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A L'OFENSIVA

CATALUNYA BESPON
Profecia que La "Izquierda ReImportants discurs'ha complert publicana" al cos- Aval, davant del Parlament. el Govern sos deis senyors
tat de Cataluuya de la Generalitat fixarà la seva actitud Companys i Oassof
enfront de les agressions a l'autonomia L'adhesió patriótica

lainc ident del recprs contra la Llei de
>Tacto de Cometa que sera un dels
wIts episodis de la Mata de Catalunya
air la seva plena personalitat, ocasiona
ga cosa ara dues víctimas. La primera
El Consell Nacional de "Izquierda
a ei Tribunal de Garanties Constitu- Republicana -, de Madrid, ha fet púasnals. com diumenge demostrar-cm. blica la nota seguent:
aquest cos ha demostrat practicament
"Reunido el Consejo Nacional de
ve, en ragim de democracia parlamen- Izquierda Republicana, ha acordado
aia, era absurd. i en dictadura seria por unanimidad la siguiente declaraanecessali. Si no iracassa abano la ción:
aura/baca vindrà l'atraiia i la mort daLa política de agresión dirigida desgest irgan per falta de ¡unció.
de el poder contra las obras cumpliCatalana.
La
L'altra victima as Limara
das por la República alcanza en estos
aza significaba, de catalanitat que li momentos un peligro no por previsto
nava actualment ha desaparegut. Li- y advertido menos grave. Por iniciaAquesta tarda es reunir& el Parlaana que l'aguanta no és altra que la tiva del Gobierno se pretende inuti- ment de Catalunya. L'emoció que
rermetia
fer
la
viu-viu
a
la
"Unión
lizar
una
de
las
facultades
legislativas
e
acompanya la sessió d'avui no és
ai airquica" i similars. Fa àdhuc pena otorgadas a la Generalidad de Cata- comparable amb la que han pogut
ere eof11 la inadaptació al medi i al luña por el Estatuto, de acuerdo con suscitar cap de les celebradas fins
eta pot reduir a la insignificança i la Constitución.
ara, n¡ la primera. quan els represenEl sistema autonómico votado por tants de Catalunya es constituían en
aa a la mort una farsa que un temps
tagaé unes ambiciono i una ressonincia las Constituyentes y en vía de des- cos legislatiu de la catalanitat La
arrollo legal es una piedra angular transcendencia i la significació de la
pesiderables.
régimen republicano y un instru- sessió d'avui són immenses, perquè
Tct això es veía venir de temps en- del
era Nosaltres ho pronosticaran-a per- mento de pacificación y reconcilia- en ella sera reivindicada la potestat
ción.
Aplicarlo requiere una lealtad de legislar sobre la terra que és deis
ra era d'una lóg ica que no admetia
ab de full. Diiern aleshares que ama absoluta, no sólo en las leyes que lo catalans, negada per un tribunal de
aesaparicia de tot el alón pelaje de han establecido sano al interés nacio- garanties que ha optas per convera Restauració, Lliza Catalana veia en- nal republicano, que encuentran en la tir-se en el Tribunal de la discòrdia.
De vint-i-tres bornes constituits en
oras-se el bastiment de les seves com- satisfacción justa de las aspiraciones
una garantía de estabi- tribunal per assegurar la intangibiliijarions de darrera la cortina. I si ve- autonomistas
lidad y duración. Lo que ataca al tat de la Constitució i de l'Estatut,
al
txsble
i
fer
la
demagagia
1 tosnar
sistema autonómico, y en este caso,
anca no era un partís Proa f ort Per a al Estatuto de Cataluña, va contra la deu s'han pronuncias a favor de La
nostra capacitat legislativa i tretze en
t. 7edir que el desbordessin unes dretes paz y la seguridad de la República.
contra. Alzó vol dir que amb bona
trae sentit politic ni ètica patriòtica.
En su virtud, el Partido de Izquie:'acarnent guiadas per l'afany de ciaste. da Republicana prctesta contra el fal- voluntat s'hauria pogut trabar una
lat el que la "Lliga - té d'equivoc i de seamianto de las normas consignadas fórmula que deixés intacta la digniarcumspe cte tenen altas de clar i des- en la Constitución y en el Estatuto; tat del Parlament, que és la dignitat
terganyit No volem fer el tort als di- envía a ios republicanos de Cataluña, de Catalunya. Tres Imanes, doncs, han
,.reats de la Lliza de suposar q ue no y en general a cuantos en Cataluña estat prou per provocar el conflicto
arenien la imbecillitat de la maMo- defienden la realidad de su rEgimen mis -absurd i monstruós políticament.
la
cantra el Parlament català: pera si propio, el testimonio de su simpatía, que hagi pogut produir-se dintre
ven Ilur intelligancia — rerqua te- y denuncia. ante la opinión de toda germandat hispánica. Aquests tretze
remes de llar resistincia a aren- España, el agravio a una institución bornes, perra, no han fet de jutge;
republicana, y al mismo tiempo que han fet de politics. Amb ells ha ree detemanades actituds f ino q ue els
més gressiu que mai aquel] esraigasen — no tenim sitió blasmes en- salva su responsabilidad por las con- viscut
petas de la valla Espanya decrèpita i
trs nur caràcter. La pressió dels ale- secuencias de aquel hecho, invita a corrompuda, que Catalunya es creia
rtes ultrareaccianaris del saartit els las demás fuerzas políticas adscritas
ençà.
dasué un gas més a la claudicació i des incondiciona l mente a la República, a enterrada del 14 d'abril
Aquest Tribunal de Garanties, qua
ilavors foren desbardats. I és còmic q ue en defensa del interés nacional
perlar que per tal d'impedir que les se- egaminen en común los medios de d'ara endavant projectarà damunt de
res masses s'apleguessin l voltant d'un restablecer prontamente el derecho, Catalunya i de tosa l'Espanya repuombra sinistra, en
Gil Rubles. san ells s'hi posaren als no menos ultrajado en este problema blicana la seva
as mans frenètiques en
peo. per a tastar trassejats com a cata- que en otros muchos de vital impor- posar les say
de la tema, l'ha
la
nostra
qüestió
tancia para el régimen."
tara i com a polítics.
Qué harten de fer, donen? Ah a pensar ro podien fer res. I és q ue en aquest
sacara històric. a Catalunyt fnra duEl Pie Municipal crahir
ma pelítiea d'esquerra. no hi bu pas
m a fer. La Lliga s'ha passat
3oda. Calla ene fos desbordada, liso ha
eta:. Era fatal.
Fins que certs estamento socials na
aprenguin de sentit polític i de patriogime, fa molta pena ¿ir -ho. no podran
tallaberar al govern de la patria, ni tan
ialarnent corrí a fasces minoritarias. La
airó aquest cop els ha estas dura; tant
de ba els fos profitosa! No una cosa
(ad:asa i girada d'esquena a la realitat.
ao Ara cal. aixf mateix, a la dreta.
que se segueixi el fenomen que es daría
etp a l'esquerra. La naixenca de naves
iones que duguessin l'emaremta dalo
teas temno. Na sen treu res ami) reportar valles casaques ni invocar els sofront difunta cuan qui els invaca é5
en una
11 5 aifunt encara. Es un cadàver uni- El
i neguitós.

El poble de Barcelona aeudirä en massa al Pare
de la Clutadella a manifestar la seva adhesió
al Govern 1 al Parlament de Catalunya

Diumenge, al Vendrell

de Pau Casals
Diurnenge va tenir lloc al Ven.
drell un homenatge del Penadas al
president de la Generalitat, senyor,
Companys, acte que per les circumstancies especialissimes d'ordre poli.
tic que travessem gevestí un carácter,
d'adhesiä nacional i patriótica.
A dos quarts de deu del mati el
president, senyor Companys, acom.
panyat del seu gema Manuel i riel
secretari polític senyor Alavedra, sor.
ti de la seca residencia per tal de
traslladar-se al Vendrell.

