vista a porta saneada. que saínan: no era cert que aquest llaEl defensor va protestar-re; ya dir gues intentas fugir, sma que una part
que la Ilei no ho perrnetia i q ue Per del públic que assistia a la vista inaquel' motiu es neaava a defensor- tenta i que ells el defensaren
o i amenaça retirar-se, El president ibis a introduir-lo en un automabil que
l'amonesta j ordena que los detingut. hi !Asia al carrer de 1-Z oger de Flor.
El lletrat es negä a continuar al sen
També sembla nun el senyor Ayma,
lloc; per aquest motiu aleshores
en Fatettat aixecat per la guardia civil
tau imposada una nsulta de cinquan- 'ehre els esmentats iets, loa mani testat
la pessetes.
que no ha volgut fugir.
Mentrestant el públic, que s'havia
Sha comprovat. tamhé. que a Einteriar
quedas als pa s sadiasos, segura donant del cotxe que ocuparen (luan foren devisques,
tinguts no s'In trabaren nounicions ni cap
El lletrat s empor Xammar i el pro- arma.
.11 Jutjat de guard ia va Pre ' tar
ressat :enyete Bonfill sollicitaren perdemis. en passar per davant dels cala- clarada, l'advocat sensor David Marbasases dels processats, per a parlar Oler Yetoes, el qual durant els incidents
anib Josep Ainai Sellares, processat del mati pronuncia parauies dcseectiees
igualment per la publicació d'un al- per ala catalana. L'e s tnentat senyer ha
tre article i el qual hacia de decla- neent aquests fets i ha proteatat de la
rar en la causa contra Bonilla Per detenciti.
Abrí mateix, van prestar declararle
atatieat motas es trobava als calaboss o s de l'Audiencia destinats als pro- diversos lletrats ene es trnbaten al PaCesats.
la u de justicia luan s'efectua la detenEn el moment que e:5 guardies cié del senyar Martínez Vepes.
Aquest Iletrat seeurament sen ä posas
van obrir la porra el públic s'In va
abalançar, i se'l va entportar. ali va en llibertat aqtjest mata
haver aleshores un momeas d'estupor Referent als altres tres detinguts nue
entre els guiad:es. No sabien que fer. anaven en Eauta, han quedat a la disProtegit pel m'ab:je, Ayuna, va surtir al aosició de eametsari general d'Ordre
i con, nur en el nutria: atestat
:arree.
En refer-se aquella van sortir foca i (me va ice la guärdia civil consta fluir
tun
de
Justicia.
Van
sernetents i que no portaven intenció
y ait rodejar el Palau
atare un automòbil de la matricula d'alliberar ninga, nitix que ignorasen la
de Barcelona, amb el núm. 53.9z6 vol- persona eme arara en l'autn i altres cirta: de gens, el qual estaca a punt de eumstancies favorables. van éster alli-

Bilingüisme a

I,a fórmula per a la Volta
de l'any vinent

lenciä, installada al Centre d'Actuar •
alenclantsta. A les set de la veapraaa.
Conferencia sol/re Geo g raf i a de l raia
Valencia Del senyor Emili Beut i Belenguer.
Dia 25.- Dia de la Confraternitat.

qüencies, bauricin de mirar entuma
de no empitjorar-les. 1 vine loas
raunt ma tcrims que les coi/maree
de tranaports les empitjoren i4

xalet que té al port el Tir de Colom.
A les set de la vesprada. Solemne Seasia
de Confraternitat al Paranani de la
Uni y ersitat. Parlamenta per re p resentants de les comarques del Pais Valencia. Discurs pel senyor Joan af.
Anyta i Esbri, de Castelló. Paraules
finals per l'alcalde de la ciutat. La

Banda Municipal ext.:atara obres
d'autora valenciana..
Dia 26.- Dia de l'Agricultura.
A les nou del mati, reunió a les
Torres deis Serrans per a traslladar - se
a Burjasot a visitar la Granja Escala
d'Agricultura. A les tatue del mata
Asaistencia a una seasió del Tribunal
de les Aigiies. A les dotze del mata
Conferencia sobre "El Tribunal de les
Aigües en la seia evolucie histórica
i funcionament", prl senyor Vicenç
Giner i Guillot. A dos quarts de set
de la vesprada. Primera nieta del
Curare de Llengua Valenciana, Pel s e ayer Carles Salvador. A les set de la
vesprada. Conferencia sobre "Nostres rees en el passat i en fesdevenider a , pel senyor Antoni Bru i Rico.
A i es vuit de la vesprada. Reinoia de
l'Associació de Ilestres Valenciana.
1/ia 27. -Día del Ubre.
A les onze del mati, visita als taIlers tipogräfics "Impreinta Domenech". A les tres de la vesprada, a;
Ilec social del Centre d'Actuada> Valencianista festa del primer railer de
alibrea de la Biblioteca. Informada/ pe:
sen y or Antoni Tarin Sales, bibliotecari
del Centra Lliurament Del Departatnent de Cultura a la Biblioteca dels
loto de llibres que amb aguase motiu
han estat regalats. Fins a les clac, el;
autora valencians dedicaran i signaran
rls !libres nue s'adquireixin. A les cinc
de la vesprada. als Jardins del Real.
gran Insta d'infants i concites d' Eacriatura valenciana, organitzat per
laassociació Protectora de l'Enaevyanea Valenciana. A dos quarts de aet
de la vesprada, se g ona Ilia a del Cu r
Llengua Valenciana, pel senyor-send
Carles Salvador. A les set de la vesprada. Conferencia sobre la "Impreinta a Valencia". .A les rail de !a vesaraa.a, reunia de l'AssoclaciO de Mestras Valencians,
Dia de la Indústria.
Dia
A le: onze del mata visita a r E,
cela Industrial. Iniarmació ne! director senyar Batel Cort. A dos quarts
de set de la vesprada. tercera Ilie6
de: Curset de Mengua Valenciana, Pe:
sencor Corles Salvador. A les set de
la ata/tralla. Conferencia sal/re "Els
Greon'a de Valencia", pel aeny a r Jo-

Paria, 21.-El setmanari "Match"
Publica un article al qual presten autoritats els media esportius parisenca.
Es tracta en ell le la nova fórmula
per a la Volta dc Eany que ve. No es
:arriara a la cursa individual, peralte
en a lt as anteriors sana comprovat que
això dana lloc a abusos i tan 5215
s erveix a certes empreses comercials.
Els equipa seran aelecrionats per Desarange o per un Cornite de técnico
ciclistes. Es formaran cinc e q uipa toaeionals. Iteran, de mea a iné.S,
tanta individual:. Ualliatanient (lelo
ladividus aerä Illure. D'aquesta mane- s"Dia t ;lartlai a i elCglad
at:S .t: r a .
ro nuedarà content el Pab lia . que acuA 125 si; del mata eixida del Boa
sa daitjustos els saltecianatlors.
social del Centre d'Actuacia a'aleacianiata Per a traalladar-5e en autobtiaoa
a la ciutat d'aalacaat. A Earrihada recepció a l'Aiuntantent. A 125 cara
aalenine Seaaia ele ClaP s u, a a l'Atenta
d'Alceant Lectura a u la afente/ria 'Cl
secretari del Censen d'Aerlaciat

Escorcolls i deten-

cions a l'Hospitalet

Durant Inc malinada passada
(fin:es d'assall. guardia civil
allres fasces destacatles a l'Hospitalet, i agents do la policía
adscrils a aquella poblacin, donaren una batuda per les barruieles de la Torrassu ¡ Collblaneh,
pritclicareu Sil esu . oreolls doje1110.1

Dels douticilis que s'escurrodiN CrSO:S
lie Hurs 'nihil:mis en 11,,nar...1“,
eornple, sens duble, del muctnient de les forres.
Es V1111 detenir alguns
dus, que foren condffi¡s
inissuria de la To ITH u sa , un un
i . op comprovatIn la e nV il PeCS01111111111 (11110-laCCII
DlleS liares després d'llaVer
triaca les l'o rees manuminunattes, lou trobni en un so_
lar proper al enrrer de Pti . hl u s. un
farcell sospilös. (pie sens dulde

fon abandona! per por als caco"colls. El dit Eleven contrifia das
pelareis de dinamita ¡ bes ['nitres
1111111 un ttilniinant
de
gros c a libr e a la cesa extreinilat
i un bloc de segel le de colitzaeni,
inutIlitzals, d'un e dos mil, aptorimad:Jun(111e.

nurnho la batuda P s CIC1ingur.
!atonte latatuez, que esta reclama(
pel atiljat número U ale Barrelona.

manera lamentable.
Sense cap intent d'establir

A les onze del mata recepció
(mies, nomes que amb la intenciaa
l'Ajuntament. A lea dues de :a vesprada. no
perturbar la intelligéneia del >jet
Dinar de Germanor a la terrassa del

Iencianista senyor EmilI Cehrtait i Na.
rateo. Discurs pel senyor Joaquim
Erie i Rodríatiez. Pa-aules ¡Mala Per

transeant, caldria que ens posiss¡
d'acote' sobre una cosa: que ce tea
els retois sempre será la mateixa Lo
gua la que anlei a sobre o la quen.,.
rà a la dreta. Ara hi ha un airts
barreig tal que mai no nahm aun:
Conicnceu a Ilcgir un advertiment
catada i arabeu Ilegint-loi en canea
Per pujar una escala n'heu de ue
la indicacia en 1:na ¡lengua, i per 11;
xar-la, en una altea. Heu sortit
plaga de Catalunya servint-ves e 'n
llengua i arribeu a la Diagonal
lant-ne una ultra. Aixas és un gsis
gall, altament pertorbador de la me:.
talitat humana, proa perterbada late
mil sorolls i cent angúnies quotia.
neo.

No Iii ha cap rae') tipogrifica, nos
ha cap raó d'espai que justiiiqui ny
mica aquest desordre. Ni tan seas la
manern-cosa que seria abaalatames:
justiiicada-que el metro, l'aunabas i
Cl tramvia, ho facie tots de la mica manera. Demanern, únicament,se
ara, que dintre d'un

mateix autohas

d'un mateix trainera hom es delta
xi a posar sernpre cada llenpa als

mateixa banda.
El que ens dol mes és que 11,11t3ta manca de concert Sto depengg 7as
d'una rata comercial o arana rai pea
tica. 13 epén exclusivament d'aluett
gran capaeitat que fenal/ els catalan
a fer EL; autaausos porte el:
rétols amh les Ilenzries capzire
per la mateixa rati que surten tara,

fan soroll, i deixen anar uit fui pes
silent que va acabant lentament
la vida dels clients i els propietaat
Els tratnvies porten els retols ara
les Ilengiies capgirades per la mateu
ra6 que els dos única trajectes de ür-t
cèntims que hi ha a Barcelona recen/
ren dos dels harris mes aristecritint
de la ciutat. Els metros parten ta
retols amb les Dengues capgirades re
la mateixa raa que Iii ha una estaal
amb el nono d'Urquinarina que no tr
estat mai a la plaça d'Urquinaona
ara que parlem de tot això apse
litem l'ocasió per a ter constar l'ale
gria que ens ha portat. des del pre
de vista dels norn s , h allargarnent
metro fins a Correus. Ahans dIarf

l'estada/ d'Aupó l'home de les mea
l'ea treia el cap i deia: "Tren a aii•
me". Aquest Jaime' vulgar, aniaz
tan poca-solta cono qualsevol Jotas
Pere o Pata era nn menys que
tne I el Conqueridor! El metro. t:21
fer la poca-solta ele dir que s'ea'
en aqueas carrera seas e barer-gli
rat utnai, n'anava mutilant leo panal
si no arriba a ésser Eallargamest
a Correas, atoen a saber a quina W'
da fa seriem ara.
No costaria gens una Mica
ligicus i una mica mis d'orbe%

guanyarien dues Ilengues respectaa%
hi guanyaria la psicologia de la ra
i l'estranger que arriba a llamea
sabria que esta en un país biling-9
no es pensaria, cuan ara, que és si
Jeroni MORAGUES

l ' alcalde de la tildar. A la vemprada
visita als llocs mis interessants de la

cattat i enneert p er la Panda afana.
cipal. A les si: de la veapraaa, eixida
rn autobuses can a Valencia.

El p'et de la jornada
de 44 hores en les
indústries rnetal'iúrgiques
flebein aquesta nota:
-1,it Unió Indualrial Pfel iald r
les allres entildis adlieri--gica1
des fan palie que el Govern
la Omito: atila( ha acordat quo
s'apliqui la jornada de .1-1 /torea.
sense reducen.; de jornals, i suspendre les allres bases de traban
!tos haver-se celebrat la Conforencia Nacional "Melallúrgiett
anunciada pel Govern de la República.
Les enlitals melallúrgiques declaren que acaeplen ¿D'untaba (Jisposieiö de Govern, i donaran les
instruceions oportunes. isIs ¡udustrials en l'assemblea que es
reunirà el dimatis de la selmain

entranl."

Als malalts de

l'estbmac
instestins
els interessa coneixer que el medicament que preferei-

xen tots eis metges
del món, amb èxit
creixent des de fa

mig segle, Es

¿'ELIXIR ESTOMACAL

SAIZ

DE

CARLOS

Diumenge:22 de juliol de 1134

LA PUBLIerrlä;

El decret del ministeri de Guerra
prohibint als militars d'intervenir
en qüestions polítiques

dando cuenta, en otro caso, a los que
sean competentes para ello, y siempre
que se consignaran, sin excusa alguna,
ea la documentación militar, ( odas los
(orrectivos o penas que se impongan
por los motivos a que el preamte decrete, se refiere, de los que además n..e dará
conocimiento al ministerio de la Guerra
Artículo séptimo. — Todo general,
t efe, oficial y sus asimilados que por segunda vez a partir de la publicación de
este decreto fueren corregidos judicial
o gobernativamente por alguno de lo;
trechos al que el mismo se refiere, que•
dará privado del derecho a ingreso en
la Orden de San Hermenegildo, o será
baja si ya perteneciera a ella, perdiendo todos los derechos y pensiones que
en la misma hubiere adquirido.
Articulo octavo. — Los generales, jefes, oficiales e individuos del Cuerpo
de subnficiales y sus asimilados, y el
personal que esté equiparado en consideración a los MiSMON. siempre eme por
tercera vez sea sancionado judi aial o gubernamentalmente por alguno de los hechos que e,te decreto prohibe a partir
de su publicarión, serán sometidos al
expediente gobernativo que previenen
los artfeidos 7op, v siguientes del Códig o de Justicia militar, para acordar, si
fuera procedente, la separación de quienes se considere que su eontinuación en
el servicio resulta perjudicial.
Artículo noveno. — Los nreeeptos
contenidos en los artículos primero, segundo, tercero y cuarto del presente de-r eto no serán de anlieaci ó n a los militares y 5,1, asimilados que sean diinstados de las Codes mientras ostente
la investidura narlarnentaria.
.Articulo decir/11. — El presente decreto se inser• ará en las órdenes cle 115
divisiones. bri gada s , Planas y cuerpos,
ch; nelo s e lectura del elli51130 a la trona y
difundiéndose ran la prafusidn necesaria pera que lle g ue a conocimi ent o de
todos cuantos pertenezcan al Ejército.

