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La Volta a

Es tened pm*
Barcelona cremà pels quatre sit de Ã$ rar EI pos
eleccions
costats
pals 4 biliar
zs
Ela ineeadis ele diumen¡e

calit foc a distraes hoscos dais voltants1 en
algas Istabliments- do la clutat

TYLEFON Mal
TELEFON te60a

dels Pireneus S'espera arillo expeetació

el Consell que avui tinclrit
el *oven" Dournerüue

Madrid, 23.—El senyor Samper en
una interviu, deaDris de•coin cidir ansb
les manifestacions fetos aquesta .tarda
a la Presidencia, diu:
—El Govern, abans 'de tancar 'les
Corts, ha deixat presentada una nova
Llei electoral. Quart es reprenguin les
sessions parlamentéries oferiri a la
discussió de la Cambra la Llei municipal ja acabada. Això vol dir que el
Govern no relata de cap manera la
celebració d'elccciorl munimmipals, ans
be les desitja cerque es conegui de
manera evident quin és el grau d'evolució de l'opinió pública i per a
Poder renovar ajuntaments.

El ministre de Justicia, en arribar de
la seva visita al presiden! Doionergue.
ea 'molificar que fins dent,i o ckma passat no sc sobria res de les determinaemana que el cap del &veoa pentoz a
prendrc per tal de resoldre el grau rammhl violenta
1 lime que aíra plantejat antb
rcquisitaria que Tardieu jiu en la Co.
nossid Stavisky, no solament contra algun ¡siembre del partit radical, especialment Chautemps, sitió contra el mateix
partit radien!.
Tot comentari, dones, seria sobre,- si
Dountergue no es trobis que horra d'operar a base d'un cuma d'opinió que
s'im anca formant d espres de les declaro-iota dc Tardieu i que pot resumir-se
dient que jara de Louis Marín — cap
del partit de l'Aliança Republicana —,
tos els al/res menthr cs del Gavera
des de les esquerres als partits ?nadedcsapraren les deelaracions de
toa-

¿Serà reemplaçat monseny o r
Pacelli?

Un formidable incendi va destruir diumenge una gran extenó de bosc,
del Tibidabo. — L'ac cid dels bombers, des de la carretera
a la muntanya
de la Rabassada
•

Hi ¡tul alguna cola d'anormal a la
Santa Seu. El Papa ha susPes cl sea estieuiq a Castelgandolja. Es par;a ;non
de la substitució del cardenal PaecIli al
qua hi ha qui airibueix fa response,Ohtat del concordat amb Alemanya, roa
inexacta peyote en qüestions doquestes
es sempre el pontifex qui decideix.
L'allunyament del cardenal Pacelli,
que aniria de delegat aPaslitlic a lineros Aires, significaria que el Papa ha
decidit de subslituir-lo, i prom. El canvi de cardenal-secrelari dEstat es molt
rar en els costums vaticans. Plus IX
Éter gué sempre en aqu..st alt cauce el
cardenal Antonelli; Lita XIII; el cardenal Rampolla, i Ret:et XV, el carde'.
nal 3lerry del Val. Nones Pites XI
substituí atnb Parelli el cardenal Ce.,
parri, pera pyr l'avancada chal d'aqu,*st

Hores difieils a Fraile

França

Tardieu.

Davant del micrefon. Cariardo, aro mpanyat de la seca esposa i portant
als bracos la seva billa, pronuncia unes paraules de salutació als seus
compatriotes
Pata 25, 1 m nit. (Del nostre enviat
especial.)
¡la a,:al,at asad, amb l'etapa Tarbes-Pau, el pas dels Pirencus dels
corredora de la Valla ciclista a Peanea. Pot dir-ae que ha acabat avui la
Volta.
Els encarregats de mantenir el foz
sagrat diquesta gran oro y a esportiva o, si rolen. d'aquesta colossal etnPresa 1n101iCitäs i a , Va,/ d'un costat
Ealtre dient que encara peden llave,
hi sorpreses. Pece, ningú oto sha creu.
La veritat is que el públic no s'alasté de proclamar amb vea ben ata
a les taube; deis cales que. sense
talla Marrano, sense Vierto i sense
el ilustre u. aiardo, la Volta ciclista
a Franca no haerja tingut enguany
cap suena d ;nletes-• •-•11artan o perque
podia disputar a Magne el coheiat
"jersei" groz de lider de la cursa:
/ nl era un aloe nou.
corregut
Canyardo perqu rumo h
nitai la
\
lartano fc.0 fins a Av-leal' hermes
una esperanea i podia éssrr u n Pernio
Pecó la caiguda que va tenir dissabte va frustrar (lel tot aquesta caperanea i va allunyar aquest periil.
L'etapa d'ahir, Luchon-Tarbcs, la iéu
sensc pena ni gEa-ia. Es una etapa
que, el mateix que la d'avui, ha servi: Unicament per posar de relleu res
masmiiames condicions de grimpador
de Viene', qui ha estat el primer d'arribar als colls del Tourrnalet
l'A u b isq Ue.
Ha servit tambe per a demostrar
una vegada Inés que Antonio .' Magae
es un gat rell. Porta mes de 15 minuts d'avantatge a \lartano en la
classiiicaciO general i ja 110 e s preocupt, tot i que al/ir iniciava la batalla davant del coll d'Aspin.

Labro de resso rgimcnt que el Govern
d'unió nacional !savia portar a cap es
ft.1 14 amb evidents sacrificis ideolbgies Per
part de cerls parlits d'esquerra que hi
particiPen. llora no pot posar en dubte
la lleialtat amb- qu é sita ser:* exig.'neies de la politica jramecsa per ¡art
(Iliones com Kerbt, que s'ha jugat
MOIltenrS dificils la popularitat per atendre el que cll recia — i amb ell molts
dels :rus — una neressitat de Freno.
L'obra de ressorgiment havia donat

Vietto ha passat al tercer lloc de
la elassifieació general, t es un gran
huir.
Canyardó ha fet progressos mag/Mies i conserva el vuite lloc.
— No coneixia el cami dit—.
Peró ara ja el canee. L'any que ve
ja ea par:aren'.
Trucha conserva el ro lloc.
Ezquerra, lesionar, no pot defensar-se rnillor del que ho ha fet. Avui,
pecó. atta\ a molt retardat.
—Baixant de l'Aubisque por tu'llauria costat d'avancae --explicava
1111; amics—. Perä no paga el tret a
darrera hora de trencar-se el coll.
Algii creu que Vietto, que, cm/1
heno dt. ha passat a tercer lloc de
la, classificaciU general, passar t etaramm de Martano, que segueix tenint
el segon. Aquest li porta, pera, 28
minuts 29 segons divantarge i
es fácil que sels deixi prendre aixt
cona aixi. En canvi, el belga individual Vervaccke, coman), inseparable de t'anyar,b,. que ocupa el quart •
liar, cerca la revenja en contra n let•
to i t'ara l'impossible per P assar -li 1
davant. Vietto li porta només 4 minuts 43 segons d'avantatge.
De totes maneres. resiore del< corrcdors ha passat ara a segon terme.
Es mes extraordinari el que
ele ter la multitud de periodistes esportius que segueixen la Volta.
, l ue parlaran ara. passades les etapes
dels Pireneus? No tothorn té l'amoritat i la gracia de Tristan Bernard
per a contentar la Volta explicant
hi s tiaries marselleses i descrivint el
paisatge.
Joan TOMAS

rnpri6 que s'Urda panel al descobert.
Encaro sea rreenls els disfurbis que
s'han p roduit ami) motin de In camparoya que certs eletnents de dreta ved
lloc
emprend re per Franca i que donaren
a una recreció dels partits extremistes,
violenta i de e egedrs tràgica
Ara les toses s'havien pozal mis a
de Pato. Les rucos manifestacions
ris, on les Creas de Por i el Prora altramo:irles
tifcia. is!u de socialistes i
dmant, scrse
ihavie n trobat davant per

que °corroo': cap inciden' remarcan",
marcara la reculada del peri,'.'qs ex!retastole a:te tedia laarer ementhat la
pa; de Franca.

La gravctat de Ics declaracions de
Taches cs deu que amb elles es destrueix rúnica iórmula política que
pot donar resultat en els niontenta
excepcionals en qué ciu França. Tots
els signes revolucionad; o dagitacii,
que slan produit darrerament han
pogut desier-se grades a la creixent
influencia de Douniergue. El 8 (le
juliol els ex-combatents havien de
retirar el seu ministre Rivollet. S'ajar/lb fins l'octubre. La campanya do
"Front Comú - i de socialistes i comunistes s'ha afeblit degut a l'ante
tancat de tata els partits al Gocen.
Les declaracions de Tardieu comprometen aquesta concordia. i anda
ella tota l'obra- que des de iebrer hacia ernpres fl GONCC11. La repulsa que
la maniobra de Tardieu ha merescut
rEhomes tan moderats com Pietri i
11 Barthau demostra a bastament que
I no ha trobat simpatia. Sigui quina sigui la resolució de Doutnergue, tres
pot deixar de tenir en camote aquest
estar desperit que s'ha posat de maniiest.
París, 13. — Després de la visita
que el ministre de Justicia, senyor
' Chirona fea al president del Consell,
. senyor Doumergue, a Tournefeuille,
la situació política no queda mole
clara.
El periódic "Le Temps" ha celebrat un interviu teleienic amb el
senyor Doumergue, el qual s'ha Imtat a dir que no ha pres cap decisió
i que es reserva la seca impressió per
a més tard. El senyor Doumergue ha
afegit que vol reflexionar abans -d'adoptar qualsevol ciccisii, que pugui
ésasies.r de gran transcendencia per al
p

També es persona al lloe del sinisDiumenge va fer una calor intoonent•
Durant tea- el cha va petar. implacable, tre el conseller de Circulació, senyor
un sol atuidor datriunt dels caos deis Bernades.
A conseqüència de l'incendi tafelciutadans barcelonins. per als quals la
les cases Mas i Ricalor suposa un dels handicaps mis con- ten desperfectesgairebé
tota l'aviram.
bera,
on morí
siderables, ja que, corn (mi din. l'inutiTambé sofriren desperfeetes la insl'tzen per a fer el més minim esiorc tailació de l'estaciä de Ràdio Barceel fan somniar arnla la frescor de
i la lira ruja-Mónica.
l'aigua de la mar i arria l'airet recon- lona
A dos guarro de vuit de la tarda es
fortant de la muntanya. Quin sol! Groc, reprodui Eincendi, que pagué esser Illtim.
d'un groc irritar. fan irisar la catifa enfocar finalment a dos guarra de den
lis parla tarni,i rt-tot importara da.mattr-ada damtint la sorra de le s pit- de la nit pels bombers de la Central. ment que el papa preAra,1 que is ester e. Síes groc i 'irritat encara a
De moment es dificil de calcular ra t alfil) interès t' ergoè es crear que lata
r-untarya, on després de clavar-se a la rimport di les percibes'. Sembla. no
rncia als esdeveniments alentanys.
pcee
rebotia i tornava a petar al rostre obstant, que stin molt importants, puix rele
París, 23. — El corresponsal del pe- l'excursionista amic de les coste- que sima crema; una gran quantitat
e
riialic -Le Matin" a Roma comunica al
.
i nienIades a les fonts.
de pino.
No cal dir que diumenge. igualment
Si fa no fa a la mateixa llora es sen periòdic que l'actual secretari d'Esre tots els anteriors, la gent s'es- declaré un altre incendi . a un base tat dcl a'aticà. man -criar Pacelli, seré
- "",'t per le s Platees i per les man- de la muntanya Valltddrera, jus- 001/1f1111t delegat apqstidie al rong;is
a la recerca de l'aire o de la tome/1f en ia finca que C3 propietat Encaristie de Buenos- Aires.
L'esmentat corresponsal afegeix que
, -a retornadors, els Probable- de l'ex-baronessa de Maldé, situada
-. no va trobar en la mesura que es entre la carretera de Vallvidrera i la com que aquesta delegació significa que
monsenyor
Pacelli llamé d'absentar-se
Han circulat els rumors mis concarretera de rAigua. Prengué una exdurant diversos 111f505 i roen que les SfErr canvi, perA, fruí d'un espectacle ten 519 d ' Un; Cine quilOmetres.
tradictoris després del Consell de mia
impressionant ami" el oeal no comptava , Elfoc s'escampé anda rapidesa a al_ ves fencions diplomätiques ‚An impornistres de divendres. Hi ha qui asar1 que. segurament, no deixé de causar- tres boscos particulars de Sant Pece tantissimes, cenen runter; que cl 5,711
gura que el senyor Ilerriot es moscàrrec sera proveir.
ti una alarma molt natural: la crema ele
tré disposat a deixar el ministeri; que
Es preves, per tant, la designació dels
hoscos.
el senyor Barthou ataca Tardieu per
Hl acudiren els serveis d'incendis
cardenals
Marquen;
i
Salcaccini
come
a
En efecte. Diumenge. pels voltants
les seves declaracion.s. En canvi es
de la Central i de La Sagrera, amb
diu que Marquet felicité Tardieu per
Barcelona. es orodui una quantitat abun- un tanc, una camioneta i onze batir- pro-secretaris d'Estat durant Vabséncia
monsenynr Pacelli en espera de la
la sena disposició, i que els ministres
éant d'incendie de hosco<. En crema- bers, els qual; aconseguiren apagar el
el radical Queillo i Germain Martha
ren al mati. al migetia i al vesore.
iC5e, després de grans esioreos, a les designarii5 definitiva del substitut del
veurien amb gust la seca dimissiia
ta
completa.
alcardenal
Pacelli.
•
Per tal de fer la fe s
quatre de la tarda.
davant les dificultats extraordinàries
gun crernii fine a la tarda de dilluns.
No fea pas.insAta estulta que els
de la seva obra de recuperació na(/..1egia a la 1/ügilia ro EextcolSa
com el de Carral'.
bers s'havien retirat, que es varen oblicional.
Al ciutadé hareeloni que diumenge
gats a acudir- a apagarme un altre en
inlonnacij de la Volta a Franca.)
El senyor Marin seguiria al senyor
acordar alliberar-se de la calor no mo- un base del terrne, tambi, de Vallvidre--nreme-4.4 4rese.-,
M. Chéron, ministre francés
Tardieu en el cas q ue aquest es veles
vent-se en tot el ella de ca c a seca, abi- ra, propietat de joana • Miralles, situat
de Justicia
obligat a dimitir. El senyor Barthou
llat amb molt peca roba. mig ajagut en prem de la l'un de L'acallo].
un moble ene voregis la linda horitA l'esmentada finca s'estaven efecalguns resultats apreciables. Nones cal sembla que compra amb la simParia
del president Lebrun en cas de di.
zontal. i tenint al costat una galleda tuant treballs - de neteja. El foc, per
del
cn
prendre
possessid
recordar que
aurb aigtra i gel. amb alguna Yeguda
aquest mutiu, va prendre un gros inereS e u fliirlisl OH el ministre de Flotares missiö del senyor Dournergue. De tofresc, Ii devia fer retrete. 5i de cas ment• ja que . hi hacia acumulada gran
hago, de fer son eurpr.'slit a les bonotes tes maneres fins derna és inmassible
va tenle ocasió de presenciar l'incendi, quantitat de llenya. Fou apagar a les
d'Amsterdam per podre atendre necessi- preveure res. j a que la decisió del
hei
al
Reglament?
a
donar
torva
de
S'arribarà
nu e la cella dita del cabdill radical 5:ha- set de la tarda.
tata pere mptinies de les finances fran- senyor Doumergue ha de decidir la
cia convertit en ur,a realitat: BarceS'ignoren les pèrdues materials. RePer les impressions que hein pogut ceses. Amti, amb les mesures presos i delicada situació politica. El senVor
Madrid 23. — A dos quarts de set
Doumergue no solarnent compta amb
rostat.
lona cremara pele seis Guatee
suhl ferit, de carácter Ilett un dels trede la tarda el president del Consell recollir d'alguns ministres, se sap que natb seguretat que deines el Gomero. un prestigi extraordinari al pans sinó
Eoc a Mantjuic. fez a Vallcidrera, balladors de la finca anomenat Eduard
el problema de la Ilci de Conreus .ha lii Irania ¡tapial ira reSSOI9iM e ni croadha rebut els periodistes.
que el president Lebrun, en la ir-tau.
foc al Tibirlabo:-a Sant Pere Mértir: a Castanera, dorniciliat . al 'carece d'ErUn dels informadors li ha dit que entrat en una fase de franca solució. late fea aprcriabfe. Dones h ie : tela zuracid del monurnent a Pau Doumer„
les costes de Garraf; a Castellar del mangare:1a, número . 16.
•
El criteri del Govern és que men- aquesta obra ha canal matugunnyada
a pesar .d'haver-ho anunciat alguns
li ha dedicat paraules de simpatia.
de
Cerdanyola.
taimaEn la camioneta dels bombers bou
nel s volt s
diaris, no pi havia res de cert per ara tre la reforma del Reglament con- les intparit'acirs d'un hrtne arte
Les hipótesis sobre la situació po.
Magnific. tanmateix. l'espectacle. si no trasIladat al seu
sobre una si/posada convocatoria del ieccionat per la Generalitat s'atcm- teix en la palifica franeesa Imet estat fins
comportes un seguir de perjudicis matot ataca, per arolls que avui. ter ser- litica poden resumir-se en quatre:
Consell Nacional de la Ceda per a peri a la Comustitucke. i a l'Estatut i
Iii acudi, també, el 'conseller de CirPrimer. Mantenir l'statu-quo.
terial< imixortant<. 1 5ort. per altra ban- cu'ació, sedy,r Bernades.
Mis. l'exalten. Les receles frarttractor, segons senibla, del disgust no toqui en el més minim el;
Segon. Dimissid del sensor Tardfeu.
da qe els incendis no haguessin proeeses. la . eatit socia' del fratte Irr tranque
ocasiona
al
dit
partit
la
soluciä
furs
del
Parlantent
espanyol,
la
(PiesA MONTJUIC,
Tercer. Dimissió dels ministres ra.
fluir desgrécies personals nombrotes. Noque es volia donar al conflicte creat tió de proccdiment no és un punt c ;I:als borses del au 1 n, Jnetnn hafrat notaA les sis de la tarda es proeluí un ol- 111111111111111111111111111111111111111111111111111111111112111111111111 amb motiu de la Llei de Conreus.
mes resulté ferit. Ileurnent. el mosso
ionamental sobre el qual el Govern Ide ttleat 'rlavant la siosaeir; delicada que
tre incendi a la muntanya de Montjuic,
d'una raen de a'allcidrera
Tardiru
rolloatien
Quart. SoluciO de conciliació que
El senyor Samper ha manifestar es mostri intransigent.
les deelaraeions mir
A la ehrtet. ami cap si ter tal de- no al lloc on hi ha instaHades les bateries AVUI, excepcionalment, publl- que li hacia eitranyat el rnotiu de la
consistiria per al aenvor Doumergue
El Govern, i principalment el Prz- ,7averrt Pounterque.
isser• menys ase a nuintanya. lambe d'AMI-vi de Castro. El foc e; propaga
Per3 hi ha mis. El qovern 'm- a aconsellar al senyor Tardieu
reuniä.
sident del Consell, porten aquesta
quem la REVISTA DE PREMISA
en tuta extensió d'uns 5o met r es quase'n nroduircn uns quant,. Algen;
El periodista ha replicat que es MiestiO amb extremat i cura, se- elena l e ra una twessita! per calmar ets rct:rar-se del ministeri després del
imoOrtants.
que
a
la
Ceda
existeix
el
critcri
que
drats.
a la pagina 7
gons la frase d'un ministre, i el se- esi•eriIs so 1. reexcitals, en211 ua natural. nmal el sencor Herrior oferiria ~cmtiniament la dimissió al president
Entre mtrm 1 altres , els bombers. duGräcies a la rapidesa del secad de
el reglanient confeccionat per a Ea- usar San/per no vol donar a la publi- daratte ten afee fan rtnerne rom és
rant el diumenge, es veieren obligar; bombees; al tomandainent del senyor
plicació de la Llei de Conreus no po- citat res que es relacioni amb aquest fe, Sta yisky. Calla d•sler intrigues 7 Dem um
a remar sang i. aigua per tal de • poder Sabadell, 'no' prengué mes increment
aque(Me
S
O
cose
suseiella
día modificar els preceptes
afee sense abans alindar i estudiar les rijo edit J.sfer
jS",.gucie et lt 0 2. 7 ce!. 4.1
acudir a gairebé tOt3 els llocs on Fati un incendi timid que quedé sufocat
lla conté i que topen amb la Cons- paraules.
I,- la polli t a fesava desf.rés ele In ;reera reclamada la seca presencia. Na del tot a un quart de cuit.
titució i l'Estatut.
Hi ha un problema en el qual el
que
ahir
ea
feren
mereixedors
cal dir
El cap del Gocen llanura ha pre- Govern tonal/lenta !a redacchi de l'es• A GARRAF
a la simpatia i a l'agraiment de tots
guntat:
Quan ja Inca ce¿ecte que s'Ita,ia aCacrit-recurs presentid davant el Tr.,c • - ciutadans per la diligencia amb
quin inconcenient pot hacer- lonnal de Garanties Constitucionals,
---¡I
bat la ratxa dels ineendis de bostas es
e le es. traslladaren d'un llar a
hi
perquè
en
el
moment
oportú
la
un
Bombers
i era que la Generalitat Irania fregat
reine a la Central de
també per la voluntat amb qué Ire - va
Generalitat doni foro de Ilei a aquest la Lonstituci6 en el seu article 8. ,pie
J%n.n0n.
avi;, .a les nou del vespre, diem que en
bailaren fIl 1 cntirtc i n dels incendis.
reglament?
una minuanya dels voltants de. Garrar
diu que la rege, auteMoma no podra
Despees
el
senyor
Samper
ola
reSANT
PERE
neu
altre
Mcemh,
aquest
A
AL TIBIDABO,
legislar en materia processal, hipoteshavia declarat
ferir a les queives que havia rebut so- caria i social. Dones fié, salvat aquest
MARTIR 1 1. VALLVIDRERA
rnolt- violent, i que CS- cremava una
bre la manera que es realitzen les obstacle amb la confecció del Reglai
arbrat.
hardissa
de
‘olts de migdía es declara, un gran extensió
ilenúncies ¡ recollides d'alguns pede,- ment, el Goecrn en te prou amb que
Com sigui que tots els bombers esinecadi a la muntanya del 'Itbidalio.
dics.
incendis que
Ii oc ea/trenca al bosc del Pare - fu- laven ocupats a sufocar els ent
En tenir noticia d'aixit --- afcgi—. lcr (iCiltralitat doni (orca de Ilei it
pels volts
nicipal i slestengué a airees finques, sima cien declarat anteriorm
JOUS
ite procurat que el fiscal apliqui un aquest Reglament, que, per raer. antilde
la
ciutat,
no
fou
posSible
d'acudir-hi
vint
inrI
inertes
ea una extenaiä (Flirts
tracte de benevolenea a les publi- la la Ilei de Conreus votada pel Par SI .Di l unts
de seguida. Tot i els esforeos que els
!antela
catala.
imadrats.
il cacions en les quals se ni'ataqui a
El tros sinistrat anava des de !a pages us dels oltants feren per tal d'a(Segovia: a la hig. 5, al pum nIe /a r. 31
mi, al Gocern o a la seca publica,
finca coneguda amb el nom de Can pagae-lo, duré tota la nit.
peró que es procedint amb tot rigor
era
apararas
en
extrem.
perinanent
sinistre
imia
Borni fins a la col
El
(pian els atar; vagin dirigits o encal'Ajuntament -La Menmra" i l'Hotel De Barcelona born el seia en tols els
1 minuta al President de la República,
hm-ida, situar al cim del 'Cibirlabo.
;elle detalls.
lo be a rordre ptiblic, coses que corta' Parlamenlari
A dos quarts d'onze demanaren auxili
Degut a qué tant l'Iterba com els
lelo intangibles.
pill e esta; en e meces. el foc prelgue a l'Ajuntament de Sitges. Aquest
Per tant, qualsevol alar a la mes
dels sein;
de seguida grane proporcions.
s 1 la crida del Sometent icamious,
ata Mal/ti/ció de Elistat o qualsei ol
A la una hi acudí una camioneta i de la pohlaci4, eta quals. en
.xaltaciö
a la violencia han d'ésser
un tanr, amb salir bombers, a les traslladar en al lloc dcl sinistre .• •
,t)jeete del major zel per part dels
Distribuir' en brigades, s'escamparen
ordres del senyor Jordà, ele quals
'tacals, sense perjudici gute h¡ hagi
l'Perpinyä, 23.-1314 20 parlamenpogueren apagar Eincendi a dos quarts per la muntanya. Amb gran esforç, les
cert tracte de licitud respecte al; taris francesas visitaran els Princinols
de sis de la tarda. Calgué utilitzar brigades aconsegu i r en tallar els punts
Haca del Departament i les estaciop;
o'tres poders.
una boca d'aluna de l'Hotel Florida,
Veient. per?i, que el vent perFI President del Consell a n-aba :erute.
car hi hacia el perill que el foc aran- sistia, i que esclataven nous (orna simul- El ,enyor Ferran Boter, regidor de•
se
celebra
ilient
dieta
que
din/ceras
t
Arribaran &trié a l'eita ció interna
que
abir
tàniarnent. calgué tota la presincla d'O- legat d'Ordenació Financera,
seguí; aquest establiment
r?, r ,,a.ell a I'lmea de costum.
cional de Lato= (Ir Carot i des
Davant les gran; proporcions
fl irt, de les brigades. per tal d'evitar que va donar una importantiasima confe•
hAo
p
r
demets
a
e•
visitaran a la mart esnanvola Puig
El senyor S- . -/
bague nocessitat d'enrencia a la Sala Mozart sobre
l'incendi,
el ¡or, fent moviment encaltant, els
finances municipals de Raro-ir-ro ,tatenf anilt el fofa sectetari tle ;• cerrli. i cs diriginto des p r è s a Au.
viar-hi mes reforcos, i a dos quarts tanques el pas.
—Veiam si no podré arribar ni tina al dia dels morta..,
horra.
i l .esidencia. ,
de guatee arribare n catorre bombees
pág. 7, rol. 5)
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El misteri Camera La hei de Contractes de Conreu
Lleu a la pie.

la continuació
¿'aquest sensacional reportat§e
LÉON SEE.

"Les Finances
Municipals"

s (rancesos que visiten
Andorra

(Segueix a la

1

LA PUBLICITAT

Dimarts, 24 de juliol de 1934
.11•••••n

FINANCES

Les Lletres i les Arts

_

Moviment borsari Mercat de Llotja
MERCAT LUCRE

Les primeres sessions d'aquesta set m ana no han estat pas gaire falagueres
pel mercas despeculacio. La passivitat
domina en tot moment, i produi una
marcada feixtigor en canvis, cenit es
constata en el detall que reproduim a

EL chusies i la histör i a

Corneinfis Ist betuna/a en aquest
mercal umb sensiö de poca concurrencia, i les vendes numes
que regulars.
Mata: Sembla que ha canviat
una mica la siltiaciú per aqueeta
nialória prima. tot eilt, fa lémer
que se i ns presenta a subre Ulla
competencia forastera que p o
-driapejun
la ndtWrin
pais; caldra, (tonos, prendre algunes mesures per pan dejo que
poden fer-bo.
Heni pogut iinotar alguna venda proceden( de Lleida, a 130
possetes, i de la part .1o1 Valles i
del Penecie›. a 51, posat tot a

continuació.
•
Dels diversos valoro que comunament
es contracten en aquests malee remes
doren un xic sollicitats els Nords, Aiacants i Enplosius; tant es aixi nue
concurrencia en el grup d'industr;es ton
ne-l t migrada. Les Chales tumbe hait
ester cbjecte d i aret,.9, i e rotlle no
es vejé desates, seso, peró, arrilmr
real; ¡ a r un volun• eigne de remarcar.
Venem si en el :tire d'aquesta sil massa es varia aquesta tóine, que asan
riibrica
constaten; per l iaerecte del tnerzat
es possible d'insinuar les possibles unenO r dl I oleada: Continuen una
Sacian, que pugui emprendre, ja que la
5 1 08 E...stinguts els preus
manca d'orientació entre l'ele:neta con- d'ambdós generes. pecó la detractador es manifesta amb evidencia. manda ds torea limitada. Es va
Tanca finada gel Mercat Lliure de
vendre ordi d ' Extremadura a 2 5
Valore en la reunió de Bora:
pesseles. damunt vagó origen;
Dia 23 Ton,.a Alca o en eivaila demanen a 21 pessetes ,
anterior baixa mateixes condleione, perii si
quelrorn interessa no es a Inés
51005 2' 3o
-tino de 2 35 0.
Nords
Alacants
-0.05
44 .2 5
460
l'A p reso; El del Plata disponi11135
51235
-1.00
Explosius
ble va venent-se st por a p0c, al
54' 0e
5 4 • 50
-o'et
M. Rif
preu lisat de 4,1 pessetes. da(*hades
.1 3 8.00 337.00
-0'55 munt carro moll, je /nomen'
615
Petrolis
6 60
La tanca anterior de Petrolis és del
dia 17 del mes que Com.