Al* va seguir a la Generalitat la quatre de la tarda havia estat convocada
transportat a un estadi polític molt
la Presidincia una retina; de parlames delicat i tilda alt del que ocu- mateixa animació dels dies precedents. amentaris
d'Esquerra a les Corts de la
pava. Ens dolían que el plet del A la Galeria Gótica i al Pan deis TaRepública.
camp fos enverinat per la política, i rongers hi havia les matataes asomodeis
dies
antcriors,
i
de
patriotes
blees
aquests tretze homes, moguts per
l'odi a Catalunya, sisan valgut de la tau difícil el pas per aquells llocs, tot LA REUNIÓ DE PARLAMENTARIS D'ESQUERRA
irresponsabilitat que generosament i trobar-se nets i exempts de Iligaires.
Durant el mati el President no va
seis atorgava, per cometre la inconcebible insensatesa de tirar el plet surtir de la residancia, i el dedicó a reARRIBADA AL VENDRELL
que seis confiava al feiner de la po- tire algunas visites, entre elles els se- Els diputats d'Esquerra es
litica més abjecta. Ells han volgut nyors Casanoves, Pompeu Fabra, GasEn arribar a la almilla de les cata.
que la humana serenitat de la justicia sol, Sbert, etc., amb els quals canvià
retares de Valls i Barcelona aspe.
es convertís en paroxisme passional. impressions sobre la delicada situació retiren del Parlament de nava el president una gran gernacial
Han volgut fer política sense respecte politica actual.
Hi havia rnoites banderas catalanes
a la toga augusta amb que se'ls hoTot i que ja havia estat anuncias que
Madrid?
d'entitats rabassaires. A rentrada.
norava, i políticament, donas, ha de el President no rebria ningú que no hade la població shi havia aixecat un
respondre Catalunya.
gués estat prèviament cridat, va contiarc de triomi amb la inscripció se.
Pels volts de les quatre, tal com ha- güent:
Avui no és la llei de contractas de nuar la destilada d'oferiments patrióconreu que Catalunya es disposa a de- tica També van continuar rebent-se te- via estat anuncias. van reunir-se a la "La Comarca del Baix Penadas al
fensas-, sinó la seva dignitat ferida legramas, telefonemes i !letras d'adhesió residència del President els diputats president de la Generalitat”.
amb una senténcia que és un escarni. dels .Ajuntaments catalans, la relació d'Esquerra a les Corts de la República.
LI senyor Companys fou saludat
Hi assistiren tots els parlamentaria.
El catalanisme no pot inclinar-se da- dels quals as a botes d'ara la Ilota de
conseller de Cultura, senyor Gas.
A la sortida, que tingué Ilcc a les pel
vant de cap consideració jurídica por- tcts als pobles de Catalunya.
s i l l'alcalde de Barcelona, seriyor Pi
que l'atac i la injtiria ha estat contra
A la secretaria de la Presidincia hom sis de la tarda, tots els reunits van neSunyer; els comissaris d'Oadre púla seva mateixa essència. Es a alista va comunicar als periodistas que havia gar-se a fea maniiestacions. Unicament
que cal respondre i redreaar-se amb estas suspas el Consell de cada dilluns. el senyor Companys va dir als infor- blic a Tarragona, tensor Pujol 1
Font,
i el de la Generalitat, senyor
tota renergia, és contra aquesta ofen- el grial se celebrara avui, a les dotze del madors:
Ca' aller, etc.
sa que cal alçar el cap amb terma inedia.
Seguidament els senyors Companys
(Srgucix a k, Hg. ea
(luiste.. Si deixéssim passar resigTambé va dir-se'ns que per a les
i Gassol i abres autoritats catalanes
naos aquesta escomesa injusta, dama
ocuparen
la presidancia de la maniuns altres tretze homes ens tornarien
festada, que es dirigí a lakjuntament
a negar la facultas de legislar el nosde la vila.
tre dret civil i aviat no quedaria rea
de les nostres institucions ni de FauEL MITING
tonomia conquistada amb tants dolors
i inquietuds.
La comitiva es trasIlacia tot seguit
No volem saber si tota els que te- LES ENTITATS ADHERIDES DE lana Republicana a tots els atiliats a la rambla del Quatre de Mara, on
a la nostra ciunen dret a asseure's al Parlament avui BARCELONA VISITEN EL PRE- que regenten negocis
tat. Cal que lade d'avui sigui una havia de celebrar-se el miting. Tots
(aren honor a la representació que
SIDENT DE CATALUNYA
manifestació
totalitaria
del sentir (le els arbres del passeig es trobaven
uns catalana eh atorgaven. Si encara
exornats amb banderas catalanes a
Ahir al mata 'visita el President de Catalunya disposada a defensar CIS republicanas.
sén catalanistes, segurament avui
drets del nostre poble contra aquello
veuran ben clar l'enorme error que la Generalitat una nodrida repre- que
En pujar el president a l'estrada
voldrien anular el regim estahan comas desfermant el temporal sentada de les entitats d'Acció Catadestinada als 'oradora, l'orquestra
tutari i l'esperit de la República.
que amenaça el catalanisme, del qual, lana Republicana de Barcelona, Els
Segadero", manca la
terpretä
si s'escau, en 'eran la primera vícti- comissicnats, als quals acompanyava
multitud esclatava en una llarga ova.
ma. La insonictincia particata no es el conseller de Finances senyor Martí LES ENTITATS DE BARCELONA ció.
prou per a justificar una etrada d'a- Esteva. expressaren al President la HISSARAN LLURS SENYERES
El públic s'aria situant prop de la
questa magnitud; cal haver perdut la decisió dels adherents a Mana CataAVUI A LA TARDA
tribuna on havien de parlar ato orasensibilitat catalanista per caure en lana de coadjuvar en tots els terrenys
Cal, també, que totes les entitat.. dors, fino arribar a emplenar totalq ue siguin requerits a la defensa
el deliri que seri el seu turment.
de Barcelona. tant les catalanistes ment tot el llarg de l'ampla avinguda„,
Els diputats que, podent, avui no se- dels drets de Catalunya.
cana
les que sense tenir carácter po- Lacte bou radias pes les emissores
ran al Parlament tenen la sentencia
política dictada, parque avui el catala- LA COOPERACIÓ D'ACCIO CA- lisia senten plenament els ideals da barcelonines.
Seguidament van fer sis de la pa.
nisme es juga la partida més emocio- TALANA AL MOVIMENT NA- Catalunya, hissin Ilurs banderas avel
raula els senyors Ferrares Duran i
nant de la seva història. Perd per això CIONAL DE DEFENSA DELS a la tarda com a acte dacatament
les
decisions
que
dopti
el
Parlament.
Ftrret i la senyoreta Reis Bertral.
mateix tots els que hi seran, i amb
DRETS DE CATALUNYA
ells el poble que tindran darrera seu,
CATALANA ASSISTIRA A
sabran comprendre que la transAlta' fou enorme a Acció Catalana ACCIO
DISCURS DEL PRESIDENT
LA MANIFESTACIÓ D'AVUI
cendencia d'aquests moments exigeix l'afluancia d'afiliats que s'oferien al
tota l'energia dels nostres cors, amb Consell del Partit per ocupar els
DE LA GENERALITAT
Els afiliats d'Acció Catalana hautota la calma dels nostres espacios. llocs que seas designi en aquests moran d'assistir avui a la manifestacic
En aixecar-se a parlar el senyor
Visca el Parlament de Catalunya!
ments dc huila per a la defensa deis del Parc de la Ciutadella. Cap no pot
drets de Catalunya.
faltar-ha Es reuniran a les cine de la Companys, la multitud prorrompé ea
Així mateix. per telaion o ha mit- tarda, al Para. al darrera ile l'ediiici una Ilarga ovació, i victorejä repeti.
dament Catalunya i el seu president
janaant la trarnesa expressa de dele- de l'antiga Escota de Música.
Fet el silenci, el senyor Companya
zats, es rebasen gran nombre d'adheposa en evidència la
pronuncia les següents paraules:
sions de les entitats i delegacions de:
LES JOVENTUTS D'ACCIÓ
Partit de tot Catalunya: Tots coinciCiutadans del Vendrell:
CATALANA
de la
dien a sollicitar instruccions precises
Aquest miting comarcal, que seta
a
La Junta de govern de la Joventut convertit en una manifestació extrae
per tal que l'ampli moviment nacional
A un quart i tres de sis de la tarda República, 1 d'aquesta lleialtat n'h
Que s'inicia tingui la cohesió i la uni- d'Acció Catalana convoca els jemes ordinäria per l'enorme assistancia Que
comença la sessió del Pie extraordi- sortit l'Estatut. Però creo Catalunya
del
Partit parqué avui, a les tres de emplena aquesta plaça firts a atapeine
que
aquesta
Ileialtat
ha
d'asser
recía
astat
indispensables
al
seu
ixit
i
lakjuntament.
Ajorna la vista sobre la nariElile
senyalar l'entusiasme abrandat que la tarda, es congreguin a restaure la, havia estat anuncias abans que se
SECRETARI Ilegeix la següent proca, parqué si no fos aixi
la
davallada
de
les
nostres
alasercentral,
Corts Catalanes, 319, pral.. par succeissiii les eircumstincies gratis
ria
existeix per tota la tersa catalana. que
proposició, signada pels senyors Pi
es prepara decididament a no deixar- tal cruzar coHectivament al Parla- que poden marcar una fila en la vida
La
presa
de
possessió
Esco j as, Ventós, Cortas, Ber- tato. Per aixa creu que sha de donar
immunitat dels diputats del Sunyer,
se prendre ni desvirtuar les prerroga- ment..
nades, Hurtado, Macip, Duran-Rei- radhesió al Parlament i al Govern de
politica del nostre poble. Tal vegada.
tivas que li fosen reconegudes Per
Carbonell, Junyent, Martínez Catalunya. (Aplaudiments.)
Parlament de Catalunya nals,
si jo hagués pogut preveure els es.
EL DEURE DELS CATALÁNS deveniments m'hauria abstingut de
Cuenca, \Taita, Codó, Serra-Huntes,
El senyor DURAN I VENTOSA
Tal cona anunciàrem en la nostra edi- l'Estatut.
Pla, Salvador, Mori, Gispert, Rossell, diu que després de la conformitat amb ció anterior, diumenge va fer-se careta
El Consell Executiu d'Acció Cata- comprometre la me ya presència, puix
les primeres panales de l'alcalde, no de la conselleria de Governació el conLA MANIFESTACIÓ D'AVUI
ifsdrid, ti, — Per malaltia del ne- Airaba, Oliva, Vachier, Pumarola
lana recorda una segada mas als seus que les hores d'avui obliguen a la
poden donar la seva conforrnitat a les sellar de Sanitat, Dr. Denca.s.
ta, senyor Roig i Bergada, sha a:07- Boten:
DAVANT DEL PARLAMENT
afiliats
i a tots els catalans les reite- major discreció i a la major fortitud
La presa de possessió ya tenir lloc
nr la vista del recrías interposat per
"L'Ajuntament de Barcelona decla- darreres i a la proposició P er la ma
radas apellacions del Govern de Ca- en el silenci, i cal contenir l'ala per
-neracomstád.Erac, pels volts de les set de la tarda. El nau
l atid:inda de Lleida davant el Tia- ra que cn aquesta hora decisiva esta
Entre els q ue ahir es congregaren talunya a rordre i a la disciplina. Ea a emprendre amb fermesa la volada
b anal de Garanties Constitucional con- en tot i per tot al costat del Govern pera, d'un cas concret, i no poden conseiler inserí de Governació, en pos- als locals ¿Acció Catalana fou co- aquests moments, cap iniciativa perdonar un vot de confiança al Govern. sessionar-se del càrrec va seguir les mentada ami) simpatia la iniciativa sonal no es pez-mesa. Catalunya ha que calgui. Peral m'havia ofert a ve!a immunaat dels mentaras dsl i del Parlament de Catalunya."
no he volgut deixar de
la aament culata El senyar Roig
El senyor MACIP: ¡Per qua no diversas dependències de la casa, i bou del C. A. D. C. I. de convocar el d'obeir cegament les ordres del sen nir avi, i
El seno-or PI I SUNVER s'aixeca
l'emoció
B ergadà representava la Generalitat,
poble a qua faci ostensible la seca Govern i és aquest qui assenyalarà saludar-vos i de recollir, en
declara que el fet que ifgari a /a l'anal' a fiscalitzar al Parlament?
complimentat per l'alt personal.
solemne d'aquest espaciada, i amti,
:a vista s'havia dt calebrar denn. proposició la seva signatura i la dels
Seguidament posar-se en comuni- adhesió al Parlament de Catalunya al poble el que cal fer en cada 1110' la seguretat de la confiança
El
sensor
DURAN
1
VENTOaltres consellers regidors indica que SA diu que en dir solidaritzar-se cació telefònica amb el ministre de fent avui, dimarts, a la tarda, acta ment.
Pel Tribunal es ¡atara nova data.
nada, obedient 3 valerosa dels carta.
la Comissió de Govern accepta la atril) el Parlament i Govern de Ca- Governació de Madrid, el qual saludó i de presencia al Paro de la Ciutadella,
Els afiliats i simpatitzants d'Acprnposició. No vénen a plantejar un talunya podría soler dir adoptar una Ii digué que la tranquillitat era com- a fi que els representanta de Cata- ció Catalana, no solarnent han ole dans, l'energia i la fe necessàries per
digne de les ?espora.
debas politic, aina a ter un acta d'alar- actitud de rebellia que llovida ¿'ser pleta a tota la nació catalana.
plena
sensació
que
sota
lunya tinguin
complir estrictament aquestes dispo- a mantenir-me
la terna catalana s'alçarà per fas sicions, sinó que han de vatllar per sabilitats que pesen damunt meu per
L 'EXCES D'ORIGINAL ens obliga mació patriatica, indispensable en ruinosa per l'Estatut. Del que es trac_
al
znigdia
estigueren
a
la
ronceAhir
aquests moments. Catalunya, manteefectius els acenals que en aquesta llar íntegra observanaa alta un es l'alta ierarquia en qui la hondat dels
deis elements llena de Governació tots els caps i
a doixar sonso publica avui la nint ben vino eis seus ideals de 'li- ta és d'una solidaritat
de l'Esquerra o simpatitzants amb cials de la guardia civil, presidits pel sea hora transcendental exigebri la digni- trobin. Davant l'acta patriatic ¿'uva: catalans ha situat el meu nom humil
secció "Comarques Catalanes" bertas, sha portas lleialment amb
tat de la Patria.
sap
el
que
faran
se
l'Esquerra. No
cal que tothom es faci un delire d'antic Iluitador de la llibertat i del
general a Catalunya, Sr. Frederic Sanel Govern i el Parlament de Catalu- tiago Iglesias, amb l'objecte de complique transcorri sense incidents que pa- dret.
(Continua a la tidpielo
iot. 24
nya. Volen creme que no taran res mentar el nou canseller de Governació, TANCAMENT D'ESTABLIMENTS drien desvirtuar el seu significat.
que pugui comprometre l'Estatut per
A L'HORA DE LA MANIFESDr, Densas.
defensar coses de fora.
TACIÓ
Tamice' el cumplimentaren moho amics
El senior VILALTA: La Llei de seus i molts particulars.
Per tal que a la manifestació d'avui
Contractas de Conreu no és cosa d
El senyor Dencas va rehre els perio- puguin assistir-hi els dependents de
fosa.
distas, als quals va manifestar que a contera, hons llançà la iniciativa de
El senyor DURAN segueix, i dar conseqüència de la durada de la ma- demanar als comerciants i industrials
que els que U/terror/Ten se'n penada laltia del senyor Salves, degut a la qual que tanquin Hura establiments a les
ran, i f a un cris a la unió deis cata- a aquest no li era possible de tornar a cinc de la tarda_ Aquesta iniciativa
lans, prescindint de propietario i ra- reintegrar-se amb la rapidesa necessà- bou aceptada per tots els afectats que
bassaires. Traba mal escollit el mo- ria a la conselleria de Governació,
es trobaven presents, els du s aoje.
ment actual. Es refereix a les pa- Govern de Catalunya havia crcgut opor- riren a suspendre els trehallsalde Ilurs
raules del senyor Companys CO dir ta cobrir la vacant as/lb carácter inserí. establiments a l'hora esmentada i a
tat e al plet de la Llei de Conreus és
Els digué que havia estat designas ell treballar prop de nurs cm:manes peruna incidancia de l'ofensiva contra per a ocupar-lo, sense deixar, perú,
qué• se sumin a la manifestada d'avai.
Catalunya, i diu que potser té raó, i conselleria de Sanitat i Assistincia SoIgual recomanació fa Acció Cataque aixae pot convenir a unes dretes
cial.
i a unes esquerres espanyoles que ens
digné
que
a
primera
hora
dcl
Després
posin aques t parany. Es refercix a la mati havia estat declarada una vaga a
Solidaritat Catalana, a la MancomuSallent, sense que es produissin incinitat i a la votació de l' Estatuto
dents.
Ells senten el catalanisme cona a
El senyor Selvas en va donar compA. C. R. PER CATALUcatalanistes i estan disposats a fer te al Conseller del Treball, andi el
lo ta els sacrificis d'amor propi, pesó qual, de passada, sa conferenciar el
NYA I LA REPUBL1CA
no es Poden solidardzar amb el Go- mateix mati interessant-se perquè aquell
vern parque els seus electors els vo- i intervingués, procurant resoldre el
taren per anar-hi en contra. No saLlegiu, a la pàgina 3,
ben el que tara el Govern, pera de- conflicte räpidament.
També bou cumunicat als periodistas
la Informació dels Resitzen que els dirigents no oblidin que
havia estat designat secretari parq ue sentare que el Doble catali es ticular del conseller, el senyor Torres
tes celebrats diumenge
oresenti dividit partirá els plets.
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Tot és drecera,
COMPANYS. — Tot de' cai

