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Una vista a porta tancada a l'Audiència

Mentre el: "Tours de Franco" reposen a Pau

Ahir, a S'Agaró

Anhels i realitats Josep Aymä, director de "La Els Srs. Companys Magne -Canardo
Ea el comentari que el diumenge passat dedicava al volurn d'articles de Prat
Riba no anunciava c propOsit
dtir sobre el tema; interiorment,
pzirO. scntia que tto en, sabria estar de
t ernar-hi, perqué el to mes que la mateixa matcria te per a mi, corn tindrà scgantent per a tots els eatalanistes de la
pic .0 époza, un encís espeejai,
,e en el mea comentari anunciava que
la iectura del Ilibre produiria sorpreses,
sol;:ot entre els afiliats a la Lliga, els
Inri,. atines de "La Veu de Catalunya"
me n'ilan volgut donar una utilitzant
urca paraules nieves acompanyado arnb
ehneu nom i el de LA PUBLICITAT,
en forma de reclam del Pitee.
l'aprofitament comercial de que ark
ob j ecte porqué se que és a fi de be:
de:aro, pero, que se m'escapa el benefiel que els editora podran creare c1arherar-me com a reclam. Ignoro de qui
ha ci,tat la iniciativa i auguro que m'acabaré de ier vell sense saber-ho perquè
no tia,: cap interés a descobrir-ho, perle
ersigui, que cm perdoni ; aquesta renssda em fa temer que se li ha
encomanat aquell temible encert d'errar
que tan nial ser.ei ha fet als seus superiors jeràrquics. Si gosés, en veurel
tan refiat, lj diria a l'orella, com en
aquell conte que cm guardaré prou d'exücar: Si no en tenim qi:atre, hein

perdut.
1 de bona veritat em dol saber per
ettdavant que tots els meus esforços han
de resultar imperceptibles, perque dic
sincerament que em seria un goig extraendinari saber que l'edició sim esgotat
era vuit dies. Per mi no es pm/A ; no
e,talviare res de la nieva insignificanea
Ter accelerar l'exit del 'libre, la lectura
del qual ha disser saludable en molts
sentits.
•*
Reconec lleialment que els anys i eis
cadeceniments s'han confabulat per ier
mes planera la mesa tasca de comentarista imparcial, perqué mohos de les
tinuicions de l'rat de la Riba han estat
tca:itzades i la seca doctrina confirmada en malta aspectes, amb la particular:la: que les retractacions de fet i les
fa:Ics han vingut dels que heretaven la
seca organització politica i la seca sig.
triicaciõ catalanista. Cal tenir present
que Prat de la Riba morra once di2.3
oesprds de celebrar-se l'Assemblea de.
Pa.-lamentaris, esdeveniment que cancel'.ziva una etapa de la Lliga i n'obria una
/ .ra terannent distinta. Bis que durant
rets disset anys—el dia 19 d'aquest
els feia—han orientat lamiga orgaació podan sostenir de bona fe que
seguit fidelment la concepció
altres, pcni, ami., el mateix dret
matean bona fe poden afircontrari. L'Unica veu que podria
- el plet, per desgracia fa temps
.N.tingia per sempre; els jets, perd,
..,mests anys slan entestat a do•
. ra:, als que creuen que si En Prat
rees viscut lecolució de la Lliga hauria estat molt distinta. I els seus ante:es, tot i hacer estat seleccionats, tenit molt en compte les circumstincies
en sún el millor testimoni.
eis atractius més captivadors del
ji:stament, és de veure, a través
com es preparaven els esdet:as que han concedit una glorio.
liad al catalanisme d'avui. En
mesos abans de la setmana
en Prat esencia un article a
,..1” titulas, "Els altres', en el
eraba un panorama de les ic,rces
de Barcelona amb propúsits
Sota aquest enunciat genéric,
en capitols la materia, el
quals dura l'epígraf "Els au,Iti/CS republicana.. Lobjectiu ponC era desvirtuar la suggestió del
:'-,r2i.sme a base del tupir de la
•
per les formes de govern.
• recurs hacia donat excellents rentre el conservadorisme catalaen Prat, que combatia a sang í
a roe eis polítics de la Restauració i
i ' Espanya, isabelina — mes endavant
drsicrirein alguna mostra als lectcrs —
especulan a amb el mal record que la
primera República has la deixat a molta gent. En Prat, per contraposiciO,
semblava Jalonar-111k. ¡De quina dinastia, però? Pe' 'libre no sabria dir-ho;
Prä com que com a catalanista tirava
ctutra tot allò que constituia l'Estat es7anvol, i no estolviara ni un sol pralitic
seus ataca, avui es la molt dificil

de veure com es podien compaginar en
el sea esperit les reivindicacions del catalanisme, transformat en el mes rigorós
nacionalisme pel seu esforç, amb la permanencia de l'Estat monarquic capa-

nyol.
Altrament. el republicanisme venta
igualment tarar cranticatalanisme, i Barcelona havia sentir els efectes de les
campanyes espanyolistes organitzades a
Madrid i menades aqui pel lerrouxisme.
Na ha de fer estrany, dones, que polemitzés contra la possible atracci,3 del
republicanismo catalä, aleshores no gaire
cohesionat. Peris no es aquest el pum
de vista que m'interessa, sitié la visco
que exposa en el citar article, respecte
a la missiú catalanitzadora que podria
exerci: el republicanisme a Catalunea.
Despres d' argumentar en el sentit que
acabo de die, escrivia el parAgraf següent, penúltim de rarticle e "Però
en principi és perjudicial perdurar en
el fetitxisme de les formes de govern,
podria, no obstant, orientar-se el nou
P artit de tal manera que resultés compensar parcialment aquest mal per un bé
positiu, in22scutible: el d'atraure les
masses lerrouxistes al sentiment de patria, desvetllar en el seu un' l'esperit
catalä. <:Sera aquesta la sera orientad&
serà aquesta la seca politica?
Jo desitjo, tant com puguin desitjar-ho els valuosos elements que ara
s'uneixen. que al seu entorn s'apleguessin, formant un bloc poderes i
compacte, totes les masses radical;
de Catalunya..."
Llegint això, un hom no pot estarse de mirar la realitat política catalana present i reconèixer amb alegria que els anhels catalanistes d'En
Prat lnan estat satisfets amb esencia,
perque per la lectura del seu text
s'endevina que en aquell temps en
la seva consciencia s'havia arrelat la
convicció que el lerrouxisme era fuipossible de reduir-lo o anuHar-lo,
per ab:fa suggeria la conversió d'aquelles masses a traces del republicanisme autòcton. Els fets han anat
mes enllà dels seus desigs, perque
arnh la República s'han catalanitzat
le s masses, no aquelles contemporanies d'ell, sisó unes abres que la política doprobi de la restaurad() hacia
projectat al catalanismo.
bé; de la mort d'en Prat ençà
han passat disset anys i ja en fa mes
de tres que la República és establerla. Com a catalanista, en veure que
l'Estat i els politics espanyols cada
cegada es feien mes hostil; a Catalunya. ¿hauria permès que la caiguda
de la monarquia l'hagués sorprès collaborant amb el govern en desembocar de la dictadura? Jo cree sincerament que no. Proclamada la República, ;. hauria combatut el gavera
e.,panyal que per primera vegada cn
la histäria emprenia la salarié de la
qüestió catalana d'una manera francament favorable als ideals de Catalunya? Torno a dir que no, i aquest
text, publicar a -La Veu" l'any 1899,
ami el títol de "Catalunya i acant".
n'es testimonie "Tant se val que ens
ajudin amb un fi com amb un altre;
que sigui l'interès d'un èxit teatral,
o l'esperanca d'un bon balanç, o e:
desig d'enfortir institucions amenaçades, res no li fa a Catalunya; que
el benefici s'amida pel resultar i no
pels mäbils que s'han tingut en pro-

Nació Catalana", condemnat a i g uerra del Río
dos mesos de presó i tres anys celebren u na exi sis mesos d'exili a 200 quilò- tensa conferència
dia
politic
Tot i
Generalitat,
altir
metres de Barcelona
Conseller i'Econohi
l'interés
de la
desplacé
quedé el
sola

"Para que aprenda a amar y a considerar los españoles como hermanos suyos"•-va dir el fiscal

del

es
(ni

nnia senyor Comorera, a S'Agaró en
el qual punt d'estiueig el President de
la Generalitat senyor Companys hi
celebré una entrevista amb cl minisCentral senyor Rafael Guerra del
Rio que passa uns dies de vacances
per aquella encontornrs en totumanyia de la seca familia.
D'aquesta entrevista n'havien ja parlat la premsa dahin i l'Oficina de Premsa de la Generalitat hacia facilitat una
nota, aixi és que Migué tot cl carác-

ter d'una conferencia oficial.
Segons les nostres noticies, el senyor
Companys es traslladá a S'Agaró al mati
des de la seca finca de I.loret de Mar,
i l'acompanyaren el Conseller de Cultura
1 senyor Gassol i el seu secretari senyor
• l a v e dra , els quals es trobaven des d'a1 bans-d'ahir en aquella platja famosa.
Ahir al mati, tambo d'una forma extraoficial, es traslladaren a S'Agaró els
Consellers sencors Barrera i Dencäs.
Aquest darrer tornä al vespre a Barcelona, i en ésser preguntar pels perladistes sobre els motius del scu ciatge
manifesté que no tenia res a veure ami)
la conferencia de S'Agará. i desmentí
que ha g ués estat en aquesta poblad() si116 molt peor,.
Es troben també a S'Agaró estineiant
els senyors Soler i Bru, Aiguader i Puig
i Ferreter. i a aquesta coincidencia fou
degut que es delliS més inmortäne ia a
l'entrevista de la que cal realitat va

Joeiep Aimä s conduit per la gu 'india civil davant del Treunal
Ahir al / atí es va veure a la Sala digne que representava l'aspiració dels
de Vacances, pel Tribunal d'Urgèn- catalans a tenir una República autenticia, la causa contra _T osen A puna i ca.
Digné que en l'ordre mural els priSellares, acusat d'injúries i d'excitas
d() a la sedició, amb motu
men que havien d'has.er estar precesfieles publicats al setmanari -La sans per injúries i desobediencia als
Nació Catalana". Presidia el triounal membres duo tribunal havien d'ésser el
el senvor Rodríguez Contreras, que es President de la Generalitat, els conseel segon Don Jovino de i'Audiacia. llers i els diputats catalana, amb motiu
Van essen adoptades moltes ore- de la hei de Colino. No obstant, no
caucons. tant pela voltants del Palau ha suceett res daixsa..de Justicia con/ al seu interior.
Digné que es tractava d'una limita
Degut als incidents qu e van od•rr n r d'ideals.
el dia de la vista de la causa coinra
Les deliberacions duraren tres quarts,
Cändid Bonfill, el tribunal va decidir
fou dictada sentencia condenmant Jocelebrar la vista a uorta tancada.
sep Anua a dos mesos i un dia de tares()
1:entraila al Palau de Justicia era pel delicte de provocació a la rebellia.
controlada severannent. EI tribunal Pc1 delicte d'injúries grcus a determique h a ria de jutjar Aenné ces cl
ion a la pena de tres
mateix que va jutjar Cand:d B•infill. nades classes, 1roi un dia a dosanys, sis n'esos
Davant les portes del Palau dv Jus- cents quilämetres de Barcelona, i, deticia hi hacia una gran peinada En nles, al pagament d'una multa de cincveure que no podien entrar-hi van Ce- rentes pessetes.
ntellear a cantar "Els Segadora".
Els catalans pode n estar contents del
Mentre va durar la vista, a la sala
en la qual es va celebrar, Ini va barrar senyor Rodríguez Contreras, digne consilenci absolut. Des de'.s passaili,- tinuador del fanales don jovino, en l'a-

/l
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El Reglament de la
Llei de Contractes
de Conreu

Si el benefici s'amida pel resulta:,
gosaria dir que la politica deis
seus hereus hagi estat beneficiosa?
Caries CAPDEVILA

JA

L'augment de l'aviació

Ha estat repartir a la prenisa el
text del Reglament de la Llei de Contractos de Conreus, aprocat pel Consell de la Generalitat. Consta de /36
articles, dividits en vuit titols, els
quals porten els segrients enunciats:

24. — Insistint sobre
l ' augment de les t'orces aérics, angnieta que es crea essencial per a la
defensa nacional, s'informa que el comité especial d'aviació, presidit pel
senyor Baker, ex-secretari del Departament de Guerra, ha adoptar un informe soHicitant que el nombre d'a
vinns militars, que és l'actualitat de
1.8no, sigui elecat a 2.3.m. Al mateix
temps el Comité s'oposa a la tosió
de Faciació terrestre i la maritima.

Els monàrquics

HA ESTAT FET PUBLIC

Disposicions Generals; Durada dels

Washington,

Incident entre un deis que feien cua i un guärdia muntat. El ciutadà
resulta ferit a garrotades
sos era impossible sentir res del que
es deia a dins.
Tot i això, les referències que vam
Poder recollir sOn les segnents: Ei
processat va manifestar que era director de l'esmentat setmanariI
hacia rebut pel corren larticie que
va ésser considerar injuriós per a Don
Tocino. i la caricatura que va ésser
considerada excitadora a la sedichi.
Li va semblar que eatacen be i les
va publieaar.
Va essen llegit i examinada
la cariertura. El fiscal, senyor J'aliene?, va pronunciar nun discurs einfétic
sustenint l'acusad() contra cl pr o cessat, tot i saber que no n'era l'autor,
p oni, considerant-lo re sp on s able. Va
analitzar larticle, en el ricial va die
que hi hacia frases injurioses P er a la
magistratura. Va dir que tots els números del setmanari cren denunciables, perd que, tot i :dad. no ho hada
estat fins que no va ¿asen injuriada

plicacis; de la justicia i de la tradició
anticatalana d'aquesta.
.

contractos; Millores; Rccisions; Dect
d'adquisició; El contracte de rabassa luneta; Contractes de parceria i
de les Juntes arbitrals.
Aquest darrer titol es subdivideix
en els següents capítols:
l. —Organització i funcionament.
II.—De les Juntes arbitrals munid_
pa la.
111.—Del procediment d'elecció.
IV.—ile les sancions,
N'.—del proceditnent davant les Juntes arbitrals.
'ha- L—De les recusacions.
Segueixen unes disposicions addicionals i unes de transitóries.
Aquest reglament sera publicar en
el "Butlleti Oficial de la lieneralitat"
corresponent al dia d'avui i será ohjecte d'una informad() pública per tal
de fer - hi les esmenes que calgui,
abans d'ordenar-ne la seca vigencia.

Alije, els sobrevivents de la Volta
a Franca van descansar a Pau, repòs ben guanyat després de les durisslmes etapes del Pireneu en les
quals enguany la lluita Ira estat per
alguns corredora un veritable calvari.
La furonculosi no ha molestat en
anneda Volta els ciclistes, en canvi,

-17 segOns de Vietto; a 6 zninuts 22
segons de Cahardo... A la baixada,
pcdalcjant furiosament durant 4p q
metros, Magne acreix el seu avantatga i arriba a Tarbes amb 7 minuta
d'avanlatge sobre Trucha i amb 13
minuts sobre el seu rival Martano.
La partida estaca jugada i el francès
l'acabava de .g uanyar d'un manera esplendida, dia seciient Martatto roha abandonar: deia que es trobava
malament i va costar penes i treballs
irr -lo desistir. Durara Tarbcs-Pau,
talià anava com una ànima en pena
per la carretera; perd heti-vos ad que
a nzitja etapa tot li hacia passat,
que a l'arribada a Pan, cs classificava tercer, precedit de Vietto i
Lapebie. mentre • que Magne. es aseemucha fer una cursa reposada gaudint
com ua rendista del setz avantatge de
minuts.
Maulle trié el moment oportU per
a donar la batalla a Martano. Si
aquest ho llagues pogut fcr quan
abans d'arribar a Marsella, la cornilciO del francés no era pas gaire bona,
qui sap si els papers s'hatirien can-

que fin; ara no hem vial en Trueba i
en Ezquerra, i que dels corredcrs
peninsulars tan sols Cañardo sembla
canaq d'assolir. El corredor q ue es
liamnga com un deses p erar per a guatirar una etapa. que vol arribar el
primer al cim dels colls. diiicilment
s'adjudicar à la victória al tenme ¿e
la cursa. 1 la prova la tenim en blaune. el qual no ha coronat altre cirro
ni lia cuancat altra etapa que aquella
que li han convingut Per a obtenir. ert
el moment que ell ha cregut decisiu.
un escreix de minuta d'avantatge sobre el seu seguidor immediat que aval
semblen assegurar-li del tot la vi:,

tbria.
Cont Magne a la vetlla de rayan:darrera etapa. Caftardo ro ha brillat
en els-cims ni en els termes d'etapa.
No ha dona: la batalla, és ter:, n: ii
p ot donar. Perle qui dubtava que la
seca .cursa és la més adient per a
guan y ar la Volta? I si Carnardo participa a la N'olla de l'any que :c. estem més que segura que els seus
rivals estrangers el miraran amb rece!.
tant pel que ha fet en 10.14 rica ret
que tothom creu que non fer. PeruuO.
Cariando no ha donat la balaba en
anuesta Volta; no la podia donar yerma.. desconeixedor del recorre gut. va
p odre durant les primeros eta p es uns
minuts preciosos. Ara bé. si a:3d 1
tot ay o! ocupa un vinté lloc molt honorahle davant de Sneicher,
del nión. davant de Lonclot. campé
de Franca. ¿qui no li coldrä corizedir
nrr a Van., que ve unas possibilitats

inimitades?