Madrid: El text del decret Esta prohibición afectará también a
de Guerra aprovat per tal de prohibir los oficiales generales y particulares
als militars tota ingerenema en les en situación de reserva. Los que en
la actualidad pertenezcan a los cenactivitats politiqueo, diu aixi:
"Desde que los ejércitos dejaron tros, sociedades y entidades que se
de ser mesnadas al servicio de intere- indican en el párrafo anterior, debeses personales o partidistas. convir- rán, en el plazo de un mes, contiéndose en el brazo armado de la tado a partir de la publicación de
patria para defender e l honor y el este decreto en la "Gaceta de M a
-dri",asebjnlomi,
territorio nacionales, proteger al público y amparar firmemente ci cum- entendiéndose, a los efectos juridiplimento de la ley; desde que el cos, que este precepto tiene el caràcEjército vino a com-titu:r un servi- ter de una orden concreta y termicio nacional y ciudadano, Isa sido nante, cuyo incumplimiento produpreocupación constante Y propósito cirá las consecuencias legales de la
decidido de los Poderes públicos desobediencia, prevenido en el Cómantenerlo apartado de los apasio- digo de Justicia militar.
Articulo segundo. Transcurrido el
riansiemos de la aoiitica, castigando
ses ment en el Lddigo la partici- plazo que se cita en el artículo anterior,
los jefes de los Cuerpos, centros
pación de los militares en las agitaciones de la vida Púbbca y distando y dependencias del Ejército requefrecuentemente disposiciones que re- rirán a todo el personal que de los
cuerden los peligros de que las clases mismos dependa, siempre que tenmilitares acudan a la Prensa, perte- gan por lo menos consideración o
nezcan a Asociaciones o asistas, a asimilación a cualquiera de las caactos que tengan en a i g mín concepto legarías de Cuerpo de suboficiales o
matiz pe itiro, recommlancld a las la de sargentos o cabos en propiedad
autoridades militares que extremen de su empleo, con arreglo a las pressu cela y vigilancia para evitar he- cripciones legales actualmente en vichos que tantos males pueden aca- gor, para que peroanalmente y por
rrear a la vida del Ejército y del escrito informe sobre el cumplimienpaís. Harto prolijo seria enumerar to de lo que previene el articulo pritodas e; is disposiciones, que. COle.0 mero, cuyo informe, por ser inhelas órdenes de 6 de agosto de 1841, rente a los deberes que impone al
25 de septiembre de 1342, 28 de agos- militar, su permanencia en el Ejéry
to de 1848 y 8 y 16 de julio de 1866, cito, tendrá el mismo valor alcance
7 de febrero de 1876, 23 de noviem- que los que afectan a asuntos de servicio,
y,
por
consiguiente,
la
inexac21
bre de 1883, 9 de mayo de 1886,
de enero (le 1887, 28 de diciembre titud de su contenido producirá los
de 1888, lo de septiembre de 1897 efectos con arreglo al expresado
Concurs fotogràfic
Código de Justicia - Militar. Este
y otras menos importantes, demuestran, de una part, la lamentable fre- informe expresara haberse dado cutm.
La Delegaciä de Palestra de
cuencia con que, por olvido incom- plimiento a lo prevenido en el artículo Sant Feliu de Codines convoca
primero o la declaración de no perteneprensible de esenciales deberes
el seu I Coneurs Fotografie, en
tares o por transigencias y toleran- cer COMO socio, afiliado o adherido a
cias en manifiesta pugna con la dis- ningún partido, centro, agrupación, so- en el qual podran prendre part
ciplina, se han cometido faltas de ciedad, organización o entitat de las tots els residents en terres de
esta índole, sin la debida sanción. y mencionadas eit dicho articulo. Quienes parla catalana, sueis o no de
de otra parte la coincidencia en apre- en situación de superaumerarios sin Palestra, Ilecat dels professiociar siempre el grave peligro de que sueldo carezcan de colocación o perte- nals en tiquest art.
el Ejército saliéndose del cauce nor- nezcan a la reserva, deberán remitir el
següents
els
S'adjudicaran
mal de su actuación, derive a peli- informe antes expresado a los comangrosas intervenciones en los apasio- dantes militares del lugar de s11 resi- premis:
1.—Prerni "Agfa". Cambra fonados y revueltos campos de la po- dencia, incluso los que estuviesen hoslítica. Con frases que no cabe me- pitalizados, quienes lo efectuaran púa logräfica Standard ti 1/2 X 9.
jorar en su redacción ni en su ele- conducto de los directores o jefes de per plagues, a la millor fologravado espíritu, decía la orden del 6 los establecimientos respectivos. Los je- fia del rOPCI1rS; tenla 'Hure.
de noviembre de 1868, que lleva a fes de los cuerpos y dependencias in2.—Co s a d'argent 11‘. Palestra.
su pie la firma de quien, como el formarán, por- lo que a ellos personaleXchlSill per als O rts de la Degeneral Prim, fué ardiente defensor mente concierne, en relación con lo
de las libertades públicas y de los prevenido en el articulo primero, a los legad(); tenia lliure.
"Kodak", tres amprincipios democráticos: "Ni para la generales jefes de las divisiones de Madefensa de la patria, ni para la guar- rruecos y Comandancias militares de pliations de luxe a les tres mida de la ley. ni para la seguridad Baleares y Canarias, de quienes depen- llors fotopern firs: fonia More.
del orden público, el Ejército tiene dan, a los superiores del centro o ser"Tomäs BOSell i
otra fuerza moral y material que la vicio a que estén afectos, y estoa úl- 13111,4". rn mol ällie, a un treball
que le dan la unidad de su espirito timos jefes lo harán al ministerio. Los
a rodalia Satit Feliii
y su acción; que esta unidad no jefes de las divisiones, de las fuerzas de la vila
tiene otra forma que la de su dis- militares de Marruecos y de las Co- de Codines.
Els trehalls han de dirigir-se
ciplina, y que las manifestaciones y mandancias militares de Baleares y Calos actos espontáneos de cualquier narias velarán cuidadosamente por el ii senyor seerelari de la Soceió
género que sean, son su negación
Exrursionista Sempre Avant, de
más completa y ponen el brazo fuer- cumplimiento de lo dispuesto en este ar- la Delegan'. dc Palostra de Sant
ticulo. exigiendo con todo rigor las reste de la nación a merced de las su- ponsabilidades que fueran pertinentes en Erlitt de Codines, correr de Pi i
gestiones de los partidos, de los grudando conoci• Margall, nflineroe.
pos, acaso de las individualidades que el orden gubernativo y
miento a las autoridades judiciales cole son más esencialmente hostiles."
rrespondientes
de
los
hechos
de que
Mas, aparte de los peligros que
para la vida de la nación representa pudieran derivarse responsabilidades de
la intervención de los militares en orden penal.
Articulo tercero. — Los militares v
la vida política, por la coacción que
implica sobre la conciencia de los personal a que se refiere el articulo priAUDICIONS PER A AVUI
que jerárquicarnente les están subor- mero, cualquiera que sea 511 clase y
A
les unce (lel mati, Festival
dinados, razón más que suficiente graduación, no podrán acudir a la
para que se evitara con todo celo, Prensa sobre asuntos del servicio, ni so- 1: mm1kb:irle Sardanisslic al carrer
es necesario tener en cuenta el mal bre temas o cuestiones de índole políti- n fe 1.1 6tirrulxa ( Garniel ), a
que de ellos se sigue para la vida ca. sindical o societaria, ni de carácter dure" de la cobla La Principal
interna de las instituciones aristadas, militar, salvo que en este último caso Barceluninti, amb la COopütaciö
cuya unidad, armonía y eficiencia lo hagan desde un punto de vista cien- de l'Esbart de Dansaires Monlcaerían por su base desde el mo- tifico y doctrinal que no envuelva criti- serrat, urgaitilzat pel Folneoi
mento en que se admitieran en su ca, censura o discusión de las disposiseno las discusiones y ardirnientns ciones legales y reglamentarias que afec- la Sardana de Barcelona.
— A les corte del inal i, Pesto
politicos, que, aun por nobles y ele- ten a la Organización y funcionamiento
vados que sean, resultan siempre lle- del Ejército o de los Proyectos del Go- de l'Art i de la Dansa a l'envelat
antb »solio de
nos de pasión y encono. La confian- bierno y proporciones de ley que sc .1e1 3Ias
za de los diversos y hasta opuestos presenten a las Cortes. Independiente- la fesla major t ta. Autliniö
sectores del país en el Ejército ha mente de las responsabilidades de in- sardanes per la cohla Emptirium
de descansar fundamental y esen- dale penal que pudieran derivarse para i exhibid() de tiples ballets micialmente en que su actuación se los infractores de lo prevenido en el
desenvuelva al margen de la política párrafo anterior, las autoridades mili- Malans, a earree de l'Esbart
y ajena por completo a las luchas tares corregirán gubernativamente y con Dansaires Al länt ida.
de la vida pública, viviendo su propia el mayor rigor, dentro de las atribu— A les (1011 de la nit, a la
vida dentro de los rigidos y severos ciones, los hechos que no fueran origi- Placa (le l'Angel, audició a därprincipios de la disciplina, para e:1m- narios de mayores responsabilidades, rer de La Principal Barcelonina,
ialr la elevada misión que tiene con- dando conocimiento a este mini s terirspaginIzada pel Foment de la Sarfiada con el respeto y la considera- ra las resoluciones que, en orden a si- • om
Ción de todos los españoles. Por ello, tuación y destino de los corregidos, fue- dana de Barcelona.
y con el fin de evitar los graves ma- ran pertinentes.
les que para todos dimanan del olArtículo cuarto. — Queda terminanvido de tan sanos y evidentes principios, no ha de limitarse la acción temente prohibida la asistencia de los
militares
y personal ya mencionado a
del Poder público a recordar el contenido de disposiciones que no han todo género de manifestacione s, reunioperdido su fuerza ni vigor y tienen nes y actos de carácter politico o sosu reflejo en el Código de Justicia cietaria, como igualmente a los que, aún
Militar, sino que ha de procurar una no teniendo aparentemente ese crácter,
cumplida efectividad de sus precep- lo signifiquen por el lugar donde se cetos con la severa aplicación de las lebren, por los que en él !datan parte
sanciones que procedan cuando con o per otras consideraciones o motivos,
menosprecio u olvido de ellas, que- sea cualquiera su orientación o tendenbrante el militar los deberes que le cia. Las autaridades militares corresponimpone su permanencia en el Ejér- dientes adoptarán las medidas gubernacito, adoptando en su consecuencia tivas que procedan en los casos de inlas disposiciones que, dentro siempre fracción de lo prevenido en este articulo,
de la ley, contribuyan, primero a evi- sin perjuicio de dar conocimien to a las
tar la infracción de preceptos que autoridades judiciales respectivas en el
siempre se han considerado y son Caso de que los hechos fueran constituefectivamente fundamentales en la p ros de delito o falta militar grave, y
vida de las instituciones armadas; ea todo caso, al ministerio de I( Guedespués, a exigir las responsabilida- rra.
des procedentes a quienes, por leniArtículo quinto. — Los cum vot, cendad mal entendida, tolerancia o negli- tros o dependencias no podrán estar susgencia, consientan las faltas o deli- critos a periódicos politicos o de catos sin sancionarlos severamente, y rácter sindical, cualquiera que sea la
por último, privar de determinadas ideología que defiendan o el partido a
ventajas y derechos, llegando hasta que se encuentren vinculados debiendo
la separación del servicio, a aquellos inmediatamente procederse a la baja er
que por la reincidencia en este ge- as suscripciones de los periódicos o renero de infracciones se considere que ivistas del expresado carácter. iguales perjudicial su continuación en el mente se prohibe a los milita .es y per
Ejercito.
sonal ya dicho que introduzcan ti lean
En atención a las razones expues- dentro de los cuarteles. establecimientas, de acuerdo con el Consejo de tos y dependencias del ramo de GueMinistros, y a propuesta del de la rra periOdicos o revistas del carácter,
Guerra, vengo en decretar lo sitantas veces mencionado. Los jefes dc
giuente:
Cuerpo, centro o dependencia serán diArtículo primero. Los militares de rectamente responsables del incumplicualquier clase y jerarquía, así como miento de este precepto, cuando él sea
sos asimilados y personal de los di- debido a negligencia o falta de vigiversos Cuerpos del Ejército que no lancia por su parte, debiendo saucio•
gozando de asimilación militar pro- nar gubernativamente los hechos cuanpiamente dicha tienen consideración do para ello sean competentes, o de no
de tal clase a efectos económicos y
jurídicos, no podrán pertenecer en serlo, dar conocimiento inmediato a atta
ningún concepto ni por ningún mo- superiores para los efectos procedentes.
Articulo sexto. — Todas las autori•
tivo, mientras permanezcan en activo, como socios, afiliados o adheri- dades y jefes militares velarán con exquisito
celo por el estricto cumplirn i endos, a ningún centro, partido, agru- te de cuanto se previene en el presenpación o Sociedad que revista carácter político, ni a ninguna organi- te decreto, imponiendo por propia im.
zación o entidad de carácter sindical perla les correctivos que, con arreglo
A.os, o
o societaria tenga o no aquella sndole. 4 sus facultades, estén autoriza

LES SARDANES

LES COMARQUES CATALANES
TARRAGONA

LLEIDA

Protesta per unes detencions :: Arri- Apariament de carreteret
Incendi
bada descotan e madrilenys :: El poc clac
Baralla i lesiona :: Varia
director de Duanes u Noves diverses
Limeta, 21. — El dijous de la setmana
Una comissió del partit nacionalista entrant es verificarais a Obres Públiel
cornissiha
visitat
aquest
matí
català
qlle$ diverses subhastes per a l'arranjari de la Generalitat, senyor Pujol i ment de carreteres d'aquesta circumscrinFont, protestant de les detencions que ció, que ungen en conjunt vora de
es porten a cap a Barcelona.
Ooo.000 pessetes.
— Avui ha arribas procedent de Ma— Sha cremas un palier que Jaurne
drid la colónia escolar que ve a pas- Gras tenia al serme municipal d'Arbeca.
sar un mes en aquesta ciutat. A la Casa El foc es propaga a un niagatzem
d'Assistència Social, en un dels pa ye- tenia cent quintars de palla. Les pèrdues
llons de la qual s'estatjaran, els ha espe- es calculen en 1.500 pessetes. Com que
ras el senyor Pujol i Font. Al vespre no apareixen prou ciares les causes del
les autoritats obsequien els aconipa- sinistre, intervé el Jutjat.
nyants i el senyor Saborit amb un han— Aquesta matinada surten cap a Esquet intim al Club Mune, al qual as- pot i al llac de S. Maurici una vintena
sisteixen les autoritats i el director de
socis de la Secció Excursionista de
la Casa cl. .Assistencia Social.
Joventut Republicana.
— Detná arribara en acuesta capital
— Denla a la tarda donará una audiel director general de Dimanes senyor ció de sardanes a la 13anqueta la cobla
Rodríguez Tarihó. Al migdia es reunirá Lleida.
a la Cambra de Comerç la junta de
— La Comissaria de la Generalitat ha
Vigilancia, i en comissió es dirigirá a aprovat l'expedient incoas per l'Ajantal'administració de Duanes; allí els espe- ment d'Agramunt pel tal de concertar
rara el director general i el personal de alt préstec per a la terminació de les
Dimanes, on se celebrará l'acte de Iliu. obres d'un grup escolar.
rament del lahoratori que regala la dita
— A la casa de socors han estat asJunta a l'Administraria da l'infles.
sistides de diverses lesions que s'iran M' o
Tatnhé al migdia será obsequiar amb
-cluísenabrDoCstelä
titt banquet, al goal assistiran les auto- Teresa Cases. Ha estat passat al Jutjat
ritats, i a la nit els oficials del cos peri- el tant de culpa per l'escándol que han
cial l'obstaidaran amb un sopar íntim produít.
que se celebrara a Salou.
— Al repartidor de telefonemes Ri— Avui han estat a Tarragona, astil)
auto pullman, 30 turistes de la Societe card Castellvi Ii ha estat robada la bici:eta
mentre efectuava un repartiment
Oran Turiste.
— El grup Excursionista Munta- en tina casa del carrer
nyenc organitza per al dia $ d'agost usa
TERRASSA
excursió a A'ilanova i Sitges per tal de
visitar les manufactures Pirelli, de ViMort d'un
ianova, el Cau Ferrat i la platja sitne• Arribaría de detinguts
Sana.
Altres noves
accidentat
— Densa, en els campionats de CataProcedents de Barcelona, arribarea Oilunya, catenaria juniors, participará en
la prova de dc,o metres el nedador del jous a la nostra cintas els nou detinguts
amb nsotiu de les diferents troballes d'exClub Nautic Anuden Dole.
— "Maviment del port. Vaixells zn- plosius que han tingut lloc com a consetrats: :"Guido Brunner". de Valencia. qüència de la descoherta del dipósit
Sortits: "Guido Brunner", cap a Mar- dinamita trobat a la casa nútnerd 7 (lel
carrer de Manyer i Flequer.
sella, "La Guardia", cap a Sete.
Tots els detinguts han estat trasadats
a la presó del Passeig de Garcia IlerSANT ADRIA DE BESOS p andea i posats a disposició del jtajat
d'iestrucció de la nostra cintas, el qual
La Lliga no vol anar a les sessions. tindrá cura d'instruir el corresponent suS'accepta la renúncia d'un conseller mari.
Altres noves
i sen nomena un altre
— Altir mori a l'hospital l' i nf utunat
Antoni Pastor. que dies enrera fati againteressants
fas per un carro de la 5eVi propie:at
Sant Adrià, 20, — Ell la sessió de i conduit per ell mateix, a la carretera
l'Ajuntament del din:tares passat, ei de Rellinars.
president notifica. que la minoria
Diumenge, al //latí. tindra bloc, corn
la Lliga Ii ha anuncias que no vol tots els anys, la manifestació cívica remtornar a cap mes sessió, sense donar ontar, ansb motiu de dipositar
els motius daquesta decisió.
Ajuntament Mies corones a la
l'roposat pel conseller-cap de la t
majoria, senyor Francesc Abril, FI ninba dels mártirs locals de les nostres
Consistori ha pres l'acord d'inipo- llibertats, Jover i Alagorda.
— "Amics de les Arts" organitza el
sar a la dita minoria la llei.
— Dictaminat per la corresponent ja tradicional concurs infantil de dipintura i escultura, que tindrà
Comissió, sima acceptat la dim:asió de
tots els seus cárrecs del conseller se- !loc, segurament, a primers del mes e,
setenshre.
ni-mor Ambras Boix i Roca, de la miJaume Ponsá i March ha 'denunciat
noria de la Lliga. el qual l'ha presentada per qiiestion_s dc salta. Ha a la policia que mentre era al Bar Secatas n o menat, per a succeir-lo, el villa li fou sostreta la cartera. la val
Primer suplent de la mateixa minoría, contenía documents i diners.
senyor Amadeu Ponz i Rivera.
— Es esperarla a la costra ciutat la
— Segons comunicas trames a companyia de nuárdies d'assalt. coml'.Ajuntarnent, el Patronat de la Bi- posta de 2 $ /siembres, que ouedaran insblioteca Popular ha decidit crear una tallats de iiriitii ament a la Comissaria de
sentid, circulant per als escolars.
Terrassa.
— Atenent repetirles queixes (Ir
GIRONA
ve ins. l'Ajuntantent ha mes l'acord
de prohibir !'existencia de criador;
de potes en el case i zones urbanitStficidi
Detencions a Amer
zades de la població, concedint tres
Girona, 21. — En un viver d'aigua
mesos de ternps per a desallotjar el.;
de dos metres de profunditat, a !a
existents.
finca anomenada Canigó, del tenue
— La Caixa del Municipi en el munieipal de la Jonquera, propietat
mes passat de juny ofereix la quan- del vei del dit poble senyor Vicene
titat de 77450 pessetes, producte d'un Dauner, ha estas trobat el cadáver ele
moviment anuli déficit.
(arme Danés i Carreres, de setanta— S'assegura que el local de tres anys, reina del triareis poble, la
L'Amistat ha estat adquirit ja pel oual hada manifestat diferents vegarector de la població, si lié hom no des als seus iamiliars el propäsit de
pot donar-ho per cert encara.
suicidar-se.
— L'Ajuntament ha acordat feli_La guardia civil d'Amer ha posat
citar 1 encoratjar el Consell Local
d'Ensenyança i els rnestres de les a la disposició del Jutjat Municipal
d'aquella
població Margarida Soler i
escales de la roblació, igualment Com
Im oha fet amb la Comissió de Cultura Joan Mores, per haver maltractat
del 'Slunicipi, per la magnifica labor d'obra, Ilancant-lo de casa seva, Berrealitzada per tots ells a favor dels nardi Mores, espós i pare, respectivaissent, dels dos detinguts.
alumnes d'aquest curs. — C.

Desnä,

dilluns
La Rambla
començarà

la

publicació d'un

intzressant reportatge del dibuixant HELIOS GOMEZ,
titulat

DOS ANYS
ENTRE EIS
BOLXEVICS
Serà una visió objectiva
de la vida

dinämica

de la U. R. S. S.