Acciú Catalana i el moment actual

Amb els vots en contra de la
Lliga i radicals, l'Ajuntament
acorda la seva adhesió a la
Generalitat i al Parlament
de Catalunya

El T. G. C.

senyor Duran-Reynals,
intervenció,
Lliga

brillantitsima
divisió
EI senyor Dencims,
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eumspecció. Travessem una hora'clifigil pel .' Catalunya i la República,
hora greu que contenga quan la disataludó de les Corts Constituents. La
diem:lindó d'aquella Corts fou el casal per en entraren ele' enemics de la
República. I foren precisament armelies Corts lea que han fet rúnica obra
efectiva des de la implantació del 1-égira republia. Foren dissoltes i vingueren uns altres bornes a governar,
els que havien de dur la pau a tots
els espanyols, els que havien de fer
una República per a tots, la qual aviat
no ho semblarà.
La pau que ens han dut podeu veure-la anda el panorama d'Espanya i
Catalunya. (Ovas:Seta Les Corta Constituents feren obra positiva, retornant
tetes les prcrogatives a la vida civil,
no volent mediatitzacions en la tasca
i en el lliure albir dels governants.
Feten saber als militars que el seu
lloz era a les casernes; que no havien d'esser situó defensors manats
la seguretat exterior, i que en res no
havien d'immiscuir-se en la vida interior. Convenceren els hornea de l'esglesia que el seu lloc era al temple.
(Una altra ovai6.) La tasca d'aquelles
Corta hauria fet una Espanya gran de
pobles lliures.
Que han fet les Corta actuals? Amb
el S mesos que funcionen, 'lomea han
fet quatre lleis, i les quatre són de
aräcter negatiu: la llei de retorn
d'havers al clericat, Eaugment de tarifes ferroviäries, que no pot pas afavorir la producció i el comerç; la
Ilei d'amnistia que provoca una intervenció de la Presidència de la República. i una llei de derogació de la
de termes municipals. La llei d'ata
nistia deixa en llibertat tots eis enemies de la República.
El que nasal després ja no es cap
rnisteri. Presos els noca cstrategics
pels enemics coberts i encoberts del
regim, s'intenta assaltar la presidencia de la República valent-se de tots
els mitjans per a l'atac a la persona
que ocupa aquella alta magistratura.
Seguidament, o parallelament,
ataca es desviaren i ion començada a
feria, en tots els fronts, una °fenalva contra Catalunya. Per un coztat
eren i san atacats i difarnats bornes
de prestigi de la República. Si, ja
‚ha dit abans: és contra els traspassos de serreis, la tal'edifusio,
Universitat, la riostra econornia. Si
no haraéz e c att Cat.,:unya és pos s in eue la Reaúltlico ja no existia.
(0v: ció.) Pecó e o etern pas refiats,
nc iralem mi,.ar en fred lee cc,es,
havern de posar-hi passió política.
Ja veieu el que ha esdevingut amb
el Tribunal de Garanties. Els bornes
de les Certs (7nestituents, per un veritable esperit deanocrati c i legalista,
crearen el Tribunal que baria d'ésser
el lloc sagrat de les llibertats cintadanes. i aquest nornés actua corn a
integrant de partits de dreta.
Valen provocar la guerra civil, pera no ho aconseguiran. Primer desapareixera el Tribunal de Garanties.
(Nova ova:ida
No pedem creure en els odia seculars
errtre pobles. A mi ern doldria qu e tesde
sim responsables els febles d'Espanya
la mala voluntat que envera nosaltres
els ihculquen da sus directora. Eta carnperols de Castella, d'Extremadura,
d'Andalusia, mes que el b lanc del nos
-treodihan'ésbjcelotra commiseració.
Els directora d'Espanya encarnen el
passat: els altres, molla d'ells idealistes
exaltats, al costat d'homes de grans
idealitats. propugnen una Espanya distinta. mes justa i gran. Contra d'ella
i nosaltres treballa l'Espanya tradicional. (Ovació.)
En la nosa etapa de la vida pública
hem pogut veure que els republicana
suspectes slan posat al costat dels nostres enernks. Es possible qu e n ") tri
-guemavr'lscotnf
d'aquella que, com Sanjurjo. es pronunciaren un dia contra la República.
No podem vacialar. Hem d'enfrontarnos contra els enemics de Catalunya i
del Règim.
Els hem de dir: No passareu!
(Es repeteix l'ovació.)
'En aquest moment cretcial de la nostra terra ¡ de perill per a les Ilibertats
republicanes, jo puc fer-vos una prometença solemnial: Catalunya té un Parlament, té un Govern. Ni l'un ni l'altre no recularan. Sabrem defensa,. fina
on calgui la llibertat i la dignitat de
Catalunya! (El públic segueix aplaudint.) Jo us demano, per això =teta,
que tingueu confiança en nosaltres, que
comptem amb la vostra assistència i collaboracid. Nosaltres sabrem mantenir el
Dret de Catalunya, ja que darrera nostre hi ha un Poble. Si defensem CataInnya tindrem el q ue ens Dertona , albor,
que salvarem la República. Perú si aix'o
no fos possible, si el poble espanyol es
deixava vencer. nosaltres fadem possible la nostra República. (Ovació.)
Vosaltret els jures, ja no os dieu republicana solament, sinó que voteu es
-erpublicantse.Squí,
intre nosaltres. hi ha algun borne de
daet a , jo Ii diré: Si Ir, idees bäsiques
de Catalunya aún aquestes: Catalanisrne
i República: si tenia esperit suicida,
aheu centra la República, els primera
hernies de la (mal feren una revnlucid
aense tacar-se de sana j sabent detenir
les truleittrds venjatives a les partes del
Palau. A la unerositat d'aquells bornes
es contesta en forma desatentada.
Per la República liberal. avançada
que reconegui la nostra Catalunya mes
plena de grandesa. amics de Tortosa,
Visca Catalunya! Visca la República!
El Odie l'ovaciona llargatnent i dóna
visques a Catalunya i la República.
La presidencia clou lacte amh breus
paraules. mentre tením nrasid de saludar
Oh s l'Ana ande s le Cambrils.
Alcanar. Santa Barbara. Xerta. Bilein La Galera, Jesús. Aldea, Tarraeniln RiVIlleteS i altres poblacions. L'alralde de Tortosa arte assisti a l'acte.
enlarda. junt anal, abres persenalitats.
ii conseller
Finances. senyor Estege.
I junt amb ell. feRfillft i delenata. es va
fer una visita al Parc de la cintat.
Iforn pagué admirar la reconstrucció
entre les arhred •s. de Ent in a i intereasantissima Llot¡a 'Mica de . Tortosa.