CRITIAS

a •

Pau, az. — Els corredora descansan
avui a Pan, després d'hacer cobert des
de llur surtida de Paris 3.24 quildmetrgs
¡ ialrant-los-en I.o.53 en cinc ctapes per
arribar el diamenge vinent a Paris.
Acabades lea etapcs pirenenques, es
pot dir que, sense eutemismes, han estar
les etapes dels espanyols, a pesar nie trubar-sc aqucsts seriosarnent handicapats
per les indisposicions de Trueba i la.
lesió dEzquerra. En la que més es distingiren fou en l'etapa Luchon-Tarbes,
a pesar que diumenge 'frucba tenia torts

dolors de centre, Ezquerra eslava ferit.
Montero amb febre i Cadardo, So perm
cictima de quatre rebentades.
Si consideren' que a pesar d'aquestes
calamitats obtingueren honrosíssimes clau
sificació, podren deduir con' Insania es-

tat de sensacional que baques estat
rendiment cn condicions normals.
En l'etapa (Fallir, de Turbes a Paa,
en que els nostres termini pUblic, en el
qua!, iiguraven infinitat d'espanyols, Ilur
actuad() no ion tan brillant. A pesar de
tot, es innegable que leutocD més intensa de la jornada la constitueix el
mata Vietto-Trueba en la pujada sic!
De tot plegat cal treure'n la conse- Tournialet. Vierto marxava davant de la
otiéncia mar p er a enancar la Volta a "pu i.;a", perú Trucha en un/ gran esiorg
França fa falta una dosi de niurrieria el va atrapar. Al llarg de dos quilúmetrds
de costa la cursa foil un emocionant duel
entre el francés i l'espanyol, perle a la
fi aquell aconseguí escapar-se. Trulla
a ooo metres, perú
c.\iestetogujiadee
prop,
staca
concertit en el líder sie
la jornada.
El triond de Vierto sobre el santandoni ha valgut ah corredor de t'atines
confirmació del sobrenPm de "rei de
Id nmntanya", que aquest any l'han aplicat a ell eIs mateisos eronistes esp.srtius que l ' any passat Ii ho ' atribuiren a.
Trueba.
Leducq, el veten guanyador de les
coltes a Franca d'antany. ara reputit
cronista del cidistne, reiereint-se a Vi,
cene, Trueba escriu:
" Trucha nia puja tan be con/ l'any passat, per() en el descens ho fa millor.
Ila estat he en el que ha jet, de no ileixar-se passar per un corredor coas Syliere blues, que no anava mes que a
segons cl'ell en l'alt de l'Aubisque.
l'en', si Trucha pugés corn l'any passat
no hatiria estat atrapat."

El pacte
oriental

Davant del Palau de l'Audi è ncia,
nrentre se celebrava la vista de la cancontra Josep Aymá, es produi un
incident entre un caporal de seguretat i
un cintadá. Ami) aquest motiu loa presentid ahir al cap de Serveis d'Ordre
senyor Miguel Badia, per tal
que el denunci(is al conseller de Gocennaci(), un escrit signen per nonthrusos 111111111111111111N11111111111111111111111111111ININININNIlli
ciutadans, testimonis presencial; del fet,
en el qn.11 protesten de l'actuaciú del
e T ersa
policia Victoriano d
rimoral
I lidaleo, el qua! CacISä, sense cap motitt,
ferides al jo yo Marins Gurria, aiiliat a
la Joventut d'Esquerra Estat Catalä.
El fct succeí de la forma segiicint
Das atan del Palau dit de Justicia lni hacia estacionar nornbrAs pUblic que estaca esperant que es dieres sentència en
la causa instruida cnntra el directi,r de
l'autoritat.
i'f.a Nacid Catalana", senas-ir Josep
N'a demanar que a Actué Ii fossid Ayuné. L'esmentat joco es trobava en els
dos-cents
ap:icats tres anys d'exili a
rengles del davant. L'alludit caporal li
n nuilinnetres de Barcelona, fora del (ligue, en castellä, que es posis mes caLlegiu, a segona página:
terme de Catalunya, per tal que apren- rera. Wirins Curda in digné que no
"LIRICA ANGLESA"
g aes a estimar-110 va (lir anib U 11 tii l'entenia, i llavors el cato -cal va roja
declamatori i a considerar que els 1 cstnv -li Pues ahora rano l'aS a Cnrti,u_
vi. JOAN TEIXIDOR
capanyols eren germana seus.
rfrr u traient-se la porra, li donä una
UN POEMA INEDIT
El senyor Xammar. defensor d'Ay- sirle de cops. El jove fou portar a la 1111h111111111111111111111111111111111111111111111111111111181111111111 Beck, ministre d'Afers de Polònia, que
mé, va parlar en català. N'a negar Casa de Socarra.
ha fet un viatge diplomatic a Letdnia
per IGNASI AGUSTI
els delictes de rebellió i de sedicii)
No cal dir que el' procedir del capo. A la pagina 3:
i a Estdnia
1
Notes Bibllogräflques
que el fiscal va atribuir al seu palco. val esmentat va procluir indignació en"ELS INCENDIS DE ROSCOS"
(Vegi's informació
, ,. Nsfe r T'usis
i trat,
J',:d So-tre (. 1s mimbrosos cintadans que el prepet D R Al OV
a lo pagina
;.e - se al gentil de I/ ea , iedip'1,

El misten Camera
Llegiu a la piag.

la continuació

d'aquest sensacional reportatge de
LÉON SÉE.

'wad ¡tu hi
Mareo a Burgos a obrir amb set darte el sepulcre dal Cil,
trabaren pas el Cid, sind el célebre ßfirch

aquesta foto

els , comenearnents d'insolació i
desgavells gástrica han estat a rordre
del dio; tarnbe les caigudes i alunes accidenta "de la circulació" (lela quals
tenir.
cap clement del quartet capanyel no
Si be 30 se'n facilité can refcrincia
nfirial ni oficiosa, poden, dir que en ha nognd escapar.
Eh "jutges rio la Vella", això és,
ella es traeta de la marca del raspas
de seevei 5 , ¡, en especial del cnnflicte cls Alps i els Pirencus, harr actual
enguany
sense vacillaciú i eit remencreat a l'entorn del darrcr drenen del
ciclistas le3 etades
Gocern centrat. pel qua! CS reserva l'F:s- elro ara els
nomt.
Antonin Magne, airaran fletat la legislaciA i execticii, deis serveis un
en el primer llar dc
destacat
tante/u
dels norts Parcelona i Tarragona.
la ciassiiicaciú general. Si no Ii socriteri que no coinparteix pas la Gene- brocé
un accident z quin daute hi pet
ralitat.
i el gnanyador
llague ser a
Els senyors Conman-s i Guerra del hacer que
de la Volta d l enguanv com Ino ion
Rin estigueren narlant proo de dates
1931?
de la de
llores en una de les terrasses de l'Hostal
iMa.zne sIma revelat com uni excelde la Gavina. i a la tarda, acabada. la
Cún,er52. e l s ern'Or Cansaras - S se'n torna (ea täctic. Perseguit per Untaba Marer 1.loret de Mar, des don .avni al fil ie- rano aprofità una deiallenca daquest
día vindré a Barcelona ner installar-se Per llanor-se a Toas. No va pas renocament al desoatx oficial de la Ge parar que tenia al davant el coll
d'.\ spin i que ell no és pas un espedel (mal ha estat allunyat dar -neralitcialista de la mantanya; li va bastar
ran+ un oa rell de die s . Se gurament. a la
assabentar - se del driailiment del seu
tarda rehrá els nerindisfes
rival par fornir un esfore que ell sala er, ierénc;a gene celehrA iddr,
bia neriectament que li bavia de v aa la natal ski atril , nit un gran interés
I muntanva aintrat, en
palitic per /es ronseraiieneies ritte en la ler la victòria.
una irresistible embalada, •Magne va
inarxa. de CAutonmnia pnt tenir.
deixant endarrera els millors es pecialistes, els uns 1. 3cilment, els altres no
tant; però arriba al din a 21 seguras
de Trueba; a 45 de bines; a' 4 minuts

duir-lo."

Nordamericana

Louviot, campió de Franca, acompa nya Cariando, Trueba i Ezquerra, en

Diniecres, 25 dc juliol de 1934

LA PUSLICITAT

Les Lietres i les Arts

Un poema eada
elisneeres

Revista de

Prernsa

ESBORRA'M, ESBORRA'M

Cri'mica.de la poesia

LIRICA ANGLESA
En el número setanta-nou de l'admirable "Revista de Catalunya - , que acaba
de sortir, trobena anea el titol de Darseres trad1ncies de lo Pocsia 'in
excellent assaig de Mariä Manent. Val
la pena de congratular-se que les activitats del poeta en el camp de la literatura
anglesa cristallitzin d'una manera tan
per fecta.
Mariä Manent ja fa alguns anj : s que
per mitja d'articles - de vegades despullats reports periodístics, d'altres, agudes notes critiques - i traduccions, su 'o int interides dintre dels comentaris,
assabenta el lector català de diversos aspectes i novetats de la literatura d'Anglaterra. Aquesta tasca. realitzada amb
una honestedat i una justesa extraordielides, no ha estat potser suficientment
constatada. .amb ten equip de comentaristes de les literatures estrangeres
l'alta categoria de Maria Manent, els
enamorats catalans de les belles lletres
podrien teair idees justes i proporcionades del que s'esdevi en els altres paitos. .Actuahnent aquesta tasca. feta l'exeepcia que comentena és gairebé del tot
inexistent I:n comentad isolat, esporadic, fet en qualsevol atzarosa avinentesa.
no pot suplir, malgrat el seu interés,
aquesta informaciä, una mica completa.
que dernanem. Ttt i els perills que pugui tenir l'adjectiu. ara com ara per dis ersos /nativo casolans confusionari o
irrisori, insinuern la conveniencia d'un
inventari una mica sistemàtic. No és
gaire agradable veure com gairebé sesopm a l'escalf d'un fet fartuit - viatee.
relaciono particulars, afinitat d'autor no
ras indefeetaalement valida per a tothorr. - teixeix enlre nosahre, la fatua i la propaganda deis humeo de lora.
Ni cal dita no ens planyem d'aquesta
coneixença. que ens arriba savint d'una
manera ben providenrial. Ens dol nomas
que vagi acampanyada d'una ignoräncia
total deis altres autora, casos seguramear tan notables i àdhuc de verades necessaris per a la interpretada; ponderada de la riostra deecoberta. L'existencia de reports proaorcionats aclariria aspectes altrament no del tot explicables.
El que ha fe alada alanent es pre.
cisatnent això. En Fassaig que publica
"Revista de Catraunya". les qualitats del
nostre comentarista de la vida literäria
anglesa excelleixen encara d'una manera
me; espléndida. Terna- d'un interés extraordinari, ver g e a casa costra. i del
qual ens eldria una aisló lúcida. Horn vea
la reacció dels ¡o y es pactes anglesns.
que nnsaltres també constataverr en bona
part de la lírica mes recent en un article - "Direccions de Poe sia " - p ublicas en aquestes mateixes columnas.
centra tota forma desasid. Atac a les
escotes "victerizna" i jardiana" Tennyson, Rupert Brooke. per recordar
des norns - com a darrers graons
diuen. del romantiaisme. Respecte per a
"Veas, i mestratge de T. S. Eliot. el foimidahle autor de "The Waste Landa.
noema del qual Mara Manent ja ces
havia parlas catres vegades. Ezra Potala
Cerard alanley Hopkins. Sota aqueo::
Signes els noms dels mis j o ven: W. II
Auden. Stephen Spender, Dar Lewis.
John Pudney i Randall Swingler. Cían
a earacteristiques, ni cal die, aquella
reaccia assenyalada acompanyada aria)

fervors revolucianaris. Visió total. èpica
de vegades del me,' arrevoltat i dur
qu e ¡a F air e qmaidia de les costees vides. Intent d'apoderar-se dels éssers /recames, font d'imatgeria poética cada vegarla una mica iris di,crl, sobretot si
abandona aquella ridícula tessitura d'essentía! arte) la qual es presentava en tru
dia no gaire llitovi. afairia Manent acompanya totes aquestes constatacions aria,
l'admirable traducció de fragments allieonadors dele poetes comentati. I tant
com l'assaig ens estimem aquests poemes refets en :lengua catalana. amb tata
la traça i la gracia del nostre poeta. Veritables encerts gae fan mes viva la
melangia pels alees fragments que resten intraduits.
Una de les insinuacions mes Intel essants d'aquest assaig és la d'assenyalar
en la mateixa obra dels mis aferrissats
adeptes de les noves tendències, simatomes de fidelitat i de s ub missió a les
escotes precents. Així. tatnbe, la inseguretat oue l'obra d'aquests nnetes
vagi tan enllä com Ilurs paraules. El retas del que ells anomenen romanticismo
pot anar acompanyat. adés i ara. d'alguna concessió al romanticisme. Altramena el mea no fa !a cosa . Baudelaire
- i fern simpleinent història reaccionara contra la mateixa paratila,
no ob stant existeix una hita que lliga
gairehé tata la noesia-ineloía la sevades del romanticisme enea. Encara 111¿,, 7
de vegades la història de la poesia conternporánia se'es ofereix cont una sumí
de petites reaccions. Les diferencies no
pesen tant com els lligams. Laestucli atom it zat de t a t anue s t p eríode aodria iernos equivncar. Cada neva pramoeia ha
intentat dir - i de fet l'ha dita seca naraula. Ara. O s e la a araal a fas.
cont s'ha pretès amb sineular persistencia. el senyal clama ru ptura ja és nun
zara cosa. Una petita dos! de pers pectiva astermanava in dia - malgrat tot simbolistes i surrealistes. És líen de temer una sor, semblant ner a^tie•tes vena
trli s lo res. Ela !ar ete, anieg o% d'avni
EIS dicen la seva. soviet eran noesia i

fambe la sesa prohahlement petita remisDE PRESSA
lució. El refús de la mattera d'un oler
inuninent va acompanyat de l'acceptacia
de la manera d'un ahans-dahir gairehe Esborra'm, esborra'm de pressa
tan ituunnent. Trobaríem precedents claror de Iluna febrosament ead'alguna de les característiques Inés d i munyidera.
icrenciaaares en paetes de p ocs at3 s
error*. Ara com ara, tul signe de reno- Esborra'm a l'ampit de l'ombra
próxima.
Inés
tari q poi- fica essencial en l'endevinem
On l'ombra de l'arbreda topa amb
enllac. (11.
Juan TEIXIDOR
fl'arbreda mateixa
I només se'n sent, viva, una tre(t) 1s intcreseant cresitatir si apuesta
lmolor de fulles
ruptura i renevari q podria ésser pro- Esborra'm, esborra'm de pressa
vocada. com reitcradament Osa dit. pel
olcii ria r de Huna llunyana, extracomunisme. itite vol t'eser una revolit[ordinaria fretura
ci..‘ inte g ral. Tenim els noetres duhtes i
len noares rama I encara ele reste- d'esser päIlld de cos 1 tangible
1 només
tate d'uns quants anys de Prhcliea l i t e
alguna-raienvtc.Amorlea en patlidesa o en pesombre.
cose mes profunda i que la p:esia, com al- Esborra'm, esborra'm de pressa
tres fets, resta al maree de la remita claror de Duna, al fons de la teva
ció marxista. Aixä, dc clar. san paranI n it
les en espera de cninaravacinns que un que ara m'engendra de nou amb
dia o altre intentarein erestahlie.
fibra de cançó
i m'arrecera a la falda de les
lseves
Per a la pell res millor que Esborra'm, esborram' muntanycs.
de pressa
la mantega de cacau, Barra on tanta vida et darla el balbuloelg que fa
afaitar SABO CREMACAO ajunta'm a aquest ritmo total
[que m'exaspera.

"Henri 3latisse"
per P. CM:1:11110N

Fer aquest vol= dedicat a l'avai popular Henti aleisse, ha escrit el coinctuari P. Courthian, pecó d'una manera completantent periodistica, barreas
de ditirambe i dc rePortatge. No hi pas
cap dubte que el mes remarcable d'aquest volum és a serie de reproducciuns
1.919 el dallen i que ens permeten de coneixer l'evolucia seguida ¡el qui fin/ el
cap deis Fauz . :s, l ab ra del qual sembla
que ofereix un cae/tale foro net de cían
el gust mes afinas i la sensibilitat mes
aguda, aliats amb un sorprenent virtuosisme tecnic. són campletament incatagos per clic sols íle produir res q ue s i
verament gran. Sembla que el isla--gui
tela llene! Matisse ha estat nrou perspicaç per a haver- s e adonat datixii. encara que per a remeiar-ho no ha gi fet
altra cosa que emarar un "harharisme"
merament calligräfic, que na l'ha mec XPOS!CIONS D'ART nat silva a esdevenir una tueca de fatus e
de linudeir so larnent Catmc sie fer tenpestats en un {lasca> de perfume. És ben
LA PINACOTECA significan:1 en act uest particular que el
PASSEIS DE GRACIA 94
sensualisme racionalistic del afatisse. trat
Expet1e10 p ermanant de P in tu r a catalana 1 1es seres velleitats tenretiques, no hagi
mares
Gra cato
tiltrapassat mai el nive la de les meres
esaecteaciens tecniques. El mateix es Podria dir del <en conce p te ele re.,:pressiú,
eme no és mes que un sanple arranjaBUSQUETS ment ornamental q ue els (chistes portaren fins a les Inés extrernades consePAStiEIG DE GRACIA, 98
rtiléncies. i lambe de l'exclusin herlani,iii.«Mes 5 objecte, d'art
,emtial de la seca concepzia de l'art picOlbul tos apunte del mestre Pau
taric, confessat nhertantent per ell arel,
Pee

SALA

Cilli g Ille, q‘le

LUSAS
InauguracI6 avui
RAMON

1LLIBRESII
Autearats, dloul mies, aquarel.lee
131 ras 1111¡,,r1,01 155011191M 55
gravat. se Barcelona
axposicid 1 venda a preua invereem
blatte a:

METROPOLITANA

,.

LLICIRER1A PELLA I NOVA
Canilla. 21. naizos 1, lo Sal. morart

Ignasi AGIUSTI

El: 1111,res nous

fa ruta discussió gavera. - Tot aixa
ntegat ens parta a confessar que aquest
Henri afatisse, si no en la "l'arma". car
apureta és encara, i relativament. del
tiernfer er" almenys en el "loes", que
dc allh m a s imaertant, esta inolt Mes
prop i deis Rernarel i dels Baldini que no
Pa s deis Van rinah i Ensor, afunch i
i R emate?. Czobel i Pertneke o Soutine o Kokotxka.
M. A. CASSANYES

EL CORREU D'AVUI
* "Revista de Catalunyru". que araba de publicar-se, será imprescindible
per a tots els qui vulguin estar al
re dil del moviment intellectual català i
estranger. Recordem que conté assaigs
zle Marta Manent, Guillern leorteza,
Mart! de Riquer. Ratnon Pei i notes de
J. V. Foix, Baltasar Samaer, Millas i
Raurell, Manió Manera Alions alaseres,
Raiel Benet, Jan Teixidor, etc.
* Edició relliaada deis "Viatqcs
- L'Editorial Barcino, que
ha publicat en tretze volums els "Viatces d'Ali-Bei - dins la Collecció Popular.

ara els ofereix al públic diatribuits en
guatee volums relligats. El volurn in: linee conté tot el (tue es refereix a l Mor moc : el segon. a Tr . poli. Nipre i airar:
el tercer, a l'Arabia: el guara a Palestina, Siria i Turquia.
* L'encís de Prorraca. - Tot renca: de Provenca e 5 troba a les "Mentir:es i Contarelles". de Mistral. Guillem Celom, el taceta mallorqui, ha azenortar aquest estrio a Cataltiseguir de p
nya. en la seva versió d'aquesta obra
autobiagrafica del gran poeta prnveneal. que figuren, en dos volums. a 13
cellecció Els Classies del Mena de l'Editar/al Barcino.