Pere el Gran vist per Eiximenis

ia

Anuncis oficials

AJUNTAMENT DE BARCELONA
Subscripció pública
a tito) irreductible de

60,000 OBLIGACIONS MUNICIPALS
corresponents a remis z ió del

Pressupost extraordinari de
Liquidació de Crèdits
de 14 de juny de 1934
de 500 pessetes nominals cadacuna

al 61 anual, lliure d'impostos
0

VALORS

) se... 1.,...e.r1

VALORS

amortitzables en 25 anys a comptar de l'any 1940
amb cupó integre de 30 de setembre próxim

Tipus d'emissió:
450

pessetes per Obligació

Subscripció pública: Dies 26 a 28 de juliol de 1934

Llocs de subscripció: A l'Ajuntament de
Barcelona i a tots ets Bancs i Banquers de Barcelona i de la resta de Catalunya
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inolt nrés efeete nue d'altres de Tales
de M ilet o Oró II.
Eivinumie ens presenta laceres Medites
de la pereonalitat de rere II. "Llegim
del rei En Pere d'Anee, que cont
n tes a
Vilafranca del Penedes, que li aportaren
un si blanc fort preCiOS a la ta ul a. e
corre denanits oué, costava lo quarter, dieneeen-li re t e deis sous, -. Per ma fe dix ell - no beure vi tan precies ne
eui tant rost.- E mana que de present
das als pobres Per amor de Den"
Aquest aspecte caritatiu de Pere
en ésser relevar per Eiximenis, adquireix un to de honeea humanitat a
poco reis aplicable. Mes. encara. ho
-emarca aquesta anecrlota: "Del rei En
Fur d'Aragó. de hora memória, se rerompta ,211e rom fos al Coll de Panissars ah peea cent. en tenme que los
francesos Ii entraren en son regne. e
inenjäs en la dita mi/sial/ ya en terra
los altres qui eren ab ell. e veis lumen t de si un !icen a peu crin menjava
na soliu. can no havia carn. crida'l e
manà-li que menjae ab ell en son tallader: e com el no ho volgués fer per
res. atenent a la reverencia del dit senvor, dien que lo dit rei crida e dio
alai: -Per Déu1 aci menjaas ab mi,
rar per m i !toses la vida, e ab no viiiräs e meniaräs fine que hages ben recame.- Pensa aeuells que aeó veeren e
oiren, e rheim a q uel mateix. com (oren
encesos en a amor, e pule que faenen
ner ell ei hi vingttes ca% e hora
Però al costar d'aquesta amor pels set:,
enbdits, Eiximenis ens fa remarcar la
rersonalftat tIc Pere TI. CAM a tiren,rera i justa. "Lo rei En Pere d'Aragó.

presents i futurs

MERCAT
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quan vela que algun gran heme lo p regava per algun escelerat qui fóra en
prese tantost feia senyal especial a son
algenzir nue el :natits ans que rhorn
(mi el pregava se partit d'ell. E havors lo rei atorgava l'horn l suplicale,
e entretant tenial a noves. E lo sunli•
cae, partint-se del rei , cuidava haver
impetrat l'hom. e puis trnbava ene ia
era mart. E (pian lo dit rei sabia la dita
deien oue deia a Din: --Grades
te fee. Ser ,,er. nuan atlas endreça t en
nia justicia, quan que per precs no l'haja
haiida a lleixar."
Aquest esperit per a Eiximenis
eier el den/ostra. tambe. fet de In.
me eme " so niegué una notable d o na de
Barcelona". i que va ésser peniat al
seiteració''.
Roen, amb un rito l al front que deis:
El mateix en va dir Dante Alighieri "Aquest borne jan ad especejat. car In
Co aquel', inoblidable deCaSillab. que per rei ho ha manar.'
e• ser escrit per ell, que tan pec Ii ros• • •
'asa maleir els grans hornes i que alune
''elogiar-lee chimirava mole és d'una
En
Einimenis
trobem
nasit poques alimportäncia considerable.
En Eiximenis, la figura de Pire II lusiens al coratge i a les reates de
apareix d'un altre PUM de lista. En un Pere II. El fet no deixa d'ésser estrany,
rrcent eitudi d'un erudit caputxi. el cae, ceen hem remareat abatas. va deP. Marti de Barcelona. trebem copiats ser aquest l'aspecte que mis es va eeel , fragmente en ene Francesc Eixime- lehrer d'aquest eorrne-rei. La concepcie
iiis parla de Pere II en una certa exten- mes general P'bre Pere II is exeressada
clarament al "Curial e Gnelia" en el
sió.
naragraf on diu el sebira: "-Jo tt,
sabut q ue una de les taraeterietinues de l'estil eiximenia. i en general honre los rneus cavallers per les snes
le la prosa didactiea medieval. és l'ús persones, mas honre la cavalleria que en
constant de rexernele moralitearlor. Te/1,- ells es. la qual en les coseos d'aeuelle
4 he esto remarcar q ue en Eiximents ten va l erne entent se es mostrada; e
i'exemple deixa d'ést er una rosa morra aquesta tr.ateixa hon o r e mole mejor
taré giran en lo res d'Aleen: de s m; feixuga com és en la majoria dels mo- altres
se veldri mostrar. Lloaren te, In
,ilistes medieval, ter esdevenir una
',arreció viviseima, sugeestiva i de ve- rei de gran magnificencia e hagueren
per
determenat ene, mentre aouest rei
ndes d'una gricia pee comuna. Eixivisqués. cavalleria seria eestenguda, e,
o -nis cempren que pet &mar mes bon
morint ei. cavalleria venirle a meays."
resultat
exemnle tres de la histeria
hi enen harte. dones, punta de vista
Cstalunva i referent a un personatge
mis distint: con, el d'Eiximenie i
;ames. pera catali, que ne pa% rece-tIC lauter del "Curiel". I ir aixe, pte-er ale contes moralitzadors a base de
cisament. 183 narracions d'Eiximenis 1••
-eis d'Arinénia e. 3demanya. als 01/21s.
s'en una 2f311 imre• rtincia rereué era
ronmateix, manlieva r o ndare d'anider an ronèixer les virtuts moral, de Pe/es. No hi ha dubte nue un tsemnle re
11, ene havien estar eclipsades pel
irrt ,1e la vida d'Arnan
Vitseova o s5e5 heroisme i accione
cavallereennes.
sie Con s tanga de Mallerca edia fer

sense veure's l'interes d'altres
fijes.
fr Andalusia ofereixen per a
tiametre dins la primera quinzena de selembre. a 29 pesselos Cl
tipus corren!, 1 a do
classe
fina. posat bord Sevilla. Per a
embarcar a octubre, una pesseta

BOLSA AL CUMPTAT
Tot i dominar en els roles ole comptat la pesantor cararterierica de lepeca
d'estiu, leen/ nota en aquesta jornada
c,ne cementem quelcorn de revitalla en
alguno serrnrs que &ala un aspecte forca
menys.
normal. Pel que respecta als canvis, en
Res de nota en els nitres ere-,
general domina el se•tenimene i en alguns Sectors, els mes actius. fins es neree.
registra Ileugera represa.
Els Deutes de l'Estat, pec actins en
la contractacie. queden en g eneral a
canvis invariats. Sen de notar. per&
Ileuxeres irregularitats que registren alganes eiries; les fluctuacions mes importants són les que ea constaten
els Amortitzable 3 per roo, les quals ALS SENYORS ACCIONISTES DE
"ISLAS DEL GUADALQUIVIR,
eéries sofreixen ba j ete d'un quart d'en--- S. A.
ter.
Obli gacions Tresoreria Gencralitat
detenten el canvi precedent. oo entero.
En rompliment dels acerd,
Els valore municipals veuen millorar preso n en la junta general de
en aquesta ocasió el volum dioperacions e.enyore obligacionteles,
celebraportat a terne en dies precedents; enda el dia 20 de julio] darrer, ola
sems hem nota millor tendencia en podile senyors obligaciOnistee eón
sicions, apreciant•se alguno avanços entorn de mig enter. i de mis impert ian- avieats que la permuta de Iluvs
cia: els einissió 1917, 60 (+1), 1 1921 Obligarlene pur Acetona de la
nona Societat "Isla Mayor dol
(décima), Se (.4-/).
El grup de Diputacions també es veu Guadalquivir, S. A.", queelarii
quelcom actiu: la primera seeie de lea oberta a partir del dia 1 d'agost
4 mig per ton i les 6 per roo milloren vinent, als següents establi
Mi li enter: Previne:21s perden un quart,
-ment:
5775; Caixa Credit repeteixen a 70 enA Barcelona: Elooletat Anónima
ters.
Arnúa-Garf i llano Comerclal
El sector de cedules. amb regular
de Barcelona.
efectivitat, en particular les Credit Leca!. queden en general a posición! ben A Valinela: 1 011114 del corredor
orientades.
de Recae senyor Joaculm MalEl mercal ferroviari. tuolt desanimar
donado, carear de la Pau, núen la centractació. queda a peticione
mero 17, principal.
quelcom irregulars. i ei be horn nota
variación, en ram -is en atea i Fuina. A Madrid I a Sevilla: Sana UPanYol de Crèdit.
domina un xic la depres siCs 'efedifiquen
red,: Nords serena serie. eo (-51,
Sant Joan, 51 (+1'5o). Carrils de Ca- SOCIETAT GENERAL D'AMES
tatenya 5 per 100, 5 7 (-1).
DE BARCELONA
n•••••••••••
Els valors tramviaires, ben sostinguts: els Sant Andreu, 65 (+), i emisEl dia 1 cregost vinent verle el
si6 1930, 75 (-L )•
cupó número 55 de tes ObligaEl grun d'indústries diverses, amb re- done 6 per 100, Série C. A partir
gular activitat. manté n i vele precedents. del dit dia. el pagarà
el Bono
De les accione sem ele notar les seArnüs-Garf, Passeig de Gracia.
güents oscillacions: Tramvies prefenúmero
9.
rente 7 per reo. ,n (-3. 5n): 6 per roo.
Barcelona. 23 de juliol de
56 4-1: Gas D, 90 (-1). i Chades,
1 93 4. - El director, Raleon.
A, P. C, 338 (-3 ) .

VALORS

Entre tots els sobirans de Catalunya ,
cl qui va deixar una impressió mes inteborrable entre els catalans, a causa
del seu (matee i do les seves gestes. va
ésser Pere 11. el tiran. El seu curt regnat. tan ple d'esdevenitnents hernies i cavallerescos. és una veritable epopeia;
per això els merlievals, que nióe admira n:en una bella carrera militar que una
Agae politica, van servar d'el una mem.',ria gloriosa. PerP. gairebé sempre,
els elogis de Pere II fets pels catalans
ian remarcar el sets valor guerrer; així
De • clot i Muntaner el comparen a Alexanere. i l'autor del "Curial e Güelfa"
tu din que era "forte e valent, lo qual
flirtee visqui fea de son nos en batalles moltes coses dignes de recordable
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Acaben de
nos

Iecold Popular Barcino"

lleno rebut els v olums lee i !tse de la
"Col-lecció Ponular Barcino - , que araleen
diseer posats a la venda. En el ve.
turn roa - El Cennfrina Cesto .1 ele le
asn'd ii l'afro - Anden Sereh
estudia la técnica i l'esperit del camping.
i explica l'origen i el desenrollen:leen
d'aquest espert. espeeialtnent a (mal:asea. Nombrosos gravats ilustren el
toa. El volum roe is dedicat a Lllumanisnie enluté, Mar-ti Riquer, el
nostre colaborador. hi estudia aguo
interessant as pecte de la nostra histeria
literaria. Molt aviat ens ocuparem
clueEts dos libres dins la nostra secció
diaria "Els 'libres nous".

EL

* "En fose!, Roca i Roca". - Arnh
aquest titol alsa publicat en fasciee el
text Ilegit el 2 de iuljol d enguany pel
set: autor Dominee Palet i Barba. Mi
de considerar Roca i Roca cern a litera!.
com a publicista i cona a rolitic.
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LA PUBLIOITAT
Coneguda ja la situació, els actuals dirigente de la política económica de l'Ajuntatnent estudiaran totes les solucions
Que as cregueren possible i tots ela
suggerimente que, previ requeriment o
sense, els foren fets per diversos elernents
interessats. La enlució adoptada no ha
estat impremeditada ni precipitada.
El conferenciant fa un elogi de l'actuació de l'alcalde, senyor Pi i Sunyer,
la capacitat i rendiment de treball del
qual qualifica de veritablement extraordinari.
L'Ajuntament podia, acollint-se a la
proximitat de l'estiu, diferir la solució
fine a octubre o novembre: això hauria representat una economia d'interessos, a expenses deis creditor.
L'Ajuntament no ha volgut donar la
sensació que, des de feia molt de temps,
afectava els seus creditors.
El día primer de febrer l'Ajuntament
actual prenia possessicí. A finals de mal-e
fou aprovat el Pressupost ordinari per
a ton tràmit previ per a ordenar la
manca financera. Immediatament, dintre el mes d'abril, fou establert l'Estat
de Situació. A primers de juny fou redactat el Pressupost de Liquidació deis
creditors. El dia 4 de julio! el Parlament de Catalunya aprovava aquest
Pressupost, immediatament era amiciada l'emissió per al dia 26 de julio!.
La enlució del problema dele creditors
esta continguda en el Pressupost de Liquidació 1934.
L'Ajuntament podria adoptar una enlució cómoda: decidir purament i
plement que els creditors serien pagats
lliurant-los titols del Deute municipal.
L'Aiuntament, perh, ha crecut 00e , en
aquesta ocasió, tenia el deare de buscar
la forma de nacer ert metallic la major
strn a possible de credits.
Ee per aixio ene ha estat
Eemies¡ A d'un emPdt s t't muniefual, nfert
al T'alíe en con d Hons imrn M or oMes •
el 6 ner ton net d'im po stos nets«.. rts i
Intima al ren de 455 .......
el ede enn rs-c-tcs nnn,¡••%le.
g •• ;,, n11.
T.s
destfrnr-se a atte.,
prn4n e'xi nn
obierte cite Al nars,men. 4e 1-,-.asencions
tors: ti . can rtinn era
l'actnal pe e s supos t orcifnari.
Efectuada l'emissió pública, els creditors seran invitats a declarar quina
sOn e:5 que roluntáriament rolen acceptar titols. Sabeos des d'ara que
són en gran nombre els que escolliran aquesta prima de pagament.
El romanent de titois que quedin
en cartera i l'efectiu produit per la
subscripció pública seran distribuits
després entre els creditors, segons
normes clares i precises, que, atenent
les diverses categories de crèdits, fixara la Comissió municipal.
El total de l ' emprèstit que ara s'ofereix al públic puja 30 milions de
pessetes.
Una gran part de crèdits i obligacions que ara l'Ajuntament ha de liquidar prové dels anys de la Dictadura. Obres cos:oses desproporcionades a la capacitat financera de la
cintas; pressupostos extraordinaris mal
calculats; ostentacions inútils, etc.
L'actual Ajuntament es veu obligat
ara a solucionar el desnivel' que en
gran part llavors es produi i que ara
ha estat posat en evidencia.
Doncs be, en aquells anys, que era
quan la part mis grossa de la pertorbació, que ara tractem d'arranjar,
les emissions foren freqüents importants: 48 milions en 192ü; so milicns ea 1927; III milions en 1928;
milions en 1929.
Es segur que ara que l'Ajuntament
ha donat la sensacio d'una actuació
serMsa i capacitada, la suma de 3o
milions sera fàcilment absorbida pel
rnercat, perquè el públic sabrá donar-se compre del ferm propósit que
hi ha d'endegament de les iinances
municipals.
Per altra parte l'Ajuntament ha decidit revisar totes les ("anides dels
Pressupostos anteriors referents a
consignacions compromeses i no compromeses; i limitar a quatre milions
com a máximum l'import de tals partides, les quals, en primer de febrer.
pujaven 36 milions.
L'emprèstit que ara és emes té la
garantia dels recursos de l'Ajuntaznent de Barcelona.
Algú ha volgut establir comparacions entre la garantia que pot oferir
un Ajuntament i la d'una empresa
privada, per tal d'estudiar si una inversió en valors municipals era o no
era preferible a una inversió en valora industrials.
Les possibilitats financeres d'un
Ajuntament reposen sobre la capadtat contributiva dels seus ciutadans.
En canvi, les possibilitats d'una empresa privada estan limitades als seas
propis recursos. Per consegüent, en
principi, la garantia d'un Ajuntament sera sempre superior a la de
qualsevol empresa privada.
En aquest sentit el conferenciant
afirma que la garantia que ("renio
l'Ajuntament de Barcelona és mes
forta que la que pugui oferir una
empresa particular. El pagament del
cupó del Deute municipal esta perfectament assegurat.
Acaba el senyor Boter dient que
l'Ajuntament, en aquesta clitestió, ha
complert amb el seu deure; i que estã
convençut que el poble de Barcelona
sabrá complir també amb el seu.
El conferenciant fou unänimement
aplaudit j felicitat en acabar la seca
importantíssima dissertació.
'911,m% e
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Els que aneu a Paris
NO OBLIDEU
que trobareu

LA

PUBLICITAT

a teta ele quloteoe dele
Grane Soulevarde, de la
Platee de la Ilepublique
la Illadelaine
A 1. Pisos de la
A la Maco d SaInt-Illehel

(eoelat Illetropolltä)
Al Boulevard SaInt-1111ohei
Al Boulevard Bebaatoeoi
la lote ele vana quiosco.
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EL NON DELS ESPECTACLES
La propera temporada de
Teatre Catalit
Les conclusions definitives,
a base de les quals ha estat
concedida la subvenció de la
Generalitat
Dissabte passat, a les dotze, al desnata del Conseller de Cultura i sota
la sera presidencia, va reunir-se el
Comité del Teatre. Entre altres
acords, referents a la temporada, fou
decidida la publicació de les següents
conclusions definitives, a base de les
quals ha estat concedida la subvenciO
a la Companyia Nicolau-Alujes:
Duració de temporada. — La temporada en:meneara la segona desena
del mes d'octubre i la sera durada
sera de set mesos.
Teatre. — El teatre sera l'actual
Poliorama.
Companyia. — Director d'escena:
J. Pons i Pagés. Mise en scène: Foment de les Arts Decoratires, sota
la direcció de Santiago Marco. Actrius: Mercè Uicolau, Elvira Fremont, Laura Boyé, Victäria Benedicto, Elvira Jofre, Dolors Duran,
Glòria Sagi, Maria Font, Dolors Carnicero, Carme Soler, Teresa López
i Maria Altavila. Actors: Ramon
Martori, Alexandre Nolla, Joan EsAveli Galceran, Ferran Capdevila, Lluis Teixidor, Pere Gener, Josep Goula, Joan Comelles, Lluís Torner i Ltuis Carreres.
Condicions. — La temporada suh
vencionada de teatre catala a Barreuna comprendrà un mínimum de 200
representacions de nit i noranta funciona de tarda o de nit en diverses
ciutats i viles de Catalunya. Els signants del plec acceptat hauran de
garantir la permanencia de la llista
de la companyia durant tot aquest
pericde, encara que, d'acord amb el
Comité, poden arribar a una enteaa
per a dividir-la en dues fortnacions
que actuarien simultaniament.
Per a facilitar un repòs als elements de la companyia, no hi haurá
representació els dilluns a la nit ni
els divendres a la tarda, Ilevat dels
dies que coincideixin amb festes tradicionals. L'adjudicatari s'obliga a
acceptar el reg:ament interior de la
companyia laxas pel Comité' de teatre, que s'adaptarà a les condiciona
generals fixades per la Comissió Mixta d'Espectacles. El Comité exercirä
un control directe en el desenvolupament de la temporada, tant en el que
es refereix al compliment del regianent interior de la companyia, cona

NOTICIARI
EL CONCURS DE CARTELLS
DEL PRINCIPAL PALACE. — Com
ja s'havia dit, diumenge queda dos el
termini d'admissió d'originals amb destinació al concurs de propaganda de la
noca revista "Las inviolables". Per tal
que el públic pugui jutjar la importancia del coman els treballs rebuts secan
exhibits al %estibia interior del propi
teatre, on podran ésser admirats cada dia,
de deu a dotze del mata per espai d'una
setmana. Componen el Jurat l'escultor
Vicenç Navarra, els periodistes Joaquim Montero, Enric Tubau i Genar
Solsona i el director artístic del teatre,
senyor Lluis Campea.
Tan acial com el Jaral hagi dictat el
scu fall, es faná públic per rnitja de
la premsa.

TEATRE AMATEUR
Del III Concurs de Teatre
Català Amateur
L'AJUNTAMENT DE MOLINS DE
REI TRIBUTA UN ACTE D'HOMENATGE A "ESTUDI D'ART
DRAMATICA"
Amb motiu d'haver-se adjudicat a relene artistic del Foment A. 1. C., Estad; d'Art Dramtica, el premi mxim
en la competida d'enguany i ésser amb
aquesta la tercera regada que el guanya, l'Ajuntamcnt de Molins de Rd va
oferir-li el diumenge passat el seu regraciament i homenatge.
Palesant la seva adhesió a Pacte, foren molts els escriptors i artistes que es
traslladaren a Molins de Rei acompanyant el Consell directiu de l'Associació de Teatre Selecte ¡ els representants
de la Federada, Catalana. Heus aci eis
noms del que hi anaren: Josep Artls,
Víctor Moré, Ramon Vilaró, J. Bernal
i Duran, Lluís Si. Bransuela, Segimon
Rovira, Gerard Alegre, Claudi Fernandez Castanyer, Joan Fernández Castanyer, karmas Vinyes, Andreu A. Anis,
Ende Lluclles, Rafel Escurriola, Erancese Curet, Josep Valles, Lluis Casamitjana, J. Navarro Costabella, Ricard
Arenys, 13aldomer Nitré, Artur Guasch
i Josep Manetes.
Foren rebuts a l'estació per la Directiva del Fornent A. I. C. els composeas d'Estudi d'Art Dramática ¡ nombrosos socis i simpatitzants. Tot seguit es
traslladaren a la Casa Consistorial, on
foren rebuts al despatx de l'alcalde Per
tota la corporació municipal. Seguidament tots els reunits es dirigiren a la
sala d'actes, on tingué efecte l'hornenatge.
El conseller en cap, Jaume Font j Guitart, en una vibrant ¡ felicIssima clissertació ofrena a Estudi d'Art Dramatic un magnífic pergarni amb que l'Ajuntarnent de Molins de Rei regraciä els
èxits de l'agrupació, 1 enmig d'una cordial ovació en fin lliurament a Josep
Cariteu, director de l'agrupació, que visiblement emocionat l'agrai en nom deis
seus companys i en el propi.
'
Joan Fernández Castanyer, presiden
de l'Associació de Teatre Selerte; Ende
Lluelles, pels intellertuals que integraren els Juran del III Concurs, i
Artfs, per la Fedració Catalana de Socie-

a les obres que hagin d'ésser representades i a llur mise en scine.
Estrenes.—L'empresa donará compre al Comise de les obres que vagi
rebent la Direcció, i el Comité batirá
de decidir sobre llur acceptació definitiva. Sense l'autorització del Comité, l'etnpresa no podrà fixar la data
d'estrena de cada obra. Será el Comité el que decidirá en l'assaig de conjunt si és prou preparada o no la
representada,.
Repr,:e.a. — El Comise acodara
entre les obres de repertori el programa ne represes
( t hres est:angetes. — El Cumule
triará les obres utrangeres que hauran déaser representades, acuse que
la companvia es consideri obligada
a estrenar-ne mas de tres..
Funtion; amaaars. — Per a facilitar lamistattria al nostre teatre a
tots els estarnents, l'empresa organitrara representacions de carácter
popular u/ab la reducció d'un cinqt.enta per cent sobre els preus que
iegeixin ordinariament en la temporada oficial. Aquestes representacions
se celebraran quinzenalment en divendres no festius i vigilia de festa.
Funciona per a infanta, gratuites.
— La primera sessió deis dissabtes
a la tarda sera dedicada a representació d'espectacles per a infants, completament gratuites i dcstinades exclusivament a les escotes.
Representacions de l'Escota Catalana d'Art Dramàtic. — L'empresa
deixarä el teatre lliure a l'Escota Catalana d'Art Drarnatic de la Generalitat , per tal que l'Escota pugui ier
coneixer les minoras realitzacions que
haurá donat durant el curs , ha desposa diaria que implicaran aquestes
representacions unirá a cärrec de
l'empresa, exceptuades nones les da
carácter extraordinari que faci l'Escola, és a dir, els serveis especials
que calguin a les obres representades.
Companyies de teatre amateur. —
Les companyies amateurs, guanyadores de concursos, podran actuar separaaament de la companyia del teatre suhvencionat, pera, amb la collaboracia de l'empresa. Aixa permetrà
aquestes companyies de sentir, albora que t'estimal del teatre subvencionat. tota la responsabilitat de la seva
tasca. Aquestes representacions seran
matinals i donades en ditnnenges. Per
a facilitar algun guany als elements
del teatre amateur, l'adjudicatari hanrá de cedir-los el teatre lliure de tot
lloguer i haurà de facilitar-los ensems
tot el material de l'empresa que pileta easer-los útil per a ilurs represen ta c ion s.
tata de Teatre :amateur, testimoniaren la
sera admirada pels elements d'Estudi
d'Art Dramática i regraciaren Pacte da
l'Ajuntament de Molins de Rci.
A continuada, fou scrvit un esplèndid
lonx, en acabar el qual, requerits eme
Loren Per la nombrosa concurrencia "prap
de dos-cents comensals) hagueren de
parlar J. Bernal i Duran, J. Navarro
i Costabeila, Ruma Vinyes, Enric L'axiles, Joan Fernández Castanyer, Baldo/ser Xifre, Claudi Fernandez Castanyar,
Justi Brossa, president de l'entitat que
ocull la companyla homenatjada, i el
doctor Mestre-Puig.
Va resumir l'alcalde, ¡ enmig de sincers aplaudiments i en un ambient
franc entusiasme ¡Mí lacte,
L'HOMENATGE
A PRUDENCI BERTRANA

Palesant les simpaties amb que compra aquest notable escriptor, els organitzadors dellomenatge que se Ii dedicarä
demà a la tarda a Molins de Rei rehaz)
nornbroses adhesions. Les rebudes darreranent sdn: Rafel Tasis i Marca,
Carne Montoriol, Quadre cscenic Mossen Cinto, Agrupació Romea, Pompeu
Crehuet, Floread Cornet , Andreu Guixer, Ateneu Polytechnicum, Alfons Nadal, Jaaquim Renard, J. Navarro i Costabelia, Domènec Oró, Adoradas Prats,
Dr. Salvador Vives, Agrupada d'Atines
de les Lletres i les Arts "Enllä", Carne Perarnau de Bruns, F. Pujol i Alance, Artur Guasch, "El Nostre Teatre", Ricard Arenys, Victor Mora, Gerard Alegre, Josep Valles, Antoni Claven, Josep M. Folch i Torres, Adolf
Fargnoli Janneta, Lluís Masricra, Pläcid Vidal, Miguel Cliviller i Tomás
Roig i Llop.
I,es adhesions han de dirigir-se a Associació de Teatre Selecte (Borrell, número II, pral., i aquelles persones que
a mes vulguin ésser presents a l'acte,
sún pregades d'inscriure's a "ATS" per
tal de poder disposar de seient en un
dels cotxes-turisme que sortiran de lo
plaga de la Universitat a les quatre
la tarda.

Gaumont, de París, un noticiad d'ag.'
tua)itats. "LUCE." de l'Institut
dona" LUCE.,de Roma, presenta també un deis sets noticiada d'actualitat.
Walt Disney representará Amèrica arnb
un dels seus meravellosos dibtrixos sonora en colore. La Sascha-Tobis-Film,
de .Viena, presentará "Maskerade".
a d'agost. — Un film italià no eseollit
encara; "Invisible Man", de la 'Universal Pictures", de Nova York (Amirica).
3 d'agost. — "Leblebici Horhor Ata",
de la Ipedkji-Film, d'Estambul (Turquia). "Reifende Jugend" ("Joventut").
de la Froelich-Film", de Berlín.
4 d'agost. — Film francés a destinar i
"It Happened one night". film Columbia Pictures, deis Estats Units.
5 ¿'agost. — "Contart", documental
de la British Internacional, de Londres. "En Stilla Flirt", de SvenskFilmindustrie, d'Estocolm (Suecia).
6 d'agost. — Un film cientific aletnany
"Was ist die Welt". d'Atelier Svend
Noldan. de Berlín. L'altra pellícula sera
una produccia francesa, el titol de la
qual encara no es coneix.
7 d'agost. — Un film italiä, a citoIhn, i "Se ha fugado un preso", el film
e spanyol de Benito Perojo, rodat a l'Orplaca Films, de Barcelona.
8 d'agost. — "Extase", el tan discutit film de Gustav Machaty, de l'ElektaFilm, de Praga, i "LitIle Women", de
la Radio Pictures Corporation de Nova
York,
9 d'agost. — Un fi lm que representara la India, el titol de la qual és encara desconegut. i "Death takes a Holyday". de la Paramount, d'Amèrica.
ro dagost. — Una pellicula francesa
i el film de City Humnia, de Budapest,
"Rakocz i march".
ir d'agost. — "White heat". de Seven, Seas Corporation, de Hollywood. i
una pellicula de Blok-Mutafilm. de Varsavia, "Wyrok Zycia".
12 d'agost . — Un film rus no destinat encara, i la producció d'InternaToniilm, de Zuric.
13 d'agost. — Un film francés i un
d'italià, no escollits.
14 d'agost. — "Flucktlinge", de la
U.F.A.. de Berlín, i un film espanyol,
tatnhe de Benito Perajo: "Susana tiene
un secreto".
15 d'agast. — "Wanaer Bar", una de
!es ¿arroces producciana musical de
Warner litros First National, i una proMicha danesa.
16 d'a jaras. — "Reka", sie l'Elekta
Filia. de Praga, i "Dead Water", prod'acció holandesa.
17 d'agost. — "alistery Liner", film
de Monogram Pictures. de Nova York.
i uIt film francas no destinas.
18 d'agost. — "Die finanzen des gross
Herzogs". d'Alemania, i "Bló5S0iTI Time", de la British International Pictures, de Londres.
II) d'agos t. — "The uorld maveson",
de Fox Film d'Amèrica. ¡ un film rus.
d'agnst. — "Petterson und Bendel ", d'Aktiebolaset Wive, d'Estocolm, ;
"Zen Spieva", de Karel Plicka, de
Praga.
21 d'agost. — La produció de London

Filma "The private lije of Don Juan"
¡ "Wienice Gronde", documental del
productor independent holandès Joris
Ivens.
22 d'agost. — "Benvenuto Cellini",
la United Artiats d'Afrenta. i "Deutschland zwischen gesten/ und heute" ("L'Alemanya d'ahir i d'avui"), de Bosse.
Film , de Berlín.
23 dagost. — "Die Weisse majestat",
de Stiissa, ¡ un film italiä a destinar.
24 d'agost. — "Man of Aran". de
la liain-borough Pictures. de Londres,
i "Viva Villa!", producció Metro
GAdwyn Mayer d'Amèrica.
Sabem també que les nostres entitats
de Cinema Amateur, la Secció de Cinema del C. E. de C., i la Federació
Catalana de Cinema Amateur trametran
a aquest concurs alguns films. El Comité de Cinema de la Generalitat de Catalunya té cura, actualment, de fer la
selecció que en, ha e representar. De
moment, podem assegurar que intim
molta mas confiança en la nostra 'representada, amateur que en les prolessionals.
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El Cinema
El programa de projeccions
de la Segona Exposició Internacional d'Art Cinematogràfic
La projecció dels filma presentats en
aquesta competició tindrà lloc de lt al
24 d'agos t, a l'Hotel Excelsior de 1,ido
(Venecia), Tots els filtras seran proaectats en versió original. Abans, pera), de
la prnjeccia, per mitja d'un altaveu s'explicará l'orientada del contingut del film
per tal de facilitar-ne la comprensia.
L'ordre de projecció sala establert
alai:
d'agost. — "L'orage datis les tatroe",
documental txecoslovac editat per l'Institut Masaryk per a l'educació popular
racte, de
de Praga. "Studio 8", film abst
curt metratge, de l'Oskar Fischinger.
de Berlín. "Short", un altre film curt,
de la Grierson, de Londres. "France Actualités" presentará per compte de la

misteri!

arner

Revelat per LEON SEE manager qne fou de l'ex-campió del mó n
LA PUBLICITAT, que garante':
l'absoluta autenticitat d'aquest reportatge, deixa a l'entere responsabilitat
de Lion Sie lea repercussions que
pugui tenir el que Id revela «mema
que les apreciadoras 1 conseqüències
que en dedueix el un autor.

Reaum del fraément
publican diunientle
Conté els relats dels contbats
tuats per Carnera amb un adversari massa conscienciós i amb Maloney, tiltra
uns inciden!: ocorrequis entre Carpiera
i la Federació Italiana de Rosa.
El primer se celebra en 101 Estat de
I'Oest. Era truca: L'adversari del gegant és home potent i un encoisador

formidable.