AL PERELLÓ
Els amics d'A. C. R. de Tortosa
obsequiaren els expedicionaria amb
un banquet a l'Hotel Liborri. al qual
van concórrer mona rnilitants i la
mejor part dels delegats forans, abatas
esmentats. Després foren tetes unes
visites d'atenció als centres afina d'Esguerra i Centre Radical-Socialista Catalä, rebuts els nostres bornes per les
Juntes directives, les quals els , refer-
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ataren l'adhesió dels nobles del Bala
Ehre. Seguidament es dirigiren al poblé de Perelló, on els esperaren mansbrosos socis de la Casa del roble.
Féu la presentada dels oradora
l'alcalde i president de l'entitat, aumor Brull. El seguí el senyor
d'A. C. R. de Tortosa. el qual féu
p resent els desigs i ambiciona ratalanistes de la j oventut. En darrer 'loe El doctor
parlaren els senyors Ametlla i Estere, glossant i arnpliant alguna dels Cultura el
ternes dels seus parlamenta de Tortosa. Les ovaciona als oradora forro
(fc dc la ertmeta página)
•
seguirles. L'acte acabé amb visnues.
El
senyor
MATHED
din
que
so.
En acabar, loa visitada la Casa de
l'Ajuntament. A les afores de la ene, Ins la enncórclia i Sto brea ells els
centenars de persones acomiadaren els que portaren el plet al Tribunal de
Garanties. Els radicals del Tribunal
visitants.
votaren per Catalunya. Tot sacrifici
que es l'ad será en benefici de CataA L'AMETLLA
lunya. I dentana que Catalunya se
sonneti.
A l'Ametlla també se celebra un
El senyor SOLER JANER creu
altre míting en el qual parlaren el, també que es tracta d'una hora desenyors Estere i .Ametlla. Per manca cisiva i que el fall del Tribunal de
de temes lacte hagué de limitar-se a Garanties sita d'acatar, i es mostra
unes salutacions anticals. ja que es completament disconforme amb la
feia tard i el conseller senyor Martí proposició.
Estere liarla de tornar a Barcelona.
El senyor PI I SUNYER rectiFon acomiadat pels amics de la sim- fica. No volia un debut Politic, pena
p atice població marinera i arriba a tampoc no el defugirà. Parlará amb
les deu del vespre a Barcelona.
precaució perque pel fet d'haver demanat la Lliga que la . llei anés al
Tribunal i haver-la-hi portada 'el part.t
A LA GALERA
radical els posa en situació dificil.
A La Galera litigué lloc un altre Diu al senyor Matheu que la invocarniting. Hi aSsisti nombrosissim
ció a la conc6rdia seria millor que
parlaren els senvors
la fea als seus correligionaria de MaColl i Mas i altres. posant-se també drid (molt bé). Pel que fa al que ha::
de manifest l'entusiasme dels con- dit que era la sentencia una resolució
corrents a l'acte.
de carácter legal i s'havia d'acatar.
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Cortès, Conseller p e di dor Je
senyor Bernades de Cireulaei6

El discurs del senyor Companys
al Vendrell
(l 'e de la primera pagina)
Ha sorprès Catalunya la resolució

ALTRES PARLAMENTS
A continua= van icr ús de la padel Tribunal de Garanties contra la raula els senyors Galés, Tomás i PieLlei de Conreus votaala per unani- ra. Aragay i Pi i Sunyer. tnts en termitat deis diputas; assistents al Par- mes d'exaltat nacionalisme i republilament català, i en virtut del recurs ..anisine.
presentat pel Govern, per suggeriment inhábil d'una força politica de DISCURS DEL SR. GASSOL
la nostra estunada terra. Aquesta deEl conseller (le Cultura, ea el sea
cisió representa un atac a l'autonomia, discurs, posa de relleu la responsabiatac a l'Estatut de Catalunya i un litat que te, pel eirrec que ocupa,
acte d'agressió política a la Ilei fone- en parar de l'actualitat política.
mental de la República.
Caldria dir en aquesta hora al pa.
Des de fa un temps els governs pa, i al vi, vi. Vosaitrea, ocre>, ja
de la República vénen mantenint tuna ho diez/ ami dintre costee, perque
ofensiva contra l'Estatut aprovat per us conec a vc. saltres, gent del camp.
les Constituents; ofensiva que es des- No dubto ni un sol monten de la
enrotlla d'una manera declarada unes gent de cintas, iteró la gent dei camp
vegades, i unes altres encoberta. iks no se que teniu que no sembla sinn
deis diversos departaments ministe- que aquest ale que us puja de la terrials, obeint un tuntode i un pla per- ca, amb la qual e steu sempre en coniectament definits, rnentre oficialment tacte, us J'ad sentir d'una manera
i oficiosament s'adopta la táctica con- exaltada lotes les vena de la patria.
traria craparenear cordialitat u bona
Si un dia el president aixeca el
intencid, que els jets, aiustu eloqüents braç en senyal de perill per a la Pai revohant persistencia, rénen des- tria, cal. que ens redrecens tots e:1 una
=Mine
accid conjunta. lotes les gran; revoAquest episodi del Tribunal de .Ga- luciona renovadores no sisan produn
ranties, convertit en instrument poli- fins que s'na arribat a la fusió de les
tic, que ha desviat el set] recte sentit force; de la ciutat i les del ea/u.
de la justicia i de la fidel interpre- Passa con, ainb els rius, que sols
Sacié de la Ilei básica de l' Estat, venia fan res, perd quan s'ajumen, a maneprecedit per consienta intromissiona ra de torrent desfermat, s'emporten
del Ministeri de Treball, habilidoses els obstacles que volen deturar-los.
m:nva d'altres departaments, el planCatalans, alerta! ¡Si vigileu les Vostejament artificiús i subtarani
ees collites. fins que sOn madures, no
la immunitat dels nos:res parlamen- vetllareu aquesta altea, eneara sentaris i l'escandalosa devolució a la ara, encara no prou segura, de les
Cornissin Mixta del dictamen d'aques- primeres llibertats de Catalunya?
ta sobre la Radiodifusió, dictamen
Estem al tombant de l'esdevenidor
que el Govern no podía fer altra cosa de Catalunya, en tuna lita histariea,
que aplicar, per la qual conducta han com ha dit l'honorable president. I les
dimitit els mateixos representants
fites històriques sim pedrea Manques
l'Estar, sota el pes de la coaccid i del que es poden tacar de sane. pern rnai
greuge, i, en fi, una serie inacabable de fang.
d'aspectes i incidències que no aún
En belles imatges digné que l'autoproducte de politica d'esquerra o de n o mia de Catalunya no pot ea ser
dreta, sima fills d'una tàctica mete:dice rada. Es coin uts arbre —afegeix —
i preparada contra Catalunya, la m'al q ue encara que el poden, si aquest es
obliga tots els qui ro hagin arribat tod j ben arrelat i pie de bona saba,
a perdre fins el record de que aún sorna a brotar amb mes força encara.
filfa d'aquesta terra generosa i altiva, Que no els passi, dones; que rolen
a agrupar-se al voltant del nostre niatar l'autonomia afermin el sentiParlament per tal de deiensar el sets rient d'independencia.
prestigi, si cal, amb la sang de Hura
Ataca els bornes de Lliga Catalana,
ve nra.
als qualS acusa ii e traulors als ideals
sentirnent fervorós d'amor a les de Patria, i els commina a no entreinstiluCi01/5 republicanes aiegeix 17/é5 bancar el carni de la Catalunya redifITIOtiVitat i resolució al nostre impuls. mida.
La República s'esta falsejant, antics,
Davae t l'atac brutal que ens
vells i antics amics que heu lluitat al estat inierit, el president ha dit que
costal nostre. La ferida que hom
alçava la bandera de les quagre bartenla fer a Catalunya seria inconce- res.
bilde si no fos d'una estúpida inconsJo voldria que aquesta bandera s'esciencia, o no l'os ja originada en la tengués con, quatre flames pels cela
seca gestació per elements adversaria de tots elS pObleS dEspanya, i die als
de les institucions. Catalunya és ba- nostres germana d'Enscadi, de Galuard, defensa i garantia republicanes, licia, de l'alencia, que aquesta aci resulta incomprensible que, després titud contra la Llei de Contractes
de realitzada la feílla d'anar lliurant Comes' no sols és un greuge contra
arreu si Espanya els ressorts subal- l'auto:son-tia de Catalunya ¡ contra
terna del Poder a mans dubtoses de ressencia de la Repablica, sinö raurepublicanisme, d'harer realitzat la Ira totes les autonomies de tots els
tasca deprirnent doiegar els afanas altres pobles. ¡Quina c., perança potransformadors del 14 d'abril, sem- den tenir els germans d'Euscadi per
brant la decepci6 i el descuida. des- al Sell estatut si aixt vol ésser befat el
prés d'entretenir-se a escamotejar el de Catalunye? Perd no ho será.
sentit de tota els preceptes constitu- I que sätsiguen que si mai caigués
cionals. s'entra ja a emprendre
que ens sacrifiquessint per la nostra
siva contra Fordre i la serenitat repu- autonomia, fent-ho per la nostra, ho
blicana que imperen a Catalunya, per fariem per la d'ella.
tal de posar setge i abatre la roca
Digne que amb aquel ata d a Cau. iva que serveix de fonament indes- talunya els seus enernics han fet artructible a les noves institlicions de- relar el sentiment de catalanitat fina
mocràtiques.
al mases mes humil de la muntanya
Ca • alans: El Govern de la Gene- roda Ihnlyana.
ralitat, després de rebre la confiança
Crida l'atencid dels obrera sobre
que ha d'obtenir del Parlanient de el carácter social de la Llei de ConCatalunya, assenyalara la pauta de trames de Conreu, i els diu que de la
cada hora. l'actitud de cada moment, mateixa manera que el Coreen de
el gest de rada minut. Que ningú no Catan/rus:a vol redimir de la injusticia
es rnogui del Set] 110C. Res de =vi- els treballarlors de l'arada, rol redima
menta isolats, ni d'iniciatives particu- també els de la roda de la fábrica.
lars, n¡ de grup, ni d'estarnent. El
Ea un elogi exaltat de la formaqui en aquests moments no esté amb cid del frota Unid nacional de jovenconfiança i obediencia sota la riostra tuts. i acaba a mb mies para utles abranrígida disciplina no es amb nosaltres. darles d'ardor patridtic.
Cadascú de nosaltres alta de consEl parlament del senyor Gassol fou
tituir en soldat guardador de l'ordre. calornaament aplaudir en acabar i en
Cap excés ni cap temenea. Hem d'en- molts dels seus parigrais.
fortir el nostre espera j fer examen
A les dues de la tarda se celebra
de consciencia. ¡ dir-nos cada dia, de al local del Centre Industrial un ipat
rara al mostee delire present. cale nos de companyonia, al qual assistiren
esdevenir hiatdric: sóc catala. S6r prop de dos-ca e ts comensals.
un boli ratalà-.
Presidi el senyor Gassol, el qual
Amarats d'aquesta condició. salve - tenia al seu ceistat l'illustre músic
ran à com una hdstia santa l'anima Pau Casals.
•
immortal del nostre noble. i potser
jo us diré a tots: ";Germans: seguiuL'ADHESIÓ
me!" I tot Catalunya es posara, en
DE PAU CASALS
pesa
En acallar el senyor president ei
FI mestre Pau Casal: , rebut amb
seu discurs el públic entigreces aplan- una entusiasta ovació a pen Arel, prodí amb entusiasme durant !lar g a es nuncia unes' paraules plenes d'unció
tona, aclamant el president de la G e. Patriótica, a les qttals contesta, tani•
neralitat . i victorejant Catalunya.
hé breurnent, el senyor Gassol,