Una falla de l'Estatut
Rozara i des de LA HIJ.IIANIT:IT "ten pm del ras de Granice
Liarrera i de les remas declaracians del
eauselh y de Justicia per doldre's que
Cielo.,
"article onz.. de "E s tatur, on
so la qiiesti6 dc 1151fido, sigui watt
defieirct. La sol:fria que va docar-Iii
toa una salude; transaccincal, (lavara sie
mmi rcsistincia que trabara la s,laeib
" la i vcrament autonomista:
"líe b•ta manera. slia :le reconEiNer que, en (1 terrena de la realitat.
l'anide I 1 de Flastattit resulta fora

mas desfavorable i deiectuas del que
lii ritt podia suposar. laagreujament es
degut a l'esperit i a l'obra persenalde vegades peraonalissima - d'una
gran pan dels funcionaris judicials
que exerceixen Hura careces a Catalunya.
Le; disposicions l'Estatut Exterior relatives al regim de la Justicia
de: acaece escletxes que podien servir
per al sabotatge de l'autonomia en
aquest ram. Per Facció hostil que tot
seguit han empres u:1 nombre considerable de magistrats. buces i fiscals,
les e s cletxes satait convertit en bretxes.
El fet es que el tra s pás de le; fue( ions de Justicia a la Generalitat, és
una ficció,
Es un traspàs nominal extern, formulara La Justicia oficial de Cata'meya no és nostra, en cap sentit. Pe:
cami directe del mini s teri fiscal i pels
camine indirecte, de les relacione i la
influencia, la Justicia segueix depenent de Madrid. De mis a mis, eu
surt un desagradable tuf de Jalonarpuisme i d'anticatalanisme.
Quin ti: aspas! Potser hauria valgo
mes atic no ens haguessin traspassa',
en unes tals condicions, aquest pot
que no fa olor de moles.
Té tota la rae, cl conseller
quan aseenyaaa les conseqüències fenestes de la interferencia del ininisteri fiscal eme depen de Madrid en el
rodatge de la Justicia a Catalunya.
N osaltres, que no tenim una gran
coneixenca de les interioritats de jutiats i audiencies, salven tanmateix que
quasi sempre és decisiva la force de 1
fiscal, i molt mes ara que aluna! ée i repre s entant de l'Estat en dos sentits: el judicial i podriem ihr Cl po-

El peligro está en la p o litica mila
tarista de los militares. Las junto
militares no eran más que una exarea
l'ación de politica militarista. La da.
t adora fué el colmo tangible del mi.
litari s mn endiosado.
Por qua se han escrito estos da,
unos artículos molestos para la R..
pública y licitados por militares?
Sencillamente por espíritu militarista
Los firmantes no hacían pr ofesión de
fe monärquica porque la tuviesen,
no porque ere!. que como militas
ristas les hacía mucha falta la Monarquía.
La República necesita de la pureza
y el patriotismo del Ejército para la
realización de sus predicados naciona.
les. No necesita, si embargo, un Ejaa
cito republicano. Le basta con cl ac ea
sea un Ejercito militarista.
Andando los tiempos el nueva H.
gimen se liara estimar de sus milita.
res, muchísimos de los cuales se sien.
ten unidos ya espiritualmente a e
Hoy ha de procurarse. tanto coma or s.
no intervengan aquellos en cuestione
políticas, que no hagan. en ningan esa
so, política militar. Para nuestros no
litares no hay reas disciplina 01.It
ríe la democracia es/sal ir:la, a :a Ore
halo de ajustarse todos con el res»
to v la devoción que merece un sicte,
ma de gobierno proclamado y manta
nido por el pueblo.
A tiempa abrid la República
portillos del amor propio. A nine,
militar que odiaba la República se',
obligó a permanecer en el Ejércis
Pudo marcharse de él, disfrutando ta,
mismo sueldo que tenía.
Luego ha resultado que la mayea
de los militares ret:rados, al M15154
tiempo que iban a casa del habilitada
a cobrar las pesetas que les daba, e
les s i gue danda la República, emitj.
taban contra ella en el casino. en a
calle, en las redacciones, en las cera.
alias reaccionarias.
Esos son militares militaristas, te
11 1..) se resignan a perder su mando,
confundidcs con la ciudadanía. Q:aie.
ren volver a recobrarlo violentamente. para seguir dominando vio:enta•
mente a los ciudadanos.'

nuestros avanzados repúblicos "posibilitan" cuanto a 12 "juricidad - le co
dado lar estrafiezas ante las "auroras boreales" no pueden acarrear ya
consecuencia alguna.
Y no salo y e admite como buena la
última rephea del señor Companjs
- no lo duele "El Debate" -, sino
que sesolm la nota oficiosa del allano
Coneejo de ministros, el jefe del Gobierno <liéi cuenta del oficio de la Generalidad de Catalui.a. acordando:
"haber visto ton agrado" la solicitud
Con que Ira prozeditio el sellor Companys como representante del Estado en la región autanonta, así como
"los buenos propósitos ." manifestados en el documentes de referencia,
confiando que la fiel observancia de
la Constitución y del Estatuto, conduzca rápidamente a una solución satisfactoria."
;Señores! es de tal magnitud, que
si por Inc declaraciones posteriores
del ministró de Obras pithlirae, hechas en reta ciudad, no se hubiera
confirmado la autenticidad y sinceridad del texto de la expresada nota. lut
befa para aospechar que la "ironía"
marcaba un inmed i ato cambio de tac-

tica gubernamental.
Y si el Gobierno no ha dado aun
por "resuelto - el conflicto. parece
''
nare erhalit a Eeslq pl iet rertao Idoe dqau el) ojaStedrim
p

lucIos, se asegura que piensan rein-

te grarse a sus e s caeos al reanudarse las próximas sesiones de Cortes,

basta cle comentarios_ Sólo Espaila tiene la palabra:.

La política i els militars
éL LIBEI:AL fa remarcar naa acfiado mis la it.• fasta influencia que la
int:mcncirl deis wililars a la políticalamentada per la lki de jurisdiccionstinfoi t sobre el palo:
"Pero eso, personalmente considerado. no es un achaque. y menos un
peligro. 'Cuando las leyes sott vigiiantes y precisas, no hay politicos s a.re
los militares ni se atreven éstos a ntervenir directamente en cuestiones
atailentcs a la gcbernacian de au país

M'entre Catalunya sostenia contra
l'unitarisme la batalla de la Llei e,
Conreus. ccrts senyors. amb aquelles
toques de tirón: na tan ampla, emprengateen en el camp de la justicia una
ofen s iva audae, que per la seva extensió i la seva peraistencia fa creure en un vast pla contra la República
i contra laautonomia.
Enfrent d'aquesta ofensiva. la Ceneralitat. per culpa de l'article ti de
l'Estatua es troba le g alment desarmada o poc menys. Es una falla que
ens ia palie, i aixa que encara sane
als conteneos. Pese, cal reaccionar
vig o rosament. No é5 tolerable la feina
de certs sertyors. Si no rearciones
Catalunya oficial, reaccionaria el polaca'

j

* A ron Parés. - Continuen (ametes. a la Sala Pares. tres ea:posa:jai/N:
una a la saleta del número 3 del carrer de Petritxol, tkle artistes Mumnou.
Créixems i flenet. En una altea saleta,
la del, artistes Domingo, Ilumbert
ToRores. I a la sala gran del dit esta- Rebellia, claudicació i mofa
bliment, una maenífica crillecció de pinE/ DIARIO DE BARCELON.4-in.'s
tura de diversos pintor; antics i runderns.
ultra gravats i altres objectes d'art furiosaicent unitarisia que mal - s'eslueixa vcstidures NY la 101 . 11tft CON,
que es liquilen a grans descomptes.

el•

Addle..eali..'çZ.

e.seTr'Erd.

.

F estes majors, envelats,
d ' es joiosos
Ob r. el plaer :estar entaulat,
de brindar arn b Codorniu!

es resol la qiiestid de la liri dc Con-

* îs urgen:. - urgentissima - la trocics de rocreu. Mastegant cia an i ntasca d'apostolat que cal emprendre Per mcnis dc "El Debate", fect-hi MiS la-atot arree de la riostra terra. 2\l o caldria mera de rdbia impatent encara, atara el
que he; dieuessim: anuesta tasca es la Gavera de Madrid per la seva febles:1
a catalanitzacia"
Catalqnya.
la scra tolerancia andi el Coz-ceso
'a Cal • rali la t :
"En otros tienmos en que el concepto de la ilismidarl era al parecer
distinta del actual. ya se hubiera cernido amenazadora sobre cl Palada
Presidencial del Gobierno de Madrid.

Codorniu, 155i
Raventós, 1872

•

una formidable "aurora boreal", con
todo, sus clásicos efectos. Mas ahora,
en estos "comprensivos" días en que
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BORSA DE BARCELONA AL COMPTAT 1 A TERME Dia 24 de juliol de 1934
VALORS

' ' A • 571.,4'...Pc-

LIVERPOOL
Trinca anterior ..
Obertura
Seaon telegrama
l'anea
A/ga
Parva

_le_
Illi (tener 322s...
• AlaiR itiliol
7.07
7.na

6.71 6.74
9.73 6.73
ct55 11.60
6.66 6.:36

4

815

0(1.

3.73 6.8i.
0.73 lium.
5.5I1 6.51
c. e; : A. Sr

Dia 24 de juliol de 1931

1.,,,,

UPPER
SAXELLARIOIS i
EGIPTI
ml o h¡hüi nn ot. Mri!er Oc 01 i 1/91
(Liverpool)
l'anca anterior .. 7.12 7.“. 7.15 s.15 8.4E 8
Obertura Nom NOto. Nom, Nom, Nora 55.,
Tanra
7.11 7.e, 7.13 8 21 S.34 .E.3'
,
Ahla
1,
Paixa
14
ASHMOUND
S40ELLARID1S
ALEXANDRIA 109Y /195. Des. Ms./4 J u, idi Nov

0.7, 5.7 a
r..50 Diont.
e..75
O..71 , ,,
rl

ROSA VOAX
Trinca anterior.. 13.10 13.17 13.0E 13.03 t 2,8?,12.51 tu,.
Obertura
la.9A 10.12 10.1s 12.10 12.51 1:31,
.9eiran ielearams
12.91 Nota 13.17 Noln, 15.S5 12.9.1
Tanta
12.113 11.03 13.02 13.02 12.61 12.70 12.55
9194
naixa

Tarifa anterior .. 1c •,,. na.,is l'i.1 i 1..: 19 55. 15.;Obertura ...... -...
5'5 1903 1191 1:99 1A115 16,'
Tanra
91 n50
Balas
1
1 leo, en palea 1 t a cantos:
Palee

NOVA ORLEANS
Tartra FIllterIOE • 1.7•,l 13.11' 11.2/ 11.31 12.01 12 1/1 fa ,1* Arribiaes e3 ports
ret•r: tira
0011t
13.17 12 99 1 :' 11
00Io Eatata un*
Segeln telrirrama
s N.: :MI es l or
Tanrit
5.. 7 12 S: 13.00 10.07 12.69 11 Sr. 12 •n :, 1r011 00 11 d'agoto
UY anterior
%lea
Tranrereneta
Paica

atase utnea
inferid')
1E10,9 13/16 ...
Mili sos
.1.NY -0011T

MERCAT DE LLOTJA Dia 21 de julio] de 1934
CEREALIS, FARINES I DESPULLES
81.411
are upe. slamaß
.

Y

35 a Sr
55 a 57
53'5 5 SS.
541 4 55

J
Ata.
Fatua... sra..
Imrszaters te, otee
531 5 54
Urged
89e4t• • •essree
I ?eso. s• remis• eh
le* .,..101 gente as: cia
none •,5•6 erijan)
141411131. 0501 tneDi
Mor«. Plata 41....,11.
63 a a•
1461 Urgen arme.
37 a 37't
Cuodle tstraeJers
38 o 333
Lea.
36 e 36'0
SS a 60
talas

local ,
arras leal . .
Urea Camilo

forra

esertot lama,
5 rat4 se o /o.. •Ism
11.0 u
e, , s en pudrirlo
•e ellos •rob sao d.
mune csrns Banielena)
DE3911LLI3
No..
•
.
Siseare 4
legebee
L'otro.

...

utebbe •1....

fui« /me.

•

44 o 03
32 a 53
as a I
I I a 05
51 8 53
44 5 46
42 0 43

707

73

o

77
76

Pra u r ab tale la guatee
ro de 70 lu.
urre

F*'"

A.1.1.5.,
Vrr., ¡denegara
1re rso

In .',r.,
a?

73 e 25
SI A 22
/9 4 20

15 0 19
17 a 5,5
a o 16

54.

lo.

45 a 47

P4,91 n'amo
11,94, S.1.,..,eu
el e 51,

eeS.

1 LIENI1E1

Se a tu.,
73 e 77
13 a 733
75 a 77

1 en. ase mssetet ele
. lo
quilos

t no a 13i, ennt eleve Parido.)
sca a 1110
319- spromeo

5.v”.
11..11«

LLEGUMS. FARRATGES I AMES
iota l5( f5, /SS

FASINES

46 o 47
31 O 315
31 a 3714
43 0 45
00 a 95
sus a 130
00 a 100

P,1•••

545

Ser.

5. 55

74

70 o '1 1

60 a ei
dt N 69
66 5 70

41,
loa qui!es areb tac d,

(Pres. en remera

'roles corro Etsreeleoui

Negro

ß tot

laear

rojo
NONGF113
Elvisee
13i a 133 %ah.
Castilla :41,1•4.
11ß ß 120 (1",u, es rolo e/. ea
C.9(11. r”rlist•
1.0.95trat %rema 116n34 40
Ti 406
• la Tolo. tonta •,r Lamer:
1.1•11•rr•
1 ../r•ria •1.:44, <1.194. 01 3 a tO3 carro Bencina, )
.5 5 14,0
Post
40.3 Mete..
.
eIfe/e sebosa
CIS113N5
PA.
. . • .
.15 • 10V t.%
,„,,
1111 0 106
6 ...... ...ç... n lene.
( rr,,, en mutes el.
ilsuo, sepa. el.uss .
11.4.1tria aa, s .
108 II 108 44 591103 tierno. curo
84 4 bb
4 R .I . •

41'5 a
111 a 45
40
ye o 1)
34 5 35
et a 3C

e.!

j

. 1. a

anIleeebbIlim nsemmee.

rfe4

LA

El en dels espectacles El Teatre
Comiat de l'Espectacle Demon 1934", al Teatre Barcelona

r›.inema

El

LES ESTRENES
--

"Mi vida entera"

Coliseum

Paramount

Filni dransatir, originalmcnt titula'
"All of .1Ic", basat en el drama "Chrvsolis", dirigit per lames Flood i interfrefat ter 31iriarn Hopkins, Fredri,March, Georpe Raft 1 Helen Mack
els principals Paters.
—=—