Vaig acceptar, dones, el parell més de la rerenja, Primo, a conseqüensa
gran de guants espanyols per evitar so- dun accident, es fractura dues costek

ta discussió. D'amagat deis dirigents i aquesta doble fractura encara li ea
catalans vaig tenir la pensada de fer, extremadament doloros
a aamdobello:a.doeebt
s. rlitcnoge.
i z

amb la nieva estilográfica, un petit se-

bat.

nyal de tinta a l'interior del puna, de
cada un dels dos guants.
Arriba el dia del combato L'immens
estadi vessava. Mes de ¡o mil espectadors, xovinistes com els espanyols saben ésser-lio, havien vingut a aplaudir
el popular i coratjós Paulino.
Primo acabava de preparar-se a la
seca llotja , quan un dels comissaris de
la Federada ens portä els guants. Carurna provi de posar-se'ls; impossible.
Erael parell més petit que el mateix
president havia reconegut com inservible. Davant la mema negativa formal
d'acceptar-los, el president en persona
irrompé a la nostra llotja.
—Senyor president — vaig dir-li, ando
hi ha hagut un
la major gentilesa
error; es l'altre parell de guants que
harem acceptat de coma acord.
—Dones jo us dic que es aquest parda
—Us equivoquen, senyor president, i
us ho puc demostrar, perque he fet un
senyal amb tinta a l'interior dels guants
que ram acceptar.
—Jo no he de discutir amb vas — en)
replica l'altre amb tota la mala le —,
a us posareu aquests guantso no hi
batirá combas.
Amen home no ern coneixia gens.
—Ja us poden tornar a vestir — vaig
dir tranquiliament a Primo —; no hi
ha combas.
I Primo, sempre chaca i confiat en
el nuca crimen, es posa de seguida a
cordar-se les &eles monumentals sabates de carrer.
EI president català estava sense es-

Una regada mis, Primo dona pro,
da
n valor remarcable, perque , tot i
cnaedtaammotvilmaendtecliisióer
en
,

—Hacines d'encaixar un cop clur,
catire le. o.
—13é,
El combaf tse havia de durar mil que
tres o quatre reprraes.
Carnera e u a r a d sil nrcr(ut. El negro continua combatent i sontrient. Carnera hi torna, amh el ntateix resultat.
Léon Sée hagué de fer-ii un senval
amb el ce% i aleshores aquell In caure
a la lona tel compte.
--iPer qué no lira ano! a ferro més
o-Ha/ — ii digné el manager.
—Fin creia que 170 mierra a feas.
L'Irnme Tu valer guanyar honrada"test e ls diners que li havien estat oferto
ter cleisar-se bisar k.
El ermihat Carnera - 3faleney ja fou
una altra rosa. lion Sée mierda que
gimes( darrer podia isser bah!, prr (TU.
—Pecó que feu? — pregunta a CuCarnero. ¡a que no ter k , o. , pe r almea
Sentid ef, rnmple que es !n'Aova (91 de- nera.
cadhe¡q Fu, ,teete. tal ceta lumia tre—Ja ho veien, em vesteixo. Diuen
vis!, el nunnve). T'Arbitre oficial. terd. que no hi ha combas.
de lo FederarfA iccl1/ dona vencedor
—-Seren desqualificat, suspès — cri-

Malees:c.

q

cara més gran, ja que, com si diguess
n o havia pogut
nugt ee n turrian a sye
ri
Després
de victätzu
sense importancia i sense h istaria se,
tra Pad Redmon, Umberto Tarrha
Rud Gorman, Knute Hamsen, Rabea
to Roberti i De Carlos. Igualment, da
victòries molt mes importants casar%
King Levinsky i Campolo.
Havia passat aproximadamem
any, és a dir, que en feia tres 1,a

Primo hoxava, i s'acostava el scu sena
Deixant-lo combatre amb bornes d. a
classe de Levinsky i Carpo-lo,
Va per ; rime:
o
va. Com sha visa els calcule no
vien tallas, i el gegant ¡talla piasaa
amb exit alta que podria dita ne el
"doctorat en boas".
Ahans de contar detalladameat In»
Hl:sedes del primer combas Carnea
Sharkev, s'imperen signos mas saa.,
ele combas que oposá l'italiä a Leviaile,
perquè aqueas mata s'acaba amb una
aident no gens banal.
•

Detinguts a Chicago
Era ilesprés del primer combat colar
King Levinsky. Ros lu y em hagas ta
detentar tan sovint contra para,itt
tota mena, ens haviem vist les lascan
retingudes tense cap raó en autes cra.
simas, que, instruns per l'eszacrilisas,
ha iem delegas la part de la 'lastra Seo.
aa per aqueas combas a mana d uaa lere
periona, convençuts qua alai ira
•
tialitzariem totes les maquancicris erra
tuals. Aixô ens hacia anat It; anteri,t.
ment, i teniein les nostres rucos per
creure'ns en perfeeta segueztat.
Pena si a Maga' no li és Perfile s dieliaran la llei, éa molt dificil de cene.
xer tutea les Uds, porqué a Aaarsa
varien d'un Estas a l'altre. Confest
qua ignorava les lleis de l'Estat
nois.
Primo, dones, que acabaea debtri:
tina gran v ictoria durament distrata:s
• l'Estadi de Chicago, contra un adrasari de gran classe, Leainsky, teman
a la seva llotja plena de perudune,
trabarais i admiradors.
Quart repórter bagre eagut el seu interna, i bague estima
l'altim Ilampec de magnesi, ame; cerca
ear a fer evacuar la llotja, perve Genera es pegues vestir. la ha:ia ea
pes cap a fora la majoria deis intrvr
amb aquella energia i aquella cc,paee
aupara nue s'adquireix rapidamerit as
Estar, Unita, 1 no em mancara sinó
aliar quatre home s . Enspenala
mer cap a la porta, quan vaig adorarme que oposava una resistencia humeada servida per un vigor superior al
terne mitja.
Anava a apealar al refa re decisiu
gegant. quan el recalcitrad t m'enseaa
a la gira de l'americana l'ensenya,
:a coneixia massa bé, dets detaaaus
segureta t.
—A poc a poc, corvan/ —
guié —; veig que no us adoren ex
us traben arrestat, igualtat que el caeIre arniguet Frican.
De nionent vaig creure que es tras.
taca d'una broma. perö avitt ein raus
liasen de retre 3 l ' eVidenCia. Llame
portaa tina odre de detenció, i ell
seus tres collegues tenien l'encarne de
conduir-nos, el raeu fau. rain i jo, a Itc:
segur, fins al dia mes o menys Ilusa
oc hauríem de presentar-nos clavad
jutge a respondre d'un delicte
m'era molt dificil d'imaginar.
El detectiu. que sernblara el cap e
destacament tingué la bondat
car-me que hacia estat presentada ra
deseando de seerestament contra la t'a
tra guatitas d'estrangers, a exigir a
nostra detenció preventiva.
La cosa no prometia ésser diver3
Ja m'imaginava la cara de Cantera 4.t'
gat a passar moltes regules 24 h,"5
en un r.egre calabós, en lloc de la stz--1ttiosa habitada) que ens esperava
Sherman Hotel.
Afortunadame nt, jo tenia una tea
d'experiènc ia d'America, i sabia que
problemes mas complicara molt
s'iii arrangen acab dues senzilles
raules:

aä l'espanyol.
dies destrés del din earnbel Cae—Molt lid — vaig fer jo —; ja hi
erra se n'ami n flulita. Bou No ti e r estein acostumats. Estem desqualliicats
h d, Tui Federaciel Italiana de Rosa el-ri a tot el mara i només ens faltara éssercosí a ficades. Ara ter It//a cesa, ara ter ne a Espanya. Aixi la coliecció será
una filtra. IN era posar-li paranys. i completa.
destrés ifoquests imfesar-li multes, fin:
El president se n'ana esverat. Setanal Imnf d'arribar a exigir-li el raga- ta mil espectadora amb l'esperit excimeut 4n•• .feia.nn la M g !n'es, L'S 0101.5 re- tat per la revolució recent, haurien es4,¡¡ finalment a 42.nrin. essenl-tie papa- tas encisats de poder calar tac a l'Estadas 23.0no ter Cantera, i frs 17.000 d' pels quatre costats. L'arganitzador,
restan!: ter Léon Sé'.
Jeff Dickson, vingue cnrrents. El raig
posar al corrent de la situació.
—Teniu tota la nao — ein digne
pera feu-nie el favor, poaeu-vas al meu
les despeses en que m'he
La Federació Catalana de dar, penseu en
ficat, en la mel a reputadas dorganitzador
;
aisló
seria
la ruina per a mi.
Boxa es burla descarada- —Per complau-re-us
— vaig respondre —, Primo baxara, pera amb una
ment dels Reglaments condicia sine qua non. i és que el President de la Federada espanyola cm
El combas a arnera - Paulina foil de signara per endavant una carta en la
bona le, és a dir, que ens havia de pro- anal reconeixerà haz er infringit reineporcianar tots els disgustos possibles per táriament els reglaments internacionols
part de la Federada local,
i imposat a Cansera uns guants que pelaespai em manca per descriure les sen quatre unces.
peripècies de l'encontre, detalls altrahelio' it or no!, conservo precioment cense interés, posat que Carnera, sament aqueas doctunent únic gel qual
molt més cientific que el sen adversa- un president de Federació reconeix la
ri, obtingué una victòria mes fácil per seva mala fe i una violada voluntaria
punts, sense gairebé essen tocas una so- dels reglamenta pugilistics.
El mis cómic de la 'Usuaria is que no
la vegada.
(ni calchien pagines aneares per re- fou la Federada) qui ens desqualifica.
latar les molisties que em sortiren al sitió que vaig ésser jo qui va presentar
pas abans del combas i que d'altra ban- una reclamació en regla a la Internada no eren imputables en cap sentit cional Boxing Union, reclamada que
a l'organitzador ni als poden dirigents: la Federació italiana no pogué deixar
la revolució que es clata a Barcelona d'avalar i en conseqbencia la Federada
uns quants dies abans de la nostra ar- Catalana rebé una severa amonestacia.
ribada i que ens obliga a recalar el Per una vegada, almenys, els papera
combat de vuit dies, les carregues de s'havien canviat.
la policia, els treta al carnet que convertien en perilloses totes les sortides.
La caravana passa
Seria exageras per part mesa d'impuque
El
combat
que Carrera acabara de
fet
al
molèsties
totes
aquestes
tar
encara una altra Negada m'apartava de fer amb Paulino m'havia demostrat un
la nieva IMia formal de conducta, del gran progrés en Primo. Feia dos anys
principi de la Idea, per entaular un que boxava cense hacer estat mai en
peral, sense que mai un cop asir llaamibas sincer.
Pera per no quedar enrera en mes- gues ferit o estabornit. i en aquestes
pocondicions tuja pogut adquirir mes exquineria en relació amb els altres
den dirigents, la Federada' Catalana periencia, mes ciencia i mes classicisde boca trobl opaca de jugar-nos un que els malora pugilistes no n'adquireixen en tres o n uatre an alalgunes belles passades inedites.
Altrament, la sera educada pugilisti1,1 era dificil d'escamotejar-n os la deMalaca hacia estat objecte de les meves
de
l'aier
a,
perque,
després
:laj
ney, havia juras in acceptar mai mes atencions incessants. Cada dia assistia
Oil jutge únic. Hacia exigit, dones, que personalment al seu entrenament, resla decisió Los donada per un trimvurat: tificant-li la més petisa posició defectuosa, nuitant amb incansable energia conun espanyol, un italiä i un francesa
Vaig ier molt be, perquè, tot i que tra el mes petit defalliment, el mes pesis
defecte en la seva guardia, en la
Cunera baria guanyat de sobres tots
eis rounds. cense excepció, el ¡tutee es- a p alea!) del ces i particularbent en la
panyol declara fredarnent Paulino ven- ciencia primordial de la defensiva.
mnchf
Ze•
D'aleshores endavant, eta termes de
cedor. Aixia no tenia importancia; ja
He de ier honor als meus quatre
que
pel
que
toca
a
la
defensiva,
el
mato esperara, i la maniobra havia es- dir
tectius confessant que la Cosa fou
tat neutralitzada per endavant. Com era gegant havia ossolit la perteccia. El menys fácil del que io esperava.
just, els altres dos arbitres declararen seu esquerre rto podia millorar gaire
No eren pan uns mals subjectes,
Camera vencedor, i, naturalment, la mis. Restara aolament el seu dret, que N') es ven que liur responsabilitat
no
marxava
prou,
excepte
si
engegava
real. Si ens escapavem de Itur
majoria decidí.
Pera hens aquí la pausada inqualifi- un uppercut, Oil dels seus cops favo- ala i sortiem de l'Estat d'Illinois. la rasrita.
cable que ens van fer:
tra fugida els cnstaria cara. Mai i tat
El mornent no era Iluny de poder-to no foren pas intractables.
Tal com he dit abans, Cantera per
als seus combata no podia utiltzar sine, deixar volar arnh les seres primies ales,
En un mot, la qüestió ens casta de
dir,
guants a la seca mida, fahricats ex- de deixar-lo combatre amb els seus pro- monent 29 dòlars per barba, és a
pressament. Jo sempre en portara uns pis mitjans, posat que el periode peri- en centenar de dalars, mitjança nt el,
quants parells a la maleta, i encara que !Iba !mala passat definitivament.
['mis fórem autoritzats a pasear la ed
tenia el dret de fer fabricar aquests
Encara un any o dos de combata con- al nostre hotel, peró amb la cendicio
guants amb el pes reglamentari de Sis tra adversaria facas, després, de mica que estarient continuament sota la mé,
unces, estipulat pelar eglaments inter- en IlliCa, arnb altres de mas experi- estreta vigilancia.
nacionals, per un escrUpol excessiu, els mentats, i el problema quedaria resolt
Primo puja en un taxi arnh dos del,
de Carnera sempre feien de set a vuit definitivament. Carrera seria campió del (Irteetius, i jo en un altre arub els alunces, a igualtat d'encoixinat. Penó la mana
tres dos.
D'ara endavant, anara a consagrar
Federació Catalana de boxa, per la seA l'hotel, ele nostres geatre ellar"
ra banda, també baria fet fabrica r pel totes les nueves atencions a aquest se- dians s'installaren al saló que comuna
parells
dos
carrera.
seva
la
habitual
gona
part
de
proveidor
ca . i amb la cambra de Primo per val
quanta que pesaven unes den unces, un
Després del mata mil anula Paulino, banda i amh la nieva per l'altra, sal3
dels guata pocha altar. mentre que l'al- després d'un o dos combata sense his- tel ritual era toreas de passar per sentre, massa petit. impedia Carnera de tòria a .Anglaterra, a comeneaments de tir de Ilabitació.
cloure el puny. Lt igilia del combat, al l'any 1931, tornävem als Estats Units.
De moment, igual que liaciem fet en
local de la Federada, el president ens
demani que ens emprovéssim els guante retada amb Diener, es tractava de' constatar
fiu
Primo
el.
borrar la desfeta tan injusta davant
que proposava
El text d'aquest reportatge ha estat
jue un dels dos parells, encara que exa- Malone a Boston. Carnera, dones, s'en- escrit en francés per Leort Sée i tra•
geradament encoixinat, be o tnalament cara una altra vegada amb el seit se- duit per Enriqueta Manye.
podia servir, perh l'altre parell li es- dient vencedor, perra aquesta vegada en
Copyright tip Opera Mund) i LA PUtrenyia dolorosament el puny i perilla- 1121 altre Estas, a Miami (Florida). Mava tIc fer-se mal en pegar. Jo vaig buey, decididament, ens duia la malas- 11 LICITA T.
(Seauira)
presentar a la Comissió un del % meus truganaa, perque tres setmanes abans
parells de guants mes que reglamentag•ttante
pes,
passava
clel
que
pomat
ria,
Contra els mals d'estómac, fetge, intestins,
que havien estat acceptats acuse cap obiecció a Europa i Amirica. Mels van
estrenyiment
nehtitjar categaticament. oJ sabia proa
fié que Primo no pegava pros fort per
posar fora de comhat el dur Pautinn, i
releva convençut que, fuss el mis irse el
pf§ dele guante, la decisió no podia deixar d'iseer favorable al meu poidain.
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d'Eapanya

»emula s'expansionen L'aplicad() de la
Advoca per la unió de tots els A Burgos, ataquen Catalunya i ele Govarria repu- Reforma Agra r 1 a La força pública toragita eis obrers
mitjà de gasos
blicana, i, a filia, anuncien l'arribada de "Juan
El As
' euro del

aenyor Martínez Barrio

EI g oofnete

Els

111

republicans

el Navegante"

dels soterranis per
lacrimògens

Madrid, 23. — Ha celebret una
nova stessi6 la Comissió
nent Agrícola i Social del le ossell Executiu de Elnstitue de
Reforma Agraria, sota la preelMadrid, 23. — Acabarles de tocar anys, doMciliat al cantee d'Amarosi
denota de l'enginyer inspector les dotze del metí d'ahir, diumenge, Vallejo, núm, sl. que es va produje
Cuevas.
senyor
de Monta,
i no obstant aoven -st retirat a des- Ileus contusions al naos ea tosan ama
Primerament es tractis de la cansar a dos quarts de. vua del ma- una fusta, buscant la sortida <Ton non.
despatx De debilitat g eneral 1 s i ta/a lomes <l'al'
propuesta d'aplicació de la !Mea tele mata aa acuda al ecuSegaretat
toxiaacia, van rebre assis` e encia Pasde
"Remira Alta", del terina muni- de la Direcció General
Policia,
senyor cual arcia Marco, de 33 anys, que
el
cap
superior
de
cipal de Villanueva del Fresno
al carrer d'Oriente, narra 5, i
Castellanos.
(Badajoz), de 1.0 (1 4 heetes ees, alufica
immediatament ha rebut ela redae• Valentí del Olmo Varela, de 29 anYe,
ncaudue
dAlia,
propletat del
tors, als quals ha donat lea darreres habitant al passeig de les Del:cies.
tada per l'Institut el 28 (Filetes:. noticies del servei realitzat per la po- nútn. 38. Tots elle en estat seasfactori
licia per a desallotjar els soterranis van passar als seus resatetius donde 1933.
S'es:ora. assentar-hi 490 carn- del Banc d'Espanya, on slavien reDETALLS DELS FETS
perols del crup a), del Cros; fugiat des de icia quatre dies notaFou a les 440 de la matinada que
de les obres que alli
51 del crup c) del Cena, 1 iu del brosos operaris
realitzan, i tenen una reclamada les iorces d'asna, equipades amb gagrup el). Els esmentats campe- es
sos lacrimògens, començaren d'utilitcontra els contractistes.
veis pertanyen al cens de Higue—Podeu assegurar— ha dit el cap zar-lo als pous del Banc d'Espanya.

Burgos 23. — Se celebri un mitin del poder, i diu que aquests homes de.
esser desacates, puse
de Renovación Enreja:da al Teatre mostren no sala
mostrar contra ella.
Principal. Feren ún de la panul* eta que l'opinió
que
'enyeses Albihana, Goicoechea, Valle. Dóna un visca Espanya, i diu en
llano, Calvo Sotelo, Mauri (Honora) acaba amb aquest viscavatenint
altre
un
ell
n'hi
que
ami)
Inicias els discursos el doctor Al- compte
bihana, el qual digue que els diputats que tots desitgen donar.
El senyor Serrano Jover diu que la
de Renovación Española no han fet
allh dels altres diputats per Burgos, Constituci6 que actualment regeix a
es contraria a les seves traEspanya
electora
panque traicionaren els seus
.eagienaris gallees.
sant-se • l'enemie j abandonant la dicion g . Ara es parla d'un moviment
restaurador
de la tercera república.
liuda per tal de participar en el boti.
senyer Blasco Garzón tinLa República és el pacte de Sant
L'ex-conste de Vallellano islandesa
ea fra g ee d'elogi per al senyor
que Renovación Espita/ola feia un arte Sebastiä i la negacies de la pitria. La
ttartinez Barrio j expose els pesde presencia a Burgos, pera sense so monarquia Es la continuació dele des• elele del partit republicit naide guerra contra els que toren els seas tina històries de la noma pàtria.
re! demeerata.
aliats en n la Baila electoral. Estem Aquests noma ea poden ¡conseguir
CninpeM
l'alTurres
benycr
El
unas als elements d'Ac c i ó Popular, amb la monarquia, pule que tot
mateixes
consideen
les
hunde
als nacionaistes i sobretot als tradi- tre está enverinat pel marxisene i la
cionalistet, deis quita ens semita ger- Maçoneria.
rehol le dels oreders anteriore.
El senyor Calvo Sotelo elogia etc. ras de Vargas (Badajoz).
senyor Martínez Barrio per,mana.
superior — que el servei, no obstant
El comandant de les torees d'As31
A continuació s'estudie l'alai- la seva delicadesa, s'ha portal a cap salt, senyor Pérez Maestre, abans
Estern units en la lluita contra mar- titud de Burgos en lea eleccions del
nuncie. el seu anuncia' titecure,
revolucionaria.
avaneos
als
oposant-se
de
part
cacle
de
la
finca
"Pepino",
del
sepulsanear
el
mona
sense
la
menor
violencia
per
aisles i
sense
d'acudir ais gasos, parid amb el,
que era eeperat arnb expecteeie.
En les del 1933 no es Va tractar del terme de Vilaseco de los lleves la força pública. Ja sabia jo que obrers que hi havia a l'interior, ea
cre del Cid, sind amb el desig que
el'eresto voealtres—comenel
reeperit d'aquest aparegui el dia no problema hei regirse pera lame contra
(Salamanca). Despees d'iunPlie aixe era el que havia de succeir, pero nombre de 238, i ele expon? Com era
ze dient — ama una preocupació
ilunyi en qui Joan III "El Nave- 'reclame. contra el marxisme, contra el deliberació s'acord à eplicer-la per a mejor tranquillitat me y a, vaig
llur intent. Els invita a tore
prefunda, perque cal que les pavingui a cenyir sobre els seus separatisme i contra l'arxiparlamenta- als l'iris de la Reforma Meterla, acudir des del primer moment al lloc tir, tot prometent-los que no ea prengante'
tot s'ha desen- dria cap mesura que pegues perjutenles apareixen nee e d'artifieie,
dels
esdeveniments,
i
polea la corona imperial d'Espanya, risme. Es va votar contra el laicisme i el
anda el que desposa la
que les idesee eiguin rieres i que governen tenen nissaga republi- iota el grandiós creuer d'aquesta me- marxisme i contra les essincies de la Re- d'acord apartat a), havent de rotcant de la manera que s'havia pre- dicar-los; pera que si es negaven a
vist, no obstant l'estat d'ercitació
es bueliii IR 111,11D. Parlo dayarlt c a na: pera governen presslenats ravellosa catedral de Burgos, que es pública. Esser antirepublice és ésser, ha- base 11,
Comunitat de violencia en que 5ortien a la super- sortir es veuria precisat a prenda
Ver estat, o disposar-se a essen mear- constiluir- se una
eetre per unta instants i deseas per les dretes, i el parta radical, única al tusen.
enèrgiques mesures.
seva
eeperper
a
la
camperols
ficie e l s obrers refugiats als solerFéu tis de la paraula a continuada/ quic.
per 11 Espanya, mian la veu
Davant la negativa deis obrers, la
que siseurnele la mexima responla
rank.
de
obra
aprofitament.
unitat
espanyola
is
de
la
DieLa
en
nom
i
joaquinet,
latee
Aureli
de
j
empre els gasos.. A tia
eteranitzi. i parlo en insteets
sabilitat en aquests moments, ta de Catalunya.
erMil
Les ordres rebudes de la superio- force pública
la
mor/argalia
es
treni
sense
es
concedí
un
mol/arme*
Finehnent
podels vous sofriren eavaiments alguna
eravel SE Lea meves paraules
e 'ha posat davant de tots ele
Ataca
els
bornes de la Generalitat 1 ca. La República ¡panela sota el signe i le 12.870 pessetes a la Cooperi- ritat eren que calla que els obrera- obrers per efecte dels gag os. En vista
pala
feridee,
den remoure unes
par til s republieans.
afirma que no pot portar-se la unitat del separatisme. La del 1873 pati el liva Obrera de Burgillos sea e. sortissin dels pous. Abans d'emplar debo.), un dels o bre r s que ja havia
que per primera Yegncia parle eta
Al Govern li manca autoritat económica sense la unitat politice.
cantonalisme i el conat d'Estat Casal?, tia), per a inteneifirarie de con- els gasos lacrimògens, s'arriba fin! sortit a l'exterior, provist d'una caparta
del
meva
eepararió
a les obies, seas feu veure la inutide la
"Parla del plet plantejat a Catalunya i l'actual ha conegut el ferment del se- ren a.
moral, j sense autoritat moral no
claraben
veis;
litat dels seas esforeos i la decjsió reta, beata al pou per tal de guiar
i
com
radi c al,
el Govern amb motiu de la Llei de Contractes Daratisme a Catalunya, la Generalitat de
gevernar.
Viu
ee
pot
sestee
el
relebrat
bis
Tambe
ile fer-Ios abandonar aquells 'loes. diversos guardies també amb caretcs
ment cera expertariet. y ull que erda una bandera por afortunada de Conreus, i assenyala les claudica- la qual engam a un Estat claudicant.
de l'Itie_ Tot fou perfectament inútil. Seas i procedir a l'extracció dele obrera
Govern.
al senyor Gil Robles, 1 diu Pie del Censell Executin
Alludeix
del
cions
i
covardies
nieva reteje quedi el:tremen t .
no te mes eme dos camine per
seta le donaren diversos terrninis, assegura- que havien perdut el coneixement. Ea
El senyor Honori Miura diti que ase adniira el Gil Robles que aa ac- tata le Referma Agreria,
dibuixada al servei d'Eepanye i a rontInuar: o realitzar una reren que sortia una comissió per a sortir un deis vaguistes, anomenat
senyor
Benayas.
del
del
1933.
preeideneta
al
to
de
novembre
/nonio-cm:les.
fins
tuar
ells
són
a
tatuar
en
de la Repúblicn. Ya g
parlamentar i no toa aixi. mateix Enric Liroz Ingoyen, soiri una ea:violenta o corrompre's 1
pressie
Feota
de
la
i
eprovarla
de
la
Dictaseu
patriotisme
i
el
d'Accie
el
Ungida
deia
dels
homes
Reconeix
Es
meu
el
/VI alta perquè es vegi
als o bre r s parapetats guda i es produi una ferida a una
degradarse com a gavernant.
dura i del rei que eren uns lladres. A Popular, pera creu equivocat el cana eteEtee anterior, s'ha acorde!. en vaig advertir
perelltelenl.
que sortissin ami) tota tren- cella.
S'ha d'aclarir Eatinosfern que Espanya, si se n'arta la monarquia per. que han segiat . Encara ens amenaça la primer llur, modificar la renda als pous que
demòcrata
s'exerciria cap repreno
radical
quillitat,
partit
el
Els obrera dels pous, en ocmpte de
apareix enrarida. i Riza nu pot que esta y ' fermada per una banda reforma agraria. el laicisme en la se- de la finca "Los tejuelos". pro- salia, i que tots, absolutament tots. procurar
sortir a l'exterior, babearen
una neceesitat dintre de les reafia rse amb la politice criquet que de 'ladres, que queda ara? El par- gona ensenyanat i altres perills. No san pielat que fou del dime de Lenta. se n'anirien sense mes ni més a Unes a una galeria inferior, on hi ha insWats d'Eepanyae
a tir radical, que esta integrat per re- tratan 15 l'aninistia i la llei de termes mi- situada en el tense municipal de domicilie No ern feren cas, i per tota tallats els transiormadors de llum
euport
de
prestar
segueix
se
En implantar-se la Repúbliee nqueet. elements enemics de la publictes histórica i Inste/tics. Hi ha nicipals.
(Sevilla), disposant contesta del primer soterrani, on es- Al primer obrer que puje. despees
Acaba dient que en l'assumpte catalä Marchena
l'ene, 1931 es deedibuixartei res República. Aquests eón tete que en aquest partit molts elements que
que han d'abo- taven refugiats a tras set o nou me- que els obrers s'hagueren amagat a
van pertànyer a la Dictadura. Peco!. hi ha hagan covardia per pan del Ge- que la quantitat
peritas politice que anaven a geaterren i que no deixen veure na aquest partit un fort partit de dre- vern i per part dels qui li presten su- nar els conreadors as da pes- tres de profunditat, se n'anaren als les galeries anteriors sea provei
c r e ar. t'era creada la dreta repous mes proinns de les obres, que na careta contra els gasos i baisci al
esperança en el cantil.
setee a7.308a'se.
tes. Ataca Gil Robles.
port.
publicana. que orientava el ce- cap
esta,/ a mes de 25.
pou per tal de parlamentar amb els
Corleen ha aprovat l'abOliCal establir un tecle de colee
Acaba referint-se al possible perill
El senyor Goiceechea ha fet el rein
fuele
N
s'agrupareu
Davant d'u/tiesta actitud va caldre
nyor Mauna;
dayant que els heme, del bienni s'apodera/ sum dels discursos.
rió de la prestació senyoria: que fer ús de les bombos de gasas lacri- seus companys.
1• es republicanas d'esquerra arte entre tots els republicana
A dos quarts de sis es pegué enEs mostra solidari atnb el arte ,'ha paga y a el poble de Earlete (So- mògens i el resultat no es va fer esla conducta
ele senyera Azalea, Dommea i el perill, puix amb
cendre els Ilums de les galeries apadit respecte al problema de Catalunya. raposea!.
tt 'ha densa mar
perar. Aviat van apareixer vuit o deu gats pels obrers.
elorden Ordax, el partit redi- dele severnante
crea
que
no
cal
particular
Sobre atetes(
l'eeralf republieb s'hagi
obrers. als quals es va fer objecte de
Es exclese de l'inventari
A les 5'35, els guatones d'assalt
me portent al seu davant el pa- ge a que
afegir res al que han dit els anteriors
finca "Valdehierro", situada a tota mena d'auxilis. De moment no tragneren dels pous cinc obrera senaletea de la Repeblira, den refrednt.
oraste/re.
star en van sortir ttnés. pera va ésser perper
(Ciieeres`,
aCjIleetre
en
Consuegra
veu
perill
es
El
mea
se coneixement. Moments despees
Analitza le s tres classes de separatsAlejandro Lerreux. len pattit
l'apartat c) de la q ue no trobaven la sortida dels
flegeteen
sortiren els So vaguisttes.
me: el relieibs, e laicisme. el de classes compresa en
!Mire de le política espenyota petilee noticies que es
pOlIC
va
mallar
el
fluit
ver
a
fugir
als
Llei.
Igualsnerst
sen
que ella
A les sis del mati ha Sortit Tobrer
i el marxi s ta. Centra aquests separatis- Base NI de la
one illuminava els baixos. Un con van
eauria estat perjudicial perior- rada Jiu, com aquesta
"Trabaeuerel qual ha
les
finques
plebismes cal emrrendre la 7114 gigorosa lilai- eeeleees
N'hi haria prou antb publieat que se cer c a un
p ortar alees, tots alhora van sorfir a Lluis Martinez Martnez,
du
Afee
Pedrosa
que ja no quedava ranga. a
crEspanya.
Aquest
criteri
declarat
la
per
al
be
enclavada
a
te" ,
d'ells
que,
a
causa
la
superficie.
alcas
le:testes (,:lees republicanes, que cit. per a trobar un ref.
(Ve de la primera tiqyiuq)
separatista sera vencut urde aviat o mis tteereres), "La Solana", "Riscal de tres dies de deilmi sortien marejats. excepció de tres o guatee obrers que
lergeix canviar de conducta
revelaven idees 1 mansos repui "Valle de Tejero", he feien ajudats pela auirdies d'asna. es mudaven de roba i es treien les caJa ho deia—aiegeix el miniatre que raed. Davant aquests tres separatismes del
blicans. Jr figurava en el partit per a tornar la centianea al pais.
opesem aquestes tres idees: en el reli- per no assolir els tltnits Hesite
ESreferencia
—en
la
iseva
La farea pública, apart dels auxilis retes utilitzades per a prestar alexia
que
a
dóna
aquesta
politio
un
borne
de
Jo
sóc
situació
t'radical, amb una
rió!, som catòlics; en el pollee, moneepresident
del
Consell
als obrers, va observar una als seas conmanys.
prestats
comunicació
al
la
Junta
Provincial
/tuerta
ha
de
liquidar
cap
Per
respena
panya
ne
y
per
alee
la
me
Orare 1
Comprovat que no hi havia cap mes
el senyor Corn panys. que con/ a re- gules, i en el so-rial, demòcrates. No
conducta dina de tots els elogis, no
sebilitat era mes gran. Jo vaig comete. Ne vaig prometre res presentant de l'Estet en la Genera- pretenem fer de la religió bandera de de reenientada provincia.
obrer als pous del lean:: d'Espanya,
Sisan ampliat les ocupacions obstant esser objecte per part
força pública ha donat per aeabatt
la
anunciar repetidament el verita- que no pegues complir. ele be fet atat de Catalunya. estudiaria amb el les nostres aspiracinns.
"01- quells de teta niena d'insults. No s'ha els seus treballs i
retint.
Es refereix a l'anide 26 de la Cons- leniporals de les finques
ble perill que la República poJia mes que governar en repulsare, i maajor zel possible els sugeeriments
de lamentar cap violencia. A alguns
agríenles:
anys
filas
a
sis
veite".
Els
incidents ocorreguts durant la
y
ergodel Poder central, i ami ve surceint. titució i diu que mentre subsisteixi aquest
obrers va caldee treure'ls a braços fine
t'erren era reeeiseie dele pa t tile aixi vaig poder evitar la
"Barriente",
nou
anys
agrícoles:
pública,
han estat
iroea
de
la
coacció
de
la
anide
na
l'herró
r
es
pot
anal
.
a
can
concordat
Es ciar que la Generalitat donara
les finestres, no obstant les seves prosepfsblicans. En aquest sentit nya del feixisme j
de poca importància, i mis que res
e Azoberin e . "Brogelein" i "Lla- testes. perq ue raire el asserentis.
torea de Llei a aquest Reglament en amh la Santa Seu.
\ele realitzar gestions i cotice dictadura alemanya.
d'actuar
per
hagut
Parlant dels agraria i ropulars agra- nos de Gerindote" (Toledo;, per ...a p estares que va mentir prop de els guàrdies han
done erniSIOSP5, que eren apees.
Si l' e conminen darrera els el momee ovortú. Aquest es el problema que el Govern ha d'enfocar ris. dia que els rot ocarrer alta del sis anys agrieoles mAs.
200
homes—diu
el senyor Muñoz a impedir que els curiosos impedissin
einperquè
republirans
per
tal
d'evitar
les
ebriapartit e
räries
pública, pula
q uan tingui al seu poder aquest Re. rat penat que soigud éste:* marnifer i
Seguidament s'ha traclat do la Castellano —vaie ordenar tres re q u i els treballa de la force
alune. Vaig fer més per la coli- prendrem ura batalla que alICIII clamen. i ja dic qua s'est à portent au. i després no negué sortir mes
dels obrers ha--sem,priatn/ que sala aglomerat una gran gentada,
de la finca
rerdia i vaig intervenir en lee a guanyar. perque (plan parli l'assum p te amb una gran mesura i que a la nft. N'oletees no podem telar siluacie finaneera
et/clavada en el mies pogut quedar privat de coneixe¿ES PRODUIRA UNA VAGA
difieultats amb que tapare el Espanya i digui que vol que es tacte exquisit. Aquest problema l'ha- ainb els partes de dretes une: relacions -Coto Redondo",
(Zamora). El ment. No hi havia la nalga als pous:
GENERAL?
eievern Azaiia. i cona a alejan- consolidi la República, aqueela vien enverinat les paraules de l'una i pre-electarals i unes mitres despees de terme ele Guarrate
volee convencer-me
vaig
p
era
encara
ha acordat Eacumulaeia ntes i vaig sollicitar el canelos de
A conseqüència de la vaga de braq
uacer vaig intervenir sempre per quedare consolidada. i guau Es - l'altra banda. Per aleó es va imposar le: decaerme Mantenim sempre un ma- Consell
deis enda rrerirnent s al capita l tre dels obrers que havien sarta. i ços caiguts declarada a les obres del
e‘iter aquestes eeeiseions. No ho panys ho torni adir de nou que- la tactica del silenci que tan excel- tea: criteri.
per amortitzar, deduint datqua a - aquests van bajear junt amb guardies Banc d'Espanya, al local social de la
talg fer per a salvar la nueva dare palesat que el que va entine lenta resultats ha donat i seguira
donant.
la suma el capital anual a rein- d'assalt, i després de recarrer tota la C. E. T. salan reunit significats eleuna
(lisia:tela,
sal.
sine
per
a
espensabil itat,
el 1 -M'abril no fou
Res p ecte a l'actitud de la Ceda
zona subterränia de les obre: van tor- ments directius i les diverses seccions
tegrar.
pelean-jata',
que
aar Espanya j la República.
sine im reegim
els agraris diem que el Govern ne
Sobre el (lente que tenen con_ nar afirmant que a babe no quedave del rail, de la construcció.
Melles veg ades PS diu que ele Lepanya no vol que torni.
Despees de Ilarga deliberada, s'aha cometen el Cartel, no traen raó.
tret amb l'Estat ele parcers t te tanga.
radies no tenen dret a deefigit—De foto el: o bre r s que als bajaos dopta l'acord que vagan al treball,
fi ha qui eres' que t les elles : a Mi st m'ocorre un raonament
(Avda
"Solosanclio"
la
time'
zar la eeve. fisonontia Iiisteriee esfere e del Poder tu ha difiesil- lògic: que tornin l'orada per pasiva.
reiugiats, tan sois tres han aviti, dilluns, tots els obrers, amb la
s'bri acerdat l'ampliació en !t; estaven
Si el Reglament confeccionat per la
bagut d'ésser assjsitits a la Casa de sola excepcia dels venien treaallant
en l'exercici del poder.
teta. Jo aje que les !sli p s estere,:
aessd'amorlitzar-la,
per
tal
anys
toca
en
Catalunya
inc
Socorsos. L'un, Enric Lozae, de 27 Os obres del Banc d'Espanya.
Perla de la justificacie de les del Poder retan aclarides je tete Generalitat de
Madrid, 23. — En el p
de rutilan' per a lielorminar la tineta
desercions politiquee i que la mena de mineries. Amb la unte res Cl! furs del Parlament tiPailVOI 13areelona, que te la emeepe"
al
capital
per
l arre- de reintegrament
tos jura
red preetira ha d'anteposaa-se a de tele nosaltres, en forma que s'atén estrietament als prece p
clics de la Constitució i l'Estatut, el leida a Madrid a les deu de la anserlització els interessos que
la raó teòrica i que els parlit.e cada perfil. conser v i la seva feen termes nit, ha arribat l'aventure!! que es deue.n.
resolt
quedarä
problema
ee deefiguten si en el podar no ancha, rodera ter reneixer la ¡I- que !linee podre protestar.
fa anomenar Boris I. A l'estacie
Han estat ineloees definitivas'ajusten a la realitat.
Respecte al procediment que ha
finques
Les idees no poden eervIr se- lusa', d'abril. elarlfne e Raerle fose m'emprar la eneralitat, aixa al nos- hi !savia els fotegrafs de tete els Inent a l'inventar' de denoFI senyor
diaria grefics de ;Madrid i ele subjectes a expropiarme les
lament per a conquistar el poés
prablema.
tre
jedici
no
en
acabar
el
i -cereal
nt nplauclit
der i usar d'aquest cem al loe Ilerstam e
Ha eabat dient el ministre q ue la periodistes de la premisa local i minades "Rapt)seease
en el t pusituades
Seil (pernee.
corresponsals
estraugers.
Blanquillo",
En
enal
hei
donara
forza
de
Generalitat
un bote de guerra.
caa
Acriba, Pi mIt lug ee celebra un Reglament. No cal tornar sabre l'as- trar el tren cul agulles ha baixat nur' municipal le Ceeeres, proJo ne era un imperient que em
a honor del senyar
presea-lis Con- Jet colee de tercera Boris, scam- pirtat de la senyora Camele Tel
brinque
en
un
dels
sumpte,
i
del
artes
deis
marge
peses al
Barrio, al qual assistiren telas de afinietres, sen ä eitudiat detim panyat dele dos agente que l'ha- jera de Izquierdo.
partit, per e era un tiome cunee- línea
gudament.
vien custrediat des de Barcelona
qüent amb les campanyes pite- nembreens comenenle.
I.ls periodistas esperaven que
sedes. Aixi les cosee, raig abanla vaga
batees d'un colee de primera,
denar el rninisteri de la Goverpitee el detracte. per no lernt' dieseid, i un altre dia, amb mella
¡ere , no pogue efectuar el viatge
pena, vaig abandonar el paetil
en primera.
radical. rancellent hora per Itera
A la secretaria de la Federada LaLa presencia de l'aventurer ha cal de l'Edificada han manifestat que
ele lugares crea le en 33 ent a.
aprofiteu l'experlencla dels denlas
tRú
elitista
gran
expeelaciö.
El
debaca
que
la
a
que
per?) creient
dis sabte es van fer gestions prop de les
lingut es ale bru. l'a abillat arel/ autoritats per tal que els obrer: que salaa'atit t pi 1 el reepecte, puto le
ien tancat als soterranis del Banc dlie- olti/r772/r
iterseiblica este en perill. illveall I fose 1 porta DIOn0Cle.
Imperase • espeny• de mbEle periodistes volien parlar panya fossin expulsats sense emprar mepenes Need-Amsneents.
!ervenir per tal de salvar-la. ele
Produeeld Hispeno• °arete
sures
de rigar. D'haver-hi victimes. es
ami) el detingut, ¡seres els policlea
ea eenerenia ei mete e lierri.
la vaga general.
s'exigir' Inés de mi, ¡ je no re
(11,P raeom P an a ave n l'apartaven derlararia
La g autoritats han aromes no emprar
&as informadors. No obstant,
".t va disposat a la rsonfurineat.
vialentes.
Desprée hem vist —
mesures
Osan [regla reflejar alguries fra- ha afegit el secretan — n luir 4 Ir,.
l'aeaternent d'ell que proseara,
sea umb el detingut, i Boris reha ~trina no abs
semi que el senl it de la ia •ya
' complete La forma de
limitat a dir:
treure dels {bou, els Orees Es masa/
e sponeebil il al davant el pa Is
brt.
Perno han reataras
altea
actitud.
D'asee
--EA
viatge
ha
estar
Els
treballadars
cruel.
eeeeigia !lila
\ rasieer el partit redice, dedonen que nO Ile pugaj dir res cap acte de sahotatge, i lumia estat preferible esperar que s'haguessin retut per
nada.
n:beata.
-Pe,.
Els fotògrafa han volgut tirar cansament.
Passats ele asertos d'eetiucig
Z:Seses. 7$105. 2:Jfm.
fem
.
rd
5.m.
lene
Ja na es va a la vaga general, tierque,
el
elgunee plaquete pere els agenta
e e alfe a políti c a. eIntentere
S.113
procediment.
aelhue
censurant
el
nte abarrleMent dele pregrainee
s'han cullovet claven' del detin/tense causar victimes. Qua nt a
perque gevernin lea dretes, aleja
per algun motlu preferelxen tote gut, linpedlut.ho. No obstine practicat
la situada d'aquests abrers en les abres,
ui put eeeer. Perque lee duele!
ylan el detingut sorna de les- cree que es podre resoldre he. L'as•
Lamió, j acompanyat dele agente sumpte s'ha de ventilar al jurat nasa.
feev erain eal IleinHat i sineeril ee i perque peériguin el Poder
nava a apelar un teme els fo- Un con mée qUede di manifest la In:•
eie
n
a
la
linea
itrudeixin
leguas han aconseguit tatue lantilitat dels nrocedimenis sipdiealistes
cal q ue
d'acció directa.
-17
-71
' r eal j que abans ele la Huila dilatiguee.
raen qua di el que aceeplen. Si
oLA GRAN MARCA NACIONAL
Boris s'ha dirigit als agents i mels~ineagaa~e~lee~.~,
Sri unes naves elecciones obtoentres- i st er-se amb Boris, el qual
ele ha (id'.
nen el trionnf j pnrten la benlere
--No hi ha hagut Inés remee ele ha donal comiste, en la forma
rep ublicana, tindran dret a 80Arempanyat dOls ¡solivies, el lii etnieguda, dele Sella prrIrmA
ernan
F it brica, Pillara 105 •107
dalingut ha d Stil etenluil a la di - p t i de la er n fit'lliariö Oil
Cal que entrin al cene ami
[Verdes General de, Segiteelal. defolia a lela dila drets.
Despahos, Vio Laltana. $7
Miel 1 faeln un acle de fe repta,
¡ t i a inProhatilement sera expulea
So li ha ores la
alee
dir
itinh
'Alean*. no aull
LeARCeLONA
gresent seguidament a un ca - d' Espantes un erm signin ultide
la
República
Mle el Gevern
mato alguna detalle Administralehne.
hagj d'estar adinere en unos
Ela perlodfstes han sconsegult tius.
ha
d'estar
en
. 4114
mano, perh