Id ha també l'Estatut i la Constiturió que tenen carácter !mal, i es
creuen obligats a atenir-se al que
disten.
Contesta al senyor Duran que els
elements de la Lliga han presentas
les coses de Catalunya en un asp ecte pejoratiu que les denigra i que
la campanya derrotista que ha seguit
la Lliga ha de Cauce damunt d'ella
mateixa. Vivim en un regim democrátic' (interrupcions del senyor Duran) en el qual el Govern el dOna
majoria del noble. En tot regitu deintxratic hi ha una majoria i una minoria i la majoria ha de donar les
directives i aquestes són esquerristes
ara. I en comptes d'acatar-les, es giren contra el que representa la roImitas de la majoria de Catalunya
(molt be).
Quan el senyor Daraus es reieria a
les paraules del senyor Companys ens
donara la raó. L'agressió en la qües
tió dels contractes de conreu és una
mes entre una altra serie d'agressions. Es un cas incidental. però decisiu per a ella. i la solidaritat dels
catalana pot fer- au molt millor no
p ortant els nostres plets a foro. sinó
barallar-nos i discutir a casa nostra.
Deia el senyor Durals que havern de
tenir resignació davant eis feta acornalerta. No. Catalunya s'ha hagut de
resig nar moltes vegades. Per dantuet
del que pensin tretze senyors hi he
el sentirnent de tots e:a catalana i sap
cae =ha de la I-liga senten un dolor
intim de no poder-sli unir. EI,
haurieu de fer hauria d'ésser tenr el
coratge de rectificar reconeixent que
la Ve1.1 de Catalunya ea mis forta que
totes les circumstancies politiquea
(aniaudiments en el públic).
El senyor DURAN I VENTOSA
rectifica i din que no sán ells els qui
es troben en situació dificil. sinó que
ells crompadeixen l'Esquerra, per la xarbotada de la coalició. (El sensor Vilalta
entén xarlotatia i diu tue no n'hi ha
d'altra que la del sensor Duran. Rumors i dringar de campaneta.) Diu que
no es un règim de llibertat, percate hi
ha molts ajuntaments perseguits. (Entra
el senyor Vachier i pregunta cm ha de
acure. El senyor Serra-Hunter sea a
l 'escó superior extrem de l'esguerra.
el senyor Vachier passa al que ia (nutre, a la dreta4 Es refereix a l'aim de
la Lliga en la qüestió de la leadiornfueió. Din que per a ésser fort cal tenir
raó, i el Parlament no en té, i no es
possible collocae-se en aquesta actitue de
rebellia. No pot ei Parlarnent dernanar
5olidaritat. perque din que na dividit els
catalans. La Ilei podia fer-la en aquella
moments de xarbotarlo, quan 1.Esquerra
tenia el qn per roo deis vols. Te ran
el senyor Pi i Sunyer en parlar dels /3
vots contra lo, pecó cal (me algú transigeixi. No poden/ passar que senume
unte un catalie digui una cosa fingen rió.
No podem admetre que es confongui un
catalanista atnn un estmerrà.
El seneor VILALTA expressa la seva
indignació per haver qualificat el senyor Dutän de xarlotada la proclameció
de la República (gran escindol. Protestes a la Lineal
El senyor DOMENEC es refereix a
unes paraules que ha entes que el senynr Leerrune arnh limes de la Lliea.
havia conspirat a Ginebra contra l'Eslabil.
E
Ei sentir VIL.aLTA diu que el que
ha citat rs l'entrevista eutter ea; senenrs
Lerroux n Cambia a Giaebra. Pe-rgue
Fordre pilhlic te, los traspassat a Cata-

El Món dels Espectacles
EL TEATRELa
REPOIBICIONS

AL TEAT,..?.E GREC
DE MOUTJUIC

_
per
Festa
d'Art
organitzada
e4t-11
la Residència iaternacional
"La :meada familia", de Senyoretes ',Ç.',studiantes

Casen Pompeiat
d'Aveli
Art., per la eompanyia d'Art
clramittica", de Mohns de Rei
"La sagrada familia'', d'Aveli Artis,
la mes de rint anys que va easer estrenada. Va constituir un gran èxit.
Aquella que la coneixien aiírmaren que
és la millar obra d'aquest autor. Na
obstant, no se =a les gairebé cau raposició. I no se n'ha lema cap, en primer
!loe perqué, contra el que seria coneenient, llevat de les de la sagrada trialSal de Rossinyol, de Guimerá i Inglesita, no ea fan reposicions de rimen.
Despees perque, la veritat sigui dita, ei
repartirnent d'aquesta obra, que necessita set o vuit galains—els clemente dels
quals manquen més les nostres formacitas teatrals—la fan molt dificil ¿'daser representada. Per això cal felicitar
la companyia de Molins de Rei—una
de les millors ccanpanyies catalanes d'aficionats—que s'hi nazi atrevit.
e lea sagrada familia" es. en ef:ete.
tuna de les minora obres d'Aveli
una d'aquilea en les quals l'autor
a una millor fórmula de teatre,
la qual és 'lástima que de legarles s'aparti. Veritable comedia de caracters,
tota hacciufm es provocada pel carácter
rnateix deis personatges, sense que Si
hagi res d'extern a llar psicologia,
sense rete hi hagi cap pensada d'autor
en el conflicte. Tots eis personatges
parlen, altrament, el Ilenguatge que els
és propi, sense gens de literatura. ni
frases enginyoses. La impressió, aixi,
d'aquesta baralla de familia a que AveIi Artis rus fa assistir, es d'un gran
veriame• d'una gran fidelitat al tate.
nah Pognes vegades, al teatre, hi hem
vist una familia pintada amb mis cruesa, amb més veritat, acose comencionalisme , i sense també un partit Ares,
arnarg o pessimista. La nota amable.
tendra, 1;11= riallera, no iii manca:

con) a la vida. El carácter del protagonista es, sobretot, traçat amb un gran
vigor. Es ell qui provoca el drama—o
nallor (lit la suma de petisa drames de.
mistics que constitueixen el gran drama de l'obra—, amb el seu temperament
cridaner colléric, a punt sempre de pruvacar un conflicte per un no res, i amb
el seu fons de tendresa que voldra mantenir arnagat, i que el farà la víctima
miela seus propia rampells.
En l'estrena de l'obra van ¿asee Cas
dos primera actes, plena de moviment
i de vida, els que van fer més impressió. En el tercer, tothom ceincidi
assenyalar que l'obra dequeia. Potser
una falsa interpretació en foil la causa.
Arm el millor de l'obra ens samba
precisament una escena del protagernstu, que abandonat de tots els filia. a
causa del set: cal-arte:, n'evoca, tendrament, els records.
La companyia de Molins de Rei
fet una interpretació moit ben atesa. El
seu direetor, J. Ceriteu, lia sabut
pnintlmr el mr,viment que li escau,
tret, altrament , amb lunes de natural e'
protagonista. Potser en els dos primera
actes l'hauriem volgut veure mis peguitós, més cofldnic, Pena ens guanva
per l'enlodó profunda en el tercer. Molt
natural, ¡ sobretot molt sensible la senyora Munné en el paper de mart.
Concepció Badia hi rosa una nota de
frescor i de naturalitat. Ens és impossible, però. de retrende un a un els menits deis vint-i-cinc actors que integren
el conjunt, per dificultat sobretot d'identificar-los amb cada personatge. Dignen, que tots o gairebé tots estaven ben
encaixats.