CALISCUM
reteeic •

liti
MefllOPKIN)
.c.cOcc • eirrid

Rarli mACK

la vida facil de les classes altes de
la societat i el temor a les complicacions
que porta barrejar l'amor, és a dir el
romanticisme. amb el matrimoni i la Iltrila, o sigui la veritable vida — almenys
la veritable vida actual — podriem dir
el contrast entre la vida d'ara i 'anticipada, de la utopia d'Huxlev en a El
millor dels mema", fan dubtar una noia
enamorada del sets professor a entrar en
Ja seva vida incerta de lluitador, cona
- Partint -n e tato els riscos. fins que es
traba amb la veritable vida, arnb una
parella que manta vM l'amor muta a
través de tots els avatar! i moral l'un
per nitre, i aleshores compren el que
vol dir la paraula amor.
Una noia de casa bona que estudia enginyeria, s'enamora d'un deis seas o ra Un film d'interès sense pa-•fesor.unhmqatlsevcrrera Iluitant arnb la necessitat. Per irr- rió i insuperabe originalitat
merèixer-la,
abandoaa
se una posició i
- la catedra i accepta una placa d'eateiI la comèdia de l'Oest
' nyer en les obres d'un Pauta.. a
zona. Pera a ella l'es aanta el cansa de
mem i les dificultats: l'espanta el contacte arnb la vida i el que te de ileist
prosaic.
Una nit une surten, troben, ea un
' cabaret, una parella d'enarno.ats LII és
perseguit per la policia, peroné ha ca..gut molt aval1 en la lluita per la vida;
ella esta encinta. Senten la conversa i
acompanyen la xicota, que no es troba
bé, a un taxi. Pera el seu ami: roba el
portamonedes de la noia rica. Aix ò fa
que aquesta entri en relació amb la parella, perquè harem estat internada en amb RANDOLPH SCOTT
una casa de correcció la que ha d'ésser
triare l'hi escriu. El seu arnant és a
i HARRY CAREY
presidi, i gràcies a la noia rica, no solament es relacionen per estar segurs
del seu amor. sinó que aquesta els ajada
a evadir-se. Pera el!, en fugir, ha mort 1z,aaa dos films Paramount
un guardia, i, en trobar-lo la policia,
es llanaa per la finestra, i la seva arnant
el segueix. La noia que dubtava, 1 fin:,
hacia romput amb el promès, es traba
a la cambra, i és agafada com a cómplice. Això, perca la fa comprendre. Vea
com l'amor to és solament èxtasi i benestar, sind lluita 1 sacrifici, i l'exemple
de baix l'acosta novament al seu coartarat. Esté disputada a tot.
James Finad ha sabut fer ressortir
les característiques de les dues
d'amor en els diversos ambients. La poesia banal en el de la parella rica, disfressada amb l'oripell de l'estètica; l'altra, una poesia fonda, sota la sodi desa de Ihn vida. Aixi veiem en la
primera escena tot el que not fer un
* Familiar en la indústria cinemaescenari de lloc comú poétic: el bosc, tográfica de tot el man, pera reativala llana, el rossinyol i després aquest ment desconegut per al public, el luan
mateix escenari, O un d'equivalent. té de Winfield Sheehan apareixerà aviat
per actors la parella fugitiva. Amb els e/1 el llene.
actors ens trobem amb una na yetat. Mi"Winfield Sheehan, productor" será
riam Hopkins, que semare se'ns hacia la garantia de "Carolina", la praxima
presentat ccm a una actriu mes acial pellicula de Janet Gaynor-Lionel Barrocariara, art ens dóna el tinas de la noia more, produida a l'estudi de Movietone
rica, turmentada pel dutite i sotmesa City. Això inaugurara el nou sistema
a l'experiment que l'autor ha volgut rea- de la Fax d'identificar els productors
litzaa i se'n surt magnificarnena Un de totes les pellicules, ultra el nom dels
bell film, tot i l'excés de dialeg.
realitzadors.
El nom de Winfield Sheehan es co"El hombre del bosque"
negut arreu on es produeixen filias, a
Hollywood
i Noca York, a Elstree i
Paramount
Coliseum
Londres, a Joinville i París, a TemFilm de l'Oest, tret de la noz.ella
peihof i Berlín.
Jane Grey "Man of the Forest", drei.
Vice-president, encarregat de tata la
Hathawa:s i interpreta(-gitj praducció. i director de l'estad' de Fax
er
per Raudolph Senil, Hacer Care y . Noah Eian, aVinfield Sheehan fa mes de den
Beery , Basler Crabbe, Fermio Hillie i anys que actua com a productor. Es resd'Ares.
ponsable de mes de cent produccions,
incloent pellicules cont "El precio de
L'Oest segueix donant matarla cine- la gloria", "El séptimo ciclo", "Amamatográfica, i Zane Grey segueix apro- necer", "El mundo al revés", "Un plafitant-se'n. Com que els films de l'Oest to a la americana", "Cabalgata" i "La
van destinats a un palie senzill, els au- feria de la vida". Ha llançat infinitat
tors, ni els directors, no s'in amainen d'estels, actor; i actrius els noms dels
gaire, pel que fa a la lagica, encara quals sigt ara mundialment populars.
que hagin millorat d'una manera extra"Carolina" presenta Janet Gaynor en
ordinaria en la realització.
la sera primera interpretada dramática
"El hombre del bosque" és una altra parlada. En la seca interpretada. Janet
història d'herrai solitari q ue, exposant -se conserva la ingenuttat ¡ encis dels seas
a tots els perills, desbarata les maniobres anteriors èxits, pera Ii afegeix l'element
clam mal suhjecte que, naturalment , es dramatic i emocional que fins ara no
val fer seca la propietat dan altre i una hacia intentat. "Carolina" es considera
naia bonica i innocent. Pena gräcies a cura la mas completa que mai hagi reauns bells paisatges, a miss cavalls fogosos litzat.
i a una dona venjativa de l'abandó cn
Lioncl Barrymore, Robert Young i
que la vol deixar el traidar, la cosa fa Ilenrietta Crosinan secunden Janet
honic, no cansa tot i ésser el mateix
Gaynor.
sempre, i acaba be. Una novetat: uns
Henry King ha dirigit aquest lilm.
pumes domesticats <lana un to de Tarzan
les próximes produccions de Winamerica a la cosa. Buster Crablae, pera, field Simehan, després de "Carolina",
hi fa un paper de no res. Raudolph "Apostando a Cupido", amb \Val RoSean és el protagonista. Una tnula hi gers, i "Seamos optimistas", anda un
posa el punt de còmic, i tot el film conjunt d'estels.
ens rejovencix de molts anys, amb la'
* Afr. Winfield R. Sheellan arrixantatge que na s'ha quedat enrcra pel
bara a Espanya en el mes d'agost.
que fa a la técnica.
A. FERRAN Aquesta noticia, que en els centres cinematografics causará sensaciO, per al
lector vulgar no pastará d'ésser una
1311!111111111111111111111111111111131111111111111111111111111111111! commacadó
sense importancia. I és que
el noni de afta Sheehan es poc menys
que desconegut per a l'espectador vulEls que aneu a París
gar. El treball del productor, el mes
itnportant, sens dable, ha quedat pese
NO OBLIDEU
ti-lema que absent, fino ara, de la atajaque trobareu
rla de pellícules. I aixit no és
ja que el productor ta sabre ell el treball de seleccionar l'obra a filmar, els
ILAPUBLICITAP
intirprets, el director, és a dir , buscar
els mitjans mis eficoens perrilla l'cbra
i a tots els qulosoos dels
resulti perfecta.
Grans Boulevards, de la
Tenint ski, en compte i considerase
Place de la RepublIque a
també que Mr. Sheelian es el productnr
la Madelaine
de pellicules eran "El saptimo cielo"
i "El precio de la gloria" en el cinema
A la Place de la Bastilla
mut, i "La feria de la vida" i "Cabalgata" en el cinema sonor, ens donarem
A la Maco de SaInt-MIchel
compte del que afta Winfield R. Shee(oostat Metropolit.)
han, vice-president i director general
de producció de la Fox, representa en
Al Boulevard Saint-MIchel
la cinematografia mundial.
Al Boulevard Bebastopol
L'objecte del y iatge de afr, ahechan
e's buscar assumptes i orientacions per
1 a tole els grans quioscos
a
les
seres pròximes pellicules. Espede Paria
rma que la seca estada entre nosaltres,
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D'UN FILM A L'ALTRE
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Amh un ple literalment a vessar, ,puix
que horca alguns centellara les persones
que no pogueren entrar al teatre Barcelona, abans-d'aiiir al vespre s'acamiada
del tiostre públie la "troupe" acoblada
pel popular mestre Demon per tal de
furmar el seu "Espectacle 1934".
Es lamentable que els compromisos
colareis amb vistes a la "tournée" que
a llores d'ara ja l'aura crn ars Pe a Ca
-talunyhgim setan
l'actuada a Barcelona de 1-Espeetanle
Peinan". Els pocs dies que ha lunetonat entre nosaltres ha tingut innegahles
exits de públic. I, amb la seguretat de
110 excedir-nos, assegurariem que lumia
estas. aquest estira la pedra de toc dcl
ncgoci teatral.
Cal dir que el mestre Demon ha sabia
conjuminar un interessant programa de
a music-hall", prescindan de les procacitats i harraeries a les guata tanta atada tener, els empresaris del ganere,
serme caure que ells san els primera a
fer-lo avorrir d'una part important de
prau important per a rnantenir un
teatre on aquell genere cultives antb
la dignitat i el baso eust que pertoquen.
El plat fort de 1-Espectacle 1934cl constitueix la popular i ja consagrada orquestra "Derivan% Jazz". Entre mal
tes altres composicions mes modestes,
executa meravellosament dues peces cateases, campestes l'una a base de fragments d'obres del mestre Vials i
del mestre Serrana, orquestrades per a
Jazz j que prodneixen un gran efacte.
Un altre encert es un "sketch" musical,
en el quai els professors de l'orquestra
apareixen emmarcats dins tina haca d'escenari primitiu i de recluirles dimensions,
disfressats de "marionettes". Es mallen
cara autómates, al ritme de la música,
i es guanyen una ovacid.
Un altre narnero important de l'especlacte es la parodista Arnalia de Isaura,
per a la qua/ no passen els anys; val a
dir yac ni per a ella ni per al pahlia a
jittjar per l'axit indiscutible q ue ha Oh"
tingut en aquestes sessions.
Altres elrnents, com la cantara americana Olga Arenas, una parella de ballarins de danses regionals i, sobretot,
sis "girls" autentiques i perfectes d'agiWat 1 disciplina, completen el notabaissan conjunt aplegat pel mestre Dernon,
&atiné i eufaric cont sernpre.
Registrem , per acabar, una altra nota
simpática: durant l'actuació al Barcelona de l'"Espectacle Demon 1934", Cl!
cartells del teatre han aparegut red:tetats en català.
N.

La T. S. F.
Programes europeu.'
selectes
Dimecres, 25 de julio'
1900. — Nacional anglesa,
1,i. Quinl.,L
2010. — Poste Parislen, 31:1

metres. "Manen", apera de atassemi.
2030. — París P. T. T., -132 ni.
l' n •111:1 n it de taienaats.
2030. — Palerm, 531 metres.
Musii 111111111.

2030. — Lille, 247 tn. Vetllada
le ea niions f
2030. — Lió-la-Doua, ¡03 In.
Selecció del "Borbor de Sevilla",
ópera de fossin
2045. — Estrasburg, 319 metr. , -. G.nrort simfrittie: SetosMondelssolin.
2045. — Ràdio-París, 1.500 in.
Concert alozarl, littendel.
2045. — Roma, 121 m. "1-Ternas:C. apera de Vordi.
2100. — Brussettes francesa,
483 111. Roluainalnisaia dea del
Tendré de lis ala nada.
2100. — BrusseMes flamenca,
3 2 2 ni. Conerrt lada.
2100. — Londres regional, I if
2100. -- Midland regional,
3 a 2 to. Orquestra
2100. — Scottish regional, 3'73
metres. Gran concert d'orquestra.
Milà, 360 tus. Concert
simaanic.

NOTICIAR! DE RADIO
ETIQUETA MICROFONICA
La Socielat americana de radiodifusió N. 11. C., de Nova York,
ha pensat que SPri a útil- editar
un manual en el quid es riesen_
vis l'etiqueta de rigor davant el
micräfon. En aquesta ohrit
"Iiiidrofonisl a" Irobarä,
soldnsent consells j mandes,
lambe miles nitres coses tildo,
com, per exemple, expressious
que hatträ d'evitar absolutament.
les quals són susceptibles di.
molestar persones religioses
primmirades.

KATTOWICE FA PUBLICITA1'
COMERCIAL PER A TXECOSLOVAQU1A
naveta es In 1, peol t ib¡t a les
omissores heques fer publirilat
[n arlada, ala tieurtit a un altre
procediment pe.r lilI d'arribar al
inateix fi: un nombre bastanl
de comerciants s'hit adreça t. a
l'emissore de Kaltowice, que se
Sen1, moll. ha a Txecoslovitquid,
i l'han enea rregaila de ter culisi a tot Europa, sera fructífera en be- ciims publicitàries en Ilcitgu:i
txeca.
nefici de la cinematografía.

PUZLICITAT.

Dimecres, 25 de juliol de 1934

EL MISTERI CARNERA
Revelat per LEON SEE manager que fou de l'ex-campió del nióii
LA PUBLICITAT que garanteix Invigineu-ws la fotografia!
l'absoluta autenticitat d'aquest reporVaig comprendre que no podría aguantatge, deixa a l'entera responsabilitat tar gaire estona la porta. Els altres
de Léon SU les repercussions que s'excitaven.
—Ah, doma que us penseu? Us erepugui tenir el que hi revela ensems
que les apreciacions
conseqiiéncies ira que ens privareu sie fer la matra
feitia? fiable de francés!
que en dedueix el seu autor.
Vaig liaren de demanar reforeos, i els
policies vingueren a ajar-lar-me. Entre
fraüment tras cinc vara pader tascar la porta, i
ojear la cana Els reparters degueren
..idur-se'n una idea molt favorable
pulAicat
la nueva forza física. n ¡Yacer se nanareo can yeacuts que Primo hi havia ronarnts
La primera pan es refeirlr als in,,Desata', desbravar -se durant alguns
dents promoguts per la Federaría Catalassa de llora entont eanbat Car. mimas pel passadis, acabaren per anarmicrai Paulino celebra a ¡'Estadi barre- se.n.
---Be quina ens tuviera escapat !
!caí, l'a zenit- d'un pid que no los ProVenden-1è. pera, ratio mirar-se les coclama venerdor Paulino. Leas Ser, esras-turnia:, tingita cura °N'u que fossin ses malt seriosament. Harlem s:gnat
n , menals eres jutg es, i adra ho evita, contraete en virtut del rrial Prima es
fa que si el forte espanyol declara ven- eamarnmetia a basar amh (anmal a a
cedor Paulino, eis altrn.s des hi declara- Madisan Square Carden, den dies des.
pre , . i era indispen s able rime tornéssim
ren Cansera. Es produiren, alens
donar inssumc al comba, mis incidents a Noca arark a reprendre l'entrenament.
Per tel/Aun, vaie asse g urarane el ranasid, motin das ouants. Cansera haque
de posar-se rls q;se li dona la Federa' ría curs de tot s els amics que tenia a Chide Rosa. Com sigui que li venien rctits, cago, ¡ particularment l'oreanitzarlar,
no todia basar amb el puny (los, sine) Nate Temis. feu meravelle s . Es promete
aras la ma oberta. 1 asa feu que en que el nutria vespre podriem nrendre
comPles de donar roPs es rries obliga el t'arad. i va complir la paraula.
No se pos com aha va ter. Ja erre gime
a pegar bufelades el seu confrari.
L'os! Sée presenta una reclama-id a o n'atan detia de s robrir tin altre magistrat
molt com plaent que accentä
la I. R. 1%, i la Federació Catalana fou
adiar la nostra causa aquel1 mateix dia
amonestada seres-asilen!.
i
del
(mal
abtingua anullacia provisioEl dit combat rn demostrar al manager del !legad els trogressos d'aquest. nal de l'ordre sIe detenció contra nosLéon assistia cada dia oir se us en- nitres.
A les cinc cm teleiona al Sherman
tres:ames:1s rectificad la g els (lardes
del sett jite. Jo el reia prop de poder Hotel:
—Fatiguen
a punt per agafar el raabastar el lita!
catnpid del 01
any o dos mes de combats amb boxa- vid de les sis de la tarda. Ens-ien l'enuipatge
a
l'estada:
aixi que tingui la
do rs experimentas. i Carneen es trabarla, a la fi. en distrsirid de ronquerir documentada neeessäria passaré a buscar-vos.
el títol (abrid.
A tres quarts de sis tot estava en
Torna! als Estala ()sil:. Cansera eferi els nostres euatre gaardes de
tira un comba dr revenía amb Malocorns
es velen legalment rellevats del
ney. Tot i l'handicap qur suposava terir dues costales trencades, guanya ne- seryei.
tax¡ ens deixa a l'estada un mitament per punts. Uns (manis combato
el tren, i ern remes, sense histaria, 1 Cansera s'acara nut ahans de sortir
cerdo q e e, menee no vara ésser fora
amb Lerinsky. un l'orador de ciaste.
Arras d'aquest combad celebra a deis limits rin l'Estat d'Illinois, Primo
e veure ni aliandoChicago i guanyat ter Cansera, aquest nn gosava deixar- s reservat que lui Lean Sée foros detinguts per un dé- ca el cnmpartiment
nolicte, segons din ¡Tares?. mal dificil d'i- ciera llogat, sie por que una nava ficaore de detennid transmesa telegra
'luminar. No neun menys. es tractava
no
permetes
a
altre
jutge
na demanda de segrestament per la se- ment nen
e/1 qualsevol esra condiría d'estrangers. Despres del un slier'ff de detenir-nos
No vara resairar lliurement fins
comba /oren conduits a l'Ilota custohaguérem passat la frontera.
dias per bic i-tisis. Si no asaren a la vii
s'acaba un dels mes corbats
tr.•sa fon dertut a que. utitiaucant el
.eaaantent de S dest-i-cine dalars far cap. tinte-s d'aquell any. Decididament, no
rh•r,
nquals els adoritsaren per poder rassar la ti! a l'hotel en s'estas/aten.

Resum del

Vaig propasar de fer-hi installar Bits.
pera ells s'estimaren mes restar deserts, i em donaren a entendre arel)
llenguatge ben dar que unes guantes
ampolles de whisk y poden contribuir
iins a cert punt a fer semblar mes curte s les llargues hores d'una nit de
setlla.
—Sabeu on sin pot trotar? — vaig
arcauntar-las.
—Es difícil, nosaltres som detectius...
Al cap d'uns quants minuta un d'ela
/miman cuusiderall!ement carregat, ¡ encara que aquell tiritad itumalificalile resultava cinc datara l'ampolla, alai cap
whisky no mita semblat a tan bon tarea
com aquell.
Diré tambe ene l'endenta al matí el
nombre de “cadavers" dannint i a sota
de la taula ein deixa ple d'aatniracia per
la capacitat d'Asordó i la resistencia
riels gar.yots dels nostres amics yigi:anta
Pera esta ya eserit que aquella nit
hacia trastee accidentada, i pel que fa
a aquesta qiiestió, m'excurso d'entrar
en detalls massa particular,.
He de dir notnés qt:e Primn S'IlaVia
entrenat molt conscienciosament per al
seu combat contra Le y insky, perqua cl
seu adversari era temible, i Tic ja fea
tres setmanes que el genant jadia duia
una vida exemplar.
Per a la nit despres del cosnhat
imte salaria aromes una petita capancom que els nostres guardians,
itt i fet, no tenien altra obligada que
privar-nos de sortir de les nostres halatacions, una risita per Carnero no els
nreocupa ya poc ni gaire. Eins diré mame
foren d'una discrecia molt lloable. Ells
mateixos no tenien amh qua remallar i
passar agradablement la nit?
rabona doncs, setrblava satisfet
la seca sort; Peana s'havia tancat ain'h
nany i clan, desitjava que ninga no
el malestés: eta guatee policies salarien
instalad conairtablement ell IlneS bulamies, i jo, per la nieva banda, no desind aprofitar-me d'un reabs ben
guanyat, quan hens sei que, de sobte,
dels detectins truca a la nieva porta.
—11i ha visites per a Carisma — cm
digue. — Que obrim? Jo cree que
sal mes no deixar-les entrar.
Vaig amar al sala, i vaig abrir una
mica la porta ‚Id passadis.
Catastrofe! La noticia .me Pri1110 1 jo
esta y em detinguts s'havia escampat.
Els diaris bayien enviat Ilurs reparters
a la recerca d'infarmacians. Cota PS natural, no ens havien trobat enlloc, i
eis periodistes, acompanyats dels fotagraf, respectius, havien acabat finalment
per deixar-se catire al ilustre hotel decidas a posar les coses en clan. Coniptea si cl rerartatge prometia ésser sen, i ,ino, C
„. artiera a la M'asó!
sacional:.
" \IT, ami) la porta mig ajusMentrestant"
tada, amb (alergia, vaig provar de partenia C7I p funamcut, que Carnees 01:1‘13
posat al Bit cansas, Tic calia deixat-lo
dormir...
Fis quatre paneles allavien amagat
darrera la porta: les seves cares carneteristignes i la seca presencia haurien
e s tat massa signifiratives. Pera els reparters de nacaro nn san gaire Geil de
dcspatxar. Inaudita,. decidas a yeture-ha
tot amb els semi ulls.
—No el malestarein — em diglierel
ona simple talada per assegurarams-etl.
farem gens de sarnll. Una petita
fotografia i ens n'anirem.