TORTOSA

MATAR()

Horne ofegat tt Terratrèmol tt Futbol
Altres noves
Tortosa, 21. — Aquesta tarda, a tres
quarts de cinc, mentre es banyava
l'Ebre, Joan José, de trenta-cinc anys,
casan natural d'Alcira, ha desaparegut sense que hagi tornat a sortir
la superficie. Es realitzen els tre'oalls
necessaris per a trabar el seu cadáver.
—L'observatori de l'Ebre comunicas
que els sena aparells, a les sis hores
trenta-vuit minuts del dia d'avui,
registrat un nou terratreinol d'alguna
intensitat. El seu epieentre és Australia, i suposen que será una réplica
del registras el dia 19.
—Els ferrocarrils del Nord han establert un bitllet d'anada i tornada, a
preus reduits, des del dia 23 de julio!
al 5 d'agost, per tal de facilitar lanaria a les fires de Valencia.
—Durant quinze dies quedara exposas a l'Ajuntarnent, per tal de terhi les reclamacions pertinents, el projecte d'un sifda per a evacuació de les
aignes fluvials, a la partida de Jesús
Maria.
—Densa se celebrará un encontre
futbolístic a Sant Caries de la Rápita,
entre el Dertusa i la Rapitenca.
—La Cambra de Comerç fa avinent
als seus associats que celebrará eleccions per tal de constituir seccions
aranzelàries, — C.

Els amics de la Unió Soviètica
Excursió
Varia
Mataró, 21. — Denla, a les disze
del mati, al Cinema Gayarre, tinard
lloc una vetllada literaria i esportiva
que organitzen els "Atines de la Unió
Soviètica". La primera part de l'acta
sera la narració de les impressions
budes en el viatge a Rússia pels cons.
ponents de la delegació de maig, j
segona será dedicada a la projecció
d'un film esportiu soviètic.
—L'Agrupació Científico Excursio.
nista efectuara durant la propera set.
mana de vacances, fías al dia 29 in.
clusiu, una excursió a l'Alt de Pa.
Ilars, escalant, entre altres, els pies
dels Encantats, Peguera i Bassiera,
S'a:ampara als Estanys de Sant blas.
riel, i l'excursió es fará en autocar,
També prenen part en equesta excur.
sió les entitats Iris i Laietania.
La secció de Minyons de Muntanya,
per a la mateixa setmana, i en eis
mateixos dies, efectuara una travessia
pel Montseny i camping de tres dies
a Santa Fe.
—A les onze de densa al rnatí, a la
caserna d'Artilleria, prestaran promesa de fidelitat a la bandera els recia(
les de servei reduit recentrnent incor.
porats.
—La Unió Gremial Mataronesa
trames un telegrama al conseller de
Go y ernació protestant de latraearnere
coniés al Banc Espanyol de Credi
d'aquesta cintas. — C.

BADALONA
La conversa setmanal amb l'alcalde
Conferencia :: Concert :: Nota
Badalona, 21. — L'alcalde, en la seva entrevista setmanal arnb els periodistes, els ha manifestat que ha estas adquirit, amb destinada a l'Hospital, un aparell de raiga X. Aquest
aparell—ha afegit—, ultra servir per
als malalts hospitalitzats, podrá ésser
utilitzat lambe per tots els ciutadans
que ho desitgin, amb la qual cosa sola.
tundra un ingrés per a amcmtitzar-lo.
Després sima dolgut que aquests
darrers dies hagi augmentat el trencamero de fanals de l'enllumenat públic, la qual cosa l'obligarfu a imposar
severes sancions als pares que no es
preocupen de llurs fills.
Ha remarcat, també, que continuava la recollida de gossos vagabunds,
havent-se observat amb aquest ritotiu una notable disminució de les
mossegades de gos.
—El vinent dijous, dia 26, a les deu
de la y ettla, tindrà lloc a l'Agrupaciii
Excursionista Badalona la cinquena
dissertació del cicle de conferencies
‚Inc ha organitzat a càrrec de Miguel Xirgu, el qual parlará sobre
"Ilistäria del vestit a la Peninsula
Ibérica".
Será illustrada amb projeccions.
—El dimarts dia 31 del corrent, a les
den de la vetlla, l'Orfeó Badaloní donará un concert dedicat als seus socis

SANT HILAR! SACALM

Noves diverses
Hi ha un moviment de gent cors
poques vegades vist. Estein al comen.
cament de temporada estiuenca, i per
l'afluencia de forastera sembla que estiguern al mes d'agost.
—L'Ajuntament fa bona i constant
tasca de neteja i embelliment dels can.
remo i passeigs.
Dintre poco dies es colocaran a!.
guns pals indicador; a diferents lbs
de la nostra vila, que bona falta fan.
Un dia d'aquests acaba el termini
per a la presentació de plecs per a la
subhasta del Grup Escolar, i hom crea
qu les obres quedaran adjudicades
per a començar a primera d'apost.
—El dia 23 vindrá una colänia escolar composta d'un centenar de nens
per ocupar els pavellons que l'Ajentament de 3arcelona ha fet construir.
N'és director el distingit pedagog senyor Tolosa.
—Ha aomencat a funcionar el Teatre de Titelles, arnb les seres diver.
lides fundo/1s fetes pel notable titenaire anomenat "Arturo". Es veuen
molt concorregudes.
—Per una empresa particular s'esta
ultimant la construcció d'una piscina
cm, es podrá inaugurar probablement
dintre pocs dies. Les seves dimenprOteCtOrS.
sions Són 12 re 25 metres, i situada
—LA PUBLICITAT prepara, per prop de la vila. Voldriem que
a la propera testa major, unes inte- fos el comenement d'un gran camp
ressants pagines dedicades a I3adalo- d'esports de tota mena.
na. Tots els comerciants i industrials
que desitgin collaborar-hi amb anun- ST. FELIU DE GUIXOLS
cis són pregats d'adreçar-se al corresponsal del diari, dorniciliat al car¡Un malentès a les platges guixolen•
rer de Sant Isidre, núm. 56.
ques?
Noticiari
Hem estar obsequiats amb un exemL'ESPLUGA
piar del -Carnet de Festes i Esperts
DE FRANCOLI
de S • Agaró", que, can cada any, ha
editas el pulcre impressor de la muestra
Festa Major.
L'església vella
ciutat senyor Viader. Es tracta eran
Foment
volumet treballat amb un gust esqui
Amh rnotiu d'una restauració feta sit que ha estat objecte de tota mena
a l'Esglesia vella, hom len trence to- d'elogis.
També ens ha estat trames un extrases les installacions que hi haviia
empalrnades en les parets exteriors piar del "Programa-gula de la C.sta
de l'edifici (fils electrics, teleions, Brava", editat pels joves guixoleats
etc.). No comprenem per (jué la J. Cases i J. Pérez, imprès a Ripoll
Junta de Monuments no podria ha- Es tracta d'un exemplar notable dintre
classe de publicacions.
ver fet treure una panel que Isi ha aquesta
— Aquesta setmana passada les antecollocada a la fama principal de
ritats dc Marina de la nostra chrtat ban
la dita Església.
fixat uns bans a la platja guixolema
Sin malta els forasters que en ais banys de S'Ap,ará i de Sant Elra
veure aquella paret diuen, i amb raó, sobre la indumentaria dels banyistes
n nse és estrany que no lhagin fe: Com que les reaccions de les autoritan
treure.
sempre porten les Coses dels extrems mes
Esperem del bon zel del senyor inversemblants de tolerancia a la inte.e.
Rector que no caldrà que la Junta rancia mes irreilexiva, seria molt
hi intervingui.
sible que per la possible existencia
—Els dies 30 i 31 de l'actual se mitja dotzena escassa de tranquila era
celebra la Festa Major. Per be que puguin anar per les platges
aquest any, degut a que toma la festa ques ant un slip inversemblant es raola faran uno particulars, perdrà aquell testes es gran nombre de guixolerds
forasters que prenen ban yo de man M
cafre tan tradicional. Ben diferent
d'aquests últims anys. en que degut a de sol com a tot arreu. Es d'esperas
l'extensió del programa de testes, no dones, que la prohibició d'anar en n:p
ens quedaven hores per descansar, sera revocada i només subsistirá len
—Fa uns dies que la Societat cl'Ai- aquello casos que aconselli el bon gest.
— Shan fet públiques les salidora
gues ha fet una reparada al carrer
de Torres Jardi i Nou, i els ha deis que seran aplicades als patrons i armasal tan malament que v al la nena dors de les embarcacions que no resrole la Comissió de Foment els t'ad pectin les vedes de pesca. Són, per als
patrons: Primera infracció: multa de
arranjar.
500 a 700 Pess etes: regona, multa de
700 a orlo pessetes i retenció del túol,
S'AGARÓ
de patró durant un mes; tercera, npdta
de 9on a toco pessetes i retenció del
Diverses
titol durant tres mesos; guama, multa
El dia de la ‚Marc de Deu del Car- de azor) a 1.5on pessetes i retenció del
ne Migue Iloc la t iesta Major. Amb titol durant un any. 1 cinquena, mu:ta
aquesta dada s'obre la temporada de de 2.000 pessetes, retenció del títol
iestes, que ja no tindrá interrupció fins fans un any i inhabilitació perpetua aer
al s5 de setembre, i que tanta anima- patronejar embarcacions
ció dóna a aquesta urbanització i als !sien.
seus banys.
Els armadors incorreran en le:
A la revetlla de la Festa Major hi güents penalitats: a la primera infr,dbague un 'l'he-Dansant a l'Hostal de ció, retenció de l'art durant dos mes-s.
la Gavina, que es veié concorregudissim. i l'embarcació sera inhabilitada t.-1
L'endema al :flan hi liague ofici a l'er- aquest temps per u la pesca darnos''
mita del Remei, i sardaues a la sortida rdstnent : a la regona, retenció de V3'3
fe l',ibi A les cinc de la tarda talgo: durant tres mesas ¡ inhabilitació
llar la tradicional tiesta per als Infams l'embarcació tot aquest ternos: a la tua la plaga dels Roserars. Hi bague put- nera, venda de l'art en pública subha
xinellis, focs japonesos, glohu5, etc. A i inhabilitació per un alta. ; a la gua a.
les sis tingui lloc una audició de sarda- venda de l'art en pública subhasta, letranes. Tots aquests artes es veieren
bilitació perpetua de l'embarcació per 3
t N'ordinal- iament concorreguts.
la pesca d'arressenalnent i retenció de
— Per al dia d'aquest mes s'anun- l'embarcaziA durant un any.
cia una "batalla de flors" a la plaza del;
—Segueixen activament e's Prenr'"
Roserars. Els preparatius per a aquesta tisis per a la festa mainr, que tindrä
festa es porten a cap amb Iota activi- del dia primer al c d'agest. i el progra
i per les inscripcions rebndes es
-madelquontr ape
pot preveure que será una testa brillantissima.

— De lt al 5 d'agost. durant els
(mal% tindrá lloc la Festa Major a la No podcm publ i car les notes
propera ciutat de Sant Feliu de Gui+mis, tindr à lloc una exposició de bar- premies que no vinguin eS'
auets antics a l'Hostal de la Gavina, on entes en català i amb un
<eran exhihides veritables peces niestree
Imbre o signatura coneguda
dintre el genere.
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GEB

1 tdi bel in un*
fil trila suiri

Lebrun
EL LOCARNO La proposta japonesa San Francisco El president
a Amèrica
La dona trossejatorna
a
la
ORIENTAL de les dues zones
da segueig sense

perquè sols té gust
d'algua 1 no pesa a
l'estómac per molta
que s'en begul
Els minora Metges

ES

TR

LES MALETES DE BRIGHTON

AN'

El repartiment del Pacific

AGWALL-Nit

Sarraut es queda a Paris

identificar

-=-

Londres, 21. - Les recerques de la
policia per Eaciariment del crim de
Brigthon segueixen intensament.
i.:inspector Donaldson, que dirigeix
l'enquesta, ha fet públiques les senyes
dan home que la policia desitja interrogar.
:.e sap craquest individu que el dia
del Derby-és a dir, deu dies abans
de descobrir-s, la tr:aleta macabra a
restazia de Brighton- va amar de
pa:fiord a Brignson, fent canvi de
tren a London-Bridge.
Va demanar a un camalic que l'ajudes a transportar una maleta exactament igtaal a la que contenta el cos
desmembrar de la desconcguda.
El carnalie de London-Bridge ha
declarat que está segur de poder
identificar aquel! personatge.
Una nota que el va veme a l'estació de Londres primer, i per casualitat
en un magatzem de Brighton després,
Fa declaras iguala/ene davant la policia. Aquesta noia i una amiga seca
Fas pogut dcnar mis detalls sobre les
anaj.es i vingudes de rhome de la
ara:eta.
Es busca tumbé un rnariner que feia
savint el viatge de Dartford a Brighton i que actualment sembla que és a
l'estranger. Una noia que sostenia
relacions amb aquest mariner ja s'ha
presentas a declarar i ha fet diverses indicacions a la policia.
Tot aixii va lligat amb la troballa
del doctor Roche Lynch, que va examinar la maleta oberta a King-Cross,
descobrint-hi la presencia d'uns paranomes perceptibles al microscopi,
sre generalment acostumen a trobar,i en les cabines deis vaixells. Per
a:tra banda la policia ha publicat una
nora llista de dones donades per desaparegudes, algunes de les quals eren
conegudes a Brighton. Entre aquestes hi ha una maniquí, Constance
Hungate, rossa, de vint anys d'edat,
que estava inscrita a un concurs de
bellesa de Hastings per optar al titol
de Miss Hastings. Una altra, una joee de dinou anys, que fa més d'un
any que consta com a desapareguda,
té unes senyes gairebé exactes a les
que s'han negus reconstituir de la
victima.
Es curiós observar que amb motiu
de publicar-se aquestes Ilistes s'ha
pogut constatar que les dones i noies
desaparegudes sumen uns centenars.
Per obligar en certa manera a la madaquestes dones a donar senyals
c-e vida, els diaris anglesos han estas
7egats d'anar publicant Ilistes de
nt-i-cinc noms de possibles vicsies. D'aquesta manera la noticia esea anar reduint de mica en mica
seta quantitat enorme de desapar e zucles fins a quedar les que proba. essenS podran donar la clau de Fe• sma.

normalitat
d'influència ha estat
Alemanya encara no refusada pels Estats
Un mort i 68 ferits
s'ha decidit en cap
Units
a Minneilpolis
sentit
Washington, 21. - En els cercles diS'espera amb una ccrta ansietat la decisui d Alemanya sobre el parto aricntal.
L e s hipòtes is sobre l'actitud que aaop1arO
Alemanso san variades: la mes versen:an contraprobiant ca que
jecte que consistiria en la conclusió, no
d'un pacte general, sina de simples pactes lniaterals de no agro sois.
Les converses ciiPlomatiques a París,
a Londres i a Berlin deseo li,svcr tingut
l'objecte d'evitar una semblant
va del Reich, que en comPtes de indiorar-la, agrcujaria la situació.
Els pactes bilaterals con: els que tal
propasar Berlin, o unen un valor retan., o san mermen' pla1Onics, o servin.ren per paralitzar facciú d'una determinada pot,:ncia en Un mantear cionat.
Polaina ofeH una cosa semblant a rxecoslovaquia, Pera Benes no votgué
saber res.
Es mal aran la cliferimeia aztzb ;os Pacte de 1510:1, ojal cales a un considerable
grnp de nacions, que estableix faifa en
ras que tina d'elles squi agredida, cosa
que es convcrleix, aixi, en quasi unpossible, 1 amb un de bilateral es COriC2ria
l a neutralitat d'una nació en el cas que
[altra confracnt vulgui atoar una tercera. ,4ixi, Per extunple, si Alemanta
ataqué.: irania, Rtissid comprom:s
d'un pacte bilateral amb la primera, lidurio de roinandre rzentral.
El pacte projectat per Barthou, en
canvi, assegura la seguretat de les tro•itcres dr totes les nacions que en formen part. .4mb crqucst pacte, les nacions
firmanrs intcrvindrien taba en favor dc
Franpa com d.-Reman:va, per excinpk.
Obscrvi's caes a curiositat que Hitler
ha sartit de Berlín per un llarg período
de rep3s, von Neurath esta ce directa
relució amb Hindenburg„
L'entrevista de Barthou amb
sudor alemany pot fer creare que és j,azninent la derisid, en un sentit o nitre,
d'Alemanya.

prcs:Htaria

L'extensió de les garantles
Alemanya

a

Berlín, 21. - L'ambaixador dels Soviets ha estas al ministeri d'Afers Esteangers, comunicara a/ secretari d'Estat, von Bulow. que el Govern rus estas-a d'acord amb que les garanties provistes pel Pacte oriental s'estenen a Alenianya,
Ha afegit que els Governs francés i
anales estan a l'aguait d'aquesta decisió
del Govern rus.
L'ambaixador del Reich a
París conferencia a m b
Barthou
ParíS, 21. - L 'entreViS12. (111e Iingtlé

-elm•-nnn•

Eis nazis no van cre-

lloc ahir entre el senyor Barthou l'ambaixador alernany a Paris, senyor Eves'
ter, té un interés especal, ja que és el
primer top que el ministre francés té
l'oportunitat de conferenciar amb el senyor Koester des que Anglaterra ha liet
saber a Berlín que aprova en principi
ei pacte 1 aconsella a Alemanja dassoraerlin, ri. - Un nombre fores con- ciar-se a ell,
, :crable d'obres escrites per emigrants
s . •znanys o per enemics del tercer Reich
han pogut salvar-se dels antes de fe ordenats pel senyor Hitler, i són encara ESCORCOLL EN UN DIARI
a les Ilibreries alemanyes.
El diari "Angriff , Organ del parDEL SARRE
lit nacional-social:sta, publica amb aquest
motín una vilenta protesta esmera
Londres, 21. - Comuniquen de
aquest fet.
Sarrebruck a l'Agencia Reuter que
Destitucions ajornades
sembla que la policia de la Comissió
de Govern del Sarre continua els csBerlin, 21. - Els principals caps
l'Associació dEstudiants alemanes, des- corcolls, i /l'ha eiectuat un de mole
titules pel nou cap suprem dels estu- minuciós als loca% del setmanari
diants, continuaran en les seves fun- "L'obrer alemany a Bisbach".
Aquest escorcoll ha estat eiectuat a
cions fins que siguin designats llurs
presencia del senyor Vs'inner, substitus del fiscal del Tribunal Suprern
Els nazis austríacs alludel Sarre, i la policia incautat
nyats de la frontera
de certs documents d'importancia.
Sarrehruck, 21. - L'escorcoll pracBerlin, g r. - Segons el Voelkischer ticas ahir a la nit a la impremta del
Peobaschter, els dos hatallons d'honor periòdic "L'obrer alemany a Bisde la S. A. austriacs que fins ara eren bach, fou degut a l'acció judicial ema Baviera, han estat invitats a dirigir- presa contra aquest periòdic per vio,' a la Prússia Oriental, aixt Coln el latió del secret postal.
cap de districte nazi, que resideix aeUnes vuit-eentes persones han protialment a Munic'a.
testas contra aquesta mesura, havent
Aquesta "incitació" té per objecte, in- désser reforçades les forces de gen'
allunyar els legionaris darmeria que, a excepció dels sets
.
de la frontera del seu país.
caps, han adoptas una actitud passiva.
La Comissió de Govern no ha coLes vacances de Blcmberg
rnunicat encara el resultas d'aquest
escorcoll
ni d'un altre que niegue !loe
Berlín, 21. - La D. N. B. anuncia
•-: e el general von Blomberg, ministre abans-d'altir.
• a Reichswehr, passa les seres vaes a la Báltica.

mar tots els !libres
que calia

ENTERRAMENT DE LA
VICT1MA DE L'HICIDENT
AMB ELS DUANERS TURCS
Estambul. as -A la illa de Sam,,,.
• • a celebras l'enterrar/lene del tinca
:a marina angle s a Robert, que va
r esaltar mor: en Eincident darrera
ment esdevingut amb eis clustertares.
Ha assistit a la cerimänia la Corn:ssiä turca encarregada d'efectuir
una investigació i tripulacions de vix ells de guerra an g lesos í turcs.