Cinema

nor, es presentara dimecres i dijous,
cornpost per - Gran gala Travesti'', per
(van Petrovich i Liane Ilaid, juntament
amb "La Si/1 ventura", basada (. 11 la celebre novella del "Caballero audaz" i
7oclada en part a Espanya, a= una interpretació magistral de Lucienne Legrand. Denles, es projectarä una cinta
de Fans. 1912, de gran comicitat, i uns
dibuixo's muts de la serie ¿'Alicia i
Mochales, que tara d'èxit assoliren en
el sets tenme
Per al vinent divendres, dia ta, s'ha
desposar un programa de cintes =dengues del cinema mut: "Rusia". per
%Vladimir Gaidaroff i Marcella Albani; "El abanico de Lady Winderrnere",
famosa obra dirigida per Ernst Lubitsch, i "El peregrino", la cinta cläss¡ca de Citarlos; "Bebiendo los vientos", astracanada cómica de Tora Tyler i Chispita.
Dissabte i.diumenge. un altre programa distint, formal per "Verónica" (I,a
florista). que tant agrada per revelars'hi la simpatiquissima artista Franziska Gaal; ".arnores de Manen", de lohn
Barrymore i Dolores Costella, 1, dentés,
"Vaya una enfermera", pel germà de
Chariot, Syd Chaplin.
Per a aquestes sessions de cinema actual en comparan) amb el cinema rime
regiran preus summament reduits.

E!

Una setmana de joies del
cinema

Kursaal ca disposa a tastar les seres
portes fina a la prnpera temporada, pern abans de ter -ho ha organitzat una
(buera setrnana de projeccions que deixi memorable record entre els que s'interessen per les gratis realitzacions del
Setè Are
La dita Setmana especial del Cinema
Kursaal, que be podria titular-se la Setmana de Joies del Cinema, comença
abur, i acabará el diumenge vinent, dia
17, i durant aquesta s'exhibiran quatre
programes distinta de pellicules mudes
i sonores.
S'exhibirá "Liebelei", el gran film
dr Oplinls. antb Magda Scheider,acompanyat de l'extraordinaria obra muda de
John Barrymore "Don Juan - , que
tants anys fa que no slias-ia exhibit
a Barcelona, i "Delicias de ser papa",
magnifica cinta cómica d'Harold Lloyd,
dels seas minora temps de l'enyorat cinema mur.
Un altre programa rnixt, dolores claslun)la.
F sensor DOMENF.0 diu ene ella sigues del cinema rnut i del cinema sopracuraran c e nsalidar la República.
El senyor VILALTA: I ens varen
lisa la posicin de la l U. S. C. Entenen
enviar l'Emiliano al Graven/ Civil.
El senyor DOMENEC: Molt laie. i que és un problema de llibertat, i catan
vnsaftres el vire:: treure (eran: ria- di s posats a anar din on catana
El senyor Pl 1 SUNYER cantesta
ller)
El c n nflicte l'han portat els agrien- al senyor Domènec i Ii pregunta si l'orles. i la stuariO dificil no és de Cata- dre públic actual a!Barcelona és pitjor
lunya, sitió de v e saltres (molt be a la que en ah res epozars.
Higa). El discurs és d'un pintoresc tal
El Sr. DURAN I VENTOSA din
que necessitaria un o dos o tres taren- que si. i el senyor PI I SUNYER
contesta gire les estadistiques poden parg"fl
Ea.senyor SOLER GENER rectifi- lar, i que aixin és un dels aspectes del
ca: ii retreuen el senyor Pradera: ell derrotiame de que pielava. Contesta al
senyin- Fu-feota, que 'no és convenient
din que val més que el senyor Sbert.
El senyar DURAN-REYNALS no partar a un recites d'incompetencia al
pensava parlar, Km/ni ja ho havia fet Tribunal de t;aranties i invitar desl'alcalde. Feria ja que han parlat els près al Parlament una , altra llei qua:,
altres representants de les minories, ell ahans se l'ha declaras .incompetent per
ho tara per la d'A. C. R. EH no vol er- ho,
di s cutir el catalanisme de ningú que
El senyor DURAN VENTOS.a
san) digui, i per això Ita sentit profund diu que agafers arnh orgadl l'actitud que
disgust quan el eanyor Duran i Vento- pren liataltunya. Ii rliu 'nesprés que si
sa distin gia entre catalanisme i esquer- creu que la Mancomunitat era forta,
riame. Creu que en els que s'asseuen re p ele se la deixaren arrabassar.
als banca del davant hi ha d'haver el
Pregunta si creuen que el Tribunal de
dilema tragic de sentir-se catalanistes i Garanties té tota la 1..15' en el que és
de la I.liga, i si no el senten haurà
el torpedinament de tot el Dret civil de
donar la rad al, que els neguen el ca- Catalunya.
•
talanisme. El senyor Duran i Ventosa
Acaha dient que en iaquest .ineriment
el comparava fa alguna dies en non, de
Catalunya i del Catalanisme en un de- de snlidaritat catalana no nata 5611 ešquerristes, sinó que també In ha ele
bas que no ten i a res de politic,
-mentsdra.Nol—iuvesrespectava la seva =oció, i per aixd
lamenta que no s'hagi troba t als bancs altres us aparten daquest sentintent de
caalania
no
us
hern pa3 demanat els
del davant el mateix respecte. el mavostres vota perque assuntim tota
ten: silenri que dl' a:tardaren.
la
nostra
respotssabilitat.
Ila reeordat de quan Catalunya era
El sensor DURAN 1 VENTOSA
forja, quan la Maneonnuntat, però diu
(me si aleshores, van es feien els mi- rectifica, insisteix t'acaba dient que quän
arribi
el moment de pernil per Cataluas a
g rats traspas sos , alaft llagues 01155 a
Madrid a recdrrer. que hauria dit Prat parlen comptar amb els seus vote
I.i contesta el senYor PI I SUNVI-.R
de la Riba. i que diria ara en veurele
aliar al Tribunal de Garanties. Si no fent remarcar la condició política 'de
Vautonomia
al costas de l a . purament
sentits aixn — els uhu1 — he perdut lotes les esperances en el vostre catala- admiunstrativa de la Mancomunitat, en
nisme (molt té/. El senyor Donsenech la gual tenia l'hegernonia la 1.Iiga, perd
ha recordat quan ell rotava amh la tots els altres partits hi col-laboraren.
Chica. pers ha de recordar agiten debat Einalment Ii diu que molts copa els seapolitie sobre la inanifestaeia antifeixis- timents de dreta i de catalanisme de la
ta quan el senint. Domenech .fén pre- Higa estan en pugna, mentir que mai
guntes sobre les banderes. 1 aleshores qho han estat els de' catalanisme i desaquestes preguntes les feia el senyor
Rocha. i Pavor, ell e s tava ame.: els caEs posa a vntació ha propoaicia,
talanistes, contra el senyor Rocha i
és aprovada per 3 'vota contra 11
senyer DOPI?flei" 1 /. i ara tambe esta amb Snu lea y en menys cinc minuta.
- I sem.nr Pi i Sunver contra el senyor
Domenech (molt he; grans aplaudíLA SOLUCIO DE LA CRISI
menta).
El senyor PI. 1 SUNYER dóna
El senyor FRIGOLA din que expli- compte de la crisi municipal per la
carais l'ideal del partit radical: Es ue qual han sortit de la C. de G. els separtir que estima Catalunya. pera es- nyors Serra-Hunter i Vidrien i com,
tima tatst co,,, Catalunya la Ilihertat i essent imminent el Ple, detidi no ter
la democracia i Espanya, i no pot ad- els nomenaments i portar-los al Conmetre aqueat estat passional provccat sistori, i diu que el tel de les dindspel Tribunal de Garantiea, que no té stons no nintlifica per a les la dires a veure amb Espanya.
reccie
de la politica municipal se.
El senyor MARTINEZ CUENC
guat a liiis ara.

Domènec GUANSA

El senyor DURAN I VENTOSA
dm que st aleo fns un parlament es
demanaria en qué consisteixen les discrepancies, perú tractant-se de coses
interiors de la majoria no ho jareta
El :. enyor MATHEI: també
agradada de saber quiuf ita passat, 5 ei
senyor SOLER 1 GEN ER enyora eis
senyors Väçlner i Serra-HUnter.
El senyor PI I SUNYER contesta
que les qiiestions administratives es
portaran al Consistori, però que
aquesta és una qüestin de confiança, i
per tant, interinr de la majoria.
El senvor SOLER I GENER insisteix i pregunta si les discrepàncies
eren d'ordre politic o administratiu.
El senyor PI I SUNYER : Politic.
Si ve una rectificació de la politica
municipal es podran dentanar explicacions i les donaren.
Se suspen la Sessió per un quart
per a fer, en vetaciö secreta, la provisir') de les Conselleries-regidories
vacants:
El PRESIDENT anuncia que sla
reten una carta del senyor GranierBa je-era donant el seu rot a • la proposició;
La vMacid dóna 21 vota per al senyor Cortes. 20 per al senyor Bernades. 13 en blanc i un per al senyor
Dome:sec.
El SECRETARE llegeix
carrespnnent liC la Llei que determina que cal majoria absoluta per a
ocupar el arre.- immediatainent. El
sens. ór Bernades queda nomenat interina :nene
EL CARTIPAS
Signada pchs senyors alacip. Pla i
Roter ioren presentarles í aprovades
les segnents proposicions:
Primera. — Que l'ordre de prelacin
dels consellers-regidors, pel jet d'haver estas nomenats els senyors Cortés
i Bernades, sigui el seguient: Primer.
senyor Ventós: segon, senyor DuranReynals: tercer, senyor Vilalta: quart
sens. or Mart tez Cuenca: duque senyor Macip: sise. senyor Cortés: sete, sentor Hurtado, i vutte, senyor
Bernades.
Segona. — Otte per tal d'ordenar el
que fa referencia als carrera vacants
amb umtun de la designació de nous
consellers-regulors, es nomeni conseIler delegat d'Higiene i Sanitat el senyor Gispert; conseller delegat del
districte segon. el senyor Rossell:
conaeller delegat del districte cines:e,
el senyor Eseofet, i conseller delegas
del districte sete. el senvor Oliva.
Tercera. — Que el senyor SerraHunter fortni part, con/ a conseller
municipal, de les cornissions de Cultu_