Cerunya, :23. — Al teatral
teselia de Gaetro se celebre un
eeing, en el qual fõu as de la
• raula }ex -preeident del Cene! eenynr Merttnez Berrio.
l • acte feu preeidit pel dirtat
;enyce Garete Ramos!, el quel
f e un breu dur a mese robe
.tte de rack i salude els

inane republicanas. car del contra jo ene pedem aixecar un die t
trobar- no e amb una dictadura o
amb una restaurada. La posició
del eenyor Gil Robles me es clara,
je que encara no ha fel declararle expreeszt de republicanieme.
No cal mete que veure l'ocorregut
arte la visita a Fontainebleau del
president de les Joventuts d'Aerió Popular, senyor Gil Robles;
seguir ele discursos que ha pronunciat el senyor Gil Roble., 1
secretari d'Aceite Popular, senyor
Selnuen. a Cartagena.
La República s'ha de governar
en republice. o sigui fent política
netament republicana. Nosaltres
no tenim estela de poder, sima
que velera laborar en suport dala
altrett partes republirens.
Avui ext .:dele un divorci ab ro litt entre els elements que ocupen el Poder i el país. Jo he de
reconeixer que ele hornee que
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Els Fets

Diversos

.24.1 dispensarj del Teulat fou
auxiliada Teresa Vinyes j Moles,
de 42 anys, amb domicili a la
barriada de Pequín, la qual presentara contusions de pronOstic
reservat per haver-li caigut al
dainunt la paret d'una barraca
en construcci& Fou portada a
l'Hospital de Sant Pau.
— Al Passeig de Maragall un
automòbil atropellä N'alero Marti, de cinc anys, amb domicili
carrer de l'Havana, 23, primer,
segona, i Ii produi diverses contusions ¡ commoció cerebral, de
pronòstic reservat. Després d'As_
ser auxiliat al dispensari d'Ilorta roa traslladat a l'Hospital de
Sant Pau.
— Diumenge, a les quatre de
la tarda, va apareixer surant sobre les aigües del mall da Balears el cadàver d'un borne. Fou
tret per uns carrabiners. Hi
acudi el jutge de guärdia, el
qual procedí a la identificació
del cadäver. Resultà ésser Pere
Marzal i Pinyol, de 40 anys, que
vivia al carrer del Baluard, de la
Barceloneta. Segons manifestaren els seus germans, Pare va
sortir de casa seva a les dues
per tal d'anar a treballar, i es
creuque la seva mort fou deguda
ä un accident casual, puix que
él mort no havia expressat
idees de suicidi. Per ordre del
jutge el cadàver fou trasIladat
al dipòsit judicial.
— En un magatzern propietat
de la Companyia de Transports
Vidua de Balaran, entraren Iladres i se n'emportaren diversos
efectes, l'import deis quals no es
pot precisar de moment.
— Jaume Codina i Arter ha
denunciat que, per tal de fer una
geatiaa va deixar tina bicicleta
seva davant el número 242 del
carrer de Balmes, i en anar-la
a cercar es trobà amb la desag, adable sorpresa que havia desaparegut.
— En ésser requerida ahir al
mati per un agent de la policia
urbana la venedora ambulant
Maria Tobat Mandua, de 20
anys, domiciliada al carear de
Vinarks, 63, primer, promogué un
eseändol. Fou condnida a la Dalegació del districte, on quedä
delinguda. El fet ocorregué davant el Mercat de la Boqueria.
— Per haver-se-li trencat un
càntir que portava . a la mit, a
conseqüència d'un cop que Ii donà
un auto particular, el vellet da
setanta anys Miguel Cartel, que
adu al carrer de Pallars, número 185, primer, resullä amb una

ferida cqntusa a la niä esquerra,
de le qual fou auxiliat al dispensari del Teulat. Després passà
al sen domicili.
— A Sant Andreu, al, xofer
Leonci Villalba, tres individus,
pistola en Y/A, li taren abandonar el cotxe 52943, i després de
deixar-lo IligaL a un arbre, desaparegueren amb el vellida.
L'auto fou trobat mes tard
carrer de la Indústria, prop de la
Clínica L'Aliança.
— A l'encreuament deis e.arrers de Castellvell i Coroleu, toparen l'auto particular 26799-14
i el taxi 20888-B. Arnbdós vellidas resultaren amb desperfectes.
A conseqüència de la topada hagueren d'ésser auxillats al dispensari de Sant Andreu, de diversas lesions i coluaios, els
ocupants del primer auto, Rainen
Nun i Valldeoriola, de 34 anys.
ansat, domiciliat al carrer de
Massot, 42. els seas fills Emitía Nun i Silges, de set anys;
Joan, de 'a-11U; Salvador, de quatre, ¡ la nena Dolors Molins
fiozz. d'onza, que habita al carral' de Massot, 46, primer, pastees de curats, passaren tols a
llore domicilis. •
— Al dispensari del Poble Non
fou asaislida Raída Martín, de
29 anys, la qual presentava diversas ferides al cap, de prontistic reservat, produides per la
vaina del Passatge Jorba, on
lambe habita la lesionada, Felisa
Fermi, de 44 anys. Aquest darrara fou detinguda per la policía.
— Ro g ar Puny, que habita al
carrer de l'Arc del Teatre,
presentat una denúncia con t i a
un individu amb el qual vivia
maritalment, i que ha de.sapategut emportant -sen joies per valor de 3.500 pessetes.
mercat del Ninot, la venadara ambulant Isabel Hebra,
de trenta-quatre anys, va armar
un escàndol en insolentar-te
conti • a uns agents de l'autorital
municipal. Fon detinguda i posada a disposició de la policia.
— Al mercat de Santa Caterina promogué un escändel Gabriel Vert i Armengol, de trentados anys, el qual s'insolantit
contra un sergent de la polit
urbana. L'avalotador fou dalia.Sut•
— Aliir al 'naif, a l'Avinguda
d'Icäria, tres individus armats
pistolas s'apoderaren de l'autotaxi 48730 ¡ desaparegueren räpidarnent. Al cap d'unes guantes
hores després el cotxe fou trobat abandonat a Montjuïc.
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d'Automdils

Els afectats visiten el
Sr. Companys
Els Consells • directius de la
Federad() Industrial d'AutoTranapotts de Catalunya i la
Cambra de l'Autotnebil de Catalunya, presidits, respectivanient.
pels senyors Jarana Estaper
Pagés i Amat Casajoana, han
visitat el president de la Generalitat per parlar-li de la disposició dirtada zulú) data del 22 de
juny proppassat referent al fitxer-rogIstre • d'automòbils de la
Comissaria General d'Ordre Públic i les Comissaries Delegadas.
El sensor Estaper, en nom
deis visitaras, ha interessat que
l'esmentada disposicid s'execuli
coneadint als automobilistes les
màximes facilitats i alhora les
ni ínitnes molestias possibles, sollicitara determinarles modificacions en la forma de practicar la
inseripeiú al di' filxer, acuse que
aquestes modificacions puguin
redundar en perjudici de l'exactitud de lotes aquellas dades que
Eautorilat Itagi de coneixer constantment i oforint, ensems, el
coneurs de les esmentades entilats par tal de donar mes eficàcia al registre, st així es cregués convenient.
El senyor Companys raspóngué amablement als comissionats que estudiarla amb afecte
les suggestions que se h feien
pea veure si podrien ésser complagu ts els anhels que se im exposaven, j que per la seva part
es prendria interés a resoldre
satisfacläriament l'assuitiple.
Els visitants sortiren incite
complaguts de l'entrevista, cona
lambe del resultat que puguin
assolir Ilurs gestions prop del
sensor president.

ADVERTIMENT
Advertim a les persones a les
quals interesal la publicació immediata de les notes que ens envien que els originals han de dirigir-se tots a la Redacció. Corta
Catalanes, 589, ter eta, abans
de les nou del vespr t. Els que
ens arribin mis tara d'aquesta
hora o vago: adreçats a la impremta
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TARRAGONA

el qual canta escollides peces a l'Ajuntament. A la tarda els excurs16,
Retorn' a Madrid :: Homenatge. nistes visitaren la ciutat, i a la nit
donaren un concert al local de l'OrEls catedràtics de la Normal :: Les feó Tarragoni.
autoritats d'Ulldecona
—Es troba en aquesta ciutat. Per
Tarragona, 23. — Han tornat a tal de fer una visita d'inspecció al
Madrid els senyors Saborit, Dr. Val- Pòsit Maritim, el secretari de l'Inscárcel i Pene Roy, els quals vingue- titut social de la Marina, senyor Egocheaga.
ren a la nostra ciutat en q ualitat d'a—Tal cona anunciar-cm, diumenge
acompanyants de la colònia escolar
llagué lloc en aquesta cidtat l'acre
madrilenya. Han estat acomiadats per de
lliurament del Laboratori de la
les autoritats.
Duana, installat per la Junta de vi—A Altafulla, al.ir al vespre, es gilancia del Port; se celebraren els
va declarar un incendi en un bosc.
Queda destruit en una gran propon consegüents artes. En el moment del
lliurament feren ús de la paraula els
cid. Horn ignora els danys causats. senyors López, Tarivó„ Berenguer i
—Dema passat, els obrera i cm- Pujol i Font.
pleats de la Junta d'Obres del Port
—Movinicm del Port. — Vaixells
dedicaran un homenatge al que foil
fins fa poc Ilur director tècnic, l'en- entrats: ”Gurnersindo Junquera'', d'Asiles: -Navemar“, de Barcelona. Sorginyer Francesa Gómez Membrillelides: "Fernando L. de Ibarra", cap
ra, actualment jubilat,
a Gijon; "Navemar -, cap a Valen—Flan visitat el senyor Pujol i cia. — C.
Fout els. catedràtics de la Normal senyors Sancho Noguera i Perdió, Si
be no sha donat cap referencia oficial de la visita, sembla que ha estat
motivada per la campanya de premsa L'abandonament del Dispensari Municontra la dita Escota, a causa de cipal :: Accident d'automòbil :: Minisl'actitud adoptada per alguns profes- tre de la República a S'Agaró :: Insors contra l'esperit d'autonornia de candi a Figueres u Novas diversas
Catalunya.
Girona, 23. — Ahir, entre vuit i neu
—El senyor Pujol i Font Ita cridat
vesure, un automòbil particular
el delegat d'Grdre PUblic i l'alcalde del
p orta al Dispensad Municipal, un hei el tinent de la guardia civil d'Un- me que havia trobat estirar a la
decona, els quals es troben a Tarrago- carretera i que suposava havia estat
na. La crida obeeix a uns aldarulls atropellat per un altre vehicle. Al
que es promogueren darrerament du- Dis p ensad no hi Savia ni metge ni
rant el curs d'una sessió darien vracticant, la qual cesa iéu q ue el
Ajuntament.
r mit fos traslladat ä l'Hospital. La
—EI cotxe de la matrícula de Bar- %actinia s'anomena Salvi Jordà, de /7
celona núm. 54.634, a la carretera ele anys, de Sant Julia. de Ramis. A q ueoBarcelona, es va despistar i queda ca dades les sabem p er la doctrinendestroeat. Els MIS ocupants han re- tació que se li trobà. ja Que encara
sultat amb ferides de pronóstic re- no ha nog ut p restar declarad& Preservat.
senta una ferida frontal , amb forta
El cotxe és propietat de Joan Mes- comtnoció cerebral, de pronòstic gratres Riba.
vissim. Es lamentable que el Dispen—Diumenge, a les nou del mati, a sad Municipal de Girona no serveix:
Salou es declaró tun incendi qu e dará per a res.
— Den/a, rEmarts i dimecres, la
fins a les sis de la tarda. El foc va
prendre gran increment i es enma- companyia Xirgu-Borrás. actuará al
Teatre Albeniz.
ren dos quilrnetres de bosc.
— Alen, a lcs deu del =tí, a la
L'alcaldia feu un pregO, i tot el poble, tense distinci.'., acudí per tal de -arretera de Girona a Sant Feliu de
sufocar el foc; a desgrat de treballar Guíxols. al tenue municipal de Santa
activament, no s'aconsegui, per estar Cristina i Castell d'Aro, un autornebil
tot el hose molt sec i propagar-se les de la matricula de Barcelona topa
contra un arbrd i queda destrogat.
llames degut al vent.
Segons sembla, el foc es produi Del sinistre resultaren ferits Oscar
per alguna negligencia d'algun excur- Coll i Cariare Oliveres. veras de Barcelona. els Q uals foren traslladats a
sionista.
clínica partir-alar de Girona.
—Treballant a la pedrera de Salou una
— Per a dissabte vinent esta asseels treballadors Antoni Barandela Rev rtyalat a l'Audiencia el
j udici oral ver
i Manuel Castro, anibdós uatural-s amenaces de mort i tinença
d'Orense, els caigué al damunt una dartun contra Ramon Messaguer, de
vagoneta de pedra que transportasen. La Bisbal.
•
Tot seguía foren portats a l'Hospi— Per la guärdia civil de Tortellà
tal, on morí en entrar-hi ranomenat ha estat dei: heut Clement Estinch
Barandela; laitre Si restä hospitalit- Avelli, de 3 0 anys , el quals ha estat
zat i el seu estat és greu.
concluir a anuesta ciutat reclamar pel
—Ahir estigué a la nostra ciutat jutiat de p rimera instancia.
l'Orfeó de Girona "Cants de Pitna-.
— Es trova a la p latia de S'Agar,",
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hostatjat a l'Hotel de la Gavina, a
l'obieete d'estiuejar, el minist7e d'Obres Públiques senyor Guerra del Río.
— A les quatre de la matinada s'ha
declarar un incendi a l'Hotel Roig,
de Fi gueres, el anal ha estat extingit
després de molts treballs p el veinat.
Les pérdues p ugen a 4.500 peasetes.
— En una casa d'Arbúcies, propietat d'Antoni Serra i Horta, es va declarar un incendi q ue va éster dominat des p rés de grana esforcos. El
p ropietari de la casa havia desaparegut
ooc almas de p roduir-se el sinistre. :a
qual circumstancia fa su p osar que
Incendi va esser nrodutt intencionadament per ell. Les perdues pugen
a 3.000 pessetes.
— Els mostos d'esquadra de Calonge han denunciat a Alfons Candevila, de Santa Ccdoma de Farners, administrador de la finca Mas Samada
del tenme de Pais, per talla abusiva
d'arbres.
— Al 'loe conegut per Tres Camías, del tenue de Pala, ha estat detMgut Conraad lotee, de 27 anys.
autor de diverses lesions a Salvador
Planes, de 56 anys.
— A Figueres, Dama Bar:ion, de
setanta anvs d'edat, domiciliat al car n
ren del Sol dlsern, en intentar pujar
a una cadira q ue hi havia al bale& va
tenir la desgracia de caure al carrer.
Va morir a l'acte. — C.
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TORTOSA

BALAGUER

Ferit per viatjar a la teulada
vagó Accident d'automòbil
a Arnposta Novas diversee
Tortosa, 23. — Aquesta mat,na.:a,
dos quarts de cinc, ha estat trGbat
pont del ferrocarril un individu, (rey
36 anys, amb unes ferides greus al en
que s'ha produit en viatjar dan la te',
lada d'un vagó del tren corren, pron.
dent de Valencia. Ha estat au xiliar 4:
Dispensari Municipal i trasliadat 4
on, a causa del seu greu
tat, no ha pogut declar. r. Na jan,
va documentació de el., ni:no.
— Al quilämetre 163 de la rarrewa
de Valencia a Tarragona, al lloc den,
minar Creu le Confin, un auto ccum
per Josefa Ferrer i Joaquim Sulet , bt,t.
eá. Els ocupants sofriren (ende; ue cu.
sideració. i foren atioiliats a Underea
— Avni ha estat practicada Palote
Sia a Joan José Espi, el mal mori se.
gat dissabte a l'Ehre, mentre es banyk.
va , i que fou trobat ahir a la tia,
:es den.
— Ahir a Amposta l'Esquerra
publicana celebri un mitirg. lli pam,
ren. entre altres, •Is diputats seny
Rouret i &antera.
- Ahir, a dos (raids de mit 44
vespre. entraren !ladres al carnet
Santa Babara. de Ferreries , a casa
reí losen Mont el ús. Se n'entlurneren
versos objerre s i una quantitat en rt.
Els Iladre gots es feren

Les colònies escotara :: Alees novas
El dia 23 del corrent, a les dues de
la tarda, s'efectuará la partida dels
primer; nens i nenes que van a les
colänies. Aquests són vint, deu de
cada sexe, i el lloc escollit és a l'ermita de Meiä, a un quart del noble
de Vilannva.
El dia 8 d'agost marxarà la segona
tanda. Vint iniants a muntanya (Vilanova de Meià) i trenta a mar (Vilanava i La Geltrú). En total , setanta
infants de Balaguer que gaudiran enguany del plaer de quinze dies de
Ilcure enmig dels aires de mar i de
muntanya.
—Dimarts, a les dues de la tarda.
es declari un formidable incendi al
garatge que la Hispano Targarina té
al carrer d'Urgen. Es crema un autoómnibus. una moto i el local queda
totalment en runes.
Els botnbers provaren de sufocar
les llames, gerd foren inútils els esforgos, aixi corn latut desinteressat
dels ciutadans que hi acudiren.
—Enguany, com en els anvs anteriors. han cornencat amb gran animació les testes de barri. Per ais dies 22,
23 i 24 hi ha anunciada la del rarrer
de Pi i Marean, i promer éster ani=distinta.
—Les vacances han portar una colla d'amics a la nostra ciutat. Aquests,
que resideixen durant l'any a diversos indrets de Catalunya, sojornaran entre nosaltres uns quinze dies.

Visita a la Colònia Escolar de Berga
Detenciciu
L'alcalde restablert
Altres novas
Manresa, 23. — Aiiir al mati es tras.
Ilaelaren a Berga, per tal de visitar
cialment la colònia escolar allí caleta,
el president de la Comissiä de Culto:,
senyor Viceng Prats, el conseller ser.yer
Tores. i el metge doctor Dalmau.
— Es trota completament restablert
de la seca indisposició, i avui s'ha uintegral a l'Alcaldia, el senyor Fraze
cese Marcet.
calaboc de la Comandäncia al:—
nicipal al/ir ingressâ el súbdit portagues Joan A. Manera, per promeure
escandol a la via pública.
— A la piscina municipal ion &tiagut ahir al mati, per robatori, un mi
de 12 anys. Ingressà ala calab000s de la
Casa de la Ciutat. Aquesta tarda Huta
deixat anar.
— Ahir al vesaresobrevingue un ane
d'histerisme a una dona que es trotauo
asseguda en una cadira d'un passeig
Després d'auxiliada al Dispensan
Municipal, va éster traslladada al seu
dornicili.
— Organitzada per la Pene-a Cicli:1
Manresana, tinnmzé !loe una cursa :icl i st a euer a principiants, amb cmi icor.
rennt de 75 quiltimetres. Es disrgiasta
un trofeu donatiu del diputat
Senyal. Va guanvar el nrimer live F+li Ramos, de la Penen Ciclista 1:1,-a.
vista, en 2 here< to minats. — C

MANRESA

Escarrer

Ha traspassat havent rebut els Auxilis Espirituals

(

E. P. II.)

Els qui el ploren: esposa Vicenta Fargas, fills Pere i Josefa, néta Edelmira, fill politic
Tomás Miarnau, germà polític, nebots, cosins, familia tota i les cases comercials C. BONET
ESCARRER I FILLS DE JOSEP M1ARNAU NAVAS, S. A., en assabentar a huís amics i coneguts de tan irreparable pèrdua, els preguen que se serveixin assistir a la casa mortuòria, Passatge de Méndez Vigo, 6, avui, dimarts, dia 24, a les quatre de la tarda, per tal d'acompanyar el
cadáver a l'església parroquial de la Concepció i d'allí al Cementiri Nou
NO ES CONVIDA PARTICULARMENT
leeCi
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BARCELONA
Pels Centres Oficials
SERERALITAT
El presIdent.—E1 senyor Companys es tr asllada diumenge
mal a la seva finca de Llorar oe
Mar per tal de passar uns quanta
dies en companyia dels seus fa1 lars.

Segons inanifestä ahir al mati
el seu secretara senyor Alaredra,
tornara a Barcelona denla. dimeeres, al migdia.
Per aquesta rae( no hi
ren visites d'interes polltir, i
6nicament es dona cure a la Residencia als assumptes de tränl it.
Ahir a la tarda estigu a Lloret el directar general d'Administrada Local, senyor Espanya.
el qual port ä a la signatura del
senyor Companys diversos documenta.
Temida hi estigue el conseller
de Treball, senyor Barrera, el
qual l'informa de l'estat dels
assumptes pendents del seu Departarnent.
Segons se'ns manifestà, avui
81 niigdia ser ä reparan a la

Mobles Badrinas
Diagonal, aeo
premsa el text del Reglanient
la Llei de Contractes de Conreu,
el qual ha quedat ja eidlestil.
El Consell que salaria de celebrar alur a la tarda no se celebra
per absència del president i del
conseller de Finances. Segurament Se celebrara el divendres
vinent a l'hora acostumada.
Conselleria de Governació. —
Ahir al vespre el senyor pencas
no aa rebre els periodistes per
trohar-se absent del seu desnata
Entrevista del president amb
el ministre d'Obres Públiques.—
El president de la Generalitat
Catalunya, senver Lluís Contpanys, ¡ el ministre d'Obres Púbaques de la República, aeliyar
Batel Guerra del Rio, celebraran
avui, a S'Agaró, una entrevista.
El president obsequia els perlodistes. — El dissabte passat
el president de la Generalitat.
senyor Companys, obsequia els
informadors de la Generalitat
amb una excursió a Santa Fe del
Montseny. En aquell elevat lloc
els fou ofert als excursinisles un
banquet, que estigué mota ben

Càtedres semestrals de Zootecnia General ¡ de Zootecnia Especial de l'Escota Superior d'Agricultura.
Economia i Agricultura—Ordre facultant els bladers per a
disposar del blat de la nora colilla en tot el territori de Catalo ya, ¡ disposant que en el termini de renta dies els fabricants
de talanes han de constituir to!atinen! l'estor, a que fa referencia l'article 15 del alecret del Govern de la República del 30 de
juny d'enguany.
Treball i Obres Públiques.—Decrrt declarant obligat om tant per
als patrons cala per als obrers
de Sant Joan Desea donar compte a l'Oficina Local de Collocaci6
de lee vacaras que tinguin els
primers i de la situarla d'atur en
quid es trobin els segnns.
En el seu número 204 publica
el següent:
Economia i Agricultura-0rdre desestimant el recurs interpos at pel seny-or Francesc Vires
i Pruna contra la multa que
fou imposada per t'a y er fet una
tallada abusiva (Vadees ale boares de la sera fistra Can Cuques,
de Sant Iscle de a'allalta.
()relee desestiman!, el recurs
interpnsat pel senyor Joaquim
alassatta i atril contra la multa
que l ton imposada per barer
let Una tallada abusiva d'arbres
als boseas de la sera finca Torre
de la Llebreta. de Rubi.
malee desestimant el recurs
inlerposat pel senyne Llimis Moiiner i lavases contra la mulla
que li tau intrassada per barer
fel, tina tallada abusiva d'arbres
als boscos de la aeva finca Para
del Viure, le Veciana.
Deparaiment de Treball i
Obres Públiques. — Delegarla de
T reba 11 de Cali Moya : Edict e
abrint una iliformació pública
per a la creació de la SecciO de
lubs !luminosos dintre el Jurel
Mixt de Material elèctric i cien!die de Barcelona.
Ediete obrint una informarla
pública per a la creada (1*(111Jorat Mixt Menor de Perruquers
per a senyora a Sabadell i el sen
para
Eflietee de Jurats Mixtos de
Cal (intuya.
Comissaria Delegada a Girona. — Aninicis, als efectes de reelamacia. del retorn de les flances constituidos pels confraclistes d'obres d'apariament realitzades al cand de Peralada a
Vilanova de la Muga i al de l'estaoló de Itiudellots de La Cren,
per La Mota, a la carretera de
Girona a damit Miguel.