A FAVOR DE L'EX-BURGMESTRE SE1TZ

silos/sanes i politics corre el rumor que
l'ambaixador japonés als Estats Units
ha fet gestions prop del sots-secresarz
d'Estat, per tal d'arribar a un a wrd
entre el Japó i eis Estats Units, Eobre e/
Pacific.
Segons les informacions mes veridiques, el senyor Salto ha proposat al
sots-secretari d'Estat, senyor Hall, la
divisió del Pacific en dues zones dinfluencia, una de les quals seria per al
t apó, i l'altra per als Estats Units. Denles, es concertaria un pacte de no
agressió al Pacific d'una duració ¿alguns anys.
Es sabut que l'ambaixador Sano ha
rebut la negativa deis Estats Units referent a la segona qüestió Hom fa observar que probablement aquesta és la
causa d'haver-se desmentit els rumors
que han circul as aquests dies referent
a aquest pacte proposat pel Japó.

Nova York, 21. - El emite director de toga, de San Francisco. va ato,
dar dilous a la nit donar per acabat el
maz imetui, Aquesta decisió va ésser pre-

sa per 191 vots contra 174. Des ¿'alise,
després d'aquest acord, la ciutat va tornant a la vida normal: les botigues van
obrint; els cuiners sindicats han estas
autoritzats a tornar proa dels seus fogons; els "service station" funcionen
altra regada; la majoria de linies de
tramvies ja funcionen; els "ferev-boats'
han rebut ordres del Comité de vaga
de reprendre els serveis a través ce la
badia.
Els liders dels obrers moderats, Que
semblava que havien estat desbordats veis
agitadors extremistes, tornen a tenir a
les mans el control de la situació des
Que han estar agafats més de 3 00 agita
-dorscmunite.
El general Jenson, administrador de
la N. R. A., al qual, almenys aparentment, recolza en la seva poLtica el
president Roosevelt, ha celebrat llargues entrevistes amb els principals caps
obrers; els a fet comprendre clararnent
que no estara disposat a sostenir-los en
Earbitratge actualment proposat si roe¿re de vaga no era immediatament revocas.
San Francisco, 21. - Mes del yo per
roo dels obrero del port han tornat al
Praga. 2I• - FIs periòdics publiquen trehall aquest rumí.
declaracions de l'es posa d'Eric Muhsans el qual, segons la versió oficial La 'ligó dels esdevenialemanya. es va suicidar el dia q de ments
juliol al campament de concentrada
Satt Francisco. 21.-El Goven
d'Oranienhurg.
La senyora Multsam afirma sise el seu americà es troba enfront de gretu.
problemes. Mr. Roosevelt va pujar a.
marit fou sntinés, a maistractes i el
de juliol, invitat a stricidar-se en un ter- Poder degut a una veritable 1-malta dc
les rnasses contra el régMt, amb proa
de
dos
dies.
s'hi
/lega.
min i
Afirma també la dita servora sise ro- ¡entes disfrassat, de la banca i de les
gratis
industries. El p resident Rooseg ué veure el ser/ marit diverses regades.
qt:e aquest li repeti en diverses oca- velt, dones, no pot oblidar pas l'or;.g en del seu p oder i del seu peestigs
sions:
tampoc que la N. R. A. ha promes
-Passi el ene passi, no creguis rnai
¡ora/atine:u als obrers que eis seca
en el meu suicidi.
reconegut el dret de sindicació.
Ara be, els esdeveniments de Sau
Francisco i els disturbio que esclate.;
LA CURSA DELS 2.000 cada dos per tres en diierents llocs
del país, provee/. si més no, que uno
QUILOMETRES A TRAVES gran Part de la classe patronal no
es resigna axi com ami a adinere c
aquest dret de sindicad& mentre qa,
D'ALEMANYA
les masses obreres hi estan cada vagoda més decidides.
Berlin. 21. - Avui s'ha donat la
No setnbla que la solució de la
sortida a Baden Baden a 18st partici- vaga de san Francisco hagi de :anpants de lo cursa dels dos mil quilórne- ear l'era de disturbio obrers i aixo
tres a través d'Alemanya, en la qual farà que el Govern es vegi
participen diversos equips estrangers.
a p recisar la seca actitud.
El servei d'ordre esta assegurat per
Cal subratllar de totes rnaneres la
diversos milers de "na ais ", que han re- moderaciú de qué han donar provis,
but ordre d'interrompre les seves va- els obrers de Satt Francisco i si es
cantes i antoritzats per vestir l'unifor- vol ésser imparcial, sla de recose:me
xer que els actes de terrorisrne exA Leipzic es dona la metida anit a tremista sols hart existit en la inia1.0313 motociclistes, amb sidecar o sen- ginaciú de certs corresponsals
se, que han de reC6rrer -sano quilórnepremsa. Els únics incidents violenttres. i testen tumbé la nieta a Baden Ba- que s'han produit han esttt cotnesos
pels mateixos obrers i precisament
den.
:ontra els extremistes.

La vídua de Muhsam
afirma que el seu
marit no se suicida

MOVIMENT S1SM/C
Londres, 21. - L'observatori de
West Brunswich ha registrat aquest
mati un moviment sísmic de con side
rabie intensitat. Horn creu que ea
tracta d'una commoció submarina,
Eepicentre de la qual es calcula que
ha d'estar prop de les Mes Ilibridee
o Noca Caledónia.

EL CONFLICTE
DEL CHACO
Un comunicat oficial
mes
A - ,nción . 21. - Un comunicat
que ha estas facilitas din el seguent:
"Al sector de Ballivian hem rebutjat
un atac de l'enemic.
Els holivians han abandenat important
boti i han sofert pèrdues considerables."

EL GOVERN DE MEMEL
EXPULSA ELS NAZIS
Riga. 21.- Comuniquen de Kawnss
que el Govern del territori de Meinci
ha nrnhibit l'estada, i els ha expulsas
del territori ., a vuit individus afilias,
al p ar/r/ nacional-socialilda.

Als ports de Seattle 1 de
Portland seguelx la vaga
San Francisco. si .- Els ports de
Seattle i Portland continuen essent el•J
punts neuralgics del conflicte del Pacific. després d'estar dsfinitivarneat
resolt el conflicte a San Francisco.
Solament tres mil obrers han con'inuat la vaga. El cap del Comité
estrategic senyor Bridge ha j et rnanifestacions en les (malo ha declarat
que la situació dels obrers és mes
torta que mai i que esta/1 disposats a
obtenir el control de les collocacions
causa del conflicte.
La vaga a Minnoäpolls N

Minneapolts, Si. - El Comité patronal acusa els capo comunisttes dels
vaguistes de transports crharer estabien un super-govern per a dominar
la situació.
En efecte, els vaguistes han declarat que ningú no pot Iliurar provisions, utilitzant camions, sense un
permis especial seis
La guardia nacional ha estat neforçada ami; dos nous regiments.
Els incidents ocorreguts ahir, en
el curs dels quals hi llagué un mort
i 08 ferits greus, foren provocats per
la ruptura de la treva concertada en
la vaga deis conductor; cantions.
EI líder dels obters xofers, Dunne,
Ira convocas els altres caps obrers
per tal de començar la vaga denla
l'alta saber la decisió que prendran
aquests davant l'actitud del govern,
que ha anuncias que esta disposat a
proclamar la 1/ei marcial, en cas necessari.

Viena, 21. - En un as/irle publiINCENDI EN UN POBLE
cas per l'“Arbeiter $onntag" el Dr.
Tinter, vice-burgomestre de Viena,
LA COPA DAVIS
XINES
defensa Eex-burgomestre Seite, malalt, qui es troba encara detingut, i
reclama que sigui trasIladat a una
Nan q uin. 21.- A l'aldea de NI Austràlia venç en la priclínica; fa ressaltar que aquest acte Tha, Ora declarat un violent incend
de demencia constituirla una base q ue en poc ternos ha deixat complemera jornaa
d'intelligensia, que podria permetre tament destruirles 5 0 cases.
collaboraciä
de
Sis - Aquesta tarda
has
sinistre
Wimbledon,
fer una crida a la
A conesqiiéncia del
slian iniciat els pm-1ns del nioto finombros es personalita St
mort rlivuit persones.
nal de la Copa Davis, interzones, Arre Australia i Estats Units. S'han
jugat els dos primers partits de sim
pies, que han demat els seguents resultats:
Crawfard (Australia) venç Shields
(Estats Units), per 6-1. 6-2 ¡ 12-1,1
Mac Grath (Australia), guany,
Sydney Wood (Estats Units), pe:
7-5, 6 -4, 1- 6 i 5-7.
Per tant, en acallar la primera Ion
nada, Australia té 2 victóries, con
1 6
tro zern dels Estats 1:5,ajes.

LL Rin
RAMBLA Di

E5 FLOR 530

l'aria, si. - El senyor Saraut, ministre de l'Interior, que harta dacompanyar el president Lebrun en el seu
viatge a Auternit, ha decidit continuar
a París, atnb l'objecte de poder mantenir comunicació anda el senyor Don-

de Barcelona en
beuen 1 la recoma-

nen amb

Mergue.

Es probable que el senyor Doumergue
torni a Paris (limares. En aquest cas dimarts a la tarda hi hauria Consell
Gabinet i dimecres al matí es reuniria
Consell de ministres.
París, 25. - El President de la República, senyor Lebrun, acompanyat
nombroses personalitats. ha sortit daquesta capital a les 21 . 30, amb dicenció a Aurillac, primera etapa del seu
viatge a Auvernia.
Toln s a, 21, - A les 1745 ha arribat
ei ministre de Justicia senyor Cheron.
que poc després ha prosseguit el seu
viatge a Tournefeuille

Demaneu-la per tot arreu. Se
servelx en garrafas de 8 lltres
al preu de 220 ptes. la garrafa

VA.VAlel;P4it
Encàrrecs al Dipòsit General
París, 174 Tel. 77410
Barcelona

Hora

La ronferencia inter- o
mera
l
nacional de la Unió
DE MADRID
DE BARCELONA
de Ciutats
A L'IRIS PARK
Lió, 21. - Es troba reunida en
aquesta cintas la Conferencia interBLAI VENCt MARTIN
nacional de la Unió de Ciutats. Els
PER PUNTS
con g ressistes han visitat els serveis
uúblics. Han estas visitades també.
amb particular atendió, les Escoles
municipals.
L'acostumada reunió setmanal que
Frenen part en la Conferencia el es ve celebrant cada dissabte a Elris
senyor i la senyora Hartia, directnrs Park NI resultar anit una excellent
de la Unió de Ciutats de Finlandia; reunió, almenys pel que fa referenel senyor Neto. ex-ministre del Tre- cia al combas principal, que varen diaball de Finlandia; el senyor Kaceus. putas el campió d'Aragó, Martín,
de Letónia; el senyor Abtadas, alcal- el campiä d'Espans-a amateur, Blai.
de de Karmas; el senyor Barkanskas. Aquest matx estava estipulas a ruin
director del Departament de Munici- represes, La lluita es va iniciar fapi del Ministeri de l'Interior, e Li- vorable a Blai, el qual, ami) la iniciativa de l'atac partint d'ell, va fer
tuania; la senyora Barkans i
deck, esposa
esposa de l'alcalde de Varsä- retrocedir Martin, per la persistencia
i
combativitat amb qué atacava prei_
via; el senyor i la senyora Simulasrentment el cos. També a distancia
ki. delegas; de Polònia.
Blai, amb la seva esquerra, es va
S'anuncia la próxima arribada del apuntar bello "tocats" que el públic
representant sovietic senyor Draho- els va aplaudir com es rnereixien. A
manov.
la cinquena represa el campió d'Aragó va tendir a anivellar la lluita; tant
és aixi, que la represa següent se la
va adjudicar llargament. Blai, pera,
MINVEN LES EXPORTA- no es podia ave me de veu, e's dominas; la sera joventut, el seu entuCIONS AMERICANES
siasme i la sera carrera ascendent na
es conformaren de lluitar cii aquesta
Nova Pork, 21. - Segons es- situació. A partir d'aquest moment,
tadisliques publicados pel Na- el combat es va desplegar a tot tren;
tional liosd of 'lt-ade, els indexs cap dels dos contrincants defallien en
registren una nuajor minva d'ex- el seu prom.:15h dabatre Eadversari,
porlacions en relució a mb mesos i les belles fases que hom presenciara, plenes demotivitat, varen poder
ant eriors.
fer restar dreta la concurrencia pee
Aquesta miura correspon es- a poder aplaudir la tasca inesgotable
pecialment als cers, sabó ¡ fabri- que efectuaren els dos protagonistes.
ca c it) d'au tomóbi l s.
L'apreciaciö de qui dels dos litigants
Els preus a l'engròs presenten duia mes avantatge esdevenia en el
round
següent, com una incógnita
una minra del 15 per 100 en reque no es poda desxiirar; Blai era
lacia amb 1933. .
evident que ateblia el seu tren, pera
1:Índex general de preste és
també Martin no aconseguia fer-se
788 contra 786 el mes de maig destacar excessivament. A la vuitena
passat, j 70 el juny de 1933.
i darrera represa, Blai va atacar a
fons i ádbue va fer trontollar Martha La decisió bou diversament acoIlida. Per la nostra pare, com una
LA IMPORTACIO DE RAIM bona part del públic, rarem veme
Blai vencedor, perque va portar en
la major part del combat la iniciaALS ESTATS UNITS
tiva de l'atac, com tambe per haver
Pashinglon, 21. - La missió boxat acuse refusar mai la táctica
i'mnercial argentina que vindr:: que imprimia el seu rival. En can vi,
aviat als Estals Units
Martín no va tenir una actuació tan
probablement als Departa- regalar, i va refusar en els primers
rounds
la táctica del cos a cos per
mento d'Esta t . i de Corriere les
inquiefilds que experimenten els a demostrar, no niolt correctas/ten:,
que en aquesta modalitat el campió
productors de raim argent
amateur el dotninava. Blai, amb
Aqursts temen que el ()ove en aquesta victòria, ens ve a ratificar
a mericit arribi a aixecar la pre, que pot donar encara molt de si en la
hibieb) que exisleix aelualmeni seva carrera boa/suca.
E/1 l'anterior combas, entre Gil
per a1 raim espanyol, sola el
prelext que és portador de la el "turista" De Negri, va ésser de"mosca de les fíenles de la 'Me- cidit a favor del primer per punts,
perqué la sera joventut i inexperienditerränia-.
cia el va privar d'aconseguir una vicAquesta prohibició és la prin- i/iria mes brillant. En els altres cenecipal rab que els espanyols op,,_ hats, bisse va vencer Espert, per
seis a la ennelusi6 d'un trae/al abandonament, despees de dues reeomercial de iiecipriecitat que els preses de clan domini; Portillo, casipió dEspanya deLs Ileugers, va deEslals linils proposen.
Espanya sentida (pie reclama- mostrar davant Alcalá que Catalunya té un bon representant en el
rla un contingent d'un mitró de campiona t amateur que tindrà lloc a
IM/TIS, o sin de . 10 a 50 m'irme Madrid el més vinent. Portillo va
lliures. Falla saber el que
fer abandonar el seu adversari a la
dria oferir en canvi.
segona represa, després d'exhibir-nos
Is contundencia del sets cop. Väzquez,
campió deis plomes, va vencer Gascón per mime. i en el preliminar.
Clara i López irren mata nul.

Noticies

diverses

El Havre, si. - El ministre de Marina, senyor Dic/ni, i nombroses penso/saltean franceses i angleses han assistit a les proves de la Gran Jornada de
iegates internacionals.
Nova York, 21. - Ha sortit arnb direcelé a F.opanya, a hotel del transatlaatic "Cristóbal Colón" la massa coral
gallega "Ananquinahes du Terra", que
ha ohtingut un gran exit en els tres
recitals que ha donat als Estats Units.
Roma, si. - I.es grans maniobres
de l'Exercit italià se celebraran als
Apenins, a Toscana i a Emilia•
Roma, 51. - El princep Bibescu,
president de la Federació Aeronáutica, ha enviat al mariscal Balho el
preini Delavaux, consistent en una
medalla d'or, que fou concedida amb
motiu del raid a Xicago.
Roma, 21. '- 15, Eaeroport de Mirafiori ha caigut a terra un avió de
caga, que s'incendia.
El piles ha resultas mort.
Washington, 21. - El secretari adjunt del Departament d'Estat, cocarregar de la negociació de tractats comercials, que embarcará cap a Europa a bord del "leaneenn", ha (teclarat als representants de la preist sa que
va a pastar les seres varances a Euro2
pa, sense portar cap propasit de carácter oficial.

A nant a la Carnal.