Diumenge, a la tarda, Teatre Grec
de Montjuic, es va celebr zr l'anunciada
Festa d'Art, organitzada per la Residencia Internacional de Stuyoretes Estudiantes, atnb la col-laboracit de la Banda Munici pal. dirigida pei . enestre Lamote de Grignon.
El teatre presentava un niegnific aspccte. Hi assistiren. ultra un nombrds
palie, l'alcalde senyor Pi i Sanyer; e:s
consellers senyors Gassol i Doncas; el
membre del Tribunal de Garaatties seeyor Stur). i el diputat senyor FoMbernat. A l'intermedi de la primera i
segona part arriba' el President de la
Generalitat. el ritual fou rebut a peal dret,
enmig de grana aplaudiments. menee la
Banda Municipal toca ya "Els Segaciers".
El programa del festival el constittuien
dux; parts. En la primera — "Vt'sió
retrospectiva de la Dansa a Europa fans
a l'Edat Mitjana" — intervingtreren,
l'esmentada Banda Munici p al, les aunyoretes J. i C. Portella. P. Tablee,
R. Bay. C. Gaudillat, C. Mar,Gerben.
G.
zarredo. J. Just i E. Garcia, les estala
interpretaren les danses "Vals de las
olas" (Epoca moderna. tono); "Mazurca". de Borodine (Epoca isabelina,
t e6M; "Vals", de Chopin (Epoca rernantica. 183M: "Minuet". de Mozart
(Epoca Lluis XVI, /972): "Gavota".
Bach (Epoca Lluis XV, 1745): -Pavana", de Ravel (Epoca Lluís XIV, 17oo);
"Farandola", de Gréty (Renaixement,
16acn, i "Garabanda", de Bach (Edat
af itjana. 14501.
La segona pan era dedicada a "La.
Dansa a l'antiga Grecia", i s'interpretaren "Anacrenntica'', de Schurnan; "TIsifona". "L'Erinna", de Chopin:
rica", de Racmaninor "Plastificació
deis Himnis Orales": "Flimne a Pan",
de Strawinski: "Hin= a les Estaciona",
de Gluck "Himne a Nix". de Debussy,
i "Hinine a Helios", de Rimski-Korsakov.
Van intervenir en aquesta part
gena del programa les senyoretes Jaime; (P.), C. Gerber. E. Garcia, R. Bar.
C. Nfanzaredo; les nenes Riera i Aparicio: senyoretes C. Collet, Just, C. i P.
Portelia, Artiga, Borrell, Castelló, Co'.
upen, Garcia i Pares.
El recitas aria a carrec de la acoso'.
neta M. Soler.
Cal consignar q ue l'espectacle va
constiteir un vendido exit per a intèrprets i organitzadors, per la justeso,
magnífica presentació i plasticitat dels
etradres, erpeeialment de la regona part
del programa. Esmentarem, pe-d, sobretot. el -Vals", de Chopint la "Parandola", de Gentry: rAnacrenntica".
Schumann; "Tisifona", "L'Erinna". de
Chopin — que va mereixer les honor;
de la repeticif;
"Pirrica", de Raeinaninov: Hirnne a Nix" i F"Hirrune
a Helios". 'le Debussy h Rimski-Korsakov, respectivament.
La direccid danses i conjunts plastics anava a Càrrec de la senvora Ivemne Atennelle: l'adaptacid musical. a ei nrec del mestre Arcadi Res i la direcció
(unenl fe l'es pectacle, a arree del senyor Ramon Ittlina de )tata.

ENVIEU LES NOTES
EN CATALA,
na i Froveiments: que el senyor Va.
chier formi part de les de Circulació, Serveis i Contractes, i
que l senyor Hilari Salvador deixi
de formar part de la comissin de Circulació i passi a la de Finances.
A tres guares de non se suepen la
5r5516 per tal de procedir a la constituir::: de la Comissid de Govern i
distribuir lea Conselleries.
En reprendre's la sessió al cap de
set minuts, el secretari diu que s'lla
acordar destinar el senyor Cortes a
Cultura i el senyor Bernades a Circulacid.
El senyor SOLER I GENER de.
mana alguns aclariments i el senyoe
Pi i Sunyer els hi &esa.
A les nou menys ente rninuts
seca la sessió per reprendre-la a lee
once Ele la nit.
ES REPREN LA SESSIO
LA DETENCIO DEL SENYOR
GRAN IER-BARRERA
A sin quart i cinc de dotze, presidint el senyor Escofer. es reptara
ial aessió. El secretan i Ilegeix la carta del senyor Granier-Barrera.
FI senvor PI I SUNYER explica
les gestiona letra cleapris de la detenció del senyor Granjee la visita al
prrsident de l'Audiencia, la reunió de
can. s de minories, la de la C. de G.
i lt decisin presa d'expressar l'estranyeea i el d i sgust per la detenció, per
(lel procediment d'urgencia i pel defeete de procediment, ja
que hacia dessen la Sala i no el Juttat qui havia de decidir, i licord de
proprssar aci que s'azordi la protesta
per N detenció.
Int erre el senyar DURAN 1 VENTOSA. Diu que no ha d'entrar en
les raAns de la miestió, pera', que gen:pre Ini am d'estar al costas de l'alcalde
en la defensa d'un regidor: li donen
tota la confiança i Ii ofereixen,
cal. el sea concurs.
El seryor DOMENECH repeteix
que per 'ea naturalesa de la questin ells
s'havien d'ahstenir de tosa manifestació.
El senyor SOLER jANER recorda que
. ja: dom., la seca absoluta eonormitat
totes les gestiona que es
fessin per "la llibertat del senyor Granier-Barre:.a.
El seny or ROSSELL diu que a
Part de sentir-se representats per
rolde, en nons de la U. S. C. ha
d'agrair trates les gestions que es
facin per la llibertat de GranierBarrera.
uqual fa un gran niogi,
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INFORMACIO WESPANYA
El viatge del President de
la República a les Balears
Desfilada de l'esqnadra
Maarid , 11. — Ahir. /111111121J g/I,
a la una de la tarda, cmprengue
el seu anunciat viatge a les Baleare el president de ia Repú11l1c4, marean( en automebil, en
direcció a Valencia.
Acompanyaven S. E. els miaistre.e de la Guerra i Marina:
secretara general, senyor Rafel
Sänchez Guerra: rap del Gabinel
Militar, general senyor Ruiz Trillo, i segon cap, contraalmirall
senyor Ruiz de Rebolledo; ajudant de Marina. senyor Arriaga;
ajudant d'Aviació, eenyor RiaftO.
cap del Gabinet de premsa. senyor liPTTP1 O.
Naleuela, ti. — Al Tollant dc
des quarts de sala de la tarda ha
arribat el president de la leerlaacompanyat dele selle aj t ldante i del senyer Sänchez Guerra. Una cempanyia d.infanteria.
arnb música, ha retut honore al
cap de l'Eetat, el qual ha revistat
les ferres.
El senyor Alcalà Zamora,
acompanyat del cap del Gevern
ministres de Justicia. Marina.
Guerra i Finances. cha dirigit
a l'Ajuntareent. ein s'havien rongregal ja totes les autoritats de
la provincia, i ele celebrat la
recepció que ha resultat briIlantissima. En acabar aquesta
P . ha servil un luneta
Acte seguit el senyor Atente
Zamora, acompanyat del senyor
Rocha, s'ha traslladat al -Jaime I".
A des quarts de dele de la nit
el "Sebaeliän Eleano". areb ele
invitats, ha salpat cap a Palma.
A les deu ha sortit el "Jaime
pertant a bord el president de la
República i ministre de Marina.

La vaga

treballadors
del camp

de

Granada. I — El governador
ha manifestat als periodistes que
ha ordenat la clausura de la
Casa del Poble, cense que hagi
eeerregut cap incident. Afegeix
n . le ha conferenciat amb els dirigente del partit socialista i amb
un d'esquerra per tal de tractar
de qüestions relacionades arete la
vaga de camperols.
Guadix. 11. — El cap de la
guardia municipal ha practicat
un escorcoll al dornicili de Pece
Galindo Gonzalez, i sha incautat de nombrosos exemplars destinats a diversos pobles d'aquest
partit d'un butllete de la vaga de
camperols, signat pel Comitè
provincial, el qual conte noticies
referente a la vaga a tot Espanya i dura atece al Govern. especialment al ministre de Governació.
Toledo, II. — A Santa Cruz de
la Zarza la guàrdia civil ha practicat un escorcoll a la Casa de)
Poble. i hi ha trobat vuit bombee de grans dimensions. Ha estat detingut el Comite de vaga.
Han desaparegut destacats eleraenls del partit socialista d'aquest poble.
Parlant el governador de la
troballa de les bombee ha dit
que hacia trames a aquel! poble
un delegat governatiu. i que els
detinguts havien quedat incomunicats a disposició del jutge.
Sevilla, 11. — A Utrera s'ha
presentat un grup en actitud
agressiva a la finca anomenada
"Mala Vista - . En sortir -tos al pas
el carreter Joaquito Sánchez ele
del grup li han disparat un tret.
yen', no l'ha t atest. Despres els
revoltats han cremat una mequina segadera i han reert el
maquinista. Tarehe han disparat
alguna trefe contra el fill
mort , el qual ha resultat grellment feria
Parlant d'a quest fet, el g o vereador ha dit que ho lamentava
vivament i que havia dental, or:free severes perquè fosein
I inguts ele autere d'aquesta liar:tara agreesue. precisarnent en el
mernent que la vaga podia con
a.
-.,'dorselt
Quan anaven en dirercie a
:ervilla l'alcalde i un regidor de
Villanueva de las Minas, uns deseo neguts araagals a la carretela
:san fet una deeeärrega. Hi han
acudit forces de 14 gtleedia civil.
que han estat tarehe tirotejades
`eel grog. El regidor ha resultat
epb una ferida en un bree i un
g uardia ame' una (celda per un
rehet de bala. No s'ha pi aettcal
aap detencid.
Madrid. 11. — Les noticies faeilitadoe a Governacie ecueen la
duele total snInció del eonfliett
del eamp a toles les procineiee
d'Espanya.