mas-ha guanyats d'una maneta inaiscatible.
Pera tornen/ a l'accident i a Ffinic
k. o. de la carrera de Primo.
Dos dies atuses del mato CarneraSharkey, Primo trirnava del seu entrenansent a Orangeburg en un auto
que hacia llogat per uns quants dies,
guiat pel seu xofer japonés Henry,
penqui' tenia el SC11 Chrysler en repararla.
Carnera anava acompanyat de dos
periodistes molt coneguts de Nava
York, del 5:11 entrenador Mat. -ice
Eudeline i del meu till Elea.
En un tamhant de la carretera, el
catar de Primo e; fira bruscament
damunt d'un Cadillac que va agafar
de hiaix. 1A taparla ton molt violenta.
El Carlillac queda tambat i els ocapants del cotxe del boxador taren
violentament projectats endavant, Els
dos periodistes reberen una forta
caminada,. afaurire Eudeline en sorti
arnh una ferida al ca ja Afortunada:nena el mol fill que seia en un estraponti davant de Prima. en acure
l'accident inevitable. tingué la serenitat de girar-se rapidament i d'empenyer el gegant cap endarrera. Sense aquest gest oportú és evident
l'encienta passat no hi hautaa hagut
combat.
Malgrat aquesta enérgica 'tuerce:trió. el: 125 quilos de Carnero force
projectats violentament endavant
l'italiä, part per la violencia del xoc,
Part per l'emoció, perdé el conejarment. Calgué transportar-lo a un dipasit d'essència veí, on fou Fácil dissimular-lo a les mirarles indiscretes.
Li calgué mitja hora per a refer-se, ; io
vaig estar a punt de demanar un
ajornament de l'encontre.
Carnera, pena, no tenia cap ferida
aparent, i per violent que llagues estat el xoc nerviós experimentat, cal,
metge no n'hauria pogut garantir
l'exactitud. Sees hauria acusat que
reculàvem.Altrament, l'estació araneava, érem a l'octubre i el combat.
s'havia de celebrar a l'aire 11:ure, i
no era possible cap dilació.
Els dos única periodistes testimonia de l'accident prorneteren no parlar-ne per no perjudicar la taquilla,
ho repeteixo, tinc l'absoluta conriada que Carnera, en acarar-se amb
llame que al cap d'uns quants mesos havia désser ~pita del món, no
s'havia refet del tot de la sotragada
nerviosa.
Els detalls del combat s6n encara
presents a la mernäria de tothom.
Recordaré nomas que a la quarta represa Carnera aria a terra a conse( I rlanda d'un croixet d'esquerra a la
mandíbula, que de seguida fou netarient dorninat i que no aconseguí
E! primer combat
arribar al lirn:t de les q uinze re tareses
sine, gràcies a la táctica que imCarnera - Sharkey
mediatament Ii vaig fer adoptar, i que
consistia
a deturar amb l'esquerra tot
a
Shtneling
per
al
Haviern desafiat
titol. Jo hacia considerat sempre el reculant i sense acceptar mal la bacampia aletnany com un home de talla.
bona classe, coratjas, eientific i relativament complet, en Eabsancia, ei
L'esperit de Primo
aquella epoca, d'adversaris comparables a Dempsey i els seas antecesha un proverbi francas que diu
Hi
sora
Des de tela alean; anys hi havia, que els viatges formen eis joyas.
Primo
no solarnent es feia del punt
en efecte, una inexplicable penúria
de pesos forts de vähia. Schmeling, de vista lisie d'una manera molt noque havia conquistat el taca per falta, table i cada dia es tornara més hari per conse g üent de la manera mes mon j as, mas rapid en els desplaeaimprecisa, sobre Sharkey ja en des- ments i mes precio, sinó que semeen!, em semblava massa petit i mas- blava que el seu cervell es desprensa fravol per poder impaetar Car- gués de les boires de la seca jovennera, que, ho repeteixo, tot i no pe- tut poc venturosa i de tant en tant
gar encara amb la larca desitjable. el sorpren:a fent veritables 111013
d'esperit. Heus-en sei dos exemples;
començava a boxar molt be.
Un dia corriem a una velocitat que,
Pelo') Schtneling, que probablement
s'adonava de la superioritat de Cae- ho reconec, passava clarament de les
mera, refusá formalment el combat ao mulles a l'hora autoritzada als Espretextant una vaga ferida a l'ala tats Units, quan un xiulet estrident
l'autenticitat de la qual Im fou fácil indica a Primo, que guiara, la urgende fer reconaixer per un metge de la cia d'exercir una energica pressió del
seu considerable peu dret darnunt la
Federada alemanya de boxa.
Estic fu-mament convençut que palanca del fre. Un inspector de posense aquesta reculada, Carnera hau- liria sins acostà amb la lentitud caria estar campa') del mam de totes racterística que dóna la certesa d'una
les categories des del mes de setem- presa assegurada.
La sorpresa que tingue el reprebre del 1931 , i que el nieu inversetn- sentant
de la Ilei en reconaixer que
blant problema hauria tingut la solució desitjada abans dels tres anys. el que duia el volant era Primo na
Schmeling aesquitIla, i en defecte basta, tal cont ens esperas-cm, a destal era la meca confiança en el arrugar-li les celles.
—Us donare un tiquet per entrés
rneu deixeble, no vaig dubtar d'admetre un combat contra Sharkey, que de velocitat —digné. tot mirant de
conservar
e/ sen aire sever_.
era igual o superior a Schmeling.
La nostra sort habitual ens aban- nienys anàveu a be mines l'hora.
dona aquell dia. D'anturi, la data del Jeniti alguna cosa a allegar en decarnbat llague d'ésser reculada mes fensa t'ostra?
Primo, que a estones és un humode quinar dies perque Sharkey, segons afirmava ell, s'havia torçat el rista. li respongue:
_confesso
que anava una mica de
dit xic de la inä esquerra.
pressa. pera no as cregueu que siDesprés de la ferida a ruh de gueu vas sol a donar tiquets. Si vas
Schnieling, la toreada de dit de Shar- latan doneu un, jo sóc home per a
key! Els dos millors homes del reti3n dimar-cos-en (105.
d'aquella apoca semblava que evitessin amb una inquietud igual el n'en
poulain".
No col dir que vaig aprofitar-me'n
per 3 portar a un gran tincara superiar la incomparable poptdaritat del
boxador italia.

EIs policies americans g airehé teas
sOn rninyons que no estan gaire per
brames; aquell amb el qual ens les
¡maleta arruta el nas sobtadarnent.
—Tingueu ea/mate amb qui parlen
Per Primo Camera que sigueu no en;
costara res d'engarjolar-vos. aama
rolen dir amb aquesta instaria deis
dos tiquets?
—Sí, senyor, dos tiquets —repetí
Primo sense riure—, i em jugo ua
dólar que els acceptareu. En aixa na
hi ha can ofensa: dad a dos
combato a Brooklyn contra Pat Red171011, i aquí teniu dos tiquets que es
donen dret a dues excellents places
de ring...
El comissari francés no P S pas
l'enic que es bon minyó i la qüestió
s'arranja al bar clandestí mis pea.
Per. davant d'alguns vasca ¿misa.
cié de cervesa. 1 (luan el policia, de.
finitivament amansa, formula la ine ,
y itable demanaa d'una fa ta de Car.
nera en posició de g u.'rdia. aquest E
posa aquesta dedicatOrta: "You wae.
ted to gire me a ticket hut I gue
you two".
En Cl curs de la conversa, que u
va ter molt ant:stosa, l'inspector d;
gue a Primo:
—El castre ofici realment és millar que el nostre, perque nosaltres
no ens poder/1 comprar cap Chrysle
Imperial, pecó Si algun dia abando.
nessiu els sis unces, farieu un /mg.
nific "cop" (policia). En efecte,
policies americans san famosos per
les dimensions de les salames, pena
vós serieu el seu campió per dret
propi!
—Sf —respongué Primo melaneo.
sament visc sobre un peu bastant
gran.

SM.
Una altra vegada, a Filadelfia, ariavern per la voravia dreta d'una de les
grans avingudes de la ciutat. Le
sobte, un xicatás que venia en sentir
contrari per l'altra voravia s'adona
de nosaitres, travess à corrents el careen i vingué de dret a Primo amb la
Malla als ilavis i la mi estesa:
—I dones, Primo, cona esteu?
—Perdó—replica. Carnera, tot es.
trenyent-li la ma—, és que em eaneixeu?
—I tant si us conec! Pecó si he
boxat amb vas!
— Vós heu boxat amb mi?—replia
l'italiá—. Recordeu-me on. si us plau.
He fet tants combato a América que
de vegades cm pasas que no ruin
recordo..,
—Si, home, feu memòria, era a
Memphis...
—Ah, sí! teniu raó—digue Primo—,
sou Big Jim Sigman. Pera excuseume, no us aaig velare sine. uuu minut.
PO PU LAR ITAT
Si Primo Carnera, en aquell temas,
no havia assolit encara el máximum
de la seva válua, la seca popularitat
en canvi passava de l'imaginable. Mai
cap altre hoxador, ni Carpentier, ni
el mateix Dempsey, no havien gaudit
d'una popularitat tan enormes. Pertot on arribas-cm, t'os la cintas que
fosa el gegant mullé era aclarnat per
multituds immenses. No podia donar
un pas pels carrers sense vences segua d'una munió d'admiradors que
creixia incessantment, cosa que malt
sovint resultara ben incamoda.

Lion SÉE
El test d'aquest reportatge ha esbt
escrit e:1 francés per Léon See i traduit per Enriqueta Manyé.
Copy right by Opera Mundi i LA PUBLICITAT.

(Seguira.)
NOTA, — Degut a la areciaitsa
amb qua ens veiérem obligats a dona
a -les caixes l'ori g inal del reportare'
"El Misteri Camera" que publicare:::
ahir, len que ens passessin desapea-a
burles dues inexactitials les quals.
rament, el bon sentit dels lector; s
estnenar.
En la pritnera feiem dir a Lean Sta
que els jutges que arbitraren el Matt
Carnera - Paulina eren un espaavol,
:tafia i un francas, essent aixi que erro
1/11 espanyol, el senyor Casanoves:
bija, el sena-un Macaba, i er, anglas,
mister hIess Deyourg.
La segona ens feia dir en un Roe &terminal que l'esmentat trata hm dularat nul, havent estat una viztória
runts de Camera.

LLICLI
EL IA CATALO M A
RONDA DE SANT PERE, 3

Primo Cernera Knock-out
Si pregmacti a les personaatats
mes competents en materia de boxa,
us diran que Primo Cantera, durant
seva carrera, nomas ha anat
terra una o dues cegarles i no ha conegut mai els efectes depriments
del k. o.
Dones Primo un dia queda lit o
de deba, 1 per mes de deu segon s .
pes-6 no en el curs d'un combat, sieh
a conseqiiancia dala accident d'automabil.
I el més erra ion pie aixa s'esde.
vingne dos dies abans del seu combat amb Sharkey.
I ningú no em treura del cap que
aquest accident foil la can sa de rúnica desteta que es podria qualiiicar de
regular en tota la carrera del gegant.
Sense aquest are-ideas —triomf deiinitiu de la lflea — l ' amera tindria
un récord absolutainent únic i yerga
de derrota, yergue m'as Unpossible
dr prendrean seriosament les decisians que li inren robades davant de
Diener. de alaloney, i mas receatment de Larry Gains i de Perrera.
Aquests quatre combats Primo els
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El problema

del camp
ilaranta mil famflies a

de Prtmero I Els flequers madrilenys es neEl problema de La mala fi del Assamblea d'in- Concurs
Eusenyanco
rei Boris I dustrials
guen a fabricar pa de familia
l'atur fords d'Andorra
Intendència
Ahir
lergics per fi de
com
als flequers Hei
Govern proposa
meta l

Ara

ara es van Sembla que se Ii aplicarà
punt de quedar sense feina
Madrid, 24.—Aquest lamí han nomenant d'allö mis
la hei de vagabunda

,stat al ministeri d'Agricultura
presiden secretari de la Ee,leiacid de Treballadors de la
'ferro amb els delegats obrera de
l'Instan de Reforma Aerärid,
per tal d'exposar al mini.stre la
1,1¡_
eitua ció que s'acosta per
lers camperols a COLISCgÜlhlda de finalitzar en el mes de setimbre el termini marcat pel
deeret de creado de la intensifipació de conreus.
No han pogut entrevistar-se
etnie el ministre per trobar-ee
ocupa( atob l'assumpte del pa. 1
tornara n a visitar-lo deniä.
La pebete, que van a exposarli ós la Següenti en el mes de
setembre, si no es prorroga el
termini d'intensificació de con'reas, o se cerca una altra fuemula, quedaran sense (erres, i.
per tant, sense feina 40.000 taindice, que representen Inés de
150.000 persones; la niajoria
perlanyen a Andalusia i a Extremadura.
Les solucions són dues: o que
es prorrogui el decret d'intensifiració de coureus o que s'activi
l'expropiació de finques i l'as de eamperols.
isiul
Exposaran al ministre la neoissilat duna resoluciú rhpidai.
que cts. Ireballadors : 11 ,,ena.i,s de quedar-se cense feina,
reressiten disposar de {erres
abans del mes de selembre per a
poder preparar la colilla.

eonnissions i ponéncien
Madi id, 21. — Aquest ra a ti,
un deis nostres redactors ha preguilla( al sots-secretari d'Agricultura. vocal (le la Jinda do
foreit S. la sera impressió
sobre la labor de la Junta.
Ha confirmat que havien estat
nonienades vuit pónéncies per
tal de hartar dels diversos proIdeales sobre els quals !nutra da
presentar informe la Junta.
Ha afegit que la seva impressid mi s excellent. Tots els allf reunila estan animals dels millors
prophsits per tal de resoldre en
tot allb que sigui possible agites!
problema. 'freballen intensamen
a fi de presentar aquestes putiendes ben aria t.
Na sha acordat la nava data
de reunió, però les n liverses co.
missions nomenades ens venidrem tuualt sovint. i en tui termiai
inOlt cu y l quedaran enllestils
nostres informes.
En interrogar-lo sobre el problema del pa a Madrid, hu lii Que
ell no hi inter v enia, pero que. no
obstant, p o dia afirmar que ets
flequers no ten en raó en Ilurs
(meixes contra el ministre. el
qual estudia aquest problema
amb molla atenció per tal de
tróbar-hi una rhpida solueiö.

El senyor Somper
Els iens procedents se'n torna a Fuenfria
dels jesuïtes
1 park dele rumoro
d'un moviment
Madrid, 24.— El Consell d'Addels bens procedente
modarquic
de la Conmanyia de Jesús, cha
idreeat a la Presidencia del Con.11 per tal que siguin resolle
i;ans dels acords que han VIIIgat adoptant-se per aquell Conpendents encara de resole,ci, Entre ells figura l 'adopta
LL prop d'un any, referent a una
(ientiricia sobre una herencia,
que importa uns quants milions
ce peseetes, d'un espanyol resident a París. els bAns del qual
reclama la Companyia. La inietrenció del Consolat d'Espanya a
/a capital francesa va evitar que
la Companyia de Jesús es Lis
carrec d'aquests bens.
El Consell d'Administració de:
Patronal deis Bens espera del
Ministeri d'Estat que li siguin
fra mesos els documenta. enviats
resmenlat Mini.sleri pe' nostr .a
..¿msol, que han de servir per a
remplimentar els acords de referencia.

S'obliga l'Ajuntament de
Madrid a pagar els lloguers
tl 'uns locals inexistents
21. — L'alcalde ha

lit la reuniu de la Connssió
e pal de Finanees.
senyor Rico ha manifestat
al s periodistes que el Municipi,
respectuós per a les sentencies
dl 'fribunals, havia acordat.
compile la que se lt impuso per
al pagament de, lloguers eruns
1als que pensil destinar a es c rde
que no han existit mai.
La Comissió de Finances
acerdat visitar el eap del Govern
el presiden del Tribunal de
4;iranties Constiluci o nals perque meditin sobre la sentencia
l egal que impresa a l'Ajuntament
in desembossament verament

.np , rlant.

un gir postal expedit des de la
Seu dUrgtall, ami) la següent direceló:
"InU Majestad Boris 1 de Andorra."
El gil' és per valor de 200 pessetes.
Decpres cita rebut un telegrama urgent, luutuubd expedit des de
la Seu ifUreell, que va a note de
l'aventurer. Diu nixf:
"Títulos de todo se hallan sobre seguro. Serán enviados." —
:signa, E.
La policial ha cometa:al les seres recerques per' tal d'eabrinar
quines poden ésser les persones
que han trames el gir postal i el
telegrama al suposat rei Boris
d'Andorra.
Aquest los declarat davant el
int ge senyor jutge espeeial per a l'aplicació del decret
de vagabunds ¡ malfactors. Despres de la deelaraciti ha passat
als calabossos.
Els periodistes han marlal
breus nioment s ainb Boris al
JuLjal, de guardia. Li han dual
comide d'haver-se rebut el gir
el telegrama a nom seu. En preguntar-li qui podia ésser la persona que amb la signatura de E,
Ii llavín trames la dita quantitat
i el telegrama. ha dit que la dita
Iletra era un signe convencional
;mili el qual signa el ecu seeretari a la Seu
Aquesta quantitat quedh a disposició del tlelegat le Cala Immuya,
(luan estigué detingut a Baree-