E Sr. Martínez Barro
fa declaracions
Lugo, 21. - De pas cap a la Connya, ha estat en aquesta ciutat el senyor
Martínez Barrio. el nual ha esmorzat
en un hotel, on ha estas saludat pel governador civil i alguns amics polities.
Un redactor d'un periódic local Ii ha
fet un interriu sobre assumptes dactualitat.
Referent a les anunciades eleccions
inunicipals, que ha nualificat d'hiporetiques el senyor Martinez Barrio, ha dit
que el seu partit no ha ares l'atore'
d'abstenir-se, puix que encara no h a
tracias de la qüestió.
Parlant de la qüestió catalana, ha dit
que s'arribará a una saludó satisfactória. Al seu judici, les dretes estaven
en el secret de la solució que el Govern donaria al problema, i ara exterioritzen un disgust amb el sol propäsit d'utilitzar-lo per a acabar amb la,
vida del Govern en obrir-se les Corts.
Considera un desencert la forrnació
d'un Govern majoritari a base de radicals, agraris i Ceda.
Parlant del pressupost ha dit que més
que horror al déficit s'ha gle tenir interès a que no quedin indotats els serveis indispensables i eme no quedi desatesa l'economia nacional.
A les cinc de la tarda el temor Mastines Barrio ha continuat el sen viatge
cap a la Corunya, on demá, pronunciará el set/ anuncias discurs.

Tre s morts i sis ferits
en accident de
eireulaeió
Albacete, 21. - A la carretera'
de Hellín a Múlicia ha topat una
camioneta que portara segadors1
anib un autombbil.
A conseqüència de la topada
han resultat morts tres dels oenpants de la camioneta, entre ells
el ter i amo del vehicle i dos
segadors. Tambä han resultat
cid ferits.

xo

Es diu que el mes d'octubre tornaran al Parlament
de la República els diputats catalans
Madrid, 21. - Segons diu un
periZ,die de la nit, als Centres
politics s'assegura que el partit
le l'Esquerra Catalana considera resolt el problema, despris
del canvi de notes
el
Central i el de la Generalitat, j que, per fusil. els diputats
rala la ns es reintegraran a llurs
escons en reprendre's len sessions del Parlament en el mea

estire

vern

Go-

ONCINS d'octubre.

DOS SOSPITOSOS
A Esplugues de Llobregat, a la
carretera de Cornella, els 1110,50S
dEsquadra han trobat dos individus
dels quals han sospitat que pretenien
atracar algun auto o sabotejar la finja de conclucció eléctrica.
En donar-los l'alto, els individus
rs tragueren sengles pistoles i canvlaren amb els mossos d'Esquarica
ints quants trets, Finalment Manen,
sense que hdlgtiessi lt é3SCr detinguts.

Aud iè ne i a del Pre.
s ide n t de la República
San Ildefonso, 21. - El President de la RepUblica ha
en audiäncia el governador civil
de Segovia, senyor Josep Palmetino, i el coronel director da
l'Acadämia d'Artilleria. Una comissió de l'Ajuntament de la
Granja, presidida per Valraldes,
ha complimentat Sa

rebut(

SOMETENISTES!
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kientacions per l'organització
de l'Educació Física a Catalunya
.étrif-1105

Aquests titols de monitors podria
lliurar-los la Facultat de Medicina als

_.a formació d'un professorat
a Catalunya és una necessitat St.1±1 per tots nosaltres i, per tant, val
sr a la creada d'un cos de moni. amb ei qual s'aconscguiria. a
de completar la preparació deis
als a l'ensenyament de la Gral,. legalitzar la 'era situado, a
c re aquests monitor) seriell
• ajuda per al professor de Ganben compenetrats, profesaara;
i monitor, pedrien dur a teme.
:san:ent. Ilur tasca en ele centres
ensenyament (Instituts i Escoles)
a. els centres espartais en general.
general.

alumnes que demostressin llar suficiencia en l'examen de revalida que
es faria després del a ura de Gitanastica; per a matricular-se a aquest
cura, s'exigiria estar el/ possessió
d'un ruin:rimo) de cultura general.
Així, creada l'escola d'E. F., coastituiria un anex de la Eacultat, cona
son avui dia la carrera de practicant
o la de llevadora: sense perjudici de
poder-se emancipar el dia de demà,
quan comptes antb forces pròpies.
El nomcnament dels professors d'aouesta Escela d'E. F. hauria de recaure en persones de prestigi ¡ en
possessie dcl titol de professor de
Gimnástica actualment vigent i que,
a mes, estiguessin en exercici de la
professió: ser:osament, aixe no fax-a
dificil de trobar a Barcelona.
Les Corporacions públiques i autoritats acadèmiques haurien de procurar que es cobrissin amb prontitud
les vacants de professor de Ginmästica i evitar-se aixi el cas dels lnstituts Escoles de Barcelona, en que
professors d'altres disciplines o professors nomenats lliures, estan cucarregata de l'E. E. coro si íos cosa de
poca imponencia.
D'altra banda, els tribunals que
jutgessin les oposicions o concursos
ramita de donar tot el seu valor al
titol, que estaria avalar pel prestigi
de la Facultat de Medicina.
Si tot el que deixem transcrit es
realitzas, constituirla un lacta avara:
i un impuls ferm a LE. F. de Catalunya, ço que contribuiría al millorament iisic de la raça catalana i la
faria més apta per a la lluita per la
vida.
J. CURTO

ata ció
CESTA TARDA, A LA PIS'A DE L'ESCOLA INDUS,IAL, SE CELEBRARA LA
EGONA JORNADA DELS CAMPIONATS DE CATALUNYA
(JUNIORS)
arib el bon regtzst encara de la
mera jornada, aquesta tarda se ce:ara. a la piscina de rEscola Intrial, la segona jornada dels Cama:ata de Catalunya de la categoría
:isai ors i veterans, la qual.Promei
.1e.e• molt més interessant encara
.1 :a primera. Les inscripc:ons i
a de cursa san eIs seguentst
- .roo nutres esta !Hure: 1, Tru, . C. N. B.); a, Brau (C. N. B.1);
) F. A. E. E. T.1 ., 4. Amell
l 'a N.); 5. Dele (C. N. T.);
(C. N. B.); 7, 011er (C.

Partit de water-pole.
Entre els nedadors que participaran en aquest festival figuren coneguts campions i destacats elements
de la nostra natacie, entre ells Olmos, el recent campió de Catalunsa
de la màxima categoria; Escudero,
camba dEepanya dels asno mar;
Salvo, el carapie de Catalunya de la
seva categiria; Blanes, l'execHent bractsta; Llorenç Muñoz, l'actual detentor dels Campionats regionais de
debutants; Lluie Granada, diverses
vegades eampia de Catalunya; Albar_
daner, guanyador del Gran Premi
Pasqua, i altress molts altres valors
de la nostra nataci6, entre els quals
figura l'excellent saltador de trampoli Muntaner, sets-campió de Catalunya.
Per a donar millor relleu al dit
arte ha promes la seva assistenda
l'honorable President de la Generalitat de Catalunya.

metres braca: 1. Heabol- V FESTIVAL INFANTIL INTER.
, C. N. B.); 3, Mozo (.. N.
CLUB ESCOLAR
3, Vidal C. N. C.); 4,'Mus
E. M.); 5, Feliu (C. N. B.);
25 de juliol
F. A. E. E. T.); 7. Sala
El Club de Natació .atlética organitzador d'aquest festival, ja ha ce- roo metre( dora: r, Salines mencat
a rebre les inscripcions
CA: 2, Torres (C. N. S.);
guns
clubs i collegis, i per tant
( F. A. E. E. T.): a.
suposa que quan es rebin les del))
B.): 3. Dorca (C. N. B.);
s tants invitats, aquestes seran molt
• tC. N. C.); 7, Soler C. re
nombroses.
El Club de ?Catada Atlétic prega
- ano nsetres estil libare, feals clubs i escoles que hi particip:n
. aaeccaí.
V . — are inetres estil lliure, vete- que, per al millar exit de! festival.
tasa: 4, Vilar Viial (C. N. B.); nomenin un delegar per a tenir cura
dels seus infants i es posi tamhe
Baster (C. N. B.).
Va — zoo metres braga, social: contacte amb ell per a rehre les insEnrich; 3. 1331/e51 4. Sabater; truccions necessäries durant cl festival.
alartinez; 1 Estere.
VIL — roo metres estil Iliure in.
El programa que es portarä a cap
r.:.. interclub.
és el seguent:
VIII. — Rellevarnents 4 X 200
50 metres cstil 'Hure interclub;
. are: 2, Barcelona FI: 3, Barcelo- metres estil !hure escolar; loo inetres
A; 4, Catalunva; 5, F. A. E. E. T.; dore interclub; ton rnetres estil lliure
Barceloneta: 7. Atlètic.
interdub i escolar; roo tutuca braça
IX. — Partit de water-polo per al de pit interelub; 5 0 metres esta Iliusmpionat de Catalunya de Primera re escolar; leo metres estil 'hure fetegoria entre dos equips del C. N. meni interelub; 200 metres estil lliure
reelona.
interclub.
Es fa present que l'entrada a la
VINENT DIMECRES. D r,A 25, piscina 5(1 1'ä gratuita.
INAUGURARA LA I.- .INA
DE CAPELLADES
s
El propvinent dimecres.
.2,
onze del metí, tindra 1' la :a
CURSES DE CAVALLS
• ae Capellades la inauguraana de
p' s cina municipal.
HIPODROM CAN TLMIS
El el festival d'inauguració la parrasaran els clubs harcelonins BarAvui, diumenge, d'a 22,
t leneta, F. A. E. E. T. i Meditcra les quatre de la tarda
arnb els seus millors elements
Tribuna : Samy o ls. 3 pesseles.
: seta el segnent programa:
Senyores. 15(1.
3 7 33 rellevaneent « e-, st;..-.IM metres dors
General: Senyors: 1 pesseta.
tt metre) braç.
SellyOrea. gratis
10h metres estil .11„....
Autobuses dos do la ptora
acia)
23 turres estil tv.,
Catalunya triunuvia línea ad.
aalts de trampoli.
3 1. 1 ,11 relleraments estas.
.1 1- 0

•771.

LLICIELIA CATAMINIA
RONDA DE

ESPOR T

S

EL
E, parlar d'Educada Fisiea velem
d'una manera exclusiva a
atar) metbdica i progressiva de iota
.' .arrhome fisicainent; i com que 1'or,Ci5Ine tant mes modlejable com
ts ¡ove As, començarem avui per
•
els problemcs que es plan;su en l'Educaziä iisica dels indeixant de banda tot el refes j a Cultura Fisica, que. segons el
are entendre. solament han de
cticar-la els adults.
si valem que a Catalunya lE. F.
.2: una cosa com cal, hern de dosiaa une fonaments sälids i aquests
sea a:tres que un profeasorat que
1ga el que porta entre mans.
ijins avui una bona part de l'E. F.
ate a cauce de técnica que salan
a:tat a si ntateicu. gent de bona
aletas que sent FE. F., per?) que.
▪ a la Sera preparacie un xic
rculza i faltada de metode, no
cl rendirnent que pot esperarde ',a seca capacitat.
Cal reconeixer, peda la seva menia labor, i tots els simpatitzants
les coses d'E. E. els devem

SANT PERE. 3

BOXA

1.1

Ha estat posat a la venda el número d'ESTIU del

d'allá.
GAWE CATALA

Article de Paul . rand, M. da Bueurieh. V. du Feu.
Carleo Soldes-da i Jeep kl. I1uoi.1
Guillem Díaz-Pla
ART - Ml ES - CINEMA - TURISME
Magnífica i 'n'orees:tufo grarats

Preu: 5 pessetes

Riu avall

11i3oxar a Barcelona De Saragossa a Amposta, per l'Ebre
vol

NI. Dupré, manager d • Isidorn Gaztailaga, és a Barcelona des d'abansd'alar. Ha vingut per tal de posar-se
d'acord arnb el senyor Gasa per fer
bo y ar el pes fort base a Barcelona.
Petit, ulls i cabells negres, pell
bruna, M. Dupre podria passar per
espanyol o per sud-americà, per ò de
cap manera per francés. Hont s'explica per tant perfectament que els
seus "poulains" a l'hora actual siguin, a part del base Isidoro, l'argenti Bianchi i el valencià Garcia
Lluch.
La "perla" del sea equip es, nataralment, el pes fort del pais baso
Isidoro. que ha fet darrerament una
bella actuada als Estats Units, ha
batut recentment a Europa tots els
seas adversaria per kneckout i en
menys de cinc represes. Fien-vos ací
la 'lista de les seves darreres "víatimes": Bertazzolo, k. o. dos rounds;
Hans Petersen, k. o. tres rounds;
Vincent Hover, k. o. guatee rounds;
Alf. Sauvage. k. o. tres rounds. Fa
molt bonic.
La victeuria aconseguida per Isidoro sobre llover, campio d'Alernanya del; pe-os forts. ara fa un parell
de meses, a Berlín, fiel gran sensació.
llover havia guanyat el seu titol vencent una serie important de boxadors
de la seva categoria, i compatriotes
seus, entre els quals es compten Ghe.
ring, Hein Muller i Sehoenrat. i mai
no havia estar basar abans del limit.
—Isidoro--ens diu kf. Dupré—no
es solament un boxador que colpeix
arnb una gran duresa, sitia un borne
de ring coneixedor del seu ofici, en
el qual els barcelonins és dificil que
reconeguin el principiant que ja fa
alguna anys varen veure enfront del
luxemburgués Waintz i altres pugilistes de classe.
LA PUBLICITAT ha estat
dele pote diaris de la Peninsula que
no ha volgut fer-se ressä de la polèmica que han sostingut darrerament
a la premsa Cccuclun i !sedero.
af. Dupré. en assabentar-se . n , ens
felicita eiusivament.
—Poden creure—ens d'u —que je
no hi he tingu t art ni para La culpa.
no obstant. ha estat d'un periodista
francas, el qual va reproduir en un
diari parisenc unes paraules, que estic segur que Paulino ne va pronunciar. ben ofensive s per a Isidere. A

que alta de disputar a Berlin el vinent dia 26 d'agost, en la rnateixa
del
vetllada en la qual alas Schmeling
ha d'esser enfrontat a Walter Neusel. Gran encontre aquest: Si Schnieling el guanya, boxee-a pel setembre
Com anunciaren) fa aigunes setmanes.
amb Isidoro, si és que aquest, pel scu quatre esportius catalans de l'incipient
cantó, aconsegueix batre Scheenrat. "Kaya Club de Catalunya ea trasllaAra be: si és Walter Neusel cl ven- daren a Saragossa, convidats pel Club
cedor, Isidoro no tindrà res a fer, car Naturista fiches, d'aquella ciutat, per
aquell ha de marxar tot seguit cap a participar en una important prosa de
als Estats Units, on l'empresa del turistne fluvial, amb petites embarcalIadison el reclama amb urgencia per
fer-li disputar diversos combata amb CiOn$. des de la capital aragonesa a
pesos forts americana de classe. Horn "Fortosa i Amposta.
Hem pogut trobar un dele amarre
crtu a América que Neusel, vencedor
de Loughran, pot esdevenir en tnolt anties que aconseguiren brillantincnt el
pos: temps un bon contrincant per a seu propasit de ier la dificil travessia
en unes lleugeres piragües.
Max Bacr.
Jaiime Rallan, corn sempre. ha dei—Li és molt dificil a Isidoro Imbar contrincants aEurepa—segueix xat anar el devessall de la seta aina. La fama de bilitat per explicar-nos fil per randa la
dient-nos M. Dupré—
que posseeix un "punch" dels que no sera gesta.
perdona alta estés cotn un reguera
En primer terme ens va fer "la mar"
de pólvora, i an i teniu els Pierre d'elogie del Club Naturista Ilelies. (le
Charles i els Larry Gains, entre al- Saragossa. Es va trobar amb una entitres, escórrer el bulto quan hont ela ta t importantissima i gairebe desconeparla de boxar amb el base.
guda entre nosaltres. Sales amplies
---sI l'objecte del vostre viatge a gimnastica, i un garatge inunens on sien
Barcelona?
guardades prop de dues-centes piragües
—Es de posar-me d'acord amb el
totes menes. Esté situat a la riba de
senyor Gasa per y eure si és possible de
rampa hom pot
que Isidoro boxi a la Península. Un l'Ebre. i per una petita
embarcacions iins a
mata entre ell i Paulino és de mo- fer descendir les
laigua.
mear quelcom irrealitzable , car els
Entre tots els associats a aquesta bedos compatriotes estan barallats a
mort. Jo crec, de toree maneres, que nemerita entitat van trobar un acolliel senyor Gasa is l'ante promotor. ment que en alguna moments va arriespanyol o estranger, capaç de por- bar a emocionar els nostres xicots.
En aquesta excursió havia de partitar a la practica un semblant mata,
l'interes del qual, vera vas mateas: cipar-11i, sanase, en equip madrileny. A
salle), es enorme. Ara be: jo crec que, Meciera hora — encara no :ausu e!
mentrestant. no seria impossible prooui- — se'n 11 31,
duir Isidoro al ring de l'Olympia i
Els %un esportius que participaren en
enfront d'un pes fort conegut del pi- el "raid" van sortir de Saragossa a les
blic barceloni. He volgut referir-me nou del mati de diumenge dia t de
a La Roe, la recent victòria del qual juliol, després de rebre els encoratjasobre Sola Sitte entes que ha fet molta ments d'una gran quantitat de pablic,
forrolla. De mes a més. La Roe es entre el qual hi havia molts catalans
un home dur i resistent. al qual ninga que saludaren entusiasticament la banrio e5 pot alabar fin: ara d'haver has dera barrada que portaven, els del "Kas
tut per fora de comhat. No us sem- Salt Club de Catalunya", en lea seres
hla que faria un hon adversari per embareacions.
a Isidoro?
Les diverses ctapes foren les se—Evidentment. Caldria. pena. que gnents : Diumenge: Saragossa - Pina
el cuba es arengues el combar serio- d'Ebre; dilluns: Pina - S'estaco; disament i que eixis a comhatre ama niarts: Sästago - Presa d'Alberque:
el mareta desig de vencer que va dimecres: Presa d'Alberque - Presa de
palmar en el sea darrer coi/ama
Magdalena; dijous: Presa de la MagCRITIAS la
dalena - Faie; divendres: Faiú - Mi-

triomf

"Ialcloro Gaztadaga"

partir d'aquest moment, els dos excompanys perderen cl, estreps i ja
!tea vist el que han arriltat a dir-se
per mitja de la preensa. Per la meya
part, com ja us he dit, ni entro ni
surto en aquest afer. Quant a Isidoro. no ha fet mes que Posar la signatura a unes lletres que uns quants
antes oficiosos varen escriure contestant Paulino.
Demanem encara a M. Dupr/I quins
sen els combats que ha de disputar
Iaidoro en termini próxim.
—De signat no tenia) mea que 4
mata entre ell i l'alemany Sehaenrat,

novell "Kayak
Catalunya"

rin Ebre fi/1s prop de Miravet,

Final zona europea de la Copa Davis Futbol
Després d'un seguit de lluites de resultat dubtós fins al darrer moment,
Austrislia aconsegueix un triomf remarcable. -- Un públic modelic ha
presenciat els encontres.
El nombre d'assistents és tan gran que cinc
mil espectadora es veuen obligats a retirar-se dels campa de joc. Detalls
dels encontres
En el primer dia de Iluita Australia i Txecoslovàquia empaten. —
COln 1101/ 1 preveia, le, dutes primeres
pugnes originades per l'acarament
cr.Australia amb Txecoslovàquia ha:1
donat tut pum a cada nació. Eren
resultats ja descomptats.