Durant l'excursió 1 en aquella
paratges, el seilyor Conipanys
estigué sempre aniabiltssim i es
nomporta com un periodista mes.
No cal dir que lacte °Migue
COMISSARIA GENERAL
mancat de teta cerimoniositat, i
D'ORDRE PUBLIC
a mitja tarda tornaren els ex—
eursionistes a Barcelona sense
Ha est al del inguda Vio 1 aria
que s'hagués de plànyer cap
Mtialaz. arusada d'haver mar(
entrebanc.
una criatura que va tema La
La Junta Central de Contrac- mata al cap de poca estalla d'hatació del blat. — Reunida per ver !marta j deixa el cadàver al
segona vegada la Junta Central carrer de les Eures, un fou
de Contractació del Blat, fa públic que surt al pas de certs ru* A Pedralbes fou tribut
Ynors que han començat a circular sobre la possibilitat que es- .11(audanat l'auto número 30501.
jevinguin Iletra monta les dispo- Sa se sap (mi el pot Mixer d e lxal en aquel! llora
sicions del deeret del Govern
* Attic al /nata a la Ronda
la República de! 30 de ,juny proppassat, que fan referencia a la (le ama, Antoni, Antònia MagdaIntervenció del (amere (lel blat lena i Cervellú va trabar dos desi afirma que arnb la sera actos- Lsmeguts, els guata li estafaren
rió esta disposada a demostrar mil pesaeles pel procediment de
lt el contrari, ja que t4 el proles mieses.
pòsit fer-les complir inexoraa, En una triunfal/va de Peblernent.
halbes, prop del [fetat de coaI per aennseanir-lio espera s/m/s d'Esplugues, la policia Nit
que les Juntes Manis de blats. trabar dues bombea d'uns cine
aixf com els agricultors tenidors quilos de pes cada una, amb la
de blats i els comerciants ¡ fa- metxa apagada. El carro blindat
bricante de farines l'ajudaran en les transporta al Camp de la
la sera tasca, ja que del contrari Bola.
es reura en el ras d'aplicar amb
* Diumenge, a la tat mili.
tot rigor les sancions a que la pelleja es presenta o EANillautoritzen el derret en qüestió.
guiJa del 14 d'Abril, pral) de BeA tal fi tambe ha mordat sol- dralbes, iin baria estat denunlicitar del conseller d*Economia i ciat que hi liaría un Mime mort.
Agricultura de la Generalitat que
Els agets pagueren emnprovar
siguin donades ordres a tole els la demincia, i, prop del endaver
agents de l'autaritat per tal que — que no pognA ésser identificat
aletinguin tot el blat que camal pur ¡reeditar sfmptomes de dessense la guia degudament auto- coniposirin, ion trabada una pisritzada per la Junta toral corres- tola "F'. W.", calibre 765, tipas
ponerla
fabricada (le guerra. La l'isleta
El Butliett Oficial de la Ge- tenia el earregadar, del /mal adneraiitat. — Publica en el set/ lava una bala, i presentara senúmero 203, publicat el dissabte nyals d'haver estat disparada.
Fou avista el Jul jat de guàrdia,
passat, dia 21, les segiretits
el qual es presenta en aquelt lloe
posic ions
Justicia i Dret. — Ordre se- t ordena l'aixecament del cadadipòsit
ceptant la renuncia que del sise- ver ¡ el sea trusllat al
ree de vocal del Tribunal que ha judicial de l'Hospital Clinic.
Hout cien que se (recta d'un
de resoldre el concurs ConVotial
per a la provisió de diverses pla- su id i.
ces de magistral de l'Audiencia
* Ahir fou denunciat a lt
Territorial i de la de Tarragona policia que per la muntanya de
ha presentat el caledratic se- Montjuic, la nit passada, anaven
nyor Josep Xirau j Palau i de- tres subjectes que es fingien nosignant per a substituir-lo PI ticies j escorcollaven tols ele que
'Oegh de la Facultat de Dret i tornaren d'aquella muntanya
Ciències Econòmiques i Socials. dels Boris de menjar.
Sajona fiembla, a alguns dels
Senyor Josep Maria Boix i Ras(pie escoreollav e n se'ls quedaren
pan.
Animei relatiu al ciinellus per anib les poques least es que
a l'ingrés al Coa de Funcionaria portaven; peri) en obaerrar que
venia el sereno de la demarcada,
Judicials interins.
es feren escàpols.
Cultura. — Decret obrint
Cercant el sereno per equells
Oncurs per a la provista de les

voltants els lladres, trobà abandonat l'autotaxi número 48730,
que havia estat rnbal, pistola en
mb, al xofer Didac Rndriguez
Garrido, a l'Avinguda Ichria, dius
menge a la matinada.
* A la Placa del Teatre es va
promoure un gran escandol perqtmè un marinen d'un vtixell mercant nordamericti ancorat al
port s*insalentä amb els gurlic i agents, negant-se a seguir-los 1 agredint-los a (a(ps de
puny, ajudat per algun deis seus
compatrioles. Pogué ésser detingut i ingressà als calabossos
Camissaria. Els seus companys aconseguiren eacapolir-se.
Q l lan pegue declarar mandesla que sainornenara Pulip de Paz
Mc hay, i AS negà a donar el
nom del vaixell on amara embarcat.
No obstant salta salud que el
lii vaixell (legue manar d'aquest
port ràpidament per tal d • estalriar-se la defendí/ dels altres
comprinnesos.
El detingut bou posat a diapos¡eia tel Jiitlal de guardia i
srrä aplicada la Llei d'Ordre Púhile.

AJUNTAMENT
Visites a l'alcalde. — L'alcalde
sonyor Caries Pi i Sunyer tau
complimentat ahir si mullí pcl
senyor Antoni Montaner, Dite'.
lor general de Ferrocarril, al
qua] rwompayava el senyor Manuel Ferrändir. presidenl de la
camissia d*Faillaaos Ferroviaris
de Barcelona.
Avis als contrlbuents per plus
-- Es fa arinent als coit.
tribumils de l'arbitri de plus‘älua que els talons altos. :2692
al 3110, estesos (les del primer
Fabril al 30 de juny de 1931,
.
›eran passats a l'Agencia Execuliva per tal el tila 20 lagst
P co P villenl • en ei en * de no
ver esta, pagrite abans rTaquesta
,tsta a reiniana ile lieraptacii.
situarla al Passeig de Pujarles.
número 1.
Tornada de oornIsalonats. —
Ilan lornat ile LiO els Consellers
municipals senyors N : Pntiís, l'Italia. Carbonen I Calderó, cine
aseislit en representaria
l'Ajnittament de Barcelona al

le • Aplec
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r

rum

gandial per la

Federació de Joventuts
d'A. C. R.
Diumenge dia 29 .le julial. a

SANT CUGAT DEL VALLES
A les deu del inati: Visita
a l'Instarle Monestir,
tes datze: GRAN MITING
ii Para Municipal, en el
qual parla ran
Francesc !libes
Armand Obiols
R. Tasis i Marca
J. Roronat I Recasens
Martí Estuve
L. Nicolau d'Olwer
A les dues: APAT DE GERMANDIL Hi Imunik plus
lamenta.
A les guatee: PARTIT
ECTBDI,. -- BALLETS
SARDANESI.
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de Catalunya
11112233430 418 11/81181. AT1111011441312/1
0111,30311 a 11111 I NORIII1 OIL Ola
2$ 01 JULIOL DI 1354
Les altas pesosion• de l'Atlanta
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viento del nord entro I II elles Ileltanictuse I lo Pentnsula Harto*, que
produelsen un Ileubor deseen* de la
tempeoature, pena també mehala de
careado, temptetude cap • la ConUkelele' I al is 00000 de Franja.
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bulooltat I allanes pluma.
A la Peninsuls Iberia& el mol está
nureiße a la mole« 'lord I otra al
sud I el vaeotent meditereeni.

53TAT OIL TIMP •
CATAIMNYII A lis 10151
ben temp4 4mb yenes
nula** e ntioderiata del nord-seit e
nee d 1 tal cairota sera.
Domina

Les temperaturas ase experimental un 'leuden d'avene, Parent-ee
rebbetrat una miran,. de 4 graue, •

Deneonl ouul metes a Sociedad Neate, tSeeeid u515)
Vid to i etana, 41. Bareelono, un exemplar t'elude
dol merme 44/1414 illustrat "Rece/44 Lo Lechera".

?lútea.
Cabal del riu legre, u CiedlIPI30 metros cúbica per soben. Cabal del elu eloguere, • Trompa, 14
metros cúbica por soben.
Mea OD
10414 del terd$
bsreelona_ ß lea set, 'en 5 lo
Calera es la p rimero Medula)

as,

Congres Internaeianal de aluni
eipis celebrat en aquella mulata
Els representants de l'Ajuntament do Barcelona han coincidit
en la Conferencia ainb els delegals d'albes Ajwitaments d'Espanya, ¡ ainb els represenlanls
de la Federavia de Munir/pis Catalina., que intervingueren
en les aessians de la ConferiM(-in. El Conseller senyor aalalta,
que ostentara lambe la repta,sentació de la Unid (le Mimicatis
Espanyols, assisti a la reunir(
del Bureau Inlernational. el qtri I
decidí la celebrad..., del proper
Congres a Berlín l i any 1936,
en el qual sera adates curo no
deis iiii0111( • 4 oficials el t'astenia
dal(ssrd ;mili la proposieba que
fan aceeplada. dels representants
de la Unid de Muniripis Espanyals.

Parlament per Radio. —
ealde. seayar Ci rIce i,i i Sunyer,
paliara arui, dimarts, per Radio.
d'un a dos quarts de tres de la
larda sobre "L'emprestit de lattunlantent (le Barcelona per a la
liquidad() deis d'edite pendents

nes de bona voluntat de diverses
ideologies i de var:ades activitats, que
coincidint en el seu odi al ieixisme i
a la guerra s i tian unit P e r a ro2abOrar
en una mateixa tasca: propzigar i estendre a totes les ca p es iemenines
ta societat el crit d'alerta slavant el
nova guerra: l'esperit de
liada eniront del ieixisme latent
amenacador.
El Comité Femeni contra la Guerra
i el Feixistne, responent a un acord
internacional, es proposa treballar per
a des p ertar aquesta coneciencia icmenina del veril] del feixisrne i la
suma, 110 solament d'una fais6 sentimental, con/ fins ara. sind d'una
manera raonada, concreta, posant al
descobert les causes que promouen
g uerra i el feixisme, els interessos
q ue en surten afavorits i ho provoquen
els mitians que les dones tenen per
a impedir la reneticin de tete salvatCes i antihumans.
es i antihurnans.
El Comité, ultra els congressos
nadionals que ha celebrat a tots els
palsos (el d'Espanva Migué lloc la
setinana paseada 1, celebrará un Congres Mundial a París els dies 3. 4 i
d'agost, on han anunciat la seva renresentac:6 les dones de tots els
paisos. Espanya també lis designa:
una delegació nombrosa; Catalma
Pol mancar-hi. El ContiM Feme ni
contra la Guerra i el Feixisme prie
posa oue cada organització, cada lloc
de treball. cada noble i cada barriada,
si fos possible, hi enviin la seva delegada, per a demostrar davant del eaMi
cite tam'oé les dones de Catalutlya
volem ajudar a la lluita contra la
guerra i el feixisme.
Aquest vespre, el Comité: celebrara
iii miting a l'estatge de l'Ateneu Es"Senil-me Avant" (Riego, 2.
Sants). on ¡ara ns de la paraula una
dele g arla del Comité al Connrés de
Madrid, i en tot el que queda de mes,
se celebraran actes a Gracia, Sam
Andreu. el Clot. Baarceloneta. i al
centre de la ciutat, els quals s i ar.unciaran oportunament.
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utlleti Pedaüóüic

L'Assemblea de la Federació declara partidari de donar un cert
carácter d :
de Mestres de Catalunya liitració. oficialitat a aqueeta orgaMemòria del secretad. — En romençar les sessions del dia 19, el secretari Ilegeix una niel-nimia en la
qual la una ressenya de l'actuaeiO de
l'entitat durant el bienni de 103a a
/qm. Fa COI-Isla!' l'actuació i eis resultats de l'Assemblea d'Olot i es refereix a ti, ts els artes i reunions realitzats per la Federad en el ternps
esmentat, lot posant de relleu la
manea puixant que actualment segueix. E5 arroyada.
Estar de comptes. — El inateix ne'
'retar, niue per dirnissid, del tresorer
fa temps que exerceix també aquest
carnee, llegeix l ' estat de comptes, que
demostra la bona situació económica
l'entitat.
Alguns delegats (Imanen aclarimetas, eie quals donen ocasió que es
posi de rtilleu la situada tina mica
anormal d'alguns paitits, ruin els de
Mataró i Son, que sentida que tan
cas °mis de la FederaciO. E3 parla
d'algunes mesures a prendre, peró no
es dOna mis importancia per ara a
l'aesunipte 1 es passa a una altea cosa
La mar g a d'"El Magisteri Canela". — 1.1 senyor Casares dime
compte de la marxa del portantveu
de la Federació. Ea una succinta histOria del seu naixement i de la nia.
riera com Ola anat desenvolpant flas
avui. Diu que actualment té vida prtl,
pia i que cal tenir en compte que ti
principal missie, d'aquest periódic és
el manteniment d'una constant retarle, entre els mestres federats. el man•
tenirnent del cante societari i la def‘ fosa dels interessos de la classe. per
a la ni:al moltes vegades fati de suport a les institucions oficials de l'eneenvament primari, perd multes d'altre; haura d'enfriintar-shi.
Els delegats senyors Viladrich i
Roger diuen que s'ha de donar inS.s
importancia a les informacions
nistrative s . Contesta el senyor Casares que en aquert sentit, tot 1 reconeixent la importancia que té, el " Magi s teri Catalit" ti competidors, als
(mate no podrá vincer P e r les cie
-curnstaieqldon:
aquests contpetidors sin els periódico
professionals de Madrid , i avui tatubé la premia diaria que cada dia
rhíria mis importancia a les qtiestions

Ponencia sobre socorsos ale orfes.
El senyor Ballester Ilegeix la cesa
ponencia sobre socorsos als mies.
Cita cota els tenen organitzats altres
estamente i e5 Ino5tra partidari d'un
sistema mixt, és a dir, que no solament elan de conced:r subsidis a les
families, ain•; que convindria crear
un collegi regional d'orfes.
Aqueet lia estat !In punt molt dic.
rutit, predominant el criteri de rebutjar la creacin de collegis (Feries, criteri que ha cristaRitzat finalment en
una proposició que ve a dir el sequen?: la Federare3
: ro accepta
creació de collegis darfst tal cont
sOn el5 que han vingut funcionant
fins ara; pero admet per als rasos
de nens desemparats sense familia la
instauració d'una institurió en la qual
tinguin rabuda, ultra aqueixos nens,
els rnestres jubilats q ue bo n e ee s5itin i els fills de mestres que per qual.
senil causa salagin de tramiladir a
ciutat.
Rutile«. — La ponencia proposa
que el Butlleti de la Federació sigui
publica: d'una manera regular, almenys cada semestre.
Entorn d'airó s'entaula discussió,
en la qual es manifesten dues tendencieS : la de suprimir-lo o substituir-lo per números extraordinari
dEl Nfagisteri Garata . ' i la de mantenir-lo amb carácter d'historiador de

les tasques federatives.
Per fi s'acorda que eigui mant
Cut. pecó que només es publiqui g/:a
el Consell Directiu de la Pedem,
Ire cregui convenient.
Ponencia de provisió d'escotes, El primer article d'aquesta ponencia
que tracta de l'obligació d'aprenète
catalä els mestres de parla no cata.
lang. és aprovat seme discussió.
El punt que ha estat mis discutt
d'aquesta ponencia és el que fa Tefe.
rencia als concursos-oposieb5. La representació de Tarragona els ha ron,
batnt en*, una gran forca de con.
vicchi i s'ha vi s t de seguida que la
mai,,,,-;a dele assembleistes estuve,
dacord vid/ l'esmena dels tarrago.
nins. Posada a discussió, es iprovails
aquesta esmena per A v o ts a faro.,
1 1 en contra i 3 ahstencions. Fit
consegiient, gueda Co rn a criteri
l'Aseemblea que per al concurs
trasllat !lomee seran tinguts en compte els drets que es deriven de l 'esta!aré.. segons les d i sposicions vigente.
Els altres articies d'aquesta ponar.
cia han estat aprovats amb peques
eemenes.
1 acf s'ha acabat la tasca d'aya:.

ELS IlESTR";. S
Associació del ul
;teri Partinit
de Catalunya i — Es cus-

Inca a l'assemblea general ordirtili
que tindrà lloc a les deu del mati de
clemä. dimecres, al número 12, principal, de la Rambla dels Estudis.
com també al vermut que es fat t a
racabament, privia la pcesentaci6 de
tiquet,

Tribunals

i Jutjats

CAUSES VISTES AHIR

baum Je la detenció de l'autombhil
que va utilitzar Josep Aymä. El ni:jat
procedirä a rebre declaracieas als
A la Sau de \'acance i pel Tribunal d'Urgencia, es va celebrar la que van intervenir en el fet.
vista d'una causa contra onre processal. els ovale van ésser detinguts en
un centre del carrer de Sant Jeroni ASSENYALAMERTS
her suposada reunió clandestina. El
PER A AVUI
Tribunal ele va absoldre.

Un oral per iurt contra losesBiesc a, Un oral p er robatori centra Unís
Fernández i un altre.
Tribunal d'Urgència. Un eral per
Ahir al imiti va éseer conduit a excitació a la aedició contra Josea
Barcelona , des de Badalona, Joan Aymi,
kfartíner Sinchez, el qual va amenazar amb un revólver, nute el
escolars.
El senyor Puig dM que encara té mataria. l'encarregat d'una fábrica
atines competidors, tue són els pe- d'aquella ciutat, si de cas no el torriódico provincials, que no s'han re- nava a admetre a treballaar.
signat a desapareixer, i creu que cal
El detingut no Posseeix 'licencia
anar preparant Ihuir desapariciO.
d'arma.
Les Oficines de la Caixa d15post
de
relleu
el
El seiiyor 7.am/ y
* Félix Aseado, q ue i3 un obrer fa Iris ¡ Mont de Pietat de BEcontrast que bi lira entre el nombre trainviaire
que es va negar a cotitzar celnna, Central i Surursals, tede mestres que exerceixen 3 Cataluoer als obrers acomiadats de la Com- taran obertes de den a dalia
nyt 1 el de subscriptors d' El
panyia de Tramvies, ha presentat una (lema, dimecres, dia 25, per
gisteri Català-.
denúncia en la oval dilo que del Sin- tota mena d'operacious.
Conferencia del senyor Jou. — El dicat de Transporte li va ésser emasemior Jou dona una conferencia 40- da una citació ordtnant-li que hi pas1.re l'organitraciO societäria que po- liS. AsenCi0 hi va asar, i va éS5er NOBLES - LAMPARE1
clria tenir el Magisteri, la qual podria amenacat le rnort si seguia arnb el
PREIS REDL
comenzar en unes agrupacions de propòsit de ne g ar-se a cotitzar.
PALLAROLS - P. de Oriol& 44
mestres, inferiora a les associacions
Ilse
al de gukrelia ha estat
* Pel
de partit, i acabar en la Federació Internacional d : Assidciacions del Magis- denunciada "La Nació Catalana'', per
El Consell Directin de l'AsScp
ublicació
d'un
art:cle injuries per al
la
teri.
ciacid Euterpense deis Ciare de
.\ Iludeix le5 antigues converses pe- magistrat senyor »vino Fernändez Clarer convida lotes les anadea
dagógiques, i recorda que en una Reiría.
a la visita oficial que damit, dis
d'elles es proposk a diversos mes* Sha donat compte al jutjat
tres fer una divisi.; dels partits
guardia que Si passeig le Pujades ha- mis erea, a fa (»ríen de cercrfa
Damm. Lloo de reunió: Plaat
divisió pie foil estudiada amb via estat trobat un revólver.
elTrquitmona, parada del trateel fi d'estahlir el que modernament
* La Secretaria de l'Audiencia fa via d'Harto, a les deu del mati.
en tibien centres de colfaboració,
Din que els grups inferior; de mes- públic que tots els testimonia i juran
tres que ['reposa organitzar vindrien que hagin actual durant el Passat mes
Nata con g elada a l'eatitl'
a ésser una especie de families peda- de ittliol poden uvas sor a cobrar les
al Forn de Sant i aurn e. S. A
eigiques que podrien actuar sobre dietes q ue els p erto q uen, tots els dies
feiners,
d'onze
a
una
lies
del
maní,
Nata i Pastel Sala arre nata
miestions concretes: administratives,
pedagógiques, mutualistes, de compa. a ii de mes.
nyonia. etr. Araba raonant Si fóra
* El iutiat nAmern onze ha rebut
1.a Companyia dele Cuimiui 'le
necessitria la intervenció oficial, i es de la eznárda
l'atestat fet amh
Ferro del Nord ha estahlert (1115
hitIlets clamada ¡ tornada per a
P.~1•441+1144+4444444444444444+
n litimenges, a preas molt redinte,
des de Barcelona a Cervera i
Sant Joan de les Abadesses i ea.
tacions intermedies. Aquests ballets, que s'expendran durant el!
meses de julio], agost i p eteraBANQUERS
bre. temen valides,/ des del
sable äl migdia fins al «Mas
segUent a la matei ga hora.
Rambla dele Estudie, 11 i 13, i %metes, 1 1 3

VARIA

NOTICIES SOLTES

Acoló Catalana Republicana de Grecia
Es oruga als senyors socis que aviti
se serveixin Rascar pel nostre estatge
sociaL
Aplec de lea Joventuts d'Acció Catalana Republicana
Tal con/ senil,/ anunciant, existe:x
un gran entusiasme Dar a assistir a
l'aplec que organitza la I.ecleraciO
de Joventuts d'A. C. R. l'er tal de
PER A AVUI
facilitar el trasIlat. s'organitza la turulata/ d'un tren addicional. Sin/ molts
Ateneo Encliclopedic Popular.— A
els que ia ¡han inscrit. Sahem que Ice 103n, primera Misa del curset
un tincli de simpatitzants organitzen d'Inic.ació a l i Anatonlia i la Fisiolouna caravana d'autotuóbils que es for- aja. a càrrec del doctor Cosme Rofes ,
mará a Barcelona.
Arrió Catalana Republicana contia
que aquest arte revestirá una gran
importincia per l'afluenzia d'afiliat,
i simpatitzants.
El diumenge vinent, a les den
Avis als delegats del Comitè Comarcel Ini mata i al sola d'a'tes de
de Barcelona-Ciutat
rAleneti Encielopedic Popular.
Es rue g a als delegats de la Co- se celebrarh l'assemblea anual
marcal que facin la inerte de passar de la Unió de Sindicat ¡ Pagesas
per la Central del Partit. per tal de (le Calnlunya, en la qual es traetractor del proper Arder de Joventara de la praviSiú d'adobs als
uds.
sindieals Aariades CaltiltiliS.
COMITE FEMENt CONTRA LA la a aloriloaciii dels fruils de la
lerra i de la nava legataria
GUERRA I EL FEIXISME
(igraria.
(Delegació Catalana)
S'interessa ale Sindicats de
Fa un mes que es constitui a Bar'
tetona el Comita Femeni contra la Catalunya que eraminirmin ami) t
Guerra i el Feixisme, integrat Per do. anleriorilat Hur assistència.

Cursos i Conferencies

suscr,4:7
en
• te
nieepid:08,d;:e.:;?;1/2
t
upb
slise
goreui f:.19:13bt

fuest

ilie rpad weiXtnral mlal osuirmerilotres imeenterign'e--

L'Activitat Política
‘444.404e3514eS -1,441•94+444444>e

AL

SOLER i TORRA Germans

1 Negociem els cupons Deute Amortitzable
5 per 100
VENCIMENT 15 D'AGOST VINENT
t
CAMINA OUIRAINIADA

CAIXE8 DE LLOOUER

per a guarder valore, doeumente, [otea t allres oojectee
de valor
Compartiments den de U Destetes anual.
Es pot visitar tole els djes fe iners, de nau a dues.

La Delegació d'Hisenda be
assenyalat per a avui eis
pagaments: E. C. d'Alcanterilla a Lorca, 84'48; Cotapanyia General d'Indústria, pessetes 4 i5'50; Joan EstrurP,
125'80; Albert Pinyol, 245'33:
Antoni Amante, 43'46; Semental:.
te l'Hnspitalet, 2.500; Enllermi
Ferroviaris, 2.81295, ¡ JACA

Sastre, 394'80 pessetes.

•

- 77177

•

_
PUBLIOITAT

ELS .

rifflarls, 2% de julio'