Madrit;, 24. — .\ I mati ha estat a
la Presidencia del Corusca el ministre
de la Governaciti.
Després el scnyor Samper ha rebut
els periodistes, als mutis ha manifestat
que el senyor Salazar Alonso l'havitt
visitat per a tractar d'un decret que lOnn.
aviat acordara el Consell de MinisE.11 les SPVPS infOralitejialS, els
tres 1 que afecte els Ministeris de Godiaris eoincideixen a apreciar
vernació iTrebalL
—. Podeu dir-nos de que tracta que la per sona lit al del rei Boris
aquest decret?
es la del clä sic aventurer.
—Sera mihor—ha contestat—que ho
pregunteu a qualsevol deis dos miBORIS I A LA PRESO
nistres interessats, puix que ells us
El jutge que enten en l'aplicaho podran dir amb més detalls.
eió de la L'el de vagabunds
—Qué mes s podeu dir?
—Res, no hi ha res noticiable. I ara m;ilfactors ha disposat aquesta
me'n vzig a dinar, i a dos quarts de nit que fos trasIlaidat a la N'es()
cinc de la tarda tornare aquí per tal Boris 1 d'Andorra.
de treballar.
El traidlat s'ha verificat a la
En el moment de marxar a raen- primera hora de la niatinada.
fria, a darrera hora de la tarda, el
president del Cousell ha parlar amb
els periodistes, als quals ha dit que
s'havia rebut al Ministeri d'Estat un
telegrama del senyor Martilleo de
N;elasco, participant que havia visitat
a Lisboa el general Sanjurjo. El senyor Sanjurjo ii desmenti d'una manera rotunda els rumors circulats
La Cornnya, di. — Al saló
aquests darrers dies sobre la sera intervenció en un projectat moviment (rece tes de 1 • Ajuntament ala cemonarquic, en el qual hacia de figu- lebrat la reeepe e iú elel non acarar al cap i dirigir-lo. El senyor San- dende de l'Acadilnia Gallega, seMajo indica al senyor Martínez de nyor Antoni Villar Ponle, exVelasco que es trobava totalment
a Corts.
allanyat dels vaivens de la política es- diputatcontestat itt cliseurs del
panyola, i no li interessa gens ni mica,
reeipiendari
l'ex-diputat a Corts
iii els rumore que en-callen, fent resPedrayo.
saltar, però, que no hi té res a veure. scny o r Balo on Mera la reeepciA
DPIllit Se celebrarä
Ei senyor Samper. per la sera para
ha manifestat que li estranyaven eis del nou academie le l'Academia
dita rumors per estar relacionats ami) Gallega senyor Rodríguez Caeuna persona com el senyor Sanjurjo, helio.
i molt mes despees d'haver-li estat
concedida Eanutistia.
Ara—ha acabat dient el cap del Govern—m'intere ss a fer constar que al
rigor que s'havia ordenar als fiscals EI
per a denunciar els atacs al Predicris
dent de la República, i les excitacions
a la violencia. cal afegir una tercera
qüestió que entra en ayiest rigor, que
é, l'intent de fomentar la indi;ciplina
en els rossos armats. Amb igual rigor
311idrid, 24. — El ministre de
s'aplicaran les mesures governatives
en aguaites tres zones de delinquen- Einan e es ha publicat ntics
cia.
orinadoilles al neri iithe
eordestant utti article publicat
tractant de
.diir en el dit

Nou aeadénnie de
l'Académia Gallea

senyor Marra«)
i
es refereix a la
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31adrid, 21. — LI jutge que
eulOn en la eausa que ae seguelx
Madrid, 24. — A darrers del corrent
manara l ittitilliciìiit Boris d'An- mes
se celebrara a Madrid una assemdorra, ha pres declarad° u blea d'inclustrials metaNargics de tot
.1queet. lla confirmat que haVia E s P an V a , convoca da per la Federaciö
sIal expulsat d'Espanyzi ja fa Patronal Metallúrgica madrilenya.
temp
Imposades pel ministre del Treball les
En la seva vista, el j'anee ha mueves bases de la indústria nietallúrgica
ordenat que Pos posat a dispo- d'una manera Provisional , e stabli que
siciú del magistral senyor De- tenme de dos /ilesos es nomenes una Comissió que estudies la situació de la inibm, que es Verrearregat
dUstria metallargica amb l'objecte d'arCar la Llei de vagabunds ¡
eibar a una nova regulació del regiin
tac i lira.
de la dita indústria.
A la Direcciú General de SeAquesta asserntlea té per fl nomenar
gurelat s'hit rebut aquest mati els delegats que en nom de la classe

patronal lua (le formar una especie de
J unta d'enllii entre els patrons metallímales d ceo: Espanya i la Comissiú
citada, que catara integrada per representantes dels patrono, del Govern i dels

obrers metallúrgics.
En la dita assernblea es tramará de
tots els aspectes de la indústria metallúrgica, de l'Estatut de j ornada jor
a lo costos de vida de les-nals,dcor
poblacions respectives.
La Federada Patronal madrilenya,
se ha rebut diverses adhesions, entre
elles de Catalunya, Andalusia, Callarles,
Saragossa i Baleara, ha dirigit uuuu carril
al Govern en &qua l diu que ha traascorregut ja Inés d'un mes des que es
publica la disposició que ordenava Ia
constitaciú dc la dita Comissie, i jame
encara no ha estat nomenada.
Crea la Federaciú que essent tan
insignificant el termini coneedit per
a l'estudi d'aguaste problemes. no
,.'ha de perdre més tenme, i proposa
el segtient:
Primer. — Que en el termini mes
cura constitucixi la comissió, que
buril clisser integrada per sis rcpresentants dele patrona sis dels obrera
m el a R ú rgics , dos del Ntinisteri de Treball i nlos del Ministeri de Comerç.
Aquesta comissió haurà d'haver acabat els seas estudio en el termini d'un
mes i mis, relatius a EF.statut sobre
iornals mínimns. Hauran de donar-se-li
les dades que per al seu estudi necessiti.
Que els acords presos per
Segon.
unanimitat se sotmetin a EaprovaciO
del ministre, i, en cas contrari, al
Con s. ell de Trehall.
Tercer. — Que l'Estatut que s'aprovi Ilegal una vigencia mínima de
tres anys. Els jurats mixtos no podran modificar aquestes bases i seran
declarades illegale totes les vagues

Madrid, 2 — Per la Direceiú
General de Primera Ensenyança
alta disposat que els grups
categories per al eoneurs anunriaL siguin els següents:
Crup a) Categories de 9.000,
8.000
Grtt b) Categories de 6.000

quedat resolt

5.000.
Grup e) Gategoria de 3.009.
S'amplia el dret a prendre
en aquest concurs sense portar
tres anys CO la intileixa escola,
sie mpre que tto s'In-Ten trasHadat
des del sea ingrés al Magisleri.
Els muestres consorts que serveixin a la nialeixa localitat poden sollicilar condicionalment.
Les prefereneles per al nome-

Madrid, 24. — Cl Sindicat de fabricants de la Flequeria ha ftt pública la següent nota:
"Després d'aprovats pe i governaclor civil de Madrid, en nom del Goveril, dos acords amb la indústria
flequera per a resoldre ei conflicte
del pa, un condicionat a l'elevarme'
del premt del pa de familia i l'altre
a base de mantenir el seu preu actual, el ministre d'Agricultura, desitninent serant
autoritzant aquells compromisos que,
L t —Expedient cense nota des- segons notes del Consell de Minisfavorable.
tres, havien meresrut el referendum
temps de serveis
ministerial, seguint la se,a proverbial
Ceseola des de la qual so sol- politica de demorar qualsevol
practica del problema, ha provocae
licita
3e—Mes lemps a la locelital. el conilicte d'eliminar la producció
veggdcs ajor4. • —NUmPro mes baix a l'es- del pa de familia, tantee ares d'una
nat pelo fabricants, ei)
calafiS o a la Hiela única corres- coHaboraciú patriòtica per evitar, amad,
ponent.
la garantia d . aquells compromisos,
els v que havien de causar-se
al pablic consumidor.
El problema no s'lla plantejat per
a
la industria lleguen. El motiva la
politica del Govern reaaloritzant el
1\
blat i les farines. i la impossibilitat
que la indústria Ceguera pugui absor-

que amb aquest motiu es plantcgin
en la indústria metallúrgica.
La Federació Patronal ha dirigit
taiilil un altre escrit al Govern, en el
miel fa veure coin la siderergia, ene
es manté grades a l'aranzel, provoca
per a la metallúrgia readrilenya una
situació difícil, i iii possible la competencia de la per i feria . Per als productors del litoral coloquen la materia prima franc a bord. mentre que
per als industrials madrilenys la coltoquen sobre vagó origen. Aquesta
situaci6 es ven actreniada amb l'augment de les tarifes f erroviáries. Demanen que cessi aquesta anomalia, i
que la industria siderúrgica, co crinpensaci6 a la proteeci6 que oficial-

L'honnerudüe
1uc Uliamuno

SalaindaCa. 24. — Sota la presideacia del ministre - d'Instruccid Pública
ha relente el Costé organitzadur de
Ehomenatge a Miguel Unan/uno and., niet ia de la seva jubilacie cota a cate.dratic.
Davant el Cumite organitzador el nanistre d'Instrucció Pública ha donat
compte que el president de la República té el propósit craasistir als actes que
el cha 29 se celebraran a hcator del senyor Unainuno. El senyur Villalobos ha
aiegit que en un deis darrcrs Conseils
de ministres s'acordä crear una catedra
permanent que porti el aman de .1tliquel
Un:mamo, la qual sera exercida a perpetunia per fiateressat. A na:5, el benyor Cimaummsmumu sera nomenat rector vitalici de la Universitat de Salamanca.
S'han rehut noticies de Portugal donant cumple que en cas que el president
Je la República portuguesa na pugui assistir als artes a honor d'U:ramullo vMdra una nodrida representació d'homes
de ciencia de la veina República.
Els mernbres del Comité organitzaim
han dnarat les grácieo al ministre d'histrucriO Púbica per l'alteres i zel eirc
!la dernostrat en amicst a:sumpte. El
Comité, d'acard amb el ministre, ima
acordat cc,nfeccionar el programa deis
artes que slan de celebrar a h onor de
l'illustre catedretic, programa que sere
s .- unes a l'aprovació del president de la

bir aquells augments.
Des del mes de gener es ve
i el ministre d'Agriculttura
ve °ferie per al termini de vuit dies
una solució. Conscientment o incoascientment, la indolencia ministerial
costa a la indfistria flequera vuit
tions de pessetes, i a l'Estat tres milions, sense que aquesta aportació
desidis el preu, perque el Conoced
deu ja als fabricants de pa la segona
m'escila del mes de juliol; eis de pa
de luxe no poden seguir suportant
els gra, amens del Consorci i eIs del
pa de familia no es presten durant
mes temps a esser objecte de la
burla i del menyspreu del ministre
d'Agricultura.
Des d'aval esteran mancats Madrid
i els nobles consorcials del pa de
familia. L'opini6 pública sap ja de
qui es la responsabilitat, i ja que han
estat inútils els reiterats precs, les
actives gestions, ele sacrificio ecorthmies, la confianca ittirnimada i la
Ileial cohaboracid dels fabricants, no
és crestranyar que davant la menyspreadora indiferencia del ministre,
aquella estiguin decidits a no reprendre la producció del pa familiar, perque entri en vigor la fórmula que

sclucioni Eassumpte."
El governador civil manifestà als
periodistes que hacia disposat que la
Intendencia Militar fabriques tot el
Pa familiar necessari per al proveiment normal de Madrid.
El governador es mostrava optimista respecte a la soluciO del conflicte. Creia que avmn hi hauria prou pa
per al proveiment de la població.

República.
Entre altres actes es projecten els següents: reccpció a honor del senyor
Unanumo, sota la presidencia del cap
de l'Estat; descobriincnt d'una lápida
amb els versos que el senyor tinantatio
dedica a la ciutat i festes escotare hisPer a la fabricació del pa, la Junta
pano-portuguesa.
Provincial de
comptava
Slan retan comunicacions de les di- anal> tres tonesProveiment
d'obrers integrats
ferents universitats espanr-des donaat Os. honres cadascun.
compre que represcntants d'aquell as as.
La major
que oofrira el consistiran als acuno a honor del senyor sumidor serámolestia
originada pel prppi
Unammain.
per Eacaparament de pa que s'ha vingut
Salamanca es disnosa a entre un mentir homenatge al que ha dedicat la t rajar
Ei governador de Madrid ha celebrat
inent se li atorga, faci algun sacri- l arm de la seva vida a enaltir la Univer- diverses entrevistes amb els nalrcuus flesitat castellana.
fici.
quers. S'Ima entrevistat am bel ministre
de Governacin per resoldre amb ell els
problemes del p roveinment. en previsi6
le possibles pertorbacions de l'ordre

Els republicans d'emana
no pensen pub!icar cap
manifeet

3fadrid. 24. — Continua assagmrant-se que dintre pites dies
tornaran a reuttir-se els cape republieans d'esquerra per tal de
prendre aeords sobre el nv,nient
n • n que han de fer públic el manifest que han d'adreçar a
nid pública.
Es diu que estarà redacta l en
termes vibrants de sentiment republica.
Malgral que el clocument--sepolis els rumors circulais — havio ineresent l'aprovaciO del senyeer Mauro, sentida que agites t
bar desis lit (l'unir la seva signatura a la deis altres caps
l'han signal.
Lt perihdic "Lit Voz", pnidant
d'aques t assomple, nega que
hagi el prophsit que s'atrilmeix
als dirigents dels partits ropoblioans d'esquerra de publicar
un manifest.
Gene qure els rumors havicti
sm u' ainb — aregeix Vesineetat perihdic — el
parid radieal socialista ella

lau earisi vitícola.
Entre ¡A ire s coses, diu que no
ras cert que el decret de 18 de
auliol es trobi en vigor. En ell
es diu que la vigi!neitt C0111e111:arit
el primer d'agost. Per
estat possible, sense de.rogar-lo,
adreertt als preis umples signaule
es:mellar oportunament els ini edel ruanifest, expressunt-los el
ressats que han expressat 'testes son (fisgas l pel que ,jutjava eliminarid del (lit parlit.
d'esser eseúltals.
Tarnpoc és rail que tols
1:1 Contilie exectitiu del parid
arceptat 11/13 fórmula que el ini- radical-socialista ha rebut ideemstre rebutja; perh st éserl tes calles deis senyors Alterne i
ez anehez !tornan, en representació
que la majoriai aconsella certes fl p ls partils de Izquierda Refine
soluciono irrealitzables per ésser blieena i Narional
gut itt que bagnessin fingid el proillegals.
Després de delallids ergo- pOsil de 11111 bar cap inanifoat.,
qtle, per tara, no te cap folia
sobre la ritehla (En looligilS

inents

en va fabricar la
la
aplicar
es
El
d'Ordre Públic, per bé que el conflicte ha

ment

lt

snposada omissió

i Mires extrems, din que el pro- partil Itadical-Soeialista, per al
blema vitícola no es pot concen- quid tenen la consideració que es
trar actuant sobre els alcohols. !novela.

LrN LUCRE (31JE
D'ADCW3R111
TOT CATALA

Es rubra cabdal i definitiva dei
gran filòleg català, ei Mostre
Pompeu Fabra, en la qual ha
treballat mes de vint anyI
Un volare, de 1750 pass. mar.
Mficament ~gol Pessetes 63
al comptat; o tarmInIs cle
l'osunos 10 al mas, Pusiste& 73.
Si desitjo adquirir aquesta obra.
talli i remeti'ns el següent cupo,
ae
Cornee
Lorelitae

111•••rol del.
Llenito Cerdeen. 1 pegarlo 122:2
deellit reime et DIttlentuil
1---.

LLIBRERIA CATALONIA
Rondo de Sont Pele,
11 'A 8 CE!. ON

3112111111IMMINO

blil-c.intre les mesures que han P
res les
autoritats figura la CO35igaaCió als patrons nerque fabricad]] el pa de familia,
ccmunicant-los atme si no en fabriquen

;acarrea en la

miel

d'07dre

El ministre d'Agricultura ha romas

tot el metí reunit amb el governador
i s'han ocupat d'aquest problema i
despees sIma reunit arnb la represenladee del consorci de flequers i fabricante de pa, juntament amb el goeernador civil de Madrid, Per a bus
una fórmula que resoigui el con--car
La reunió ha acabat a do§ quarts
de tres de la tarda i a aquesta hora
el ministre d'Agricultura ha dit als
neriodistes que s'havia acordat que
pel governador es redactessin duce
fOrmules en les quals es recollissin
les aspiracions exposades pels representants il!quers, a base sempre de
continuar la labricachii de pa de familia al oren de 0)55 pessetei els
szrams, subjecte a la inspecció del
renca munizipal. En apuesta fórmula
no es farà cap referencia al repardment domiciliad.
El ministre ha afegit que en el Consell de Ministres de derni proposare
y erg ue sigui acceptada, aquella fórmula mis convenient.
El cap superior de Policia ha manitestat a migdia als periodistes que
havia estat escassa a les tahones
febricació de pa de familia, fites el
Pulir que tan sols han treballat en
aquesta elaboració dos o tres tahones
per districte.
A la una de la tarda el ministre
de la Covernació ha demanat al director de Seauretat una relació de les
tahones que no han fabricat pa. per
a imposar-los sancione.
DECLARACIONS DEL MINISTRE DE LA GOVERNACIO
Madrid, a.s. — El ministre de la
Governació, parlant del conflicte del
pa, ha dit:
—Al Goma no se'l pot coaccionar
ni per patrons ni per obrera. No entro al boas de Eassumpte. M'incumbeix únicament aplicar la Llei d'Ore
dre Palie i rnantenir el principi d'autertat. Aixi erms trobem amb que
Eautoritat governativa en estat de
prevenció pot dictar regles per al proveïment i serveis necessaris de les poblacions i prohibir i impedir les cessacone d'indústries i comergos, amibam, per a alee, si calguda, a la incautació temporal. Hem cregut que
ens trobàvem en aquest cas, cense
prejutjar el resultat de les converses
entre els fabricante i el ministre d'Agricultura. Són dues coses diminuta
la jurisdicció del meu company
Ministeri i l'estat excepcional de tar evenció.
No lesiono cap dret; utilitzo el que
excepcionalment ene dóna la llei.
Complir-ia, aplanar-se a l'autoritat, no
lis deshonrós per a ninga: mostrar-se
arnb aquesta submissió, abans és bona norma, sobretot en les classes conservadores, que trobarien en aquesta
actitud de respecte la millor defensa
per als seus interessos, pais que l'autoritat menyspreada pot significar an
exit dels revolucionaris, fomentat inconscientment pels que en definitiva
seriell les sese es primeres victimes.
En la Llei CO hi ha desee patronal
ni nasse obrera, sirve ciutadans obligats al seu compliment. Al pateó que
ara no fabriqui aquest pa li imposarem sancions, però Fautoritat es constiteirà en guardadora deis seus drets
i béns, si per Ventura es vol que el
conflicte tingui altres derivacions. En
fi, és hora que tots coneguem que
l'autoritat está present, i que actua

sempre sense partidismes, sense apassionanients, cense precipita:ion, pera
amb la deciii, de no ésser desconeguda ni melles burlada.