El primer jugador australia, al
gra:1 Crawford, ha hatut el defender
txec Hecha qui figurava com a segon
de l'equip del seu pais.
Per contra, el priimer campa ). de
Txecoslotiquia Menzel, gran raqueta
que es troba en plena forma, ha baria el segon deis austranans, Mac
Grada
• ••
Menzel guanya Mac Grath. — Desr, t2s 4 . 1/11> primer, ganie, en eis quals
iia jugar amb poca fermesa, i ha produn fases puc brillante, alenzel sala
retrobat en el moment que semblava
haver perdut tote, les probabilitats
d'atényer el primer set. Tenint cinc
a dos en contra, el canipi6 txec es
refe meravelicsament, ajena el seu
joc i, traient un partit admirable de
la seva ciencia i de la gran varietat
dele seas cope, remunta el set i se
l'adjudica, despees d'igualar moltes
v remiras.
El segon set no te gaire histaria.
Es int dataini contiiiu de Menzel, qui
juga a plaer i arriba al tercer sct
amb 1 1/1d comenta i 1 1 11 (101111111 tan
grans, que malgrat la reacciä molt
notable del seti antagonista, no aeottsegueix entelar la transparencia d'un
resultas totalment favorable per a ell.
El públic 170 11a duhtat mai ni ha
mostrat cap inquietud referent
guanyador. El resultar de la partida
lta e,iatioa8,uaa2j8aó,de
II citad.

Crawford bat Siechst. — Un sol

sobre la pista: Crawford. fletad
11U itä existit un sol instant; ni per
un moment dona la sensació de poEvidentinent, ea, txecs esperaven
inolt 111e3 de llur defender.
1 . 11 5 grans resultats darreramcnt
aconseguits (en un paasat encara
ben pròxim) justificaven la ronfiandels seus partidaria.
laestadi de Stvainiii era ple de goal
a gana. Els organitradnrs es van venre obligats a privar l'entrada a mes

Je 5 000 tspectadors.
(al encara consignar el iet elequentissini que el públic guarda un
silenci impressionant i mosträ una
eorreccia netament esportiva. L'arliitratge fou impecable.
Diguem una regada encara que
Crawlerd Es una formidable raquel2. Els 6.4, 6.2, 6-2 ia esmentat) en
(Pu una prora de les que no dessen
Iles a dubtes.

lians guanyen el doble en la final
europea de la Cepa Davis. — La
tarja de Crawford i Qu1st va esser

una victäria faeil. Dominaren continuament i en totes les modalitats del
Jod. 1.•2•COre (1 $ 1.1 eVCr, SCVCri3 , 1111,
Pera Item de dir que corno: pon a la
elaase i a la qualitat de joc que desplegaren ainlidas cquips. La Micróncia és molt notable, Almenys la diferencia palesada en oeasiä de llur
acaramela
La co s a ,raeda resolta en una rora

de Iluita. De bou comencament,
Crawford prengué la iniciativa del
t' oa. trabava en la plenitud de les
seres facultats i es llanca a fons, tot
scnibrant ha coniu>ió cn el camp contrari. Poc a poc el ben "partner-.
ftnist, aiuà millorant i trobant el sen
pura, i ja no es lirnitava a secundar
el set: poderós esforç, einó que en
tainte, al seu torn, va ésser un in s
d'atac implacable i eficient,-un/eta
placant la hala amb una autoritat

magniiica. Des del segon set, ion el
millar borne sobre el terreny i fine a
la fi no cebsit de jugar d'una manera mestrivola i aamiposà co la juegues vegades, grades al sea coratge.
Ilom no va tenir la impressiii d'assistir a una Iluita aferriiscada fins
al irrer set, el qual acaba alai i tot
amb un trioini del, australiam: o a .1.
L'estadi totalment ple, coni en oraje de jugar-se els " sim Pl e s a. La

correcció del públic admirable des de
la primera fins a la darrera de les
bales jugades.
Els austrabans es mostraren cncantats de jugar davant un pnblic model,

itti dels malora pública que hom pugui troltar a Europa.

El resultat total de la partida fou
6 -4, 6-3 i 6-4 a (a y er de la pancha

australiana J. arda ford-A. E. Quist.
• •
Tercer dia: triomf d'Austràlia. —
Amb el resultat de dues o ictäries
d'Australia contra una de tarea, cemelisa el tercer i darrer dia de joc.
Una gernariú fantástica emule/lava
tetes les localitats disponiibles.

El pablic txec, ttuu dela m'Ilota pablies del nian, donä la nota IlleS a lt a
de dignitat esportiva ami, la füV.1
imparcialitat i interés en seguir els
encontre,. Malgrat que l'emoeiC, assolis el pura maxim, cap incident

enterboli la maraca dels parlas que
(oren diS1 . 111111s 1 . 1 11 111 a pana
• ••

Manzel-Crawford. — Heus aci el,
doe campions cara a cara. Menzel
anib el seu gran prestigi i la seva
gran rombati%itat. u rawiord antb tole la seva histeria de triando i el tett
enorme roncixenient de jul..
A partir dele, pruners gentes, Meng el aparees com el jugador ¡seniles

precis que teta coneixem. Amb 1111:1
gran ronfianca en si mateix i emEn el segon dia de joc els nutra- eirant-se a ions, desborda material•

• •

de
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diiicils en aiguns trossos on passa congostat, i per la gran quantitat de barurges que 'nom troba i en les quals
alta de prendre Tembareacie a pes de
Magos, per terra, durant alga:11s ~tres,
generalment per mal carne. o per cap
cami. Els consumos contrasten amb la
visto amplissima d'aquell tau prop de
Tortosa i d'Amposta. on eis alguna moments hone es crea estar creuant un deis
rius equatorials, i espera Teixida d'algun hipopòtam o de qualque cocodrit
que vulguin distreure's fent ¡cambiar la
fragil piragua.
Prop d'un poblet d'Aragó, en la segens etapa. els expedicionaris {oren
agradosament eorpresos pels crits d'un
pescador, que fins a esgargamellar-se
cridava "Visca Catalunla Iliure!", en
veme la bandera catalana de dues pire-.

gues. Els tripulants d'aquests sial acataren, i aqttell catala exiliat els Ya dir
que feia deu anys que no !savia vist la
nostra bandera, i que armella visia — i
he va demostrar — l'emocionava de
dehó.
Generalment, en acatar les etapes,
plantaren les tendes per a !cm* i Pas
la nit, peri altres vegades es dei--ear1i
>aren caure en alguna fonda. i allí eren

tractats a cor que vels cor que desiste..
Alele els pagaya el beure; altres, els
mes esplèndids, l'esmottar.
La vila que va sobresortir en aquest
aspecte fou la d'Ampa sta. on l'Ajuma:nena representat pel seu alca l de actual.
el celebre Pala y , va satisfer totes les
despeses que va ecasiolar tota I'estada
cels navegants. Altrament. vis del partit contrari, feien mes i o:anegues, lambe, per a obsequiar-los. rus alges :notnent es vejen en un vrliable comprooai •ne-r
mis, ;( sabbm
ho diu el que
z.Itres — i
— abans d'e :ir e:: sompanyia de::
denigren la neutra l'en g ua i el nostre esperit i la nostra seria, amb una
vara, o arnh eärrec postal — aquell
"funcionario "que se li cantaren les
quaranta al nosrte Parlaulent (eense
resultas, mentre hi hagi un Cid) — haguessin fet la tria de seguida.
Aixa us ho nerannem. mies del "Kayat Club de Satalunya * . perquè la inravet ; disahte: Miravet - Tortosa
consciencia
i el desceneixement de les
Amposta ; diumenge: retorn a Bateecoses us va fer obrar aixi.
luna.
Una altra vegada, recordeu que les
El promedi diari forro unes nou hores. Uns dies, riu avall, amb rems, i entitats esportives de Catalunya. ultra
esport, tenen l'obligaci5 de fer tafer
altrcs, els mes pocs. amb vela.

TENIS

der guanyar un sol "set-.
0-4, 6-4, 6-1—

D'a

•

LA PUBLICITAT

Els partits amistosos
d'avui

Palafrelgell-Espanyol.
Sabadell - Martinenc.
Sans-Iluro.
Júpiter-Badalona.
metst Crawford i s'adjudica els do,
Harta-Santa (resarva)•
primer:: sets per 6-4 i oas.
Europa-Gimnästic (Promociú a seEl tercer set es dc lógica reaccie
d'un heme que cont Crea:lord sap g ona categoria preterent).
treure partit deis momems de febleUN PARTIT DECISIU PER L'ASsa del seu contrincant.
Entrara a l a sarna com un mestre CENS A LA SEGONA CATEGOi amb un aplane incravellos, ataca
RIA PREFERENT
iinplacablement i, contetent mol( peques falte)), assoleix fixar 1-score"
C. D. EUROPA-GIMNASTIC DE
en 6 i 0,5 a dos al seu favor.
El quart i darrcr set es un dels
TARRAGONA
indlors moments que ha produit enPer
a
avui,
diantenae, a les cine de
guany la Copa Davis.
la tarda, al camp del Passeig del MaAmb domini altern, va pujaut el
riscal Jofre. ha estat ordcnat per la
marcador fins a 5 joc, igual,. Pere Federada Catalana, en vieras del ball
finalment Mencel, mis afortunar que del Comité de competida, que sigui
Crawford, aasoleix, amb unes juga- repetit el partit de P r emectó De r ras das magnifiques, decantar la balanga, cens de categoria Europa-Ginmastic
per 6 a 0 obliga Crewiorcl a incli- de Tarragona. El darrer partes jugat
nar-se davant d'eh.
entre ambdas Clubs no hl/gua la (laEl papen de tul ci ncel, que ja es c oper haver-se retirazas: a molt alt, amb el triomf sobre nda reglamentaria als
vint-i-cinc
rat el Ginulastic
Crawford es consolida. Menzel, en
nuts
de
joc,
essent
en
asetell momeen
simples, es avui un dels valors mes
destacats del n pón. La seva gran per- el resultat favorable a l'Europa per
en el
formance li clana el dret d'ésser clas- un gol a cap. Es d'esperarelque
cas, fent
d'avui no es repetirá
sifirat lloc primerissim entre les partit
M'a innecessària una nova intervencia
grane "vedettes .' internacionals.
federativa.
• ••
EL MADRID VA EMPATAR
Mac-Grath contra Hetch.— Abans
A GOTEMBURG
(le vonienear-se aquesta partida, AusGMCIllbUrg. 21. — Sita jugat un entralia tenia dos punta i Txecosloväquia lambe dos. L'expectació era contre entre l'equip local i l'onze esenorme. Els taus tenida posada rota nanyol Madrid F. C., acahant el partit amb em p at a tres tantos.
la confianca euu fi un defender.
El5 jugadors suecs es van presentar
El primer set confirma lea pasaiona
del pablic. Hetch assoleix adjudicar- reforcats anitt notables elements del
en Mac Grath, pene, reacciona i vais.
s'apunta el segon i tard el tercer.
Quan hom preveia un quart set
favorable al taco Mac Gratia amb
gran oportunitat i forcant le, coses
fillS a/ Iiuuuit, Ii arrabassa magistralnicin i amb ell denla iuteritfuria vic- ORDRE DE PROVES PER A
AVUI A L'ESTADI
tar j a a .australia, que, val a dir-ho,
lioni ha vist nullt problematica fins
Per a aguesta tarda, en el gran
al darrer moment.
festival de preparació que la FecieEl resultas total del mata ha estat: nació Catalana d'Atletisine organit3-te. tt2, t1 - 1 i 7-5.
za a l'Estadi Municipal de alentjuic,
Ileus aci, dones, Australia guanya- ha estat cstablert el segtient ordre
dora absoluta de la final zona euro- de proves:
Coi/tensara el featival a dos quarts
Carlee SINDREU de quatre, amb 5.000 nieves marxa,
metres llisos. barra, 53 na tanques Oree earrerons), 6.000 m.
peras, 300 na. ' lisos ) 3.000
Frontó Principal Palace
-steeple cha,se”, triple sal( ea° mi
i refleuauutetuu 4 per roo.
At ui, diuttienste. 'I arda, .1115
No se celebraran eliminatärics, I
si el nombre de participante es supe1111 1DONO II AMAD'
rior a sis es fiaran series final,.
Aquest festival ks eentiderat de
contra
preparaci6 per als Campionats peninAND A INUA GU A IDI
sular» dAtlerlsme i emules per a
prosseguir la tasca de la Federacie
Nit, 10'15
Catalana d'Atletisme de fer que
OELAYA II - OUTIERPIEZ
aquest noble semen vagi prosperant
de dia en dia, i d'aquesta manera
ron.ra
anar-ee preparant en sietes a les
JUANISTI I - CAZALII I
Olimpiades de 1936

Atletismo

tala

nisrne.

Eneuraioniam•
CENTRE EXCURSIONISTA DE
DE CATALUNYA. CLUB ALPI
CATALA SECCIO D'ESPORTS
DE MUNTANYA
El Campament a Sant Maurici
Ajudats d'un temas anal:floral:de i
en com p an y ia del profesor t_xecoslora.; senyor Otto liorski, s'han realitzat aquesta darrera setmana aseensions tan importants com sen les Mimeres nacional, del Peguera, per la
Pan nort. i les aovilles Amitges i perfil de aloatsenyor; la segona travessa nacional del dos Encantats i, de mes
a mes, excursions coHectives als eins
de Basiere. Saburedo. Mont-Saliente.
Pau Pla, etc.
Es de preveure que donada l'animació constant i una organització perfecta q ue encara h: fa més grata l'estada. continuara essent un arria tina
el termini de l'esmentat camParnent
oue será a primers d'agost. Per a tuscripcions a la Secretaria de la Seceiei
d'Esports de Muntanya.
El Club Excursionista de Gracia,
efectuará avui una vista matinal a la
Generalitat i l'Ajuntarnent.

laeunie a les onze, a 13 plaga ef
quinaona (sortida del Metro), i taustbé efectuara una sentida de bany,
a Masnou.
Del 22 al _'q —Excursió per Pedaforce, Cada Puig Alp i La alabas.
Sortida el dia 22, a les sis del mati,
estaciO del Nord.

Basquetbol
SECCIO INFANTIL DEL
LAIETÀ S. C.
Aquest popular club acaba de formar una Seccie infantil de basketball. Aquesta nava ha estat rebuda
aun) veritable satisfacció riel* peras
que semen Mide tren aquest esport. i
t t ue ia formen una calla ben nombrosa.
Cuidaran d'a q uesta seceia infantil
clemente de reconeguda valua l'ausenrenca dels quals no dubtem que sera
(le gran nrofit per a la formació de
tatars campions. Es nicht lloable

a q uesta iniciativa del Laietit per l'avene Que sens dable representara en
ha popularitzacia del basket-ball. espon tan a p ropiat per al desenvontp ament Bala dels p etits, i na dubtem
en assenyalar un veritable e„ecit
erincions al dit club.
Es prega a tots cis infants que estig uin interessats passat pel camp del

Laietà. S. C. (Viladotnat, 233), atoennanyats d'un familiar, on els donaran
tota mena de detall, respecte al lun.
cionament d'aquesta nova Seeciá.
PSOIV I A

NOV

II:

TATS

A V Ul, •MANA«
Caa llA UTTÓla
11.11.A
ei
"TI"!

LLANA

11101.19
1 .41111A
"..
i. "

. u"
:I V
".- Pacay
s. U -1
vt l un2
espata
una p
; bultos, una p li•••t a.
Nruden-If illaro 00,411 1
te:I r-Cam p os. Nit: Chistu I - MeMía Nl Matee
(aulatium
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LA PUBLIOITAT.