de

193%

P

O

NATACIÓ

CICLISME

R . Ir S
Anemosn

HIPISME

campionats de Catalunya ens donaren Salvo, de la F. A. E. E. T; Inauguració de la temporada
entitats ciolistes barcelonines Els
(Ida Sabater del C. N. Barcelona; Muñoz del Mediterrani, en
a Can Tunis
demanen un Velòdrom
la categoria de Juniors i Vilar Vidal del C. N. Barcelona en la
hospitals, beneficencia o altres fina"Cu pidon 11", vencedor del Premi Mataró, en
litats per restil de les esmentades.
laranes han adreeat al senyor alcalde Podria convertir-se el nou edifici en
una magnifica cursa
Baree10114, expressant una regada Hoc apropiar per a celebrar-hi festes
encolare
i
altres
artes
culturals
orgadesig
que
la
ciutat
cooperi
neu
gen el
C. N.
La gran classe de "Duguesclin II"
Podria, en
eficae ment a ta construcció d'un ve- nitzats per l'A juntament.
fi, representar un mit moral i mateladro:u:
Curses
de
cavalls a l'hipòdrom de d'una distancia molt forta, però si bé
-Excm. Sr. Alcalde de Barcelona: rial en un grau elevar.
Can
Tunis.
La
vella pista barcelonina no va guanyar, va entrar en tinque
Pele motius exposat « , i perquè
En data 17 de febrer craquest any
no vol este clausurada. Abans prefe- loe, i ens va semblar que no li hauria
Dem
que
és
un
deure
dels
elements
creiem
aquesta entitat va adreear-ros una
reix servir per tot. Es el desti de tot estat gaire dificil, forcant-lo una mica, de
Iletra demanant-vos determinades con- oficials nostre resoldre aquest asrellevaments foren guanyades anub 31 s 8 -te; 4 Bosch, de la FAEET, hipòdrom que no compra amb prou re- batre els quatre adversaris que el preDEL MOMENT
eeseions per a facilitar la tasca que pecte de la vida esportiva i ciutadana.
34
s.
1-10;
5.
Vidal,
del
Catain.
sistencia per part deis elements hipics cedien. Volem dir que es tracta reallila facilitar pele equipe del C. N.
emprea per a construir un i perque creiem que fent-ho aixi
A la piscina de la Universd tat In- Barcelona, els quals demostraren una lunya. 1 in. 41 s. 5-te; 6. Soler, del que la mantenen. De totes maneres val ment d'un exemplar magnific, i que real
nivell
que
li
corrcspon
nem
fins
q
m
a
la
nostra
ciutat,
letra
i
dustrail
es
van
celebrar.
el
dissabte
a
velaar
més ami que quedar-nos sense lempo- curda, per la seva potencia, Rol Albert.
gran superiorita t . En el campionat Catalunya. 1 ni. 1 s. 4-ro.
peta:a5 ateses per vós amb una aten- el bon nom de la nostra estimada chi- diumenge darrers, els Campionats de de veterans hi participaren Vilar Vi- 100 metres femenina lliures. (Selecció rada de curses, com ja semblava. Es
• ••
cié i delicadesa que mai no podrein tar, és pel que ene hem unir totes Catalunya de la categoria de juniors dal i Granicher; va vencer el priCampionat
d'Espanya)
clar que aquesta temporada. començales entitats de Barcelona, que repre- i veterano. De l'organització no hi
Resultare:
agrair en el qu e va/.
. Lepage. del Club Nata- da dos mesos abano, hauria obtingut un
mer
per
la
seva
joventut
sobre
el
se1. Ivonn e
ins
t
Malauradament els nostres treballa senten tota rafició esportiva i
ha res a dir; els elements que inte- gon. E.ntrernig se celebraren diverses ció Barcelona, a in. 24 s. 1-to; 2.
Primera cursa. Premi obertura soo
més brillant per aquella part
han ensopegat amb una cHicultat in- ene atreviriem a dir tots els cinta- gren el Comité' de natació de l'Es- proves socials que foren torça aplau- Montserrat Ros, del Club Natació acolliment
de públic que dóna a les curses tot l'es- pessetes. 2.500 n'erres: 1, Drome, de
seaceable, i aquesta dificultat consis- dans amante de la nostra terra, per cola rivalitzaren en zel per tal que dides.
Barcelona, 1 ni. 27 s. 4-10; 3. Antònia plendor de gran espectacle. Repetim, pe- S. Ginard S. Coll); 2, Russo II, de
demanar-vos, amb to t . el respecte de
Parés, del Club Femeni, 1 nt. 29 s.
te :Y que a Barcelona no existeixen que son rnereixedor, que intercediu tot anés molt be, i eixiren amb la
Els resultats foren així:
na, que val més ara que no haver-nos J. Serra (Canyellest; 3, Conde, d'A. Rieterren y s enlloc j condicions erespai prop de l'Excm. .Ajuntament tan dig00 metres estil lliure
400 metres Mires (veterans)
1.5
quedat sense temporada. En aquest sen- ra (Jiménez); 4, l'aria de P. Rotger
nostre
el
que
en
una
piscina
co
en
per
a
realitzar
t. Vilar, del Barcelona, 7 na 30 a. tir mereixen tot l'agraiment dels aiicio- (Coll ). Temps: 5 m. 58 s. 6 m. Apostes:
tdequa des
t . Salvo (FAEET), 24' 33" 3-1 0.
nament presidit per vas, perquè re- senlialistinia
5-10.
'
5
estil
Mire
(juniors)
project e , i per aquest motiu el iracas solgui en forma favorable i factible la el seta cubell s'a p leguen les mäximes
25
200
711.
(Barcelona),
x
4
Rellena
2. Brau
nats barcelonins la Societat Hípica de Guanyador, Collocots, 6 i 750 Pe s ha estar el premi als nostres esfuma. nostra petició. (Signen) Casal Ciclis- condicione per als nedadors, no sigui
t. Barcelona, Rogger, Trullenque, Mallorca i Barcelona Turf. La prime- setes,
3. Romans (FAEET), 28' o" 9-10.
Despeé; d'un any de Iluita seise
la
part
dels
espectadors.
Cainaixi en
Segona cursa. Premi Enoclt 60o pes4. Soler (Catalunya), 32' /8" 8-10. Sahater, Brau. II ni. 33 a. 8-1 0 i 2. ra parqué, despees d'haver consotreva, hem arribat a la conclusió que ta de Barcelona, Comité Nacional de prenem que els estudiante tinguin la
zoo metres estil Mitre
FAEET, Pujol, Bosch, Subirats, Sal- lidat les curses al trot, a Palma de Ma- seres. 2.800 metres: 1, Florida 11, de
la U. V. E., Comitè Regional de Caa Barcelon a no es possible construir- talunva de la U. V. E., U. S. de Sana. piscina solament per al seu ús, perä
vo, 12 in. 6 s; 3. Atlètic, Cande!, Lai- llorca, es decideix a organitzar a Bar- al. Beltran (Gradan); 2, Romeo, de
i. Sabater (CNB), 1' 7".
hi cap velòdrom per manca de teehan d'acceptar també que si hi rolen
9".
nez, Rosa. Bernal, 13 ni. 3 s. 2-10.
2. Lepage (CNB),
celona, i la segona per demostrar una B. Lledó (Canyelles); 3, Fierre Picar renys i que tan sols l'Excm. Ajunta- Sport. Ciclista Català, S. C. del F. C. Irr festes s'ha de minorar !a coinoa . P uig (CNB), 1' 12".
Barcelona,
C.
C.
E.
de
Sana,
A.
C.
més que manté el mateix en- de, de G. Fiol (Sobrecases), i 4, Lamgent de la nostra ciutat té la solució Montjuic, Sarriä Sporthe Unió Ci- ditat deLs espectadors; uns i airees hi
4. Trullenque (CNB), 1' 13" a-l e. INTERESSANT MATX TRIAN- vegada
de Sempre, en colaborar es- pión, de 11. Eulogio (propietari). Tetes.
guanyarien =H.
de: problema.
GULAR, F. A. E. E. T., MEDI- tusiasme
Roggen
s.
clista
Sagrera-Sant
Andreu.
P.
C.
Anportivament al major exit de la tempo- 4 m . 54 s. 1-5; 40 57 S . 2 -5; 5 m. 1 s.
Per la part esportiva, tarnpoc na
Per aquest motiv, i perquè la peto.
F
EET
t
1.
'2
C
NB
).
5
2
rs
(A
TERRANI
I
BARCEI.ONETA,
i bi ra
6. Si
Apostes: Guanyador, 21 pessetes. Coltia que aneen a fer tingui tota la for- rireuenc, C. C, Prorenealenc, A. C. ens podem queixar, tenint en compre
16" 5-10.
AMB MOTIU DE LA 1NAUGU- rada que ahir va comerme, davant una locats, 16 i m6 pessetes.
7. Bernal (Atletic),
gran concurrencia.
o necessäria i el marc adequat a Gracia, A. C. Poble Non, P. C. Clips, la categoria dels nedadors; hein de
2oo metres braça de pit
RAU()
DE
LA
PISCINA
DE
Tercera cursa. Premi Mataró. 840
C. Les Corts, P. C. roble Non. considerar aquests campionats com
Set participaras prengueren la sorrru que pensem realitzar, és pel S.
t. aluaoz (Mediter.), 3' 21" 2-10.
CAPELLADES
tida per a la cursa inaugural, en comp- pessetes, 2.920 metres: 1, Cupidon II,
ens hem reunir totes les entitats P. C. Pedal Santa Eulalia. S. C. Bar- una plena demostrada, del gran nomer (CNB), 3' 222.
.HerbOlZheinl
Conforme slia anunciar. demä, di- res dels 12 que hi figuraven inscrits. De de J. Garcia (Sobrecases); 2, Antigone
es de Barcelona i es pugui com- celona, C. C. de Gräcia, U. C. Bar- bre de nedadors, dels que podriem 6-10.
de Germans Col (Her nandez): 3,
e-var que el mateix anhel batega en celoneta, P. C. París, Club Ciclista dir segones figures, que tense gaire
3. Novell (FAEET), 3' 28" 6-to. enceres. dia 25, a la tarda, a Canela- bones a pritneres, Ruso II va prendre V,
Hastatrancs
i
Sport
Ciclista
Poblet.des s'inaugurar a oficialment la piscina el cap, i alai efectua tota la cursa fins Crack Leyburn, d'A. Pasqual (Cafiesoroll van fent el seu carni i un dia
32" 8-ro.
r' n els cors.
3'
Nos.),
Mozo
(Mare
4.
de 33 . 33 X 14 meres, que augmentarà arribar a la recta final, que Drena, Ilas), i 4, Tenebreux, d'A. Serra (E. Góno rnolt Ilunyä mostraran el que
Es sensible, per no emprar un alzoo metres estil lliure veterana
44 s. 1-5: 4 m. 45
tre mor, que mentre en a:tres ciutats
valen.
t. Vilar Vidal (NB 1, i 34 - o-to. les instanacions existen; a Catalu- sense gaire efore, el va batre. La cur- mez). Temps: 4 ni. 4-5.
Apostes: Guanya, acre amb carácter d'esdeveni- sa no y a tenir gaire interès, com cor- s. 3-5; 4 an. 47 a.
7obles de Catalunya de categoria i
Unicarnent una cosa trobärem cen2. Graniclier 1CNi3 I, 2 ' 18 - 4-10.
17
pessetes.
Collocats,
8'30,
ment
en
posar-se
en
litigi
la
Cepa
nyador,
surable, i es el cas d'Andreu Lepage,
responia
a
participante
de
condicia
mocaaacitat molt inferior en tots els an Rellevamen t s 3 >e roo estile
Vila.
per l'Ajuntament d'aquella
rano pessetes.
C. N. Barcelona, que
yerres a la nostra ciutat, gaudtaxen
desta.
1. C. N, Barcelona (Dbria, Her- cedida
LA REUNIO D'AVIal. - Aquest el nedador delsol
/.200
que
disputaran
els
Clubs
barcelonins
cursa.
Premi
Son
Maca.
podia
acaparar
tres
Quarta
velòdroms de certa importancia, a vespre, al Nou :alón, debutara el pes perque ell tot
Veni-Vidi-Vici, en la segona cursa,
bolzheimee i Lepage 4' 13" 3- 10.
EAEET. 13arceloneta, A. C. i C. E. en la qual participaren sis concursants, pessetes 2200
o quatre campionats i ajudar-ne a
. inetres: 1, D'Artagnan,
Barcelona haguem de conformar-nos
2. FAEET (Bosch, Novell i Puwelter de Puerto Rico Bete Martin, el conquerir altres tants per al seu club,
atediterram, que desplaçaran els seus demostri no haver-se despees d'aquells de 3. Mere (nropietaril ; 2, Auberive,
anb illusior.n i projectes.
joll, 4' 30" 6 - to.
qual exhibeix un record magnific, en el
minoro clemente.
defectes que en temporades anteriors el de B. Monee (Gradan ) ; 3, Josaphat,
Tots saben la importancia que té qual figuren, entre altres. victäries so- es féu tot el possible per no deixar-la
e.
D'entre eis nedadors que concorre- relegaren a un lloc subaltern. latalgrat l' A. Riera (Jiménez'(, i 4, Coeur de
que
ja
carrer,
i
les
persones
interessades
ciclisme
a
la
nostra
terra,
e.
43 . Blat Ire' tei le°. "5 : 42"M.4-1305.
bre
Hilari
alartinez
i
Sabatino.
El
seu
ran a aquest festival In figuraran ex- la cautela de Gua n ts a concluir-lo, el Wats. de R. Recaaens (propietaria.
per tratjä eraquest esport el nom de adversari será Martínez Valera. A la sortiren atub la seva. Andreu Lepage,
5. Catalunya, 5' 14 - 6-to.
cellents valore de la nostra
despees dasser campió de juniors
Catalunya ha traspassat manta re5 ').; so lliures
cavan fizi les mateixes coses estranyes. Temps: 3 m. 27 s.: 3 m. 3 1 St 2 -5; 3
mateixa
reunió
els
cubans
Delgado
i
dissabte
al
vespre,
no
podia
comple,
i
tots
sabem
la
a
gada les frontere
t. C. N. Barcelona (Raiil Puig, que han obtingut recenunent el titoi Florida II donava 8o metres a Fierre ni. 32 s. 1-5. Apostes: Guanyador, 40
frna merescuda que gaudeix la noe- Jhonny Cruz seran acarats, respecti- ta, el seu propòsit de conquerir-ne Trullenque, Garcia, Lepage, Saba- de campió de Catalun ya en les com- Picarde, i ja de sortida es conocá en pessetes. Co)ocats, roa5o, /8 i 17 propeticione celebrades a alontjuic i a la segon lloc, i a la volta següent ja con- rete',
d'altres en les proves de diumenge, ter), e, ' 35" 6-1o.
ra ciutat corn a esportiva. Pera roen- varnent. a Matesans. i Portugalujo.
re no vegem construir el veladrom
VARIA, - Barranco ha tramas una perqué l'assemblea del mata amb tots
Cinquena curca. Premi Intermede.
2. EN Barcelona (011er, Man- piscina de l'Escola Industrial, alguna duia el cap de l'escamot, seguir de Fiere'hivern que l'afició reclama, no po- llena als diaris manifestant que accep- els seus reglaments i capelletes, ami cilla, Alexandre, Roggen, Brau), 2' d'ells amb possibilitats U ésser selec- re Picarde. Arineeta no pagué mantenir 1.200 pessetes. 3.000 nietres: 1, Fleur
als
Campionats
d'Espacionare per
drem estar satisfets de la nostra obra ta el matx revenja que ha soHicitat Fa- va acordar-ho.
47" /-10.
aquest Ilac, i en la recta final fou pas- de Serpnlet. de T. Cameles (Canvelles);
Es parlará i es discutira molt soi ens ventero obligat, a acotar el cap ragonée ‚Martin,
nya que se celebraran els vinents dis- tar per Romeo. El nostre vell conegut 2, Tenehreux, Serra lifirlienez) ; 3,
3. FA.EF.T. z' 54" 8-1o.
sabte
i
diumenge,
a
la
piscina
de
bre
aquest
afer,
i
potser
els
senyors
en mis d'una ocasió.
58".
2
Atletic,
'
Collier de Feries, de J. Moya. (Mur),
El
28
del
corrent.
a
París,
Petit
4.
Lampion entri quart.
Montjuic.
5. Barceloneta, 3' 7" 6-1o.
Quan l'Excm. Ajuntament de Bar- Biquet posará en joc el neu titol de de rassemblea, amb els reglamenta
Els entesos expressaren malta con- 4. Alger, de J. Escuder (Sobrecasegl.
existent
a
la
mä,
ens
iaran
retire
que
tenen
Per
La
rivalitat
esportiva
0.
6. Catalunya, 6' 22" 4-t
celona, amb molt ban encert. acordi campió d'Europa dels galls davant el
l'anea en Cupidon II, abans de comen- Tensas: 4 In. 47 S. 1-51 4 ni. 47 S. 2-5;
part dele Clubs contendents donara
raa. Perd a nosaltres, en el p ostre cid,construcció d'unes piscines i mes campió de Franca, Decico.
gar la tercera cursa. Sortiren set parti- 4 ni. 49 5. ApesteS: Guanyador, zo'56
teri
netament
esportiu,
el
jet
está
rea
aquesta
conmetició
un
aHcient
ernoLA SEGONA JORNADA
fa unes despeses per Millorar el
- A Nava York Vince Dundée, que solt i ens aembla hen senzill. Andreu
cipante. A la primera volta Crack Ley- pessetes. CoHocats, it, 13 i 12 pessetes.
que
en
totes
ja
ectacular,
p
Montjuica
ea
preocupa
=ti
tiu
i
ea
cacuit de
la Condesa:, d'aquell Estat considera
XIZ
Ana) igual aniinaci9 que la jornada les proves concorreran nedadors d'a- burn =nava el cap, i despees seguien
Heres digne de tota Iloanea per tot com a campió del tesón deIs peses mit- Lepage és bo, és un dels millors neels altres per aquest ordre: Cupidon
f que a l'esport pur fa referencia, no jans, fou batut per Haydon Young Stan- dadurs catalans. Finen-vos be. Diem anterior se celebra el diumenge a la nivellades possibilitats.
tarda la segona jornada dels Cam p ioTambé desvetlla inusitat interés l'ex- II, Antigone V, Eserine, Tenebreux,
possible que deixi oblidat el bell ley es un niatx no vänd p a r al cainek.- que entre els millors nedadors
talans - , peque es nascut a Barce- nats de Catalunya de Juniors i Vetz- hibició ile salts de trarnpoli a cárrec Azur, Voyou i Coquin. A remarcar els
es: ort del ciclisme, resport de robrer nat esn.entat, i celebrat u pes lliure.
a
Salvo,
de
rail,.
En
la
primera
oro
y
lona,
i
per
la
condició
de
tenir
els
del sots-cani p ió de Catalunya, Josep llocs retardataris de Voyou i Coquin. EXPOSICIONS D'ART
per exceHencia, amb Inés ra6 quan,
- A New Hacen Tamagnini, l'exde Curación, trat igualar, deper donar satisfacció a la gran massa cenen pes ploma italiä. va vencer Ben- pares irancesos podria triar entre la F. A. E. E. T., va guanyar elS 400 Montaner, un deis millors especialistes La marxa
cidit i cense vacillar en remuntar advermetres estil lliure se g uit d e Roggata catalans.
d'aficionare que vénen representats ny Bressol per inferioritat en sis ee- Eranea i Catalunya, i ell es decanta
denota la classe del cavall. LA PINACOTECA
el po- del C. N. Barcelona, el qual, en els
saris,
ja
cap
a
Catalunya;
així,
dones,
en aquesta lletra, la cama de l'Erari eeeses.
L'ordre de peores será el següent: Aquest en la darrera volta menava ja
200 metres primera anava al daca a t.
dem considerar ben cataiä.
PASSEIG DE GRACIA. 14
aIunicipal no ha de sofrir-ne el més
Rellevaments 7 X 3311bn-es, partici- el cap seguir de Tenebreux i AntigoA Los Angeles Maxie Rosemel
I aquesta circumstancia l'ésser
ExposleI6 permanent de P intura re141111•
riere, des p rés llagué d'inclinar-se da- pant-hi cls eouips representatius del
perjudici i pot ésser encara aug- bloom, caminó del telón dels mig-forts,
ne
V,
la
qual
pugné
apoderar-se
del
n'aloe
home
d'aquests
campionats
Marc,
- Gravan. - MotIlures
vant
la
superioritat
del
campió.
m e ntar el seu patrimoni.
Barceloneta, atediterra i FAEET.
ieu matx nul ami, el pes fort Lee Eisegon lloc en la recta final, i es clasSeguidament, i ala efectes de les
Al; terrenys de la passada Expo- wage, i produí tnolt bona ininressió. ver que molestava algun deis club,
leo dors, too braça, 100 liares, 66
al
club
orgasifi e a segon. El tenme del veecedor eot
eliminatòries ver als Campionats d'Esparticipante. ¿Potser
eició hi ha palaus que cauen per la
despees d'aquest combar que nitzador precisar-tient a Aquest club, el Panya, el "senior" Andreu LePage, Iliones (social): prova reservada per consiac e ar-se notable si hom te prestan
beca inactiritat, que a no trigar gaire Horn creu,
ú podria atraen se cts la cate- molestar, ieu tot el possible peque eiectuà els 4 00 metres amb vint se- als nedadors del Club Natació Cape- cine encara no està ben acostaren a la
Y
el
camp
llama
de
fer
ei mateix Ajuntament
Hades.
BUSQUETS
Feu el quilòmetre en 1 /11. 3(i SALA
Lepage no pogués participar-hi, i g ons menys de Junior. Desates Lloenrunar. ePer que no estudiar la ma- gua; dels pesos fmts.
Rellevaments 3 X ion estils. ExhibiP 055 E4 12 DE GRACIA. 34
una regada mes les possibilitats de renc Muñoz, del C. E. Mediterrani,
nera de cedir un craquests palaus per.
ó de salts de taanivoli per Josepi s. 6 dècimes. Fou mea aplatalit.
c
ció
Mostee I ostectee d'en
resfore muscular va hacer d'inclinar- oferi en els 405 metres de braca de Montaner. Partir de water polo entre
El nostre vell conegut d'Artagnan,
send les entitats representades en
. Pea Cuele
se davant les cornbinacio n s icderati- o:t, una altea prova de les grans con- dues seleccions.
ben concluit pe! seu propietan, donä la DIbuixot apunta del meso.
zeeeeta Petra hi construeixin el vePm
ves.
Andreu
Lepage
va
llave
de
redicione que posseeix ver aquesta esar r an erhivern de Barcelona?
Ha promès la sena assistenzia a salpresa en la quarta cursa, en batre
RAMON LLISA8
FRONTÓ NOVETATS trar-se quan es disposava a prcndre pecialitat i Dorca, del C. N. Barcelona, lacte l'honorable President de la Ge- adsersaris com Violette Blanche,
No cal d:r el relleu que aixä donapart en la primera prova, i aleshorcs va guanyar els 100 metres de dors neralitat de Catalunya, senyor Lluie plia VII i Coeur de Wats. No oblilein,
Inaugunició aval
rea a la nostra ciutat, Ja que fóra
AVUI, DIMARTS
Sah:un
soniriure
de
triomf
es
dibuixi
en
des p eé; d'una bonica cursa a/1lb
(111e aquest darte: Ii concedia
pantera de Catalunya i d'Iberia que
Companvs.
Tarda, a tu A:
das, del Barceloneta. Per a la selecla cara de mis d'un.
tut e es d'avantatge.
camptaria amb un palau d'esports
GALLARTA II •n• VILLARO
Si Lepage llagué; estat un de tants, ció del; Canmionats d'Espanya feme.LLIBRE311
En
darrer
lloc, els millors cavalls que
¿aquesta naturalesa i els heneficis
tutu
equimetlee
el fet no batida ocasionat la mes Heu nins es va celebrar una prova de cent E aeursIonism• actualment es troben en els boxers de
Auteg rats,
morals i materials que n'obtindria.
5 el triAS important ssserlinient de
CHIQUITO BILBAO - CAMPOS
tot.
Això
és
QUe
va
g
metres
estil
lliure
u
an
r
a
discussió.
l'hipòdrom disputaren una cursa de tres
Les entitats sotasignades crcuen
gravatii de Bierrelnna
Val a reconeixer que és un triomf
NI • 1•• 10.11t
-IvoneLpag.dlCNBarcelon.
expostei0 1 venda e Preu, iniersemi
mil metres. Molla expectació hi hacia
fele: 7, :eent que la concessió per part
blanta a:
de les enteses iederatives, pera> que
GALLARTA III - Chiquito GALLAFtTA
I la prova de rellene 4 X 200 va
CLUB EXCURSIONISTA DE per a coneixer Duguesclin II, brillant
•: :en. Ajuntament d'un pala y del
METROPOLITANA
t
es
'Boa
poca
cosa,
i
emite.
de
rumio
victòria
en
constituir
una
neta
esportivam
Montjnic pot representar en
GRACIA.
Denla.
dimecres,
a
la
tarvencedor
de
curses
internacionals.
Era
LLIADERIA VALLA 1 NOVA
ARAQUISTAIN - UNALIUNO
com a tal diem que es un fet censu- del C. N. Barcelona.
da. el Club Excursionista de Gracia ha el mis carregat per rhandicaner, rmix
-emini un ingrés gens despee IN Sa il %,,,rart
etinuls. 31 rialrn5
En la cate:toda de veterans, Vilar organitzat una sortida rnaritima a jora que retardava 270 metres. Es tracta
rable.
::e podria éaser destinar als
Antoni TRIGO Vidal, del C. N. Barcelona, va demosPort, per la qual cosa són pregats els
trar que és un \Trena asilla totes les socis i Ilurs farniliars a pastar per la
LA PRIMERA JORNADA
energies en el ectuar !a prova dels 400 secretaria del Club (Astúries, 33), de
Bona impressió en entrar a la pis- merece estil lliure amb 7 m. 30 segons. vuit a 110U de la nit, per inscriure's per
Els resultats obtinguts foren
cina de la Universitat Industrial. Els
a aquesta sortida.
enquanta metres de llargada per ca- 400 meces llisos (juniors)
Lloc de reunió, al monument de Cot. Salvo, de la E.Ala.E'r, 5 m. 59 s.
torze dampla ()ferien un bel aspecte.
lon/, a les cinc de la tarda.
ni
1-lo:
2.
Roger,
del
Barcelona,
6
s
Un gran nombre d'espectado rs e
Excursions del C. M. B.- El Club
-peravnlcomd pinats, 9 S. 5-10: 3. Brau, del Barcelona, 6 Ir.
els nedadors s'arrengleraven per a la 18 s.; 4. Trullenque, del Barcelona. Muntanyenc Bareelones ta en projecte
6
m.
30
s.;
5.
011er,
del
Barcelona,
er
al vinent mes de setembre
p
primera prova. En els 1.50o merece
del Tarra- viatge en autoanunima, ainb el fi de
estil lliure. Salvo, de la F. A. E. la. T., 6 ni. 3. 6 s. 2-10; 6. Dolcs,
;
7.
Amell,
del
visitar detinguilament el més pintoHm una dernostracia de les borles go n a , 6 ni. 39 5. 8-1 0
res,: de la Vall ¿'Aran. i al mateix
7 ni. 45 a. 6-10.
condicions de nedador de rama. A Marca, Nostru,
braca
de
pit
(juniors)
temas fer una perita excureió famimetres
440
part dels primers cent metres, en els
1. Muiloz, del Mediterrani, 7 ni. liar a la regid de la Vall de Sant
quals anava igualar amb Brau, del
MIBIMIffill....1111~1.11.1010W
Novell,
de
la
FAEET,
7
ni.
Maurici.
C. N. Barcelona, els restants marxä 15 s.: 2.
tot sol, arribant completament desta- 53 5 . 7-10.
car, entrara després Brau, a trenza Ido metres dors (iuniors)
. Dona. del Barcelona, 1 ni. 24 S.: Recordar,/ una vegada mis a tots
segons, i molt més entera Romans i
2
Soler. Els cent metres estil lliure 2. Salines, del Barceloneta, 1 in. 2; els coNaboradors I comunIcants
Reconegut corn el camió únic per a llarcs
constituïen una forra 'tinta entre Sa- s. 8-1o; 3. Torres, del Sabadell, 1 na
13
de la Seooló d'Esports de LA
batee i Lepage, tots dos del C. N.
trajectes per la seva durada i rapidesa
Barcelona En els so meres viraren
PUBLICITAT, que els orlginals
aplegats; en els darrers metres samt Principal Palace 1 notes per a la publleacló han
Càrrega total garantida
poro Sabater com a millor esprinter Frontó
d'ésser tramesos a la nostra Rei guanyä per un marge de dos segons;
seguidament es classificaren tres neTarda, 415
&meló Esportiva, Barbarä, 13,
Avui,
dadors mes del C. N. Barcelona
abans de les nou del vespre.
(Puig, Trullenque i Roggen), seAREITIO II - ANTON
a una altra agrega,
guits de Subirats i Bernal. Despres,
Trametre'ls
con ien
Llorenç Muñoz, del C. E. Meditero despris de l'hora esmentada,
rani, va assolir una neta victoria en
BENGOA - MENDIZABAL
constitueix un Important destorb
els no metres braça de pit, demosPrens des de 9.S50 pessetes
Nit, 1015
trant els grane progressos que ve
per a nosaltres, ensems que
efectuant en aquesta especialitat. De
lili
galrebé la seguretat rar als que
IRIGOYEN III - CURIO'
sortida foil passat per lierbolzheimer, del C. N. Barcelona, pera, en
els
trameten,
de
no
veure'ls
come.
els cent metres darrers va irnposar-se
publicats
GURUCEAGA - GOITIA
1 va vencer per un cos. Les provee de
Hea-vos aci el text ihtegre de

la

categoria de veterans, com a nous campions per a 1934

le t ra que les entitats ciclistes barce-

Barcelona, sofrí les conseqiiincies d'unes decisions antideportives
ä a la tarda sert inaugurada la piscina de Capellades

Andreu Lepage, del

Do

a

h vrolet

Tallers de construccions de Carrosseries per a Automòbils en
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LA PUILICITAT

ELS
Wat bol
La promoció a segona cate.
gorja preferent
El Gimnàstic de Tarragona
no es presenta al camp de
l'Europa
Després d'haver-se retirat ja en ei
partit jugat el dia 8 al seu camp,
menge el Gitinnastic no comparegué al
camp de l'Europa, actitud que no comprenem per poc esportiva i que caldsä
que la Federaras) hi digui la saya.
Del que hacia d . ésser partit normes hi
llagué la formació derequip de l'Europa ordenada per l'arbitre senyor Sola,
com segueix:
1.1avorer, Roque, arentura, Albinyana,
Nifré, Deprius, Coromines, López, Maurica Canyades i Juirez.

Els partits amistosos jugats
diumenge
Sabadell-Martinenc. a a t.

ES
LA

El Concurs de models
(bias de planadors de l'Aero
Club Sabadell i del Vallès

Antoni Magn e. consolida el seu lloc de líder de In cursa
Ron: el considera com el segur vencedor del "Tour" de 1934
El defalliment de Illartano

Vietto guanya el gran Premi de Muntanya; segon, Trueba
Trucha, tercer al coll de Peyresourde; segon als d'Aspin Tourmalet; sise
al de l'Aubisque u La "Pava" 1 Cañardo lluitaren inlassablement als primers ¡loes, durant les dues darreres etapes: Aval els ciclistes reposaran a Pan
Lapelsie (França).
16. Bonduel (Bélgica).
17. Speicher (França).
tS. Cazzulani (Italia).
19. Vignoli ( italia)•
20.

GOtti

21. Martano (Italia).
22. Leed.
23. Montero. Tots en igual temps
que Meini.
Sara presentat una reclamada, contra els alemanys Geyer i Buse per
hacer anidas Martano. Aquesta es la
sr gn na vegada que pa s ea aquest cas
amh ralemany Geyer. El cap de requip, les-campió Girardengo, ha negat el iet denuncias. El comité de
la cursa es reunirá per tal de reso-dre sobre c: cas.

Classificació general, després de la XVII etapa
s. Mazne (Eranea), 015 h. 6' 55".
2. Mariano (Italia). Iras h. 23' 4 3 ".
3.
Verseaecke (primer indepen
-d
en t), /05, h. 55' 55".
4.- Lapebie (Franea), so6 h. t in.
17 s.

5.- Morelli (independent). 106 h.
3 ni. 21 s.
‘'ietto (França), roa h. 3 in.
29 segons.
Geyer (..Mentanya), to6 h. 13
48 s.

5. - Cafiardo (Espanva
Suissa),
toa h. Si) m. 4 s.
9.- Maes (independent), '06 la
22 ni. 21 5.
lo.- Trucha (Espanya-Suissal, loa
h. 2 3 in. o

5.

S p eicher (França), 106 h. 41
minuts. 28 segons.
20.-Ezquerra (Espanya - Suissa).
107 II. 13 in. 14 S.
15. - 1.1uci Montero (Espanya-S alssal, 108 h. 27 na 23 s.

Classificació per nacions
Primer.- Eranea, 3 57 llores st minuto 41 segons.
Segon.- Italia 3to h. 26 ni. 40 5.
Teraer.- Espativa-Snissa. 319 h.
55 m. 23 s.
Quart. - Aleinanya.
Caique.- Bélgica.

Classificació per al Gran
Premi de la Muntanya
Primer. - Vierto, qt punts.
Scgon.- Trueba. 85 punts.
Tercer.- Ezimerra, 74 punts.
Quarz.- Vervaecke i Magne, 66
Cinque.-Martano, 63 pum,.