Els comissaris de tots els di s trictes de AVUI ES TORNARA A FABRICAR EL PA DE FAMILIA
Madrid han rebtrt ordres del director de
Segametat a 11 vilib'erc i a deis torne de
:Madrid. 24. — El conilicte del pa
pa de Ilurs respeel iu s districtes.
pot considerar-se resolt. Denla el
El enverrador civil ha fet leer anal Consell de Ministres tractarà de l'assegüent ban:
summe, pere aquesta mateixa nit els
"Faig
saber:
palmes tornaran a fabricar pa de la' Que com
s i g a' que els natrons fle- im ia en quantitat suficient.
quers de Madrid es neguen a fabricar
Aquesta tarda es reuniren amb el
u sa de quilo i misr millo en a q tre s ta C3- governador el: representante flequers
e5tat de pre- del Conoced, i fou donada la noticia
venció, i hetr debi roe,at rer tal <ale no man- que avui Ce fabricara pa de familia.
Com sigui que a Madrid no es sa9s auri -7m ge uelesta
sclnarsasiei ts 'tniod
d e em
stesa
i P u tZteiil 7nCo7pigue Uns a neig mati que no es Eadi
sunmeixen, all e el na ferieat per nitres bricaria aquella mena de pa, no jul.
mitjans i a d'altres pnblarions , et ven- ba a córner l'alarma entre el reinat.
gni 3 les tinenciee d'al e aldia ande ieuel E s formaren, pern, algunes cues al
nes i nreu que el que heurien de fabri- set de Valieras. Davant l'Ajumacar els natrmn: flequers de Madrid i inniiteensttarksV
de dta3
a
seso
'ejsietancis on
ina eionteeas
'Mes consorciats.
Adopto agresta mesura a reamar de
la regla 6 de l'article :S de la Ilei.
S m'INm per judici de les sancirits
que he
d'imoosar creme{ arnb la regla 7 del
:p atria atilde, en relaci6 arnh el 33 de

nes sollicitant que el pa de familia,
n ale no eleavia fabricat aten a Valleces, se segtteixi venent. L'alcalde va
prometre dirigir-se al governador
vsi dr la provincia dernanant la 're!a mateiva Ilei."
mesa del pa neeeesari. El pa gee es
EL PDBLIC NO COMPRA EI. ven dieriament a Vallecas puja a
PA FABRICAT PER LA
uns 13.roo
.n part d'aquest petit iiwident, no
INTENDENCIA
res digne d'esment. reisTa! cam s 'havia antariat, ui majoria «ore
dorn
del* flequere de Madrid nq han fae atab el coetlicte de la
lars del pa de familia.
bricat pa familiar.
Les anteritatt ha vielt adoptar 'negares
per tal d'eNitar que aeuesta desee de
pa falte al veinat. i • l'efeete la loendhicia militar ha fabricar dixem a os arde r .
de quilos, i ce mallan ter trametet
a le,
tinenciee d'alcaldia. El públic, malerat
t o t. sita m o strat retret per a l'adquuiiCId pa. i aixi s'ha climat
el rae
que en la majoria de les t i nències d'alcaldia ha quedat quasi tet per vendre.
A la de la Universitat, ‘le talua Quilos
n onh's se n'han venut eree 1 a la del
Centre, esto.
Nt In hagut iiicidents i ten sola al
(listricte del Palau, al barri
un grua nombrAs ha a ssaltat un carro
nlue Iransporteva pa de iamilia per a
till flequer p articular. F.a pocs moments se l'han repartit i han fugit
abans que acudís la força pública.

La superfieie expropiada a l'antita
*rancies,.
Madrid, 24. — El total de superficie expropiada als efectes
de la Ilei del 15 de setembre
1032, als representante de l'exUngida grandesa, és cono segenix:
Atara: 327 heelltrees, 66 brees,
5 centiarees: Albacete, 2.811, 32,
311 Atacan!, 2. 8 8.7, 61, 49;
10.367, 2, 52; Badajoz, 31.227,
19 10; Baleara, 30, 71, 81; Biulas

r,

LA PUBLICITAT

BARCELONA
Pels Centres Oficials

Les farrnb,cies de la Rarceloneta. — Com a resultat dc 108

elveMrele.n••••n••n•••nn••••n•••••••••

1 Servei Meteorològic
de Catalunya

Al tauler d'anuneis de l'Institut estan
fixades les instruccions per a la matricula, i es faciliten de mes a Inés,
e:3 impresos que calen per a efectuar-la.

L'Activitat Politica

gestions efectuades pel conseller
delegat del dislricte primer, seAteneu Catalä Republicà del Dte. VI .4
d'Ordre Públic els (ligué que ha- nyor Hila ri Salvador. prop del
IITUACIO lit AAAAA ATIROSFERICA
SENERALITAT.
Aquest Ateneu pensa assistir collreD'EUROPA A LES 7 ROCES DEL DIA
via estat prorroga!, rins al dia Cellegi de Earinaceulics de Barcelona, Int eslat establert un loen
tivament a l'aplec de Sant Cugat , La
24 DI JULIOL DE 1 934
ELS MESTR.7.S
P residencia. — El dia d'ahir 31 d'agost. el termini per a portar de MI i /in altre de dies festius
Junta
de l'Ateneu prega ais seus socis
A lee Illee Eritiniquee, al nord de
fou de calma absoluta al Palau la relació dels automOhils i
Alemanya, persisteix el Uque passin per l'estatge p er tal d,
entre les farmaeles de 11 Baree- i Franca I •cel
Associació del Magisteri Particular
eles
de
tracció
mecanica,
nuvolee,
amb
pluges
I
(PM
de
'
de la Generalitat, degut indubtaretirar els ti q uets del tren addicional.
lonela. per lal d'evilar en el survente da ponent, lote la Influencia
de Catalunya i Balean,— Aquest ti'
blement a que, tots els consellers culo lambe la revisió deis can- cessiu els perjudicis que es ve- 1 de la
16 barométrica situada
ti sera Ilegitla a l'Assemblea general 1181111111111~~1MINIfflimniaimmailP•Pifflil
nets
de
.conducció.
Afegi
que
haPolinla.
/
a
Acció
Catalana Republicana de Grácls
que tenen Ilur residencia en
A la Peninsula Ibérica • l• Meq ue celebra l'Associació del 'Magister
nid/ edisionant als VPi llS de la
I a Pilla el lampe M bo,
d'rriola
U,
mitren Palau es trobaven fura de via imposat una multa de cinc- barriada que neceseitaven andi
Es
omega
Particular
de
Catalunya
i
Baleara,
I,:
als socis q ue P ass n per
venta
rentes pessetes a una Academia
pula que el cel est seré, els
t er .
Barcelona.
Ilista que conté els norns dels Meal'estatge per tal de retirar els Mies
eón Pulsos 1 lee temperatures mide preparació per a les places urgencia els serveis d'aquell,
mimos encara eón elle,
tres
i
mestresses
que
s'han
fet
crecorresponents
a l'aplec.
Avui al migdia tornad' de LI.hurocrätiques antinitiades al But- est:iblinient
(More al titol de "Mesare Benemerit
ret el senyor Companys.
lletí de la Generalitat del dia 15,
Acords de la Comissió de gode Catalunva", amb motiu de celebrarUnió d'ex-voluntaris Catalana
Unicament com a nota inteDEL TEMPI
organitzat per la
pel mal gust del text ¡ per la vern del dia 24 de Julicl de 1934. 1
se les seres :naces d'argent, ante
a CATALUNYA, A Las vurr
Eis components de la 1:11:O d'ex.
ressant podem dir que fou reami)
gran
solemnirat
ue
es
fati
q
insidia
que
re
P
reseltlitva
Autoritzar eis consellera-regidors . Pereisteix el règim de bon temps
voluntaria Catalans de la guerra gran,
partit entre els periodistes, per
Saló de Cera de l'Ajuntament de
Federació de Joventuts
També han ectat
• tot Catalunya, I domina cel (leadt Pressupostos, Greda i
han manifestat a la Federació de J e .
la secretaria del Departament de
Barcelona, anib Fassiaténcia de les
gerammt muele, e m part central t
representant d ' U ea fa- Feria 1 le Governaciö perquè
ventuts que assistiran collectivaiset
cono& d• Tramo. l seré • i• reina
d'A. C. R.
Justicia i Dret el Iteglament
p rimeres autoritats.
brica de Ilihrets de paper de fu- eles in a rapruvaciú del ple con- I. 01 pers. Ele renta bufan del sector
a Faldee.
A l'objecte (levitar oinisslons,
la Llei de Contractes de Comen. mar i el distribuidor dels anunI nord, amb poca form . I eón mariDiunienge Lia 29 de pinol, a
Confite organitzador adverteix una
na d es durant el din a le costa.
del qual ja donern compte en un cis. que sön uns venlalls en els eistorial 1111 dictamen reterent :ti
Joventut-Barcelona Vella
Lee temperaturm extremes han
conrent lt eenjuntainent ami)
vegada mes rice p oden participar a
SANT OUGAT DEL VALLES
altre lloc del periMic.
utat lea sogliente: l'Ultima, 92 graus,
quals apareixen uns exploradors 1a Generidilat per a normajdzar
l'homenatge tant els afiliats a resL'esmentacla Joventut assistirà o],
a Tortosa; mlnima, 9 graue, a CapConselleria de Governació. — que porten uns banderes monàrmentada
Associaciú
com
els
que
no
A les deu del metí: Visita
lectivament a ra p lec de Sant Cnel.
1 dalla.
la situarle.) de l'Hospital Clínic
Ahir al migilia el senvor Deis quiques a les initgee.
ho aún. essent condiciel primordial
a l'històric Moneslir.
Let «me' temen, del lempo a
alendre les seves necessitats
q ue cada homenatiat porti complerts
ito Ya rebre els periodistes,
Consultori jurídic de la Jovete
g
arreluna.
ßet,
a
lea
Pm
a
la
eap* La policia procedí ;d'ir a
A les dotze: GRAN »MING
2.5 allys de muestre a partir de la data
trobar-se absent del eeu despaix
! calera • la primera pfe!ua.)
d'A. C. R.
la dele/tejó de dos individus so.1utorilzar els consellers-regial
Pare
Municipal,
en
el
d'haver acabat els estudis de la carreoficial.
Derne, &jeme: . de len valt a les ele
bre els quals recauen sospites .1ors de Pressupostos, Credit
ra del Magisteri.
qual parlaran:
del veipre , l'advocat directiu d'ama,
* Ahir al vespre, en rebre els que pudrien liaver ¡ares part en 'tres...relea i de Governaciú per ta Joventut. senyor J. Borona! i
periodistes. el senyor Deneäs els l'assassinat d'un mosso d'esqua- quia elevin a raproeació del ple
Franceso Albea
cascas, evacuara les consultes que',
(ligué que volia fer un elogi
dra a Santa Colonia de Gramenel. c o nsistorial un dictamen solliciENSENYAMENTS
Armand Obiols
s:guin fetes ad; afiliats.
la policia per la forma com
Es fan gestione per tal de lant la cessiú a l'Ajuniament dl
ESPECIALS
R.
Tesis
1 Marca
realitzat la detenció dels prin- comprovar els extremos que ex- 30 per 100 de l'import quo ee
Acció Catalana Republicana del Poble
J. Boronat 1 Recasens
ripals autors de l'intent d'atea- pliquen, i en el ras d'esser con- pugui obtenir de la laxa sobre el L'ASSEMBLEA DE LA PEDESollicituda d'ingris.—L'Escola Mit•
La Conlissió orgaMtzadera de l'e>
Plarti Esteve
cament a un Bario de Matarii.
fírmale, seran alliberats.
rOliblI/11 j servei d'hoelalatge i RACIO DE MESTRES DE CATA- iana d'Agricultura de la Cieneralitat
titat d'Acció Catalana a la barriau
—Es un serve¡ — digné — que
Olwer
L,
Nicolau
cl'
les
LUNYA
A
TREMP
totes
fa
arinent
a
Je
Catalunva
restaurants,
encarregunt
a
la
dei Poblet cris comunica que ha af.
* Per uns agents de la briha estat realitzat amb molla hap ersones interessades a ingressar a la
uonmissi
iulilil icipal de '1'nrisine
q uirit un magnific local al Passatge
A les dues: APAT DE ClERPonencia de rectificació del Re- carrera out e; cursa en apuesta Esbilitat, i els autors han pogut gada criminal foren del zugute els 1 Festes perqtn, faci els esludis
Mayol, núm. 4, on es proposa desee.
coneguls
estafadora
Manuel
San_
MANDA.
Ili
himmä
parLeat1nuant 1e, tasques cola. que la primera convocatäria d'egla:tiene—
esser detinguts perquè sels ha
voitzpar. a partir del primer (raza::
i geetions adients per a establir
E
lateents.
perseguil anib molla insistencia. hez Garcia ¡ Rafel (Muela Bel- lii deguda co o rdinariO anib els Maquesta Assemblea ;la discutit cl xamen d'ingrés se celebrara el dia 7
vinent, les seres activitats i ve ga a
afegi — que els ni- mutile, els quals lela tina tem- dei-veis cte Turisme de la Gene- d'a 19 la ponene:a reterent a la rec- eragoat proprinent. La serena convoA les quatre: PARTIT DE
—Cree
tots els simpatitrants que es dirireeea
..
catória
s'efectuarà
a
tiritares
d'octuporada
que
no
operaven
a
Bartificació
dels
estatal>
de
la
Federad..
a radreea esmentada p er a aportar les
tres autors no trigaran a cauro
FUTBOL. -- BALLETS
ii
ralital.
El senyor Jou. en nom de la Po- bre vinent.
celona.
seres adhesions i
I SARDANES,
a mans de l'autoritat.
Els que desitgin acollir-se als hertzAuloril zar els consellers-regi- llénela, fa una succinta 11:ster:a de
Els
foren
ocupals
molls
bit• conthmac¡d va parlar de la
DOficis
de
la
primera
convocatäria,
les
fases
per
que
han
passat
els
cedors de Governació i Serveis
ESQUERRA NACIONAL
situad() de Sallent i digue que llets legitims estrangers, la qua;
tatuts que arui han d'isser rectificats den presentar les sellicituds d'exe•
Contractos per a elevar
A CATALUNYA
havia parlat amb l'alcalde, el qua l cosa fa suposar que han fet nemetas d'ingris. del 30 de juliol al 4
des
que
per
primera
regada
es
consPrimer
Aplec
Comarcal
ple
consistorial el plec de con- tituí la hederació fins al momea:
Secretaria general del Parft
Ii havia manifestat que hi havia gocis a l'estranger. En ésser derl ' ago5l, de den a dotze del mati, a la
d'Aculó
Catalana
Republicana
dieions
per
a
conj
pressimost
"Esquerra Nacional a Catalunya",
actual. Fa remarcar que a l'Assemblea Secretaria de l'Escola Superior d'Anormalilat, que no s'havia regia- Iinguts s'han dolgut que ara que
iractar miljaneant subhasl a la Ir Reus, despees de la suspensió que gricultara (Urgen, 187), on es faciliA„,.,,,enta l'entusiasme per assis- la imposeibilitat d'atendre a les multes
trat cap acte de sabotatge i que no treballen a Espanya i que veprestació
del
servei
de
facilitar
cartes,
nien
a
deixar
els
diners
aquí,
preguntes telefòniques, etc., que
teta
mena
de
detall;
als
inteliaria sefert la EederaciO en Lean, taran
tir a l'aplec que organitza la Federacin
els torns a les mines slavien
ile Joventuts d'A. C. R.. Per tal de se li fan Dre g untant dades i aclari•
tossin delinguts.
iq s mitjans de transportar ne- de la Dictadura. hom Na cleinunar ressats.
fet normalment.
que es fes un reglantent 11 n10, pero
facilitar el tras/lat, s'organitza la fon- ments sobre la nova organització
* Fa uns quants dies que oessaris per II servei general de essent aq uell montent en inolts as
Un periodista ti va preguntar
nació d'un tren addicional. Són molts què s'orienta aquest Partit, afiliat
si havia anat a S'Apeó, i el se- desaparegue de la caserna de les cernentiris d'aquesta ciutal.
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eenye:s Mac Andrewe i Cia.; (le
Mareo..1. amb earrega general,
noruec "Digna", i le
VAgencia 'Marítima Delgado; do
li2tubutg, amb cärrega general.
aleany
"Capri", dele
m
g..r,yors Baguen. Kusche i Mard'Alexandria. atub eärrega
vacral, el vaixell angles "Dra:,", dele senyors Elite de M. Con(:entines; de Susak, anib cärrega
,leural. el vaixell italiä "Alican'in-7n - , de la senvora Vldua
Ilaixas; de Marsella, anib careeg enera). el vaixell anglès "Euinaes", de l'Agència .Maritinia
Witty; cF.Aviles, amb carbö, el
sixll espanyol "Antonio de Sa7nstegui", del senyor Domen«,
Mumbril; de Palma, atilb 216
passatgers i ciirrega general, la
•notonau "Ciudad de Palma", de
a Cia. Transtnediterränia; de
Gijón. amb carta&
de Ciutadella. anal) eärrega
general. el vaixell "Teresa". del
enyor P. Oliver i Capo; de Susa.
ummh fosfat, el vaixell -Betis". de
3faritima Successora (jarcias
Vela. — De Cunera. amb sincl Ilagut "Amparo"; de
amb eärrega general.
el pailebot . del Pilar"; de
2 atar. amb sal. els pailebots el
-Margarita Taberner". i el "A. de
s Peñas": de Roses amb càrrega general, el pailebOt "Dolores
'tea.

Vaixells sortits. — Distància
dele vaixelis que han
fora d'horitzó es troben

3e2:td5

el dalles "Nancy", amb fusta.
cap a Vinaròs, dels senvors Talavera ¡ Fine: el p.uate .c "Roald
darl - , te uh carrega general, cap
a Pireo, dels senvors Fills tle
N I. Condeminee; cl noruec
grla ", and, Arroga general, cap
a Nova York, de 'Agencia Maritima Deliad o ; Falemanv "Capri".
inab cärrega general, cap a Marsella. del:: senyors Raquera, Kusehe i Martín; l'italià .Capee Vado", cap a Lisboa, del SPIly01'
Joark Salvador; l'eopanyol "Ciudad de Palmma".
passatge
i-arrega general, cap a Palma.
Vela. — El pail e bot "Eduardo
Weibel", amb carreca general,
cap a Maó; els pailebots el "Eernanda". en Has!, i'ap a Marsella;
el "Cala Sant Vieenc", amb canre g ia general. cap a C.:u-1(113; el
"Vega", en Hast. cap a Pon Torres.