La Rifa de Madrid
Premiat amb 150.000 131e5.
763 7 6 9 793 79 8 799 818 8 35 8 39 850
9.761 Madrid, Pamplona, Málaga, 9 2 4 947 969
Valencia.
NOU MIL
Prerniat amb Boxeo ptes.
0 44 0 7 0 085 094 104 126 144 161 185
200 212 251 259 260 267 270 277 343
22.616 Madrid.
37 1 373 380 473 4 8 4 5 2 9 54 0 547 568
597 907 619 690 700 702 768 769 772
Premiat amb 65.0 00 ptes.
804 865 866 867 gol 920 932 947
23.078 Barcelona, Madrid, La Linea.
Premiat amb 25. 000 ptes.
DEU MIL
2o.75o Barcelona, Sant Sebastii, Es- 092 112 161 214 232 263 269,361 400
!Trona.
4 1 2 492 493 5 2 7 533 55 0 73 1 743 740
817 834 852 856 895 8 97 9 28 934 944
Premiats amb 3.000 ptes.
9 61 974
4.106 Barcelona, Madrid.
ONZE MIL
12 241 Bilbao, Valdepeñas.
20.892 Barcelona, Cabra, Bilbao.
031 o8o 135 t40 25 0 252 264 268 274
94 1 Barcelona, León.
343 362 4 99 485 306 336 386 642 904
33.934. La Corunya, Sant Sebastiä. 730 734 782 8o5 8 99 862 868 961 967
,
Oviedo.
985
6.797 Málaga, Les Palmes, Santander.
DOTZE MIL
3.115 Granada. Benavente.
028 087 1 4 2 1 43 2 33 254 293 205 315
29.799 Palma de Mallorca,
21.766 Barcelona, Valencia. Sevilla. 34 2 344 465 373 4 00 416 476 480 492
494 505 5 16 534 57 8 5 81 637 66' 697
1 8.239 Barcelona, Alacant, Sevilla,
774 822 83t 911 948 954 972 973
16.833 Múrcia, Màlaga, Còrdova.
25.953 Terrassa, Madrid, Sevilla.
TRETZE MIL
15.024 Madrid.
30.176 Barcelona, Sevilla.
000 031 0 4 2 0 59 04 7 10 7 235 282 286
30.702 Madrid, La Línea, ruenteä- 34 6 385 444 453 4 6 9 480 561 5 6 4 374
reas.
576 585 595 599 6 4 2 73 1 763 782 807
17.818 Madrid, València.
827 834 893 996
2 1.829 Barcelona.
32.487 Madrid.
CATORZE MIL
33.017 Betanz0s, Les Palmes, Gijon.
005 027 030 036 09la 099 to8 128 197
22.634 Barcelona
224 236 243 269 323 345 375 39 0 407
45 0 473 493 59 2 592 599 642 646 653
Premiats amb 500 ptes
69 1 714 77 2 779 7 8 7 79 0 849 878 899
DESENA
900 923 93 2 94 0 9 88 994
14 16 48 70 72
QUINZE MIL
CENTENA
037 045 196 214 217 319 323 354 390
/24 261 273 276 281 282 289 291 316 4 28 445 44 0 446 482 49 0 504 5 20 542
573 389 590 621 632 642 714 718 781
325 360 362 384 407 4 16 446 45/ 457
473 485 596 522 336 551 350 559 568 844 918 929
577 663 565 570 597 607 621 6 34 655
SETZE MIL
681 684 687 696 735 788 807 817 837
863 906 987
003 116 177 183 183 184 296 2 94 318
322 372 385 408 470 488 499 498 323
MIL
bo g 6 44 734 8 3 6 8 43 899 911 9 1 7 918
002 029 059 o6s 069 091 105 106 130 93 0 93 6 949
r56 160 189 Igo 219 228 232 263 299
DISSET MIL
3 0 2 3 1 3 3 2 5 345 359 3 6 5 390 4 10 413
425 471 512 523 545 587 610 668 69! 023 057 963 075 078 087 093 loo 148
75 6 7 6 3 77 6 779 781 818 849 863 909 101 266 211 219 242 282 313 3 0 4 383
920 923 934 966
4 21 424 439 497 5 9 4 573 581 007 918
941 949 679 708 709 7 10 804 820 840
DOS MIL
85t 890 897 902 912 914 949 992
000 015 030 038 051 053 070 103 126
DIVUIT MIL
154 191 222 240 252 262 280 318 325
4 11 4 1 5 4 8 7 5 1 7 533 559 5 68 68 3 590 050 o65 069 078 o8o 116 146 161 166
605 622 624 682 693 702 763 77 1 772 195 274 291 31 1 336 362 308 394 397
7 80 79 0 79 1 823 848 856 864 919 925 435 469 4 8 7 4 8 9 5 2 4 5 2 7 548 587 597
939 94 8 986
615 646 674 695 712 742 768 787 891
822 833 876 881 949 975 996
TRES MIL
DINOU MIL
013 030 037 053 100 104 112 129 138
132 179 203 295 3 0 4 347 35 6 357 372 035 o.58 086 133 143 198 222 231 232
7
338
543
566
612
619
624
45 1 469 6 2
4 2 3 45 8 511 547 568 632 643 700 708
688 689 731 762 766 776 8ii 822 836 799 752 755 801 8i6 862 864 869 877
873 88o 906 913 941
887 915 918 946 9 80 994
QUATRE MIL
J3 138 238 251 268 313 326 402 425
48 476 4 80 4 8 4 493 5 1 4 549 576 616
623 630 667 670 693 793 795 801 873
88 4 9 2 5 9 8 7 9 88 998
CINC MIL
042 075 083 106 162 166 179 197 201
226 263 267 272 311 341 374 4 11 413

476 489 527 561 626 633 657 062 71 0
745 79 6 8 97 94 1 987

990
VUIT MIL
6 28 065 157 160 /66 241 313 384 414
439 49 0 54 2 54 6 548 652 063 684 714

Senyora:
Visiteo la Fira-Exposició crinseciieides i desinfectants q ue Se celebra
actualment als baixos de la Plaga de
ratalunra i pareu atenció en Island de

L. A. P. 1.
I solliciteu tna demostració del
Desinfectant extra-concentrat
perfumat L. A. P. 1.
i de
HORMIL L. A. P. I.
ESCARABATICIDA L. A. P. I.
RATICIDA L. A. P. I.
XINXICIDA L. A, P. I.
i de tots eis productes que elabora
Laboratorio Agro-Pequaris
Industrials, S. A.
Correr Dr. Martí Jota, 4
(Via Laietana)
BARCELONA

LA REGLA

,

U/UN:1RA RAPIDAMENT

sense perill ainb PERLE8 "FEMI"
Veritable rneravella moderna d'efecles seguro sense perjudicar la
Rebnigen imitacions. Nenda a farrMacies 1 centres d'espectfics

La vida moderna exigeix
rebutjar l'antiquat
D01TE11 'En A
ÍLSIPLIR ELS
OsTRES MArA.ASSOS L N 1CIEN1C, E(.0110mic I /NS1111271TUIHLE

pr

CRIN NATURA),

Barcelona

r:

TRENTA MIL
00% 115 /60 163 226 297 346 367 426
43 2 526 573 654 6 3 6 7 00 7 1 9 7 2 3 874
935 94 8 9 61 975
TRENTA-UN MIL
059 075 09 1) 117 135 143 . 152 169 194
zoo 268 323 359 395 533 546 563 576
6n6 617 651 690 791 797 862 869 874
88 3 893 900 9 0 7 95 0 9 90 994
TRENTA-DOS MIL
031 666 073 1 /1 137 154 160 175 220
223 254 264 272 278 286 306 324 369
363 368 428 432 491 566 586 587 625
6 34 640 65r 700 746 755 77 0 777 791
795 825 828 834 840 84 9 848 8.3o 876
8 9 1 893 94 1 946 957 9 62 992
TRENTA-TRES MIL
900 047 051 057 071 083 091 len 102
121 161 165 176 251 288 290 311 328
333 334 455 49 1 559 493 615 642 650
659 663 702 718 741 742 797 838 845
87 1 9 1 4 94 2 949 969 98 7 988

TRENTA-QUATRE MIL
002 070 984 107 131 140 1 5 9 161 164
191 200 214 237 238 286 237 260 283
2 8 5 298 469 418 426 43 6 439 494 509
589 642 691 728 774 7 8 9 8o8 817 820

825 927 928

ESPECTACLES
Teatros

Cimemes

TEATRE NOVETATS
Illeaemengla Ifolto LLUIll CALVO
Taraa, 330, colossal corten,

DON GIL DE

ALCALA

crearla deis grans clivOS Mayra' I
Gorga amb Prats, Galindo, uune.
rrez, Ruiz Paria, Baraja, Royo. 0)1roer I segon actea de la memorable
obra

LUISA FERNANDA

artuant Junts el% ramos!, divos BarI Simon, amb
Esteve, Lla
nos, Pa4l o ios, 111110 Parls, Baraja, eleetera. Nit, a les 10. primer I secos,
actos de

RESTAURANT DEL PARC
Ami, diumenge, tarda, de 5 a S:

pels

LUISA FERNANDA
divos Hertogs I Almas,

TE SELECTE

COL' SCUM
Tarda, a les 4. I nit, a les 10:
REVISTA, UN MCIAIVARCITO VALIENTE, per Jackle Comer, 1 AMO
A ESTE HOMBRE, per Nancy Canoa
I EriMund Loire
ell•••••••••

Vagau MAYO Y AERIL al

MUSIC-HALL8
Pompeya. - 9arletata I Mercadea
rea.
N'ola - Verletats 5 Mereelti
Varletats, Bella M
artnt
carniellta PalaCIOS.
Cabaret 't rampal& - Ball Humee 1 .
!darlos".
Dancing Edén. - varietats.

Ba ) -ron.

CASINO SANT SEBASTIA
Cada oil:

Sopar,' a i'amerio.ana
per CRAZY BOYS ORCHESTRA
servei de cate tac Temporalura (leal.
Avul, lardar TE EXTRAORDINARI
ametatzats

DIVERSOS
Casa LlIbre. - Aval I Cada dia, TrIt
san,.
Calina Sant debuta. - Tea 5 lene
teatres. Crazy BOyS 1 Habana
Gatist
Motel Ana_ - Anal 1 C10i aja

sant.

1 altres

Programm d'avui Vacants

Manual, a les 11. una pe , sela. Tarda. 3'30
¡ numerada. 2-211 atOl, mpoo. CURIOTEATRES
SITATS MUNDIALS. L'AMOR D'UNA SE1101 gran caniant VIcang Illmon p eCRETARIA. NOTICIARIS FOX SONORS, Barcelona.- Tarda I ntf, "Demon's
ina, larda. LOS CL A VCLES, tenor
dl! el 0 1 90 LA PATRULLA
Jazz".
Miras. 1 LAS GOLONDRINAS, trioint
DEL DESERT, Cailfa Magica, I HOLA, Camic. - Tarda: "Las chicas del
ring" 1
ara eran artista Pau Hertogt. NO,
BOMBER. NIt. de 230 a t m.itinada, se,.
"1 as tentaciones"; nIt: "Las lentacICOMO ESTA EL MUNDO, FACUNM11111113, I pta.
DO:, I DON OIL DE ALCALA, psi
Espanyel.
T
arda:
"Qui
es
el
loco?".
creador Ricard Magral. Dimeeres. d e .
Itandins do rana rica". "Tulle be.
but de la gran Opio t'ondea Flora
'art e ';
iillatolins de rasa gira".
Pereira Aria!. estrella de LA JAR ANovetata. - Tarda: "Don (411 de »uta"
NERA, de Luelo-Mprino I meslre
prtmer I 5egon ade de "Luisa FerBalaguer
o:intln”; nit: primer I s.etron ;teles de
- Luisa Fernanda" 1 "La dolorosa".
Principal Palace. - Tarda: "Nubecillas
rir verano" I "Las inviolables"; MI:
"Las Inviolables'.
Tarda. a :es
Nit, a res 10,
Vegau MAYO Y ABRIL al Romea l i arrer ata (le UNA CANCION, UN BESO, Romea. - Tarda 1 MI, "Mayo y abril".
UNA MUJER ) MUCHACHAS DE UNIFORCINEMES
ME, Vete, REMORDIMIENTO 1 VIAJE
ArnerIca. --Fetlt cate", "Torero a la
DE NOVIOS
tuerza" l "La hermana blanca".
giianya.
/1/I clown" I "Una
aventuranupcial".
)
BARCELONA
Arene,. - "Yo. tú y el/a". "Huertanitos
: Aval. 'Dominar', larda, a un quart de
en buclapest" I "Una morena y una
i sis, 1 itit, a un quart (l'o) l z., ser!rubia".
A,„ingud, • 'AsIdez de tragedia", "En
,
sacional frior« de Parques) Fa
tenorio de Sleping" I "Perdone, seno.

LA DOLOROSA

fejüMie

Preparar!)) I rlOcurnento per a
la tieuerantai. Les SenyOrelei ramas
postro
n„s d
cBinner ruers a
concursar.
ac 0..k.,11,1
Publlra ele la Generalitat. Untra (///,
peoetx titols ofleials. Obertura
al primer d'octubre. Examens
primer al 10 de setembre. Tras
la113, dortunentarb9 1 prepartwiú
ti .onara a bastanrnt

e

Academia
DuraR
Anee, 343 - prop Bailén
'relaten 74423

VUELAN MIS CANCIONES

SPLENDID
TEATRE ROMEA Iteaaelt d• Cent 317 •CHUZA
Telar» »In

Excelalor. - "11 05) mujeres asi" 1 única1 n :1d larda), "El error de los padres"
i -nos noches", CO e.enanyol.
Entença. - "Juguete de placer", "Be-

Ma 1 )nul, a les
3 a 9. Nit.

1030. Tarda. continua, rm
les 910. Sempre el millor
programa de Barcelona:

TODO POR EL AMOR

PARA SU
SECLIRIDAD
LLEVE SIEMPRE
EN EL BOLSILLO
ESA FlEL AMIGA
QUE JAMAS FALLA:
LA FAMOSA PISTOLA

T

rlidell", en espanyol.

004 009 031 046 048 055 009 198 113
Toleran 111851
202 227 321 343 370 39 2 397 4 07 43!
Sempangia ol
-Larden%
47 1 473 494 5 01 517 522 551 607 629
13ularploS de ¡drusa a 2 le' a setri.
7 06 7 08 7 1 3 73 2 73 6 7 66 7 80 80 7 833 nasa
lorra,sa. CL teatro mes (re- o- 1 mes
862 90 3 939 945 957 988
barrio A les 530 1 a les 1012: MAYO Y

ABRIL. Una gran obra ele Quintero I limiten. Una gran interpretació d'aquetta
TRENTA-VUIT MIL
rompanyn. Un gran i elamorós
a iss
1 a l e s 1 , 115, MAYO
002 037 046 073 106 136 i75 193 201
Y A•RIL.
221 241 251 261 270 293 296 304 306
399 3/8 320 ,166 483 313 525 536 539
37 8 5 8 3 6 7 0 679 81 9 8 3 2 735 7 6 7 773
775 777 799 819 832 860 872 882 909 Vegau MAYO Y ABRIL al Romea
9 1 9 972

europeus
selectes

TEATRE POLIORAMA
g iAndo S s ex11 di/ l'especlitele arneriltia
B EL SYMPHONIC - BOYS, el mine rotouta ron-mal presentid a Barcelona . au t o /es lirearions cOmiques.
"sketchs". 4,11I, I halls, Fohnitiable saoros de Marla Sodas • Co., Bits Theta
• Thit, Andrin• Mercó, Roberto López,
Leo Gurrl, Ech ..... la, Lilian Llahonl I
Araceli 1 John Lewis. l i rcils popular,. PeI.•. 019. lelo!, a les 10•13.
grans tunrions

PRINCIPAL PALACE

Local dotat de temperatura agradable
/tela a la venta" 1 "Reina el amor", en
A1111, falda. (Mes sessions conlinueS, a
espanyol.
les 230 i a les 6,
Espiad. - "En profesor Ideal", "Melodla
de arrabal" 1 "Adiós a las armas".
Darrer it,a a r ls grandiosos evos
Fantaillo. - "Muchachas de Uniforme" 1
- Una canelón, un be.so y una mojel".
EL PECiDO DE MUELO ELUDE! Fregoll.
- simone es asl", "ReIna el
I
Ir lielen
is 0Ione i Jean
amor" 1 "Ilombre sin nombre".
Il e r 41011
Goya. - "Estrenados", "Fra Dlavolo",
-Locuras de amor". "Delicia de ser
papa", "Charlo% en la calle de la par,
"El quintó" I "Tomasin qu'ere casarse"
per Calalina Barcena : Antonio Moreno Intim. - "El rey de los fósforos" I "La
mujer X".
CANCION DE CUNA
meravellosos (Mimar, a mcnicoler
Iris.-"Estrellados", "Fro•Plavolo". "Lo.
curas de amor", "Delirios de ser paNit, a nres • LA TUVE EN MIS BRAZOS,
pa", "CharlOt en la Calle de la paz",
por Binomio Cerda, REVISTA i DIBUIXOS
"Et quinto" 5 "Tornasin quiere co.
SONORS Ll)itnns ato, grainDoses eso,NarSe".
reis: ODIO, ell espanyol. por 'darla E. /..
le Guevara. 1 PEREGRINOS, por Norman Ideal. - "Hacia las alturas", I "Los conquistadorrs".
10iter i Mari,. NIson
Laietana. - "Honduras de Infierno",
- Nada mas que un g igolo". "La raen
de amar" 1 "El abuelo de la chatura".
MaJestic. - "Pecadores sin careta", "Dos
mujeres y don Juan", "EOmpatlerOS
fati gas"."Romeo y Julleta" 1 "EcIalr

PRIMAVERA EN OTOÑO

CINEMA ESPLAI

Revista Paramount; EL PROFESSOR
IDEAL, per Anny Ondra; MELODIA
DE ARRABAL, per Imperio Argentan

ADIOS A LAS ARMAS
p e r 6 are cooper

PALAU DE L'ESPECTACLE
Av ul, (In:menee, t arda, a los fe°. 1 bit,
a un <mor 0 .1,,

LAS INVIOLABLES

SALONS CINAES

LAS MUJERES DEL
CAPITOL: 11 mal:, conlinna 4 tarda. I
ZODIACO, 1 nit: LAS INVIO LABLES
tu In), "Tre s vnlas de mujer" I "La
calle 12. Irallins: "Los crImenes
nalseo". - P ATI« PALACE: 1013 Malí
continua 3"3o larda, "Huy mujeres sol".
Veles MAYO Y ABRIL al Romea -El error de tos padres" l "Dos noches",
en ehialool. IllilUils, "ti egunda Blaentria-.
MIRIA: Continua 330 tarda, "Este:ala
rotura", "calamidad con suerte". Olor.
co Aeliss, 1 "La mateara del otro", 110.
nald Colman, CII espanyol. nilliins: "El
ftuutte invisible". - GRAN TEATRE COM111. ICES FRESC DI BARCELONA
TAL: 10'43 rnat1 I continua 3'30 tarda,
*a. de raciales del Romea, de Madrid
"Fatraila avenlura", "Calamidad hm Sta,
te", George ArlisA I "La mascara riel
laplósdid Jardl
nIrn", en espanyol, Ronald Cohnan.
ditintenge. larla. a les 1. Monumen- 111)1)51 "El frente Invi s ible". - MONUMEN521 programa. 2 proC105e5 resistes, 2 TAL:
5 1 Malí 5 enidinua 330 larda.
4 colossals aetes,
ralas (le 0hitne-bai". -El diamante 0r
Inh. Iii eSP1113 . 0/. 1
CI asno da Enh"Los ,10)LAS CHICAS DEL RING ilan", llene Letrvihro. Innuns;‚1,111
i contiquisiadores " .
ROY A L: 11
LAS TENTACIONES
-Lus
que danzan", "El
nua 330 larda.
per
diamante Oriow", rn espanyol. I "El eS110
1 9915, 01110115, tarda:

TEATRE

COMIC

Laura Pinillos - Alady
amparo Sara, Itabelita liernandez,
I. , pe, Casaravilla I Sol el roujunt de sea lea 1015:
nyoreies.