La XVIII etapa, TarbesPau, fou guanyada per

Vietto
Pasa 23.- Aquest mata a les onze.
;ha donat la sortida als "tours" per
disputar la decimo octava etapc dc
la Volta a Franca, sobre el trajecte
Tarbes-Pan. que suposa un recorreg ut de 172 quilönsetres.
Pot dir-se que cts tots els campa
hacia noc entusiasme, exceveia feta del
fratiCe.S.
En el minúscul team espanyol les
eSneranCes eren p oques, no troba't-se
be fisicainent cap dels dos grana treoadars peMnsulars: Trueba i E,ssuerra. El primer sofreix trastsans interno
i el base es troba lesionat.
Els italians, principals rivals deis
sra it eeso,„ fuina ostemale el sea péssimisme ser trobar-se indisposat Marta no. que és nreeisament el contrinrant
directe de Ilagne, líder de la \ olla.
Referent als belgw, , ;a resignats a
la 'esa desgracia d'aquest anv. es pot dir
Que Ili es mostraren entusiaste, ni deprimas. Proba} bancas apa :eixien Carl el,
nu's estoics i freds.
De totes formes. maja hora abans de
donar-se la surtida. ja es trobaven els
41 rases, a la I nlaça principal de Tan.
bes Entre ells apareixen dos embenats
Ezquerra. fortament lesionat al cutre, i
Salazard u:TU lesionat en l'aparatosa
ales/da i erta alar.
Hl hiela dubte (me preagnessin
sartida quatre corredors: Trucha, Ezguerra. el belga Sylvere Macs i Lapebie.
sl, si t o primers els ha convençut el seu
"manager" honorari 'Auca Montero. A
Maes lisa persuadit Verwaeeke, i Lanebie. fortament impressionat pel tragic
a,cident orroregut dimatis l'etapa n rabir
a una camioneta. del qual ion testinasui
Presencial. ha optat per oblidor la tragailia atol, la distraccia del pedaleig.
Durant els primer, quilianetres la II14rxa traminona, i els corredor. marxen
Iii 11I1 compacte grup fracciatiat en dos
e s camens, el serosa del, milla 4 intcs
grat pels "invàlids". i entre ells Marsano, encara no refet del defallitnert
moral i fide sofert alar.
A set n tuil i-nnett- c: de la sortida. Marrano. ili o n retardas, baina de la máquina i Cl disposa a abandonar. Aguase
gest. mie era tenust. Si adverth pels seguidors de regido italiä - aquí apareix

ravantatge de portar seguidor; - i el
transalpi sarna (Iel seu acord, munta en
maquina i despees d'una forta persecució acansemleix d'incorporar-se a restamot. La formidable persecució de Martano sla prolongas durant 16 quilametres. En tot aquest traerte ha estas
encoratjat canstantment pelo seus compatrintes 5ezniders de la cursa.
Al pas per Salase Maria de Culpan.
sale te Il a c a les t2'30 (33 quilametres
de la sa rtida), l'escamat es manta integre. Al davant marxa lapebie, i entre els
cinc primera, Maria Cariando.
Una mica retardats passen Risch i
Ezquerra. El hiscai té el rostre contret
per la dolar, a causa de la ferida que
sofreix al colee.
Apareix una lleu pujada per a ascenslir a les estriaacions del famas T o r.
males, i restamos asara la marxa. Desatas. a (matee quilametres, la pujada és
ja franca i sorzeixen els forts revolts i
els trossas molt prenunriats, que pasen
a dura peona les facultats dels crin,padors.
Surten a primera fila els trepadora i
de seguidae; destaca enèrgicament
Vietto, que imprimeix a l'ascensió un
rinne terrible. Al principi la resta de
rescainut, que encapçala Trueba, scgueixen be el niçard, perO aquest ¡mea encara me; la mansa, i liavors asomes pot ésser seguir per la "Puça de
lortelavega", que engauxat a la reaciació de la Volta rfaquest any, manté el
scu mateix tren, i s'esrapa aiiub ell si
s'orina impressismant.
lentrestant, a la reraguarda, es
registren sattle novetats, puix que Eaguerra es cultuca es priancra lima. i c3
I:ança a l'assalt de la muntanya al cap
d'un grup que integren Lapebie, Mag
tic, alolinar i Gotti.
Heulte Vietto i Trueba aconsegueisen treure un asantatge de quelcom mes
de cent snetres, Ezquerra i Magie acouseguesven e:capar-se i obteuir sobre els
setas inmediata seguidora an asantatge
semblaat al que els parten el de Caunes
i el muntanyenc.
A mitja costa es re g istren mis canvis.
Vierto i Truelia augtuenten el .5ell asantatge. i, en canvi, Magne queda ceras5agat, mentre Gotti es colloca entre eis
rMs primera i la parella Ezquerra-Maes.
Durant agrestes incidineies .Martano
bin quedar retardar, pera despees reacciona, i s'ajunta a l'eseamot dc Islagne.
A uns tres quilòmetres del cim del
Tourmalet, Vierto força encara mis la
sera inarxa, i aconsegueix eliminar
Trucha, deixant-lo a 45 s. Entre la resta de corredors samba chao produït
neus estirons, i d'arpiesta forma s'arriba al cim de la muntanya, que coranen
els "ruters" per l'ordre segiient:
5. N'tetto, a les 13 h. 22 ni.
2. Trueba, a 47 s.
3. Moliiiar, a 2 Eil. 22 3.
4. Gotti. a 3 ti, 12 5.
5. \tartana. a 3 in. 27 5.
Ezqutrra. a 3 ni. 76 5.
7. Versandte. a 4 in. 48 5.
8. Cafiardo, a 3 ni. 45 s.
afagne, a 6 ni. 12 s.
Segucixen Lapebie, Gestri, aforelli,
Geyer i Stoepel.
Eis altres corredors passen per pesas intervals.
En ei deacens Vietto es llança a
tota marsca i tracta d augnientar Cl
seu avantatge, per. Trucha sendas/
decidit a seguir el seu exemple. No
obstant. respanyol te desgracia parque pum:a i perd un temps precias
que apronten els abres corredor;
iicats al tobogan per a passar
" latea".
pas per Barege Victo porta ua
as antatge de i fiatre minios sobre Un
niillUSC111 grup, al quid sla ineorporat
"Urtieba ni-actea a una energiaa enibalada, i que integren, ultra el castells,
Magne, alolinar, llotti i Speicher. A
un mima passen al orelli i aaerwaeclic. i despres un pelota de set horte',
en Cl qual figura Cafiarda. Ezquerra
ha tornar a retardar-se.
Sense que sigui alterat aquest orare els carredurs es !lancen a l'assalt
(lel no menys terrible Col daaubisque.
En la costa es registren alguns canvis
que no afecten a a : testo, que realitSa campletament sol rancenSia
imititanya, anda un ayantatge de tre:
minuta sobre Lapcbie, que lambe s ' ila
caistacat netament.
El pas per EAsibisque refectuen
el, corredors per l'oree que segueissi
s .Vierto, a les tu en punt.
2. Lapebie, a 3 in.
Martano. a 5 in. 30 s.
4. Gaatri. • a ni. 35 s.
5. Verwaease, a 6 in. 35 s.
6. Caiiardo, a 5 n. 45 s.
7. Vignoli, Stieepel, II aes i Iltrkenrath, a 9 in. 20 s.
8. Magne, a so 117. ID s.
En el deseen; Vierto prodaga les
ae es enripies per tal de ma ntel/ ir en
el possible ravantatge i en.
tre Isapeltie i el (Metas alartano-Gestri s'inicia tia dad per al segon ¡loe.
Durant la Huila Lapebie trenca una
roda i tot,seguit és pass:U pelo italians. Es procura una altea bicicleta.
i el trances reenspren la cursa i acon-

segueix els dos italians.
Darrera dels quatre ingitists seguia
un escamot integrar per set corredors,
entre ella Cahardo i Trueba, i després
un altre grup iermat per Cotti, Mag-

La cursa de Trueba durant
les dues darreres etapes

Malgrat les inevitables fatigues de
la cursa, Trueba ha mantingut el sea
pavelló de gran escalador de munta upes. Seise Vietto, el francés que
s'ha
revelas indiscutiblement en molesi finalrnent ala arribas a Pan pel
ta Volta a França com el "Rei de
següent ardre:
la Muntativa a , la "Puea a hauria ahastat, com Iany passat, el premi. HeuClassificació de la divuitena vos ad unes dades coniparatives que
demostren que, inalgrat el contraetapa
temps que li priva de classiticar-se
1. Vietto, 172 quilòmetres en 6 he. millor al cito de l'Aubisque, Trucha
no ha deixat de brillar a dale dels
res 32 in. 1 5.
2. Lapcbte, en 6 h. 34 in. 53 s.
guatee timas que en les diles darreres
3. Mariano, en igual temps.
etapes puntuasen 7- , torrar de
4.
GC5tri, en igual temps.
muntanya:
Pcyrcsourde:
5. - Sylver i Mae s. en u h. 37 u:
t. Magote.
31 seguits.
2. .Maes.
- Sioepel, en igual ttmps.
3. Truelsa (a zr segons de primer).
7.- lijarais Caayarua, el U 11. 37
Aspin:
na. 37 s.
M agne.
i.
8.- Verwacelse, en 6 h. 33 re. 15 s.
2. Trucha (a 21 segons).
9.- lierkenratla en 6 h. 35'
Tourmalet:
15 segons.
1. \ ietto.
lo. -1.a.yer, en igual temps.
' f rueba la 47 segons).
Vasene Trueba, ida id.
Aubisque:
Morelli, en 6 lt. 38 tr. 7 a.
1. Vie/t0.
13.- Gotti, en b h 39 i n. 11 5..... • •
4.- Magne. en igual
5. (aturdo.
15.- Vignoli. en 6 h. 39 na 11 s.
6. Trucha.
Segueixen el; a:tres cLrrelors per

ne. Vignoli i Morelli.
Durant els darrers quilinnetres slan
produït diferents sprints emocionants,

pctls intervais.

Classificació general, després de l'etapa Tarbes.Pau
Magma en fi 2 la 46 ni. 6 o.
2. Mariano, en 112 lo. 01 su. 40
3.- Vietto, en 112 11. 29 an. 31 s.

s.

4.- Vervaecke (primer independen t ), en 112 11. 33 in. 34 s.
3.- LLapehie, en /12 11. 35 in. 3 0 s.
Morelli, en 112 11. 42 ni. 28 s.
7. - Geyer, en 552 h. 51 ni. 54 5.
8. - Marian Caaardo. en 112 h.
57 ni. 0 1 s.
9. - Sylvere Maes. en 153 h.
no in. 12 5.
10.- Vizene Trucha, en t t3
st tu. 27 s.
11.- Speicher.
12. - Lousios. etc., etc.

Comentari
Pau, 23.- Amb l'etapa d'avui han
acabas les muntanves propiament clites
i ha acabas la competició per al Gran
l'rean de la Muntanya que be ratribueix dennitivament el corredor irancites Rene Viene), el qual, de mes a
mes, grades a les nombroses boniticacians guanyades durant l'etapa davui, passa al tercer lloc de la classificació general.
Viettu ha guanyat duraras el dia
vui ele següent; avamatges:
2 rninuts ver coronar primer laaabisque.
4/ segons pel Tourmaiet.
in. 3 0 s. par guauyar l'etapa.
Durata l'etapa o avui, a part la persisten i magnifica regularitat de lasPardo i del propi Montero, es pot posar
le renca l'esiure que. Mit hagut de realitzar Ezquerra i Truelsa. no ja per cs1lacar-se be, sinO per acabar l'etapa.
Per a tanga es ua secret, i meses per
als seguidor; de la Volta, que un i altre curredors mantenen, fa diversos die..
el desig d'abaadunar resgotadora prova. Persisteixen en Trueba els dolors
al ventee, i la icrida que Ezquerra seireix al sisase li prudueix vius dolors.
Es trusa de nIonar al base unes injeccions antitetiniques, pera es desead en
considerar que aquelles Ii producen
tensa febre, i hauria d'abandonar torao•
sarnent la cursa. E.5 evident, per tant.
que el de Torrelavega i el de S.dupe
Lorren en "pessimes condici.nlb
i. per tant, tainbé morals. Si no
ion pel seu gran animador alontero, tosa
dos haurien abandonas.
Durant la pujada al Taurinalet
dstinnit 'remisa i Ezquerra. pera en el
des-ces/5 el base ella ressentit fortament
de la seca lesió.
tafiardo ha estas l'animas de sempre.
El corredor regular. Potser el mas regular de tots els tours.
Montero, actuant de "nranazer", sernlata com si ases reras s egat expres›amear. per tal d'evitar que "rrueba i Eamierra e< quedin a la carretera.
Liuda ha dit qtte duma el desean% de
denla espera c.,mincer els dos companes perque prenguin la sortida dimeere s . i arribin fina a París.
la Volta, llevas de coses inesperades
hilE t E de prevetire, per is tumbe, dificils
le produir-se. sembla ja decidida. almetes per al primer lloe. El s e an salita quelsont. lespres de la cri s i mara]
, le ?t'anal/a i de les proeses de Viette.
Perä tul fa creme que el fnrmirlable essalad o r Sainara quelcom en les P rind
s etares de pla.
-me
Es de des(dar 0110 els errninvols-tots
-matre - prosseeneixin atamasament
1 11, 10.."5:2 de torrad, a Par ns. cots
e<,101. Es
vant
rlassificara)
de talase y a . adh p c en el pla. Cprtordo
nérdi alretus ! l oe no molts, nerqua er
sures pe. 's3. teles ha evidencia/ farreeles sense eafore.

Š

A viaei"

VOLTA A FRANÇA
.3.. L'assalt als colls pirenenes

Sants-Iluro, 3 a 1.
Júpiter-Badalona, 3 a 1.
liOrta- Santi, 4 a 4.
Palafrugell-Espanyol, 2 a 4.
Granollers-Girona. 2 a 3.
La XVII etapa, LuchonSAM1T1ER TORNARA AL BARCELONA?-Hom diu que una persa- Tarbes, fou guanyada per
nalitat afecta al Barcelona esta gestioMagne; Trueba, segon
nant la tornada de Samitier al club;
Taches, 12. - La XVII etapa de la
en cas afirmatits, aquest jugador sieasarla com a professional per la tem- Volta Casta a Eranea coi/Trena el trajecte de Bagnéres de Luchan a Tarbes.
porada que ve.
tan dels recerreguts mes curta de tat el
Dues notes de la Federació "tour - --91 quilornetres-, per ä sambe
li
avien de franquejar els corredora: la
Catalana de Futbol
pujada a dues muntayes-ambdues punAssociació
tuables per al Gran Premi-: la de PeYLa delegació de la Federació Cata- resourde i rAsVama La P rimera , en
lana de Futbol Associació que assisti en 1. 545 =tres dalearia, i de 1.489 la benom de resmentada entitat a l'Assem- sana.
Es tetnia moments abans de donar !a
blea de la Federació Espanyola de Futbol celebrada a Sant Sebastia es coni- sortida a Bagneres de Luchon que ea
plau en fer pública la seca satisfacció P aca:in / ric a diversos "fot-Saits - del bispel triomf de toas els extrema que, pa- ca' Ezquerra, del francas Speicher
trocinats per Catalunya. es debaterca de l s individuals i Golf i Meine. No olisen aquella reunió, tot fent constar que tant, i a pesar que les lesiona que tots
la victória aconseguida es deu d'una ma- auatre pateixen san d'alguna consistenera especialissima a la conieenetracia ració-de Spencer es suma la fractura
total i absoluta de tots els delegats ca- de la clavicula-es decidissin contSnuar
talans en la defensa d'aquel]; putas i participara en la Volta.
Des del principi comença una Iluita
tumbé a reficae i constant collaboracia
dels representants de les Federacious i :volt espectacular i einocionant. Als
53 quilòmetres i rnig I equip irances, ca.Clubs de Bascónia, Astúries i abres.
Gracies a aquesta obra conjunta s'ha pitanejat per Magne, Intenta demarrar
assegurat la intagibilitat del carnpionat ser a i atocine la pmada del Peyres
de Catalunya el qual, ultra classiiicar sourdes. Aleshores iou Trucha que s'aels clubs per a la co p a d'Es aallaa , jets vançà a la pilota de cap, portant a la
vira també per assegurar la particirsacia seva luda Vierto, Magne i Ezquerra. El
d'ella al campionat de Lliga espanyola. posseidor del "maillot" groc auxilia
Sortint al pas de versions equivoca- tienta i aquest pogue atrapar els sandes que ha publicas la premsa cIaquests tanderi, aconseguint coronar el casi a
darrers dies, tambe es creu le:intentada primer Bus. Das segons despees ha
Delegació en el deure de remarcar que feren Trueba seguit de Magne i Ea fou cl delegat del F. C. Barcelona se- guerra.
En Cl deseen; canal d'Arrau, 3 2 quinyor Coma el qui en tot moment defensa la concessió de la medalla de Mé linnetres de la surtida aconsegui un grup
de
corredora unir-se als que s'havien
a l'ex-jugador senyor Pauli Alean--rit
tara, sense que la brillant defensa d'a- destacar en la pujada del Peyrescurdes,
nuest afer tingués resultat positiu per perú com que immediatament hague-en
¿aser aquesta facultat privativa del Co- d'enfrontar-se amb l'Aspin, es turnaren
mise executiu. el qual, si be l'any paseas a produir les disgregacions. Magne, que
prengué en compte la petició (Sense que baja aconseguit ja avenear. Trueba
los. però, aprovadal. ha cregut conve- Vietto, aconsegui en un formidab l e esnient enguany concedir aquesta distinció forç en plena pujada destacar-se is er
al jugador de l'equip espanyol seneor arribar al citas en prinicr terme Trueba
llague d'abandanar cl seu company LeQuincoces.
Responent a les nombro s es con- guerra, que, fatigas no podia realizzaa
sultes de clubs que desitgen ingressar lesiona i es Ilanaa a la caça del frana la Federació Catalana de Futbol o a la cés, aconsegulat apropar-se-li bastan;
seva filial Lliga Amateur ens prega la El bilbai, defellit per resiore anteri•r,
primera de les dites entitats de fer avi- llague derendir-se a les S e VV5 MillVa•LS
nena per a coneixement general, cate ia.cultars, i eleixa passar bastanis cursiels requisits indispensables per acense- panys, mentre Caftardo aconsegui
guir aquests prop6sits eón els segiSents: plena pujada millarar les seves postema.
Que el club. una versada estigui leMagne fou ei primer de l'Asia seguit
galment constituit. trameti a la Ferle- de Trueba (21 s.). Mars 55 (45 1 Vier racia (Via Laietana, 46, segon) els da- te (4 111 . 47 s.), Cafiardo (6 in. 22 b1cuments requisits segiients:
gons: Veryaecke minuts, 34 nat.-Una sollicitud demanant Vingres, gons.
En el deseen: de l'Aspin, Magne
firmada pel president i secretari.
2.-L'Estatut original, aprovat per la es ilanea a una velocitat iantastica,
amb
el desig d'assegurar definitivaconselleria de Governació i dues capies
exactes d'ell, avalades amb l e s Signas ment el seu avantatge sobre Mariano. Efectivament, aconseguí desprentures de president i secretari.
dre's i distanciar-se dels corredora
3.-Les fit ,.;es d'antecedents i dades del que el seguien; pera 'Prueba 110 us
club, degudament omplertes i sigrades,
gran
eis exemplars de les quals poden ésser desanima i, forçant també amb
recollits a les esmentades oficines ferie- encrg:a la marxa, assoli augmentar
la
diierancia
sobre
el
seu
seguidor
ralees.
Main.
4 . -En dipasit en metällie equivalent
A la plana, Magne continuà la sea les despeses ateos:ir-nades que pugui ca forta velocitat i encara atigmentà
reportar la revisie del camp jai., la diferencia sobre els seus seguidora.
calculades per un desplaçament en se- Traten continua essent encoratjat
gona classe.
per nombrosos compatriotes que hi
5.-La quota dativas, una regada harta en el trajecte i no disminui !u
aprovada la revisió del camp de joc, 5Cva forta marxa, per a no esscr
rimport de la qual e; de vint-i-cinc pes- agafat.
seres.
Al velatIrom de Tares aparegué
Faltant algun d'aquests requisits, l'ad- en primer lloc Mazne. seguit de
nli S'iO del club a la Federació no és
qui fosa ealidament aplaudit.
possible, a excepció dels que desitgiu Alli hi havia congregats umbrosos
ingressar-hi com a clubs adherits, els espanyols.
quals poden prescindir del dipasit a que
1.ca bonaisarions Inc tinuueren el
fa referencia raaartal núm. 4, per no vencedor de J'etapa i el segon clas,ser camp de j,e.
sifirat (aren les següents:
Mag ne, 3 ni. 31 s. Idos minuts per
hacer gua l ly at ben destacat, un inis
nut i mig per é s ser el primer (le reta pa i 21 segons per haver oistingur
LA COPA DAVIS
aquest avantatge sobre Trucha en la
Pu j ada a l'Aspiu).
ELS AMERICANS GUANYEN
Trueha, 45 segon e per hacer arriELS AUSTRALIANS EN EL
DOBLE... PERO ELS DARRERS Isar en segon !lec. Per tant, el temps
SON ELS FAVORITS PER AL que se Ii compta és de 2 h. 37 In. 32.
PARTIT D'AVUI
Classificació de la dissetena
Wimbledon, 23. - Aquesta tarda
etapa
ella jugat el partit de dobles. corresponeat al ;nata ,1ustralia - li;stats, Units,
u. Magne (braliça), 2 11. $1' 46".
final interzones de la Copa . Davis.
2. Trueba (Espanya-Suïssa), 2 h.
La parella americana Lott-Stoefatt 58 tn. I)
ha veneu l'australiana Crawford-Quist,
3. Haca (primer independent), 2
per 6-4, 6-2, 2-6 i 6-4.
h. 58' 5o".
Crin sigui que els dos primers par4. Vietto (Franea), 2 h. 59' 32",
tits de simples han estar guanyats pels
5. Catardo (Lspanya-Suissa), 2 la.
australians, en acabar aquesta segona 59 . 32".
jornada Australia s'apunta duce vieta6. Verwaecke (independent), 3 h.
ries contra Isla dels ianquis.
t' 3(s-.
Densa a la tarda es jugaran els dos
7. Morell; ( inden.), igual temps.
darrers partits de simples, regnant enorg. Molinar findep.), id. id.
me expectació entre aquests, i es formu9. ',ataviar (Franea ). 3 h. 3' 3n)''
len els prorästics mes variats.
so. De Caluwe t Bélgica), igual
En general eón favorits els austra- temps.
lians, perque es consideren mes grans
t. Ezouerra • (Espanya-Saissa),
llurs preahilitats, ja que guanyant
igual tetnps.
ird dele partits de demi, resultarien ven12. fisch i (Espanya-Suissa), 3 h.
eednrs, i serien els cridats a disputar 4' 16".
a Anglaterra la supreinacia definitiva
13. Oeyer (Alemanya). i g • ten111%.
en aquesta important competició tenis14. Meni (Italia). 3 11. 4 . 15...

Tenis
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Dimarts, 24 de juliol de Ii131

El que han fet
Dia 3.-Paris-Lille, 255 quileanctres.
Dia 4.-Lille-Charleville, 192.
Dia 5.-Charieville-Metz, 159.
Dia 6.-Metz-Belfort. 220.
Dia 7.-Bellfort-Evian, 293.
Dia 8.-Descans a Evian.
Dia 9.-Evian-Aix-les-Bains, 209.
Dia les-.Vx-les-Bains-Gren oble, 227.
Dia 11.-lirenoble-Gals . tot.
Dia 12.-Gap-Digtle, 227.
Dia 13.-Digne-Nieu. 150.
Dia 14.-Descans a Niea.
Dia /5.-Niea-Cannes, 12S.
Dia 16.-Cannes-alarsella, 199.
Dia t7.-5larsella-Montpeller. 185.
Dia 18.-Mantpeller-Perpinya. 170.
Dia to.-Descans a Perpinyä.
Dia 20.-Perpinyä Ax les Thermes,
t58 quilametres.
Dia 21.-AX ICC Thermes - Luchon.

continuació denens els reglamerts
al Coucurs de models reduits ét
planador% organitza l'Aero Club Sabade.I
i del Valles.
Art. t. - L'Aero Club de Sabadell
i del Valles org.anitza un concurs
morid; reduje, de rlanadors. el Tul
celebrara e' dia 5 ti agost del 1634, a lee
deu del mata
Art. 2. - Els aparells seran liaren%
des de la p lataforma de la Torre rrAb
gües del Tauli.
Art. 3. - Podrá participarie
aquest canear!. amb model de qualsesa
tipus o canstrucció. sempre q ue l'ene.
gadura d'aquests eigut superior a eas
metres. no passi criSo metres, ni el e
PC, sigui inferior a 85 grams.
Art. s. Les inscripcions sliauran
fer a les oficines de l'Aero Club eua•
nitzador. de set a orsze del vespre. A tal
efecte, els socia d'aleen Aero Cha s
Secció abonaran una nesseta jdues,
indejsendents. sigui quin sigui el ree.
bre daparells que Prese n ta se r a a,í
l'obligada, de fixar-ho. Solament el ass
Ileti d'inscripció donará dret a t' uniu
dre a la Torre d'Alai:les.
Art. 5. - Els apareas es llaneza
per l'ordre que els corressondra a,
Prr s del sorte i g. el qual se celebre
una hora abans del llançament del ;si.
mer aparell.
Art. 6. - Els llapcaments s'hauraed,
fer a nia. Fora de concurs. ham reta
fer Ilançaments per altres procedimeels,
exceptuant el, quimics.
Art. 7. - El temps minim per a elit.
¿ficar eis apa-ens sera de 15 segona
' Art. 8. - E% faran dues classifica
cians: la primera pels aparglls ini ¡agin estat construits pels propis correr.
sants i la segona pels aparells come,
rials.
Art. o . - Les classificacions es fans
V er ordre de durarla. El Juras declara'l
li ara de concites aquells aparells out 75
efectuin un vol planas correcte. En e
C25 que lii llagues igualtat de temes. si
concedirä el millor premi a ¡'aparell que
hagi fet el p lanas mes sistós.
Art so. - FI Jurat. compost de tris
=m'ares i auxilias per diversas cena.
saris. controlara el3 vols i establirá
classificacions. El seu fall será irape.
hable.
Art. ir. - El Jurat podrá prohibir a
sortida de nualsevol araren que ressideri perillós 0 que no renneixi it1
condicions exigides en aquest regament.
Art. 12. - La llista de premia es
pública abans de la data del CO2025,
anda la deguda anticipació.
Art. 13. - L'Arta Club organitzab
declina tote: les responsahilitats que K.guef. sin derivar-se del Concurs.
Art. 54. - Per als ce-Ce ro precise,
en aque s t reglatnera, el Jurat sera!:
nie cridat a resoldrer. amb autoritat al;
seluta.
(111e per

oest, es van liaver de retardar

;CE pea
ves unes dues hores, j.cr la qua: i-JA
acabaren un xic tard.
Els resultats ¡oren:
hala a 4 (Cooperaciól:
"Mare Nostrum". del Maritiin, i .s
5 segons, "Tramuntana', de C. 91 %7.
Prova molt competida als s'arrees tr
metas.
165 quilOmetres.
liols a 2 (Cooperació):
•
Dia 22.-Luchon-Tarbes. 91.
"Cambridge - . eet Maritim, i a :3
ISla 23.-Tarbes-rau, i7n.
segons 2-5, "Ifoltiorta", del C. Mar.
Porta sempre avantatge el Maritim.
El que els falta fer
Outriggers a 4 sCampionat):
"Ossiris", del Maritim, en 7 m. 32 5-;
Dia 24.-Dcscans a l'au.
"Tarragona", del Nautic, 7 ins 33 1.,
Dia 25.-PauH3ordeus, 211.
Dia 20.-Bordeus . 1..a Rochelle, 176. "Terrosa", Reas. 7 in. 53 s.; "asa
me 1", C. de Mar, 7 na 54 s. Latos
Dia
Rochelle,Nantes, 146.
entre els dos primers llocs, i tumbé Pr
Dia a8.-NatitessCaen. 275.
al tercer i guara
Dia 20 -Caen-Paris, 221.
Skiff (Can/piola:O
"Tossa", tripulada per ala 7,
Rem, en 8 m. 5 s.; "Prats-Prat.
ni pulada per Prats, del Nautic,
l'orta estirada de bot a darrera
Els Campionats d'Espanya per part bel Rena després de Iluita
lada interessant.
Outriggers a 2 (Campionat):
El Club Maritim, el Club de "Joan
Canips". del Maritata en 9 e.
Rem i el Club Nàutic de 2 5. 1-5; "COSla Brava - . del Mar, 1
3 5. 2-5. Conmeticiú de les pié ,
• ':*
Tarragona, vencedors
ladea de testes.
Ainb malta aniaisció se celda-a dinOutriggers a 8 (eampionat):
m en e e els anunciats campionats dEspa"afiles Daltnau", en 5 in. ao s,.
ny de iols, outriggers i S kif.
Tarragona; "Cadaqués". a 23 s. 3-5. fil
El trajecte era de Martell a l'Eta- Maritim; "Tesis", del Mar, a 33 s.
cia Marítima, en una distancia de 2.000
Regata portada a gran trarxa i anta
nsetre: en recta.
n'oh asan:alee favorable
Nantic
A conseqüencia del fort ecos se
Tarragana.

JI

e

El tti tuie
s't1

sndi

perquè sois té gust
d'aigua 1 no pesa a
l'estómac per motta
que s'en begui.
Els millors Metges
de Barcelona en
beuen i la recoma-

nen amb éxit.
Dons ancu-la par tot arrau. Se
srrveix en garrafes en 8 litro
al preu de 220 ptes. la garrafa

ÄvÄlle
Encdrrecs ni Dindsit General
Anís, 174 Tel 77410
Barcelona

em^1^ero+904414,4 11.41,44414,44.154,

e

t
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LA PUIL I CITAT

ELS ESPORTS La mar i l'aire ESPECTAC L'es
SEMAFOR DE MONTJUIC

ATLETISME

meiga' bat Catalunya
per un paren
i e: diumenge paasa;.,
o tv a ; Estadi del Mar. de
sbaa. .cs d; v e r a e s oreares del maza
..:u.-Catalunya. d'Alienante.
Català. deapres de travessar
.-Mss a a aentral" i les planga essa arribar en ainclar el
eabte al mati, o sigui. el mateix
celebrä la primera actuaq ue
a'aa va motivar, per forea, la
auccca d'algun dels nostres reureeains. ;ale com Mur. el que a :MIcursa de 5.uoo :cierres sa sairir un
g.:e el va obi:gar a g eure's otoana.snisat i continuar eolament
7 :a formidable volumat i esuerit
. 411:p de q ue estä poseen e: neStre
le "sterple-chassc".
-:iDi
el d:seabte al inati, a
'bco. eis atletes Catalan, forra reoc r 'rs autoritats c,nortives. i
ares d'esser obsequiats en un lona
:0ea : 'le :a FerleracO Portuguesa
•
vea inar a visitar la boa piseina d'Alaje.
de les p roveas del diete van dan un Seit eantatge de
, canta als portuglfe5os, i que al
1 de les del diurnenge va quedar
it a una ga'rebe nsI g niticant ;tiente d'un paren sie nunts. Din:1
irth:1 insigniricant" cerque henn hl
tin:r en comate el llar g viatge en
:mar i la manea de repas. Dije :la que. malgrat tot. p odia ba‘eri deeantat. en unes condieiOns
.2 :cual!, a faa-ar de l'equip de Ca-

punts

de diferneia

2. Grau. en 44 s. 2.5 .
Triple salt
t. Laclaustra, 1193 metres.
1. Campluany. 11'02 meseta
3.000 meces "areeple.chasse"
t. Clemente. 10 11 1. 3 8 c. 3-52. T'antoja. lt ni. 16 argot..
3. Gabarnet. Ir 0 1 . 3 4 a.
600 metres Ilisoa
1. Pairet, t m. 31 s. 3.3.
2. l ' aalp g . 1 ni. 33 s. 4-5.
3. Molina, 1 hl. 38 S. I•5.
4. Verdejo. 1 ni. 42 s. 2-5.
Reemplaçaments 4>1 10°
t. Eluip l'antoja, Flores, Culi.
Jerer, en 5I segons.
2.

EquM Camiimany. 3lunzaClnrea,

Frau Paret.
3. Eqtat, Aguila, Cicateare. Gabarnelt. Verdeio,

lons meteorolOblques:
A sOl i g ent vena a l'E. fresquet,
cercle clar; al migdia S, fresc,
cel clar j horitzons boirosos,
u sol ponent S. S. E. lanlbé frese,
mar marejada del S. E. i el cercle
queda amb cirrus.
Barbmclre, 736. - Ten-Mine1re, 23.
Ob

Podran concia-re:- a aquests cainpioliats les diverses federacions regionals
reconegudes per la Confederacia Espa.nyola d'Atletistne i les societats espora.
tives que radiquen en aquellas regioas
on no existeix Eederació.
A toles les proves i concursos qav
consten en aquests campionats cl C.M1Mira als primers classificats un diplome en el qual es farä constar el titol de camina.
De inas a mes. s'atorgara un premi
federal que consistira en una copa que
sera adjudicada a la Federació re3.a11711 que obtingui mes punta.
I.a puntuació dr lotes les provea e,
comatara en la forma stgüent: tants
punts al primer corn nombre de p.trneipants tingiii la final; un punt meMs
al legan. altre menys al tercer. etcete.
ra. etc., arribar a un per al duren. En tot ea, , eis finalistas no poden
esser més de
Solament padran puntuar en la class ifieació federal aquelles Federacions que
presentin un mil-11m de c i nc atieses.
a:1 5 campinnate se celebraran a l'Estadi de Bernubi (Tolosa).

blovIment de vaIxells a posta
de sol. - Demoren a FE. do:,
berganlino goleta que van de bolina. l'el S. una balandra que va
ers aquella direcriú i litt
11011C111 1;11 :7,-, O.
bat que pa5.S11
lres pailebota que Siliela de la
villa /le foro, i una goleta i
berganlins goleta que van en
popa; de vela !latina quatre fopfixos vera iliverSe8 di/TM:1011S 1
dos ve is a quest

110VIMENT DEI P O P T
Valsells entrats. 11,111,
amb ,'ai ti inmoral, e l Vi1iXcii
gles "Balbedlis *; sic lionc, ;Mil/

- "El Orlen del terror" (grecameni lardeo, "A media vog" 1 -El teca.
teinvisible".
Monumental. - "Por un breo". "Hiela
1, sliorae" 1 "1.03 eOnqt1131ador85Mundial. - -El signo de la rime", en espanvol, 1 .. .anda que te ondulen". en eil-

Teatres
TEATRE NOVETATS
lienenenyl• noca 1.1.511 CALVO
1..dr(la, a le, t'ad. Bulaques dos (le
pi • sielesi EL ASOMBRO DE
DAMASCO, eretieni 5
Palaid05
‚iii lt

LA DOLOROSA
Jove dito lulmr Antonl Mimo.
NO. a les te l5. gran programa de
revolla: pr1111111. 1 5e 091 arte, (le
-"os',,,.
LOS GNVILAKES,
Carné 5 Mayral. LA S GOLONDRINAS,
Irdoadt dt Cr11 divo Peu Hertoge.
Urnia, fr .-1101:11 de , old adonde, larda. LOS GAVILANES 1

LAS GOLONDRINAS
roatekr, adoi,:r•
111. LOS
CLAVELES i LA PARRANDA, pe l 11110
debutan! 1.1 oran tiple rú•
Flora
Pereira
Mica
dr
01011 aviat.