DIA

NOTICIES SOLTES
El veinal del carrer de Salta.
Iras compres entre el de Blai
Cano. duran! els .dies 24, 25. 28
i 5 (Vagos(
i 20 de. juliol i
celebrara testes de harri
c o nsistiran en balls i sardancs.
unes part idee si ni dnis d'esca es
pel euimpi j de Calalunya i (lis-ere-1011S per a la mainada,
EI dissabl e vinent se celebra rit

Àpat intim d'homenalgo al
pintor Franrese de P. Sliriveiit
i Soler, orgituitzat per un grup
en:tintes. Lacte tindra lloc a
Pe»insular, a lee dues de
larda. Les insi-ope¡ons vbd,/,
fer - se filio al olivo/Mi-es. dia 2
mi l'esment nl Bedel, i a les cases
Pau Eigueres i l'antes (Ronda
de Salli Püre, 14) i
RoIlion ',Rambla n le les Ilors. 3 0.
confiteria). El preu del tiquel
ele 25 pesseies.
mil

PUILICITAT

ne Vinyes; una elan, un paguel
contenint quatre rolle i un parell de puitys; un lar de roda
d'autom obil; una cartera ainb
documenta a nom de Josep Campins; iin paquet contenint vint
broques.

La Delegació d'Ilisenda ha
assenyalat per a avui els sepuente pagaments; Administraciö
de Loteries número 27, 21.340;
Convenció Aparicio, 482'd0; danme Delgar. 0110; Enhe
1.680; Gente Sidor, 398; Josep
Marfil; 2 275 0: Daniel Mochines,
22750 pesseles.

FETS DIVERSOS

La ntinyona Francesca Mart¡aez Urbano, de 22 :tuyo. , habilant
ii passeig- de (Jarcia Ilernälldez.,
va ptljar a una tentada per tal
de reeollir una espardetiva que
li Muda i a causa, segaramen1 , d'estar en males candi: > i0IIS les tenles, es produí un esKIOVIMENT D'AVIONS
tondrament i a-a catire des d'II"
.ikaria de quatre niel mes, alta)
AHIR
amilmi diSSÚVI que es produi
Aeròdrom de l'Ale Franca.
fractura de lotes l ues eatiles i
Procedent
'rotosa a les 6'2 2
,-ontusions a diferents parte del
arriba l'avió amb COFITI1, mer- TOTES LES PEBRES SON ros, qualifieadrs de protiOstic
c.:olerles i 2 passalgers.
reserva/.
ORICINADES PER 7- T'\
Procedent de Marsella, a les
— A l'Avinguda del 1 i d'A6'41 arrihä lanG anal) corren,
MICROBI
bril, xamträ al canee (turgPII, tomereaderiee i sense passatgers.
Teta
elevaciO
temperatura
es
amarde
pa:en unir al metí l'aulotaxi
Procedent de Casablanca, a leo
1 2'06 arribà
anib corren. mol i indica una infecció microbiana. Si :Mulero 314 02 amb el tranivia ele
s'arriba
a
destruir
aquest
microbi
és
fáma linia 7, número 382 , condttit
mercaderies j '2 passatgers.
cil de comprendre que es detó l'evoluA les 13'12 sorti l'avió cap a ciO de la malaltia. 1i:si es que infec- per l'emplea! Antoni Martínez.
La topada fou rlütlt Vitttlettla,
Tolosa arnb corren. mercaderies crons mocrobianes, com la Crin, Fecense passatgers.
bre tifoide. Verola. Escarlatina. Ea- i la davantera le l'autonióbil va
A les 13'10 sentí l'avió cap a rampió, Frisipela, Pebre puerperal. et- quedar enfonsada a la plataforMarsella amb corren, mercade- cétera. eón atacades en les seves causes ma del davaill del trainvia.
Resulta amb ferides de consii segurament ju gularles nel tractament
ries i passatgers.
A les 6 . -1-1 sorti l'avió cap a de !a POISSON BLANCIIE de 'A- deració el xofer, el nom del qual
BAT
itIAGNAT.
Dotada
d'energies
co pegué Coser ennegut de moCasablanca ami) corren, mercacrohicides excepcionals, aquesta beguda ment per no harem pogut enraoderies i 2 passatgers.
sang dels seus nar.
la
neteja
radicalment
El corren aeropostal que sorli gèrmene tiprics. En menys de dotze hoconduit a l'Hospital de
de Barcelona el dia 19, arrildt a res e; veu la lehre b a ixar ner ,,,druents.
de Deu, en li foren
Río de Janeiro el dia 21, a les
desanareix progressisament. De tres a Sant Joan
prestats els primers auxilie.
2-1 llores: a Buenos Aires el dia vuit dies, segone la gravetat del cas.
Tots dos velticles resultaren
2 2: a les 20 bares. i a Santiago ma l alt (mula restahlert.
Des de fa 35 anys nombraos casa, amb 1.15'a rieS de consideraciö.
de Xile el dia 23. a les 13 lodegudament compren-ate i testilicatepels
entre una i dues de
—
res.
es. proven eme aquest senzill. perd la larda. lins Iladres, forçant la
AereC..rom de l'Aeronàutica Na- met g
hasta
per
a
guarir
tote:
rente!
molt eficac
val. — Procerlent il'Estutgard. les 1,111,111es inferelase3. Es ¡roba la porta del carrer, entraren en un
eslabliment de earniseria de la
A Ilib escales a Ginebra i MarBOISSON MANCHE a toles les fu-sella, a les 1805 arriba l'avió märies. a 3'20 el Cascó per fer un litrc Ronda de Sant Pan, propielat de
Miguel Franco, i se n'emporta-1101-1RBACR D-1745" amb cor- -le heenda.
len generes per valor de 2.5 04
ren. mercaderies i 8 nassatgers.
pesseles.
Proceden! de Madrid. a les
Els autora del robatori no han
12'55 arrihh l'avió "FOKKER 11
Relarid dele ohjectes Irobato
CC-PP.'." amb corren. mereade- a la via pública ¡ dipositats a estal descoberls.
— A Francesc :Martínez MarMes ¡ 9 passalgers.
la Majordomia Munieipal, a disA les 710 sortt l'avió "ROHR- posició de les persones que jus- tínez. de 85 anys, se li acostaren
a
Estutgard.
els
pertanyen:
l'n
a la Placa de Letamendi dos subtitiquin que
BACH D-1 727" tmp
amb escales a Marsella i Gine- e Im eenedor; una ereueta ata) ca- leetes atol ele (piale entatild
bra. amb corren, mercaderies i dena; t i na cadeneta i una meda- i s onversa, I.i proposaren el rein passatgers.
Ileta amb inicials; una carpeta pa:tire-mil d'unes almoines milA les 930 sort1 l'avió "FOK- amb cèdules hipolecitries de Cu- ;anean( una Harten de 4.300 pes EPA 10 FC -ASIA" cap a Madrid ba; una cartera amb documents ocies, que aquell els lliurà desa rnb correu, mercaderies i 8 pas1101/1 d'A 11 1011 i Mas: una maneta pres ile retirar-les dr la Caixa
sal gers.
1 ,-• mt Caixa registradora; un por- d'Estalvis, a canvi d'un sobre
que havia de rontenir una iniBase Aeronaval. — Proceden! tamonedes de senyora: una
de Roma i Marsella. a les 1315 dula a nona d'Enrarnarió Se- portant quantitat. En abrir-lo.
garra; una cartera iiuih docu- quart els que Ii Ilinraren havien
italift
arriNt
LE" amb corren, mercaderies i mente a nom ele Josep Baile; una ja desaparegut. veir que nonte,s
eliaii.
clan; documento a nom de Jan- .".uan Pn ;a retalls
7 passatgers.

FIN
Moviment borsuri
MERCAT LC.ILRE
El sector d'operacions a Im mula, cn
mus 5e331011S tiue cetros-a alar aceran/a
Inca me ietxugur qiie ve registrant
uarrerament. Hm de ter notar eme no
leit el incrat es mostra tan lissinnista;
cii aquesta ocasiú la major depressio
es constata en el grup d'industries, i da4uest ele Explosius, Colonial i Si. Rif,
sea/ els valor, que ales es destaquen per
lhrr pessimisme. Dietn això perque, parneularment en el grup carriler, hora nota quelcom de bona disposició per pan
de neienicen coutractador, perd davant
la desicta deIs alore anotats aulUnt
es en a tot intent de repre:a.
Avui imites se celebrara reunió a
Bona, i, per tant, no di bauza liquida'
iO cii acinesia jornada.
Taara finad-a pc: tirreal 1.1inre de
Valors en la reunió de Brrsa:
Fula rs

.1:¡a o
Dia 24 Trinca
anterior baixa

Nords

—630
51'3o
51'6o
—Osa()
43 .00
43.10
—l'u°
11 • 5 0
10'30
--o'65
2405
24 —
105.25 11 i '35--2' 1
5-1.—
Si—
44 . 33 , —135
4 3'—
—s min
330— 338—

Alacants
Andaluses
.fransversal
Explosius

Si. Ei
Colonial
Charles
I l etrolis

A-NC
mostrat l'estalvi per a les eW. C3 nostrades, ans al contrari, l'esperavem com
una confirmaciO que el poble es troba
.11 costat de les autoritals que arnb
tant d'encert dirigeixen els afees municipals,
Diputacions i Provincials repeteixen
iiivells precedents.
El gruta de Watt s , no gaire efectiu
en operar, queda a posicions poc modiNomes és de llar l'avenç de
les Ilipotecari 4 per 100 (son), que no
contractat de fa uns quinze
dies, i cotitzen 9t (+2.39.
El sector ferroviari, jerga desanimat.
queda a canvis quelcom irregulars, en
particular les Alazant s , les quals regi s tren ale l are haixes remarcahle s . Modifiquen mis de cotització:
5350 (--2'on); Aleasues 4 i mi g per
roo, 67 (+O: OSCa, 61 (+225 1 , i le les
Alacants segona hiroteca. 72'5n
sil.
s erie 1. 7). 75 (— ¡'001, i Frances emil
1 3d 1 , 48 (—D.
Els valnrs carrders tnantenen posiclaus.

mis:i n
anteriore. De les arrices, re, a nntar.

Mercat de Llalla

Anuncis oficials
Els senynrs tenidors de Bons
craquesta Societat són avisats
que el cupá vencedor en primer,
enrigost vinent es pagarä a partir de l'esmentada data a la SoMetal. Anónima Mutis-llar( (Passeig de Gràcia. número 91 i al
Sindical de Banquers de Barcelona (Carrer de Fiveller, número 24, pral.) tots els dies feinere,
pagainent es farä amb
ducció de les contribucions
impostos ordinaris i extraordimil ris vigents.
Barcelona, 24 de julio' de 193 t n

Conflicto del ran1Esco1ad'Estiu1934
merma arranat
L'Escota d'Estiu va desenrotllant

gestiona.
-

La batalla de flors

de S'Agoró

E

a minvar per ara. Anotärerri
algunes operacions en faves
d'Extremadura i Bina nrdova
a 36 pessetes posat damunt vagó
sortida, 1 en favons fina al maIrin pred, peri) bord
Veces: Es mantenen lambe
iguals les procedents d'Andalusia, i si be la demanda no Os
gaire activa, poguerem registrar
li ti p a vendes encara que de peca
importäneia al preu de 30 peSceles bord Mälaga.
Els nitres gimieres segueixen
inartins.

41'indústr 1 e s, div • r=e g tul es CATALANA DE GAS I ELECTRIninstra gaire unid. i la mairm part d'eCITAT, S. A.
ne es limiten a cetitzar nivells

—003

680

Faves I laven*: Van sestenintele preus de Foferiment f
sembla que no Iii ha gaire hale-

FI sed o,

La SPASki d'ahir aquest
rnercat es veló force coneorrepula, si bo Ice vendes no obtinLa tanca anterior dels Transversal gueren la imporläncia que era
data del dia ii del mes que soeui la cor- d'esperar.
responent als Amlalusus i Colonial, del
Morase: Es portaren a terine
dia co,
algunes operacions al preu fixat
de _11 pessetes dannint carro
BORSA AL COMPTAT
Moll.
Els rotlles d'obligacions ea desenso
:upen anib extrema passivitat, sense que
aixd perjudiqui gaire els canvis,
,ivals ea la major part deis sectore sur,
una repetició dels fixats amb anterioritat.
Els Deutes de l'Estat no es veden
catre afasorits per la demanda, i reabuen un voluni d'operacions n/és
El Eruta. Lulo Mercantil harta
grat que en sessions precedents. Els
a/tundid. per d'Huno la vaga dels
canvis, perú, no es veuen °sed-lar, i la
majo; part de si:des contractades ha fan itependents de nen;;Eds de deu
ele les Inés importants cases del
a Mutis precedents.
El5 Aiiintaments, sense fer un negoci ram de maquinaria i 1erros.
de remarcable imporfinicia, s'aiermen ea
L'origen del conflicte era que
la tendencia que d'alguns dies ened es ele dependents daquesles cases
ve contractant en aquesta mena de va- exigien que sels apliquessin ele
lors. De les diverses emissions que con- beneficie que comporta el laude
tractaren alar, la major part registren que es dicta arratt de la passada
asangos que oscillen entre un i tres
emane (Temer, i de més importancia ele vaga general del rala mercantil.
1d 0 5 serie A. ele quals cotitzen a 59 Ni eslava molt clar que els pert+C5M. La hnna impressió que ha cau- toquessin a ells aquests benefisal entre l'opinió pública el &sir., del cie, i els patrono- o'bi oposaven.
nostre Ajuntament d'afrontar la dificil Davant l'actitud patronal, el
tasca que representa el resoldre d'una Erina [Lile :Mercantil decrctä
segada l'aier dels crèdits pendents ha vaga d'aquestes cases.
servir, no solament pugné l'ernissió del
El Departatnent de Treball de
Deute que denla es posarà a la subscripció pública hagi tingut OS acolli- Ii Genertilitat intervingué per
ment immillorable, sima percitie ensems tal d'arranjar el conflicte. Es fela resta d'emissions Municipals partid- ren les gestions pertinente, i ha
pe , sin d'aquesta en (Aria i es veiessin resultat l'arranjament total. Els
refermar llurs cotitzacions, pressiona- patrons accepten la demanda
des per la solvencia que una segada més obrera i als dependents (Vaqueses pot esperar de V.Ajuntament. Segons tes cases seis aplicara els bene iniormacions que lie:n obtingut particu- Deis del laude.
larinent, l'èxit l'aquesta emissiO de 30
A (hurera hora de diumenge
milione es dóna per descomptat, i si
hem desser sincere no ens causa estra- reuniren els dependenta a la Sala
nyen auesta prensposició que ha de- Moreno, de la Portaferrissa, per
tal que els representants donesein compte del resultat de les
675
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Publicaeies les bases que han
per a la batalla de flors
que Hilara. lloc el liumameoge
sha 20, de dos quarts de sis
a dos quarts ele set, a la Plaça
deis Roserars de S'Agarö, sön
molts els vehicles que s'han inscrit per a assistir-hi.
Com a fet destacat cal esnaenlar
a aquesta Batalla de Flors de la senvoret a
Cie mime Alberti, Miss Catalunya
n I'euguativ, la qual por donar-ee
l'avinentesa d'esser filia del terno , municipal d'en pertanyen Ice
N'ITPS de S'Aguurel. ha volgut
laborar a la brillanlor d'aquesta
Festa, i simbolitzarà danund
magnifiea carrosea la Itioidosa
i la beulat faquell tros de costa
de regir

Brava.

Os seves tasques amb el major entu-

siasme per part dele asaetean.
Ahir va unir lloc l'obertura de l'Exposició nionograiica de l'Excursió
colar en la qual sin destaquen una
valuosa aportació del Magisteri oficial i particular, i la de cases editorial; i llibreries i d'articles fotográfics que presenten tots els eiemente
necessaris per tal que una excursi6
sigui ben documentada.
A la tarda varen ésser visitades algunes de les coldnies i semi-colemies
escolars que sosté el nostre Ajuntament.
La confecncia estava a carrec del
senyor Linie Nicolau d'Otwer que
amb el mestratge de la seva alta autoritat sa disertar so lare "Eles catalans i la mediterrania".
El programa d'avui is com segueix:
Mati. a les ro—Conversa amb el
tema "Experiincies sobre reducació
moral i cicisa."
A les 12.—Confer;ncia del senvor
Antoni Rovira i Virgili sobre "Visió general de la Histria de Catalunya".
Tarda. a les 4 — Visita a les institucions de la Universitat Industrial.
Nit, a les lo.—Al Pati des Taren.
gern del Palau de la Generalitat un
concert antológic de cancons classimies, a càrrec de la cantatriu Concepció Bada i es constes d'arpa i de
flauta, senyoreta Rosa Balcells i Esteve Gratacós. El programa que se rì
interpretat en aqueste connert és el
següent:
Primera part.—"Se tu m'ami", Pereciese (1710-1736);
Florindo e
iedele", Scarlatti (1639-1725); "Nel
cor piú non mi senti", Paiselle (1741
Pergole.se; "Bois epais redouble ton
TM): "Pur dicesti. o bocea bella",
Antonio I.otti (1067-174o): "Nina".
cimbre" , (d-Arriar1451. Lull(: "Plaisir d'amour", Martini (/70-7T6);
"Les violettes'', A. Scarlatti. (Cant i
Arpa).
Segona part.—"Variations Pastera/s
sur un vieux Noel", Rameau; "Clair
de lurte". Debussy: "Fehle valse"„
liansselmani; "Au matin", Tournier,
(Arpa) "Suite", Hilse (Andante-Baccanal-Adagio-Alegren°. (Flauta 1
Arpa.)
Tercera part.--"Au rossignol
topera "Orlando"), Haertdel (168S1750); "Acis i Calatea" (aria), Aritoni Literes (tollo-17551, hartr.onització
de Joaquint Nin; "Maftanica era",
Granados; "Mita preso alle sua ragna Paradies (1710-17.12. (Cant, Flau.
ta i Arpa).
Per aquest c o ncert, el Pan dele Taratees ha estat adaptar i
iota la direcció de Santiago Marco
i sera radiat.

"Ortopedia Moderna"

Vill de B. earcassona
TALLER 1 DESPATX
ESCUDELLERS BLANCS, 8 — Telefon

Publicació de

QUE SURT

Literatura, Art
- - i Política --

ELS DIJOUS

BRAGUERS REGULADORS
per a la retenció absoluta de la trencadura
Faixes de totes menes Faixa cotilla abdominal
Faixes per a guarir estémacs i ronyons caiguts
Models moderns
COTILLES ORTOPEDIQUES
per a guarir o cerregir les desviacions
de l'esquena
Mes de 50 anys de pràctica sónla millor garantia
cm fundada en rtin

ES EL MILLOR SETMANARI CATALA

Preu: 30
'
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EXCURSIONS DE VIATGES CANUDAS
39 t I :9: rato Remen. Leo BIIIIMP.3. ma Latis
Poimelign, 05; 551105 I QUERAI.T. _ 111,1 5. 5 I 1: ANDoRIAA
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Aprofiteu les vacances. Per a detalls: Gravina, 12, ent,