LAS TENTACIONES
mateixos al listes do la 1,145 Denla,
thilulos, linda 1 1111, i dlnidrIS, larda. nu ni

ha l'unció per a donar Ilse als ¡Duela
assai gs de la emita

Las Varrtpireeias

00))').

dos
nit. «trena ile 14 rovisla
arte s , dividas en sls (madres 1 aderento
,ubquadres i un apoteosi, original de 1 i 0 n,41 o s del Casino i N111007, 1100130, rumica

Sei mestre notino,

La e Vampiresas

1.spIrtnlicla {meseta:mira. Decorals de Morales I Aseos'. Nestuarl dels morlisies
seeniv"laa lar López, do Bacreloutt, I latrIlejo, ar Maaria. A l'estrena asslotiran
els autor; 1 dirigirá l'orqueslra el meslre

ItoslIln
Es despalca als centres de locaillan

lo Horidall". llene Lefetbre. 111111111S: "1.0.
rnnquIstatiores". - DIANA: Continua 3'9,
tarda, -1.a Starre) lo s t. -Confesiones de
una colegiala" I "Anda. que le onduien",
en eSpanyol. IDEAL: Continua a'an Tar•
da. "Hacia las alturas - . ..40: eollq111s14n lores' 1 Nollelari. - ALIANÇA: e:0115)0,11
1 • 30 tarda; .. Quirk, In/ n •;oll'11". 1
na

Select Cinema. - "El marido de mi no•
ala" eti espanyol, l .. 31elodia del arra.
ha l. cli espanyol.
Splendid Cinema. nuc.

DEMANEU-LA A TOTES LES ARRUE
les irrutarinits. pe'::
de les propagandes ab g urdeS Que 11S,
renen armes de sislema antiguar. o.
deEletrale 0 a lots 010 p0is00. 1.;
STAR Os /a millor I Púnica
Nota:

MONTURAS
ESCAPARAT/Ls

if

Toda clase de mc4ordio
J. BASTARD
Riera Alta, 37
Telefono 22756

VIGUES DE FERRO

NOVES
Venc barates
GARCIA

1

VIDAS

lot, número 1 - Telèfon 54291

Gran programa co.

EL CANARI
DE LA GARRIGA

unlversrlarla".
- "I.a g ran Ju g a rla". "Moral
iithOr"; a mes, a la larda: "La nOv11/

PENSIO COMPLP
Telèfon 20,906

BASCULES
'
e goerunl; r1ta 01'2;7;

DEBILITAT NERVIOSA
VIES URINARIES
Proa la sofrIr InCallment d'aguaste. mala'.
Une, gracias, al m
imõn cieeceeriment dele

MARICEL -- PARK
GRANDIOS PARC D'ATRACCIONS
oberi cada dla, tardi 1 no l i n i raila al
pare. 00 centuno. Funieular 1 horada, un
pes:iota. Iamact s . trit. grandlozes Sestea de

Vies urinàries ell,lnann,orrir 1oit,piurge1;

13 revetlla de Sant Jaume. Pcdfrodes a to

rolernta

gallega. Dom. Duo:miar. a les Ir,
de 1.1 indmaila

A41, 0 EteCTIneon r,
eme 1.3.

GRAN TEATRE ESPANYOL Horta valenciana

ni:mires! acuso,: uretritis, preetAtItis,
cialltla, gota rnIllt-r, etr . IC i ben e,
mastitis, uretrttla, •s00e, &perilla fimos, ele., de la dona, Per
erenkinea 1 reinen que alemn. 54 enarenen avio! 1 railicalinent amb ele Ca.
nein del docto, 8olvre. Ele nillalis es gnasetren per ella .01s. senve u/recemos.
al rentats, ni aplleaclons ele sondes I bugtes, etc., tan
sempre t que
lieressIlen la presencia se] nt g e I alnin no Vassabenta Ot, la unir&
Venda, 880 ..... tes c•Pel00 4,4

1 ntledis, •aginnie,

guiada.

•

usar armes per a la arta defensa, Bta.
citant-ho de Bautoritat competent. el: 0
fers de sarna) pútllc, agente municipal,
nocturna, portero I guardias, servei de yi; ,
lancia en comerlo., Indústrie., Banca, e

giman Cinema. - "E/ presIdeme fardas.
nal" 1 "1 n par de frescos".
Talla. - "Dime Quien eres III". "Marta"
1 "El águila y el balcón".
Triomt. - "unidos en la venganza".
"Lo que suenan las mujeres" 1 "Yo
PREUS D'ESTIU
quiero a nd ninera".
"relamen. - "ri lmone ea a s l", "Reina el
Llürla, 23
amor"; a mes, a la tarda, "La novia

Diversos

'M'U
RUS
I youdIrib do minore
Yied1P,

"
FASRICA DE ARMAS "STAR' - El BAR
IMPORTANT: Segons Dental del 1 3 R.fiel de 1934, Gasea núm. 190, pese

Jouniar.

Marina. - "Unidos en la venErsnza", "Lo
que Suelan las mujeres), - Yo qulero
a mi nitiera".
Matropol. - -raddy . lo mejor a talta de
00 chico" I "Catalina de Miela"
Mirla. - "Extrana aventura" (nrilearnent
larda), "CalamIdad con suerte" I "La
Glaseara del Otro", en eso mocti
Monumental. - "Pdatss de Shang•Hat"
-El diamante Clrlow". en e s p le O 1,, 1 EI
0,1,5 55 Burridan"
Mundial. - -El prdaelo !Infame" en espanynl, I "El rey vagabundo"
Pathi Parece. - .1ley /hl/J./res R o t'. "El
error do Ins parlres" I "Dos noches",
en espanyol.
Publl Cinema. - Reportbures fraclualltat
Principal. - "Quiglanig/own" I "El halar negro".
Recreo. - "Cazadores furtivos", "Hola.
h e rmanita", en espanyol, 1 -La ley de
Talión".
Royal. - "Los que danzan". "El lila.
mante Olnw", en espanyol, 1 "El asno
de BurrIdan".
Saló comtat. - - N11 titilado co mi turno",
- 11Orne o cobarde" 1 "4. 0. 0. lee-

;lavadura nupcial". - SALO COMTAL:
universitaria"
Continua 93, tarda. "MI criado es na Elle. - n doopia", "No dejes la puerta
1111r110 - . "Iirroe o errburde" i
0. 0. abierta", en espanyol.
irebccg".
s'acaso:
330 la r•
(la. "Cazadores l'orino,-. -1: 0 1,, hrggt.i
no",
a
en espanyol, I "1.a ley de
.
Talinn".

Vegau MAYO Y ABRIL al Romea

5

a la comissar

de la Generalitai

rita".

Barcelona. - "El asesino dlabellco", "A
ha mazo limpie," 1 "El heme Se rinde".
Broadway - "Enganchados", "Himno
guerrero", "Pobre te00ri0:" 1 "Torer0
a la fuerza".
Capitol. - "Tres vidas de mujer" 1 "La
calle 42".
Collseum. - "Amo a este hombre" I "Un
hombrecito Val irme'.
Comèdia. - "Perro y amigo". "Vida ala.
Comtal. - aventura". "Calamidad con suerte" I "La mascara del
otro". en espanyol.
Daliciaa.--Noche tras noche". "El sgul,
la y el balcón" I - Casado por azar".
Diorama. - "PeregnnOs". "Parir/y". "LO,
g randes tombeios". "En el barrio chino" 1 "Eolair Journal".
Diana. - "La Marsellesa". "Confesiones
ae una colegiala" 1 "Anda, que te on-

TRENTA-SIS MIL
(,O 1)5,
in. r.lis mes, 01,d,,s
1 , mi , loctri e h
rine Broca; (u EL EXno8 063 098 126 137 282 286 291 315
PRESO DE SHANG-HAI, StilS Wainer
3 1 9 34 2 373 3 8 5 397 4 08 430 452 459
oland I Ana Mar NV n 41,. Maurice Ches.,
Iler en EL SOLTERO INOCENTE
477 4 81 4 8 5 5 1 1 5 1 9 559 565 670 671
684 6ot 699 6 17 66o 662 664 672 678
Vogau MAYO Y ABRIL •I Romea
723 759 814 861 886 927 992

Programes

'

TEATRE

ele 5 aluosos elements
Aviat: .debut d'una grall compan y la
d'opereta, eu la dual rtzura renunol,.
tenor Tino Folgar
i

La T. S. F.

IOn

Malean Doré*. - Orti tl eitri P/Pen
Triana cate tlaMenc aire/
(be Hanoi Jaba
Pepe Hurtado.

••nn••n11MnHetp........

PUBLI CINEMA

i DEMON'S JAll

TRENTA-SET MIL

V..1,1a,, ,r
Aroast
orquestra :vaporeas

811MbUl.

Namen

tola

t
TRENTA-CINC MIL
• ainb e/ seu ESPECTACLE 1934, del
14 qua la rttoi sir:2. p ar t ,gee n iDie m
a l at grelni irsit i.lab les
037 043 052 n66 096 008 564 105 114
587 203 206 225 311 339 3 81 403 410
AMALIA DE ISAURA
414 4 20 445 450 507 579 399 627 670
/ D o rna, dillun,, Luda I TM: funciona
605 737 79 9 80 8 814 8 37 8 43 8 51 870
o'homanatga 1 comiat • l'orquostra
873 891 897
DEMON'S JAll, amb la cooperan')

093 045 055 089 104 107 114 126 137
141 144 155 164 181 206 214 216 218
DIUMENGE, 22 JULIOL
262 318 361 387 394 445 519 559 373
582 593 6 00 923 631 641 716 712 787
19'25.-Viena,
ro. Sonates
81 4 88 9 945 976
de 1100119% en. per a violoncel i
VINT-I-QUATRE MIL
19'55.-Hilversum, 1.886 me028 043 139 150 172 179 229 282 394
tres. Colicert del Kursaal
407 454 455 4 80 49 6 535 599 606 933
636 648 656 666 679 696 702 735 775 Sche\veninge.
2000. - Brusselles flamenca,
7 8 3 8 3 8 8 97 95 2 959 994
322 In. "La conitessa 3Iarilza",
VINT-I-CINC MIL
o 1,ere10 do lialman.
024 0 53 075 105 116 119 172 186 194
avoo. - Brussel.les francesa,
237 24 1 294 30 0 305 342 347 4 0 3 480 484 in. Coticen del Plertrum
497 578 586 592 667 608 613 653 637 Kwintet.
658 665 666 675 702 732 742 9 2 5 930
20'00.-Copenhaguen, 1.250 In,
Ipol'elo
1.011111.
VINT-I-SIS MIL
20'00.-Francfort, 251 metros.
010 022 049 095 098 123 157 /64 170
i',1 , era de Verdi.
197 214 248 295 297 3 0 3 304 331 339
20'05.-Viena, 507 in. Concert
394 4 1 4 439 45 2 454 483 5 00 5o8 543
6 53 617 620 621 640 6 41 099 755 777 per 1.11r(1110›lro
20'30.-Radio Parla, 1.618 m.
80 4 8 75 959 9 81 999
1:,aluert dr Vichy.
VINT-I-SET MIL
2O'45.-M il , 369 m. Concert
065 070 084 174 176 190 192 207 2!! Grieg.
466
287
310
4
234
0 4 443 444
4 8 5 502
538 551 570 58 1 582 912 622 645 649
668 703 728 729 768 738 826 881 970
"".. Nadal monye
994
edffimHe .....

SUSPESA

• Aya/11,111 6 la lleno en elaort•
citat I és de dorada Indal'Innts. De venda als establIments del ram.
Manufacturo Espanyrila
L. Paul!, Brema, 16

VINT-I-NOU MIL
9/6 o88 094 115 155 166 194 233 249
331 356 358 375 415 445 431 453 476
4 82 4 89 515 5 22 539 601 634 640 651
699 74 0 743 745 75 2 753 768 799 816
832 840 842 908 920

TRENTA-NOU MIL
005 014 017 019 022 026 033 041 060
066 098 133 187 197 209 215 218 260
VINT MIL
26 7 3 09 3 2 7 37 0 37 2 375 433 4 63 503
513
522 523 541 567 568 6ol 6 0 8 614
013 044 065 116 117 185 216 260 310
617 648 654 697 721 239 743 771 795
3 20 35 8 475 4 80 4 8 7 488 539 54 0 560 797 8 1 9 869 88 4 893 90 5 93 8
942
57 0 622 624 632 635 641 666 992 704
73 2 745 8 3 1 8 33 8 5 9 872 823 935 948
QUARANTA MIL
9 6 4 972 977 984
002 102 110 136 147 157 167 174 2 05)
218 221 223 229 2 57 3 0 3 3 0 4 4 00 405
VINT-I-UN MIL
430 431 43 2 447 45
005 007 023 109 144 164 172 186 ros 505 516 343 575 8 4 6 1 4 63 47 1 481
577 6/32. 603 604 622
261 271 319 318 334 349 369 37 2 395 644 636 696 706 708 729 738 751 766
4 00 5 1 5 53 2 53 2 649 952 661 678 (379 7 8 3 8 31 8 39 8 79 944 965 967 980 982
980 682 985 688 700 715 751 808 847
934 960

SIS MIL
027 044 048 053 r62 189 298 231 249
VINT-I-DOS MIL
334 354 36 2 368 380 392 399 421 446
454 455 521 525 5 2 9 547 55 1 55 6 565 032 225 275 284 311 372 377 4 1 9 426
389 603 665 611 653 6t8 674 7 1 7 725 44 6 5 0 9 537 539 353 5 62 644 6 57 7/0
787 894 898 954 977
753 75 8 766 804 82o 837 838 840 843
9 1 3 94 1 94 8 9 69 975 999
SET MIL
VINT-I-TRES MIL
004 024 056 983 094 098 124 150 175
093 297 309 317 320 329 340 369 452
510 541 572 593 633 639 69t 799 711
&lo 829 863 864 94 6 947 963 9 6 7 975

VINT-I-VUIT MIL
120 147 /63 260 264 267 321
362 387 462 47 8 539 565 608 618 645
663 675 677 699 726 798 778 783 793
892 899 842 832 859 883 9 2 8 955 991
034 072

Diumenge, 22 de julio! de /94

Companyla de combdIsa valencianas del Torre 0 .int Sebasilä i lo l • sorl del
no . laurant flpir espert0111411 en P4,114.
NOSTI111 TEATRE, de Valencia
Ilagusla feesea 1 p 110 a0ro rosid. Tenipc.
ratura irte
Primer noto, I director: PEPE ALBA
DILLUNS, 23 JULIOL
a
4.4
qua
r4
5,u1, diumenar, tarda,
2000.- Londres regional, 3 '42
QUI IB EL LOCO?, RATOLINS
3(1 Irr. Orquestra die la B. 11. C. CASA RICA I VULLC BESARTE. Nit 1 cada Venus Sport Palace Ball
lid,
neuittmeld Al
2000. - trusselles francesa,
Rda. Sana Antonl. 83 t 84 - Tigre. 57
Avut dlumense, hall de socletat, tarde
'48 'I tn. Festival Massenel.
Ratolins de casa rica
I
2000. - Brusselles flamenca,
ESTRENES
322 in. Orqueslra: fraginent,,
Fos t rot
" Ave. als rumba' .
(1.6pera.
Vegau MAYO Y ABR I L al Romea
"Lee chicas del ring"
One Step
2000. - Escòcia regional, 273
1 ) 1111 . 1 .,
a r.
20'30.-Torre Elffel, 1.842 In.
Concert siinfónic: La)°, Pits-ne.
CARPETA ORAN,
160
CoaLes.
PETITA, 0'90
20 , 30._Bordeus Lafayetta. 279
molres. Solistes.
A TOT ESPANTA
20'30.-Paris P. T. T., í33 m.
Músien do cambra: Beelhoven,
Debussy.
20 , 45....__Rbdio París, 1.6;8 ni.
Crincerl de Viel. ‘ ; ii d'u.de,, de
11001 lIven.

Im P ureses la sang

21:22:( n =7.U . ZZZ; ih..:27;c140121.or'eVt::

/mea, dentemos, acné, UPIICarla, 2tr., inalalltee que ve len per Callad 0011101,
o Infeccions do irt sane prr croniques 1 rePole 11 ,, e su el d a, er go iceiser
i V elt ¡lob les Plndolee dapuretIves dei Dr. Solare, qlle eón la medlrehe ne
puraliVa, 41aai 1 pertecia, pergGe &M'en regene.'ant la s-Lg, la renoven. aug•
menten loteo lee rorrdles Ile l'or g anierne I tomen ," la st.lut, reeolent
per une& lotee te' üleeres, 114 0 105. grana, tordneuts. supurr.cie (7. le.
(Mirones, C1111111da del caben, inflama:16ns eO ge ne r al, e me. . quedant In
orta 1 regenerada, •1 rabel! tri l lan: I espes, 1 no delza en l 'organism e 'anale del passat. Venda: 680 Pus,'" fiase&
nwis

u,

injpotencti
n
11)131Ca de •IgOr inizuv11, pellucient,

nerv'
Debilitat ne
cturna, eapermatorrea /perdure gemina)'
Cansament mental, perdua do memória, meldecap, rompen., debilitas mustio
lar, tadig• corpicrat, tremolare, pa,peteciOne, tractor. ...vimos de la dors
lotes lea ManIfealaeluna de la íleo ..... nia u esgolar p ellt °emes, per n.o.
niel I retnis que s ismo. es //normen arta! d eadicannem amb eta Papi'
boneta oetenews del Dr. 5
.taia
uu /n röilam
el siosIti,en,an,ryai
ir.iordiic ata; ie.upnecisallecoit

1

menda/
eervell. medult-rmi
Ito
lIc asgo ats de la le....mot per iota mena c1'eteea9OS lnella tense enTiD
per recuperar imegrament lotes les flaseinni 1 cOneerver fine a Peztrena
vellese sense violentar EJrzainsme. el vieOr eezual prOpl de Pedal. VeDdS,
6430 ..... tes liar&
.... . A LES PRINCIPALS FARMACIES D'ESPAN Y A. PORTUGAL
Ae1

. -• Tois els pncient • de'lra
A linEvRieleCjiiirinaries o debilltat nerhufa. aire'
Ilar.t-se 1 manieren: 0'00 peSeeloi en segelly per al trampee. a
`flolnee Laberatorl locJlarg, curar Tac, 18, %aleen 50501, rebree
ralla un ¡obre esplIzaliu sobre l'origen deirnroillameat,
mano 1 guartment d'acuestes atalanta&

01~4444.444~~44444+.44444444444444.44444..e04