LA JARANERA
Pespatz a comptectori

N HE

N 11

COMIC

LAS VAMPIRESAS

COLISCUM

•

CINEMA

••••••n•••••nn•••n••n•••••••••n••••

Et'llelal,
Nalat'll
ELS CATALANS DE PERPINY A
boté U o dek,
"C.:HM.11a
VENCEN ELS . DE. GIRONA PER
TEATRE BARCELONA
latatera
i
de
lannibiti
UN PUNT DE DIEERENcLa
ce m Pe n ti a Meca d'o:minuta*
escales, el vaix e li
"Cily
com e d i o-ce-retes vi
El diumenge passät, a Girona, e; va
emeeffllweeleweesmaeleseeRealiMMOIIM
(v.sit:1,
1 1.\ T",,tedentIe'Aiir
celebrar un mata d'AtIctistne entre ele
e:. no, debut de la
noener...,
atieses de la Unió Esportiva
eempanyia
general, el vaixml itlemany -Lu- 1
quins, de Perpinyä. i els del Grey ExEstrene de la briniea eornedia-operfla
tona - , il e la a:ornen:tal conibalso
cursi,anista i Esportiu (Iireen.
BONTIIRON. NÍS U RECnRDMAN sogrero; de :805ii e l
alemanya
Uds gtronins sortiren handicapate 'er
DEL
MON DEIS 1.500 METRES,
voixell nord-anieri e ä "Carllon-.
haver estar absents dne7-a PortaB
aTUT
PER
LOVELOCK
A
gal-i s'Un a n, hom e,, ap on. Aqu<913
.le i • Agritent Marinan' Ilispon,- ! ' !u MU O
[13 I 01 3
LONDRES
i
foil la cena dc la pa sort dels riel G.
.-InnTicatia; de 31....trador, 4111)
per
L o ndres, an, E. E. G.
interessant mea,: pasaate e va per a aquest port 1 e TINO rous A n - CIEORGES A. URBAN
eón ele seguents: d'atieristne es disputä ahir a l'Estad; 8 de irisosil i . .-arreaa general,
El, resultats
emor 4 . 0 111V:4 11i Rate Pou
130 metres t, Leaafre (P.); 2, Mai- de \alise City entre els representants de til Jrallees "Une (' S,IMIIM111».41».•
II; (P.); 3. Amat (G.).
les tiniversitate angleees d'Oxford i Can", UOU Ir, dels senyors Ignaai \Jss claesificaciane van esser les se.
bridge i els de les americanes de Prin406 meres: 1. Durara (G.). .5)
ecettia
i
Cia.;
de
v
ceteWn i de Cornel, FI ' ang.lesos 511111 Ilo
3. Segarra
2, Fönt p .!. 59
4. Dubat (P.,.
a ili ud icaf la vict a ria final per 7 a 5. IU9111, d'el vaixell noruec - Be il ba - .
Dissabte
En la oroya mes interessant de la re- del senyor Successor de H. En- FEATRE ROMEA
I,
Bouix
Soo
metres:
(P.),
:.;15:
rimes llisos
4, Mas mada sobre aotl metres, en la qual berg; de Lundres 1 Anyetac,
Toleren 19(01
:.
ierrer
(Catalunya).
2 ni. 2 .5.; Guner (Pa; 3, Esteban
Compenye
e
Urden.
han participe. entre altre s , el neezelan- vaisell noruee
lar', deis
Gontalez n Portugal), 2 na ti s.; (G.).
dis
Esteban.
9'55
(G.
laevelock-recordman mundial 50- aenyore Fills de NI. entaletnines;
Butaques in _pla,r rt 2 nao.
30 ) metres: 1,
(:
V13 es (Catalunya); 1. RaIltiWica
(losa
ferrasea.
El
lean,
mes
tres, 1 mes
bre
aquesta
distanciai
el
ianqui
4,
Abel
(P.);
3, Costa (P.);
Roil- de conr.talira. el Vaixell
Sant
sra.:gala
peral. .1 les 15':; e : MAYO Y ABRIL, 1.1
-joan thre ,. qui fit peques setrnanes va eeta- -Peles", atol, Tärrego g e neral, de 1111;le, ntra de • eitlidaeo toolisn 49r.
(G.).
fent del dise
nddable 0311 d'imeepretaeiA. a le.
Salt 1, Segarra G. , l'e5 blr el n a u rienrel del in6n dins els 1.300 l'Agencia Mar ( tinia Mnlier;
Márquez (Portugal), 36 ni. 62;
MAYO Y ABRIL GRAN REVETLLA PORSI aillal ( r.,, 1 . 53 , Bertina metres. Loveleírk ha aconseguit i ma esTueues (Catalunya). 35 ni . 3 0 ; 3. mitres; 2,Sparrt
di
TUGUESA. Manubrl, fado, I cancena per1
Ddícsalgers
: ..rtb ...rrt111.11 . .1 eis espenadors
plendiela victria guanyant netament Pa Una, anib 32)
cia Tufion ( Catalu n ya ); -t . Bernal (Ga, 1'50; Forrada, Coa
general.
1;1
molonau
càrrega
ente VI (*PORTO. l i rme.
1As 530 1 a
l.largãr(a i, Rosquellee (G . ), 621 Bemthoin.
srtugal).
les 1115. MAYO Y auno_
Ciudad
de
Barcelona";
de
reit
Resultats i, Levelock. en 4 m. 15 e.
metres; 2. Leiaire (P.), OIS; 3. Ma i
metres llisos
Valaneia, i tinb 352 passalgers
-lot(P.1, 2-5: 2, Penthron; 3. Leath.
O-02; 4, Mas (G.). 5'86.
Strc1el tForta g all. 23 5 . 2 - I D : 2.
eltrrega general, la molonau
Pes: 1, Llamó (G.). 18 ' 8 5: 2, PY
rio Porto (Portugal); 3. Arevalo
titleelro;iiii
:ItalueVa); 4. Ataca (Catalunya).
L
mi bUd7a3d Iflaus5„Yag
16 51: 1 Nadal (G.). 974; 4, Riu (p.),
TEATRE POLIORAMA
cpie salt
ge'Atm.l.ir ,11. a Ir, III, I ud. a le- 191
Consegal (Catalunyal. 13 ml J.
Disc: i, Riu (P.), 3192 metres; 2. CURSES DE LLEBRERS lela), el corres/ -Ciudad de Ma- ratvws
Axil de l'esperlae anierieff
.impany (Catalunya(; 3. Mello (For- Salvador tu.. 31'68; 3, Llauró (G.);
EL SYMPHONIC BOYE, el nu
liem - ; de Carlogena, amb 43 pos- BItor
esnjunt musical presentat 5 1,:n reto
al); 4. Bargallo (Portugal).
4. Pauti (P.).
UN NOU ENIT DE LES
sevei; crear1011,, di:W(1118S.
salgere i carrega gener;:1, el vai- na.
metres !lisos
Javelina: t. Riu (P.), 4 a' 53 metrcs;
( .ants
ralle rorniutabie emiREUNIONS DE DISSARTE I
xell quatre de la res dr Merla
aaaares (Portugal), 15 ni. 40
Vedar & Co., Bita Thats
2. Cona ( P. ) ; 3, Nadal (G.), 4. SitiS DIUMENGE AL CANODROM PAR':
•
Cia,
l'ritustneditetritnia;
This.
Andrina
nterce, Roberto Lepe:,
Gede
¿Tau (Portugal); 3 Mur (Catalu- iironal.
Lea Gurr), Ech rrrrr la. Lilian Llenen'
!: 4. Montfort (Cataluaya).
Tal caen estaia anunciar, cl dissabte n.,va, anib cärrega general. el Araceli
Marren: 1, Salvador (G.), 37 90
1 John Lucia. Pi rus popular.s. De•
'levemente 4 X loo metres
2. Roques (G . ); 3. Riu (P . ); 4, Font passat se celebra la reunió Ilebrera ha- voixell "Navemar", i del maleix 1101. tal ser Ma.
l'arruga! (Sarasquie.
Pea- Perpinyä).
bitual al, serrem o s del Sol de Ruin.
110c, la motonau corren. amb 8
Lima); 2. Catalunya (Arivalo.
llene aci el sets descabdellattient:
100 ; 1, G. E. i E. G . ; 2 , U. E.
passatgers per a aquest porl i
-v.:. Sola i Ricard).
Priniera cursa. Litsa. Cinquena cate- 1 7 de 1110911 i carrega general.
A. I'.
PRINCIPAL PALACE
es:lindó per «fi:1:ns: Primer. 4.\ too: 1, G. E. i E. G.; 2, U. E. goria. Di,täncia, 500 lardes. Vencedor, -Cabo San Agustín", tots
PALAU DE L'ESPeCTACLE
eugal. 3e) punts; segon.- Cataalu- A. P.
el número cinc, "St lira', amb trenta7, LAS MUJERES DEL
. 27
sis segons, dos cinquens. Collocat, "Tur- deis senyOr Fills de 11;linsil .5,111. tarda.
ZODIACO. Nit. a lee te'15.
Bo ach.
ca".
Diumenge
CALENDAR' CATALA
Segona cursa. Llisa. Cinquena cateLAS INVIOLABLES
meres tanques
Vela. - De Vinaròs. amb TärD'AILETISME
;orla. Distancia, 3 00 lardes. Vencedor,
. aova , Portugal). 16 s. (record
per la enpertedells
Federació Catalana d'Atletisme fa el número 5, amb 34 a - 3-5. rego general, el nailebot "Cala
MARGARITACARBAJAL
Portugal); 2. V:eIra (Portugal).
San 'icena", i el -Pepito"; VIC Peloa. tata,
NUBEC1LLA5 DE
3. Roce (Catalunya). 10 s. pUblie el seguent programa de proves Colloca t "FleClia
VERANO I LAS INVIOL A BLES,
ni!. a
de pista 1 Croas:
Tercera cursa. Llisa. Cinquena cate- Sana Feliu, amb carreca general,
les 1.'13. LAS INVIOLABLES
1: Cansegal (Catalunya).
Mes d'agost
goria. Distancia, 500 iardes. Vencedor, el pailebot "Comercio"; de Vametres !lisos
Dia 12: Campionat de Catalunya
el número 3. "Sereno'', anib 34 a, Co- limcia, en hast, la balandra -Ave
Calomer (Catalurtya). 54 s. 2-3:
1 -brot, "Aranjuez".
lino"; de N'inarös. amb carregit
Silveira (Portugal). 34 s. 4 - 5i 3. Pentathlon, a 'Estadi; organització,
Quarta cursa. Llisa. Quarta catego. general, el pailebot "Malla Ro- GRAN TEATRE ESPANYOL
C.
d'A.
:raes II (Cata:aura); 4. Mara.)
Dies 19 i 26: Challenge Federaciú ria. Distancia, 500 iardes. Vencedor, el ba"; de Pinatar, amb sol, el pai- Companyla de comedida valenclimea del
Catalana d'Atletiarne, amb totes les pro- número 5, "Gavina", amb 33 segons. lebot "Paulita"; d'Eivissa, amb
It d'atenta
NOSTRE TEATRE, a. Valenoia
31 acedo (Portugal), 1 ria y es dels campionats da Catalunya, a Collocat, "Flover".
Primar gotee direeteet PEPE ALBA
Cinquena cursa. Llisa. Quarta eatego- cärrega general, el pailebot "Isla
(Catalunya). 1 m. 03; l'Estadi; organització, F. C. d'A.
▪
(Trnarl.S. tarda. 8 1re
Entrada 1
'Aguar (Portugal), 1 na 0o: 4. ConDia 35: Troica Zacaries Oliveres ria. Distància. 5oo iardes. Vencedor, el de Ibiza"; de Palma, amb carrega Oil
do .d. 1 pla. EL FULANO DE LA CONgeneral, el pailebot -Carmelita": CHA,
(Volta a Senil ; organització, Atnett número 4. "Zarina", atnb 33 s.
Catalanya).
VULLC BESARTE 1 L'AVESPETA.
els
pallede
Santa
Polo.
alilb
sal,
Nit,
oolossal
'mina
velenciane,
d edlcafla
cursa.
Sisena
Valles.
Tercera
catemetres Ricos
E Sempre Avans.
a tota 1 i 'i'lionla. 4 eres, 4. 3 obres, 9.
-Mascota".
goria. Distancia, 550 iardes. Vencedor. boto "Angeles"
Cista (Portugal). ti s. 1-5; 2
Mes de setembre:
Rondallas de guitarrea 1 banderries. Baila"t05.,1, lCataltinyal.
Dies 7 i 8: Campionat de Catalunya el número 4, "Gola", amb 35 t. 3.5.
eximia Bonita. - Distänent dora 1 bailadores: QUI ES EL LOCO?
arnent del pes
de Deeathlon 1933. a l'Estadi; organit• Collocat "Golondrina I".
Ratolins de casa rica
Setena cursa. Llish. Quarta categoria. navegada dels vaixells que han
(Catalunya), 12 m; 2. nació, F. C. d'A.
1 VULLC BESARTE
ame: (Portugal), ir ro. 7.1 1 3. MorDistäncia, 5 s o lardes. Vencedor, el nú- 80110: lora d'horitzó es troben De Seguida.
AMPARO, LA SABATERA, el
Dia 15: Campionats de Catalunya fe- mero a "The Queen'', amb 36 s. 4-5. el vaixell Italia "Niger", amb
darrer exil del soler auto'
:o ( Portugal), it rr.. 10; 4. Turnenins,
a
l'Estadi.
II
Cobear.
"Riberefla".
general,
cap
a
Marsella;
(Catalunya).
Tarrega
s
Dia 33: VI Volta al Poble Nou, tosoo meres llisos
el noruer "Sardinia", amb ciart. Piferrer (Catalunya). 4 M. 2 4 e tes categories; organització, C. E.
rega general, nap a 3Ia p solla; el TEATRE
; 2. Rieard (Catalunya); 3. Rodri- pitee.
Diunienge, lambe al camp del Canb.
A l'Estadi, gran jornada dels rolle. drom, de Les Corte, es descabdelli el nord-arnerieä "Executive", amb
EL MIS FRESC DA BARCELONA
:ea (Portugal).
chrrega general, cap a Alacant;
vabents.
t de llargaria
Cia. de 'ariete. (Ni Romea, de Madrid
programa anunciar, que fou el següent:
Fusilo".
amb
a
Barcelona;
orzan:rlilaIla
'
'
Dia
30:
Volta
Eeptindid tardi
Altafulla (Catalunya). 6 ni. 94;
Primera cursa. Llisa. Cinclena categoSantos (POrtutal). 6 nt 44: 3. ROca ucha Biblioteca Cultural Esporliva ria. Distäncia, ,soo iardes. Vencedor. el paseatge carrega general. cap .s II. dintar1:-. tar,la. 110 Ii ti,. l'uncid. N ti.
del passalenIPc
-a taanya). 5 /t. 98; 4. Prata da Li- Avant.
número 6, "Dick'', amb 35 Col. a Genova; el francès "Oued Se- a las 1015: ESTRENA
eii des artes. d'as entí; en sls
Mes d'octubre:
t (Portu g al). 5 ni. 94.
bosa 11". amb passalge i càrrega (madres, diferente subquadres 1 epoteost,
local, "Dócil".
•p ies 6 i 7: a l'Estadi, campionat de
evernents 4 X400 meres
original
d'Entill
Gorizalez
del t'aíslalo 1
Segarla cursa. Usa. Cinquena catego- general, cap a Marsella; els es?misiva del 11/C51 1'e
Catalun y a (Vives. ligues II, Ro- Catalunya de Decathlen 1934.
ria. Distancia, 500 indee. Vencedor, el panyols el "C. Segarra", arnb Josep M11001 501111‘11.
Trne,1
Sec,
al
Poble
Dia 14: VIII Volta
; Calomer), 3 na 42 S.
2. P0r mimero 5. “Seilorito", amb 34 s. 2-5. passalge t carrega general, cap
al (Silveira. Maurina, Pinto i Ma- Aire liure.
Collocat, "Morito".
tI Al ac a nt ; el 'Ciudad de BarceHom prega a toles les entitats iase de.
3 m. 43 s.. 2-5.
Tercera cursa. Lli s a. Cinquena cate'
Ticaciel general per equipa
citgin celebrar provei o volles de cal. gor j a. Distancia. oto ierdes. Vencedor, lona - , amb passatge i cärrega per la primerlselina vedette de la revista
? rime:: Portugal. 67 punts.
tats o barriades que tot seguit demanin el númeeo 6. "Gallo", amb 34 s. Col- general, cap a Palitos; el Ciudad
Laura Pinillos
Catalunya, 65 punto.
de VoliMcia", amb nasaalge i
da ta a la Federad), a fi de poguer
locas, "roeura,".
- LEPE - MAURI - CASARAVILLA
feccionar definitivament el prngrania
Quarta cur,a. Llira. ()unta categoria. càrrega general. cap a Valencia; amparo sal a. Isabelita Hernandez 1 hin el
? ESTIVAL DE PREPARACIÓ
d'hivern.
Distancia. !ti° iardes. Veneedor. el Mi. el "Ciudad de Mahón", atob pos- belliesini coplilla de senyoreles. Deeorals
eNpreases deis reputalc estienegrafe se•
A MONTJUIC
mero 6. "Marques". amb 32 segons, aalge i eärrega general, cap a m'ore
Morales 1 Asenel. Esplenilld vealua.
DAVANT
ELS
CAMPIONATS
Colleeat, "Chicuelo".
Eivis›a; el -Rey Jaime 11", atab el dele modistes Scelile Taylor López. deIm en g e a la tarda va tenir
51
Barcelona. l Come», de Madrid. A ('es
Quarta
cate.
Caree.
Llisa.
Cinquena
PENINSULARS
• a Estadi de Montjuic un (ese
passalge i carrega general, cap tren, assisttran elm :1111015. 1 dIrtglrli l'Orgorja. Ditancia, 5en lardes. Vencedor, a Ma6; el "Anboto Mendi", arnb queslra
festliital
el mestre
d e Preuaraeió per ala atiese, nue
La Federació Atlerica G;i1rJaCC•ana,
de Fan! ramo. 111,1d 1 1111:
s alement pOden ésser Selecctonats per delegada de la C. E. d'A., o:ze- el número I. "Peralba", ami) 34 s. Col. càrrega general, g ap a Bilbao;
LAS VAMPIRESAS
local
"Riberena".
a anar ais vinents Campionats nit:a per als dies 4 i 3 <lagos: de 1934
meantats
ES despeina ale tenties
Sisen; cursa. T an qu es. Quarta cate. el -Navernar", atta) clurega geIsi raulars que enguany han de co'
els XVI Campionats Peninsultrs d'Al- gor ja. Distincia. son ;ardes. Vencedor. neral, cap a Nora York; el "Cabo
.'. rarae a l'Estad; de Bcrazabi ('1 olanar-tse.
númern 3. "Barba II". amb 35 S COI. San Agustín", anda passatge i
u), els die; 4 i 5 d'agost.
Les distintes provee de que constaran local "Rendersa".
elirrega general, cap a .BuenoS
Les Provea ioren disputades an(b
campionats
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les
següents:
p
dita
al
Semi cursa. Llisa. Tercera relego. Aires.
el
¡DO,
1.530,
lardes.
Vencedor.
201.
,
40
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,
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i
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Curses
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roo.
rin.
Dittancia.
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Es reg istraren marques acceptables.
vela. - El "Mareelb", cap a
Itt triondador deis 100 Metres sOga i Moco metres i mar g a sobre MNnere, 4, "Golondrina 1", amb 33 e.
Livorno, en llast; el "Avelino",
Conoce. "Apa Noi".
ere; Bria, primer en ela 0.000 me. tomo meres.
metre,,.
Temen
cateto,
curca.
Llisa.
'Vuisena
an111 potaeid, cap a \'alenTla; el
a; Culi, que sense cap preocupació
Tanques: 1,0 i 400
rija Distancie, e ml lardee. Vereednr, " Pepito- , en (last cap a Vinari)s;
"Steeple-elsasse", 3. 000 aseares
Tatua. a lee 411.1, 1 ni!. .1 lee 10: I
t asan els 320 znetres: Maxestat,
Salte d'aleária, long.tad. amb ¡eral - . Nata" obre "Tu", que iro els dot el "Cala Bulla", amb ciirrega geva vencer en els 83 metre, tanREVISTA. EL NOMBRE DEL ROS.
Temps:
35
segons.
dores participant s
QUE, Ir Ilandolph 5 ,011. I MI VIDA
11 1; Camps, primer dele 300 Ilisos: i
neral, cap a Millaca.
, per 0'redrioh Mai en. 311.
da ustra en el triple sait, e:lb una
Llançament, pes, disc, javalina, mu11011 Hoplaimi 1 George Raft
marca, fou el primer: Clemente ten i barra.
v encer fàcilment en els 1 000 me*
SI SÆLtCTQJC
Reernplacaments 40 ideares (4 k er roo)
MOVIMENT D'AVIONS
1 .st. VO4Ti AIjJOMOI II
"steeple-chasee". i Pairet, en e:5 i 1.6a0 metres fa per 400,,
aterres !lisos.
corlICitorn y
I ee
u la
Aquestes
proves
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regiran,
quant
AHIR
• resultats tacnics foren:
p reu
n doolifot, ol
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part simia. pele Reglaments de la l'e.
Mitres mafia
ELECTRIC
de l'AL,. Franca. - Aatualitate mundial.
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Internacional
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i
7
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Artrttrt teOli 6.8 (arb.v.,tava,read
• Arauer. en 24 ni. 32 1 . 1-5.
Proceilent lic Tuleaa, a Ica d'ii: Vista« - gte. - Souló eentInue
seran intervingudes per un jaral que
metres 'liso.
nomenarà
opärtunament
le
Federació
At.
II
rribh
filnb
corren,
Merca' Jerez, en 24 ni. 12 S. 4-5.
linea Guipu.cnana.
ileries i 3 passalgers.
metres
Proceden/ de Mareellit, a Ira
Lriz. en 20 rn. 1/ segont.
Carni, en 20 M. De s. 2 - 5.
610 arribä l'avió arnb corren,
de Per»
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1
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320 :lustres.
Proredenl de Casablanca, a les
L aclaustra, a'so metres,
1287 arriba afilb coreen.
futres tanques
Tarad. a les O . Nit. a les 10:
inereaderies i 7 passalgers.
a laxestat. en 12 na. Sao.
REMORDIMIENTO
A les 12: 58 sorlf l'avió rap
Fkres.
Toloan anit cuneo. .uereadei tes
3 Manzanarea.
VIAJE DE NOVIOß
Metros Ilisos
1 5 pasoatgers.
Cap,. en 40 serena

pan.yol.
Pethil Palees. - "su

g ran saerlflrio".
-Elixir de amor" 1 "segunda 10550urt"
i.
expreParlo, - "Sollero Inocente"
sa de Shang'hai'.
EL SOLTERO INOCENTE Pus.
Cinema - tieportairee
Nlarleno DIrtrich I ClIve flindk Pll
Recrea. - "Ese sinvergüenza de moran"
..E1 irsurilado".
- "Por un beso", "Hacia las eltue
El expreso de Sharigai Royal.
ie" t "Los conquistadores".
InnieereS 1 ditindeldre, inalindl, a le r 1910. Sehnt Cinema. - -El hombre. y el maneIni o''. reetieliado". "El asesino
dialiehr
o" I "113Y. que miedo-.
Sale Comtal. - -Almas eneontradas". en
espanyol. 1 -Soy un vagabundo".
Penda del dieCinema. Spiendld
SPLENDID
llaulle", -odio", en eapanyol, I - rete.
:Maneen de Cent 217 •
Tolere. 1154111
Krinos".
Smart Clame. - "El diablo se diilerle",
Local dotat da temperature agradable
1,pan n ol. 1 -Melar y plante".
rt, 111. 111,t{t1111.1,
Talla. -- Programa ronde
LA rrrrr DEI. DIAMANTE
Triar«. - "meiodla de arrabal". "El ase.
rrtV.111,1 11, BOU
1,1 el
- lido dlabelleo" l "1.3 banda cle las perita negras".
-Slip.Trianea, - "A bats e az o
ODIO
o
cobarde" 1 "Una mujer pereeguida".
so esproiyel. per Mal vi F. I.. de Glie, ara
repanyol.
DIBUIXOS SONORS
Volea. - "Los frangeter e dei aire". -Me.
1.
311 prolnerm 1-9s
redore: ein raen.. '; a mes, a la tarda:
"Vinnes y firma".
- "nrpArter deleetive". en tepe.
PEREGRINOS XlIe.
neol. I - I na aventura nupdlal".
P e r Marlou ,s15..1, 1 laman [mire
Tdrda. ,d lei 5'30, 1 1111, a In 9./5.
ge . . 110 1 e‘iraordmarl {a maromo. Manr1re
cbevaller I Pinfaut baby lema' eli

CINEMA ESPLAI
A A AAA OUNT ARAFIC. RAFFLES, per
ftaldald Colman I /2.13- Fea,
RUEGOS, ver atarle', manara
ry cnoper, PECADOME SIN CARETA, Cavole Lomberd, M'estire Morris

SALONS CINAES
larda 1 1 0 1111. " N adando en
Jní• E. lironn. I "Los criniones
d., Imiten", - PATNE PALACE: onliiina
farda , ..eti aran -a e rinieia -. "Elmir
amer". Jarquelmr Jarquel. ->egunda
e ntdId". /I s t la Thiele. I rinettmenid
EXCELSIOR: 4 arda I den nii.
beta
rirlI re" . nnirandent tarda,. - Elian . (IV
C1PITOL: r.

amor". Jarqueline larquet. -Segunda

piernita!". Herla Duele. • MIRIA: 1 larda
i 9'10 nit. -El oease del terror" oiniet
inent larda , . "A media soo". "El {Tenle
eli,tble- p ornmeolat. . GRAN TEATRE
CORITAS.: COIII111,111 345 taida.
media
n e aS o d e l terror"
-El frente
111 , 1sIbl e ". • MONUMENTAL: Continua vi:,
gpuraß-,
tarda. -Per 1111 peart" . - 11,1,,

MIJSIC-HALLS
- Varietats i Mereenes Alva-

rez.
Apolo. - Veriel/te 1 Mer ,e 0ell Fin
Ba-Ta-Clan. - Varlelate. Mella Mareta I
em p ina l'alanos.
Cabaret Francaia - Ball Musset 1 - Lea
st rail''
Dancing Edén. - Yarlelals.
•' 1riirei•
OrlderTra eapolean 1 Elles
gamai gui ,
1113 ron

DIVERSOS
Za ga Llibre - 50111 1 rada dii, TU Untan'.
Casino Sant llebastle. - Tet 1 NIMIA de
Crazy Ivns 1 Habana Gana.
Hotel Rita - neto
..0 .1:111 ama,

eant
Marion Doré, - Oroureira •Iteenirsee
Triana - 1 pie cate flaMenc (liman ner
Ilannl 1555.
Pepe Hurtado.

CENTRIC HOTEL

Gran confort modern Penele enfrenta
Katherine Nepburn. "I os ennqutsladores",
Aun Harding
Maui(' M y . - ROYAL: des on 12'50 pegaste.. - liabltaeltlas
e'r tarda. "Por un beso". -11a. des de 5 pessetes. • Cebona • 19 P144
ele las alineas". kan/Orine aepburn.
Teilten 17441
Rambia deis Estudie. S
ennquIsladorrs". ‘or1 !Medina.
IDEAL:
BARCELONA
9'15
vinieres asf" i
frente
II-ateng a".
ALIANÇA: A les 1' 11 no,
al antanee.r"
-el besar
uncen". - SALO COMTAL: c • in en.
enenuliarlae", en espanvol. "Soy
VIES LTRINARIES
ie g abondo" I ceimtea. • RECREU: ,1•17,
Defertes SOS asta
•
einveranenza le \Inri,'" 1 -El Ma11111e Serl,• 1 .•
POLICLINICA FARRE RIJOAII
reSlleilatIO". Boris learlorr
Rambla de Canaletes, 11, 1.4e

Diversos
MARICEL PARE

VIGUES DE FERRO
NOVES

GRANDIOS PARC D'ATRACCIONS
übez1 ,ada dda. larda 1 ,1:. Myui, nit, reemita de Sant 'Saura*, grana Cuates dediear1,
la 1:01imla 1,8 n 1ega. Rath, fde.5 arii•

Eil entrar al paic s'obsequia/A ele
eoneurrents amt una Menina cuera. Eli
!rada al pare: ad n'unirles. Funicular I en•
Cada, 1 ple. Darte( funleular. a les Ces
de la inatIneda

Programes d'avui
TEATRES
Cómic. -

estrena de "Las sampl-

Eapenyol. - Tarde: "El fulano de la
Concha", -Vulle besarle" i "L'Aveepeta": nIti -Din es el loco?". -Ratolins
de casa rIco' 1 e vulle besarle".
Nevetata. - Tarda: -El asombro de Pallad:Sed" I "La &dorase": nit. primer
,stron actea de "LOS gavnanes'
- Lae
irolsoidrinaS".
Principal Parece. - Tarda: "Las mulere.s
tlel jadiare": ntli -Las Inviolables".
Romea. - Tarda 1 /111, - Mayo y abr,I".

Venc barriles
GARCIA
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BASCULES
d'nraete, per 5 carros t eamlone

"Pibernat". carrer Parlament,

1n11v,.4
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nIM

MONTURAS
UC AAAAA TVE

CINEMES
Amtrica. - "Amor sobre ruedas",
inunde seductor" 1 "La vIdt privada
dc Enrique 1111".
Ahanga. atspat o al amanecer" I
-El htisar negro".
Aren«. - "El hombre y el mOnstruo"
- Tenorio del harem"
"ale10,114 de
arrabal".
Aelnguda. - "El /imagen nunt. 13". I
" c on g o' a a mes. a la tarda: "Ha entrada, 1111 tuteo/rato '.
Barcelona. - "Titanes del cielo". "El le.
tabulo de Nuestra senora de Parle"
" 1- 11 nacho de bodas".
Broadway. - -La Mano aseSina". "Nada
mas me, un molo" i "iealvada".
Capitel. - - Nadando en See0" 1 "Loe
crímenee del museo".
Collaeum. - "El hombre del bosque" 1
-311 vida entera".
Comedia. - -Pare el baile", "El sonarla.
bulo" I -El valle de la sorpresa".
Comtal. - "A media vez", "El Ocaso del
tordor" 1 "El frente invisible".
Diorama. - -En mutilara jr la ley". "Por•
le quiera" I "
mareos
areos por un a
Or t10''.
he".
- -A luda hellee" (uniemment
▪ lari
lali .u i. F: 11r
1X
de aor"
m 1 "Segunde
ju ven

la Generallun. Les senyoretes lambe IN
poden concursar. Dreparand per a eaii.
d'ingres 3 l'Escota d'administrarla,
Públlea de la Genera:n:0. t'iota que ea •
pedelt Mías oficina. obertura de cura,
'etibie . Eeeens
m J'inertes. taba
sl primer dn
primer al 15 de setembre. Toas els detall,. documentarin 1 oreo/matee us epa
donará a bactam•mt

- - Raerles" "Marruecos" i "Se•
ca,101 . 1-5
careta''.
'
Fantaseo. - "ttemordinnento" 1 -viaje

Acadèmia Duran

de novios".
Fregoll. - balaceto templo", "Ileiee
o rotarde" 1 'LOo 11111.18r perseguida".
cl espanyol.
Gaya. - "Sinione es g el", "Toplize", "Al.
nweetieß modernos" I -Tenores, y ladro

Toda clase de nIttatel
J. MA S

Riera Alta, 37
Telefonía 22T511

Vacants a la Comissaria de
la Generalitat
sous

DE 4.000 • 111.000 PEINIEUS
Preparamó I dOcUments per a Persdcal

""61:eiefon
343 -

74423

IntYm. - "Mali•Harl" t
Iris. - "Simula es así". "El heme in
rinde - . -Almacenes modernos" t "Te•
l'oree y ladrones".
s..tlay mujeres ast" I -El frente
j
Letal:ene. - -El abuelo de la criatura",
1..1 edad de amar", "El tlemolerlor" 1
- atettendoles en einfUra".
- -Dime quien cree Id ". "Eaa'0br8113
l
1.2 de1

"Nelodlit de Arrabal". -El ese.
slno diabólico" 1 -La banda de las perla: negres".
~tropel. - "l'»a aveniura nuprIal" 1 "El
Congteso Se divierte".

Marina. -

EXCURSIONS DE VIATGES CANUDAS
EXCURSIONS
28 t. 1 eti: l'out Mimen, Les Builoses, Motu Llaga
Diumenge, 29: BERGA i QUERALT.
lees a. e I 7: AN1101111%
Dles ti al le: COVADON01. slANT SE1LASTIA, SANTANDER
Mes 12 el lit Ven TrARAN, ELA ENCANTATS I SANT 111111/i I
1,,e- 12 al 111 : .55. 11 (110N. ti1VVIINIE, ii1UTEHETS. tounDF.,. 11111111ITZ

Aprofiteu les vacances. Per a detalls: Gravina, 12, ent.
CARPETA GRAN,

FIXACOR4
,ECONCSMIC
HIGI E NIC

1'60

PETITA, 0'80
A TOT M'AVIVA
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CAL

ÇAT/;

PER A SENYORA
PER A SENYOR
PER A NENS
Tot models de l'actual temporada, corrents

i de novetat, marcats a preus exageradament baratissims. Aprofiteu els dies que
falten, adquirint ara Trossos i Calçat en
condicions tan avantatjoses com no tindreu
ocasió de fer-ho en moltissim temps.
El dissabte dia 28 acaba aquesta excepcional venda.
Us recomanem una visita a la Gran Terrassa.
Interessants atraccions. Lloc ideal d'esharin
CAFE - BAR - RESTAURANT
Fins al 15 de setembre, els nostres Magatzen.s
romandran tancats de la una a dos quarts de
quatre, excepte el Cafè - Bar - Restaurant, per a
l'accés al qual caldrà utilitzar la porta d'entrada Z\\
de l'Avinguda del Portal de ¡'Angel.
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