PI/ direeeia a lee Balears, per tal
de presenciar la destilada de les
forres rincels.
Palma de Mallorca. 11. —
primera hora d'aqueet metí ha
arriba! el "Sebaetien Elcanoe.
ame, els minietree i invilats. En
desembarrar ele ministres de la
edierra . Justiria i Marina, han
estat rebele per lee autotital e,
les gimes els han remplimentat.
A un quart d'onze del metí ha
ancorat el "Jaime 1", que ha
estat ea ludat amb salves.
Han saludat el senyor Alcalä
Zamora les auterif ale !orate, les
miele ti hen renal la benvinguda
en nom de la eintat. El públic
'havia estacional al mahl
que
aplaudit xardereearnen el senyec Alca l à Znmera. A des quarta
inc rerepd'onze ha tingut loe
cie a bord del cuiraseat. A- 01Linua cid el Cap de l'Estat i el
seu seguici han passat al - Sebestiän Eleane", que ha salpat
cap a alta mar, per tal de presenrier la desfilada dele veixelle
de guerra. El transatlàntic s'ha
collocat entre les dues puntee
de la badia. o sia entre el Gap
Enderrocat i la fertalesa de Sara
Carlee.
Al cap de p u ra minnts d'hoyer
nriihat el "Sebastian Elcano se ha celebrat la destetada, la
qual ha tingut Iluc pel següent
ordre:
Primera linia. alinearle d'est
a eest: Altura del Yac de Palma.
a 300 metres de distància: submarine de la serie C i els "B-5"
i "B-6". La separació entre els
vaixells era de 250 metres. Segona linia. a '350 metres de el
primera. Deetruelors "Lepanto".
"José Luis Diez" i "Churruea".
La separada entre els vaixelle
era de 350 metres. Tercera link.
a 450 metres de l'anterior: Creuer "República" i destructors
-Almirante Eerrändiz e , "Atente
Ganarlo", "Sänchez Barcatztegur "Alzaga". Distemia entt e
els vaixells, 350 metres. Quirl
Unta, a (500 metres de la tercera: Cuirassat "Jaime I - i ele
ereners "Miguel de Cervantes',
"Libertad" i -Almirante Cervera". Distància entre els vaixell
600 metres.
Tumbe arrenglerat ele
hidroacions de l'Aeronàutica Naval, La ton/latió dele vaixelle
la tancaven els auxiliare "Kenguro". "Dédalo" i "Cíclope-.
La desfilada ha resultat brillantessime i ha eslat molt
giada pel President de la República i el ministre de Marina.
Acabat lacte, el. senvur Alcalà
Zamora ella dirige', a. Valencia.
arnb els ministres de Marina i
Guerra.

Un tren atropella un
autömnibus i causa
22 morts 114 ferits
Leen, ir. — A la una de la matinada
el corren Gijon - Madrid ha envestit. al
quilärnetre 34 (terme de Valdesain)t
la Lnia Gijon - Leen, un autoamnibus
de viatgers
La maada ha estat formidable. .A la
sortida del pas a nivell In ha un satt dicte de gran aleäria. FI tren ha partit t er la meitat l'autoóninibus i ha arressegat tata de les narrt mes de loe
metres, i l'ha deixacia a la meitat de
l'aqiirauete en aturar-se el tren.
El maquinista, encara que ha frenat
anal gran energia. ne ha pogut evitar
la catastrefe. Eh orimers moments han
estar de gran confusi6 i panic. L'escena ha estat horrible. Els nombresos
tevit no cessaven de cridar &manan(
auxili, que es barrejaven amb els de
dolor i tiene dels viatgers del tren
cerreu. Aviar s'ha poeta apreciar !a
magnitud de la catástrofe. A la via han
quedat divuit cadevers . Alguns pássatgers del cotxe han caigut al riu, que
porta gran quantitat daigua a causa
de les darreres tempestats. Seguidament
s'ha prestat auxili als ferits. Han estat
recellits divui de caricter g reta, alela
quals han innert guatee aquesta tarda.
S'han demanat socorras a Leen, on han
estar trasIladats diversos deis ferits, els
quais han quedat hospitalitzats a la carata!.
begons rancies particulars sembla
en l'autobús viatjaven cinquanta persones de Gijón que liasen anat a
Sahagún per tal d'inaugurar un ce'
Iler comprar per un propietari de Gijón. Tambo viatjaven en l'autchús
matrimoni que. desitjant traslladar-se
a Gijón, no Savia trobat altre mitjà
de transport que viatjar en resistentat autobús, per la qual cosa havien
sollicitat el corresponent pernio per
pujar al cotxe. La dona queda mona
a lacte. i el marit, que resulta amb
les carnes trencades, morí poc despres. En produir-se la topada s'incendia el motor de l'atomóbil. Papidament Si a:udiren ele empleats del
tren, que sofocaren el inc i impediren
que ce crernessin tres cadavers que
Sacien quedas sota del cotxe. El jutjat acudí al lloc del succés per tal de
practicar les primeres diligencies.
S'ignoren, uns ara, les causes de la
topada, encara que sembla deduir-se
que l'accident és edgut a una imprudencia del xofer de l'autobús.
León, ii. — Es coneixen els noms
de les victimes de la topada ocorreguda a Pala de Cedrán. Sen els seguents:
Han resultat morts: Epi j ani Palacios, Rossend Mori, Salusti Canario.
Josep García Moren, Joaquim Co'
cayo, Josep Díaz, Pau Cordero, Manuel Díaz, Angel Hevis i Angel Sanmartín Herrer o, corresponsal del
"Diario de Ledo -. També han reaultat morts Angel Salmartin i Carme
Pelàez, casats feia poc temps a Santa
Lucia. Arubdds eren molt conegut,
a I comarca per les seres aficione
literäries: Angel era corresponsal del
"Diario de León". Aquest mati han
mort a l • Hospital Joan V:Ilaverde.

diputat socialista
senyor Lozano ha estat posad en Iiihertat
El

Madrid, II. — Diumenge al
mal( fau posat en Ilibertat el
diputat senyor Lozano, per acord
de lis Sala segona del Tribunal
Suprein que emiten en el sumare
El senyor Lozano abandona le
Presó C.ellular a la 125 de la
tarda.

zS'AJORNARA LA QÜESTIÓ DEL
SUPLICATORI?
Es diu que deniä la ComieeM
de seplicaloris s'ocuparä del cas
dei diputat socialista senyer Lozana, pene aquest encara no ha
retal relea
In membre de la dita Comiese'',
amb el qual hem parlat aquesta
tarda, ha aventurat la possihiCa l:Mol de multes litat que s'ajorni aquesta qüestió
fins despr és de les vacances parMadrid, 11. — A la Direeció lamenteries.
(lieneral de Seguretat han faciDILIGÈNCIES JUDICIALS
Wat una nota dient que amb
El jutge que instrueix el suinatiu deis accidente ocorreguts
aquest dies, i de conformitat man per treballa d'armes en un
amb Partirle 47 de ii Llri d'Or- :solar del carrer de Sau Enrique,
dre Públic, han eetat 'cuneta. centinua ele seus f rebulle. L'are
ettib 10.000 pessetes el senyors rendatari del solar , Mariat MarJuli Ruiz ele Alda, Antoni An- res, ha declarat pie fa un parell
ealdo, Ramir Ledesma Ramos i de mesas va Murar la seva ceReinion Fernandez Cuesta. Alai dula a Mariä FalrOn Lozano
!milete' s'ha mullal, amb 5.00ü perque verifiques el contracte
pessetes el president de la So- d'arrendament. Aquest va fer el
cietat Salut i Cultura i el pre- centrarte a nem de Marcos. S^
sident de l'Agrupació socialista sap que Falcón es secretari
inadrilenya, amb 10.000 pesse- la Societat de Transporte afeef•
tes el serevor Ricard Zabalza, se- a la r. G. T., i es creu que ha
cretari de la Federació de Tre- passat la frontera.
hallador; de la Terra.
Per publicar la neticia de la
mort del guärdia que mimes rede
sulte ferit el detone passat, amb
motiu del succés del carrer
el
San Bernardo, la Direcció de SeMadrid. 11. — El senyor Raguretat ha multat amb 10.000 mon Viguri ha adreçat una altra
pessetes els periódica "A 13 C"
,airta a la Comiseid parlamen-El Sol".
täria investigadora dele afers
Il ranvi d'orrOS per moresc.
UN COMENTARI
En aquesta carta demana éssee
Si periòdic -La Vez - s'ocupe eseoltat per la Cornissió com
de les multes que el Govern està mes avial millor, no selament
imposant aquests dies als perie- per a declarar sobre els fels dedies, diu que si aixte segueix l-enmiele en la seca darrera caraixf la prensa eixtigarä el deficit ie. sine sobre els que després
pressupoetati amb les seves ar- n raquella carta han ororregul, i
en els piale el siepant ha aprequee.
eiat delirtee de prevaricacie en
rerjudici del Tresor, prolongarle de periers l menyseapte de la
L'EXPORTACIÓ DE PATA- serielat d'un Sane oficial i abaneentiment del eervei en perjudici
TES A 1UGOSLAVIA
he persones i entitats.

L'escandalós afer
rarrós i
moresc

Madrid. e. — El Ministeri de Negocio Estrangers de lugoslavia ha
participat a la Legació del nostre
país que Espanya figura en la nova
ordre del Ministeri d'Agricultura, en
la qual s'enumeren els pais.os que poden exportar patates a lugoslavia. Espanya, dones, podrá seguir exportant
patates al cht pais.

Totes les notes pregades
han d'ésser trameses en
2atala i abans de les nou
del vespre, a la Redacció:
Corts Catalanes, 589, 1.*
Les d'esports, a Barbarà, 11

Sempre capdavanters
en la industria del cautxú

firesteyee44 1»e»

Es crea un cos militar a lfni
Madrid, 11. — S'ha publieat
següent ordre de la Presideneia
ereant el Batalle, de Tiradora
d'HM.
Din així:
"Articulo 1 , 0 — Como guarnlcieni propia del territorio de enberania española de Ifni, se crea
un Cuerpo militar que se denominará "Batallón de Tiradores
de linee.
Art. 2.* — Esta unidad depen,
derá de la Presidencia del Consejo de Ministros y los gastas
que su eóelenimiento impliquen
afectarán a loe presupuestos
cuya redacción e, desarrollo correependen a dicho departamento
territorial.
Art. 3.° ---- Queda autorizado el
president del consejo de ministras para, a base (le las fuerzas
expedicionarias, desarrollar la
erganizacidn de dicha unidad y
fijar sus plantillas y devengos,
alendiende al n leterininar beles
a las circunstancias especiales
v de eeniejanza con (eres territorios del atriea Oecidental e spti fsola que c oncurran en el pais
en que aqu e lld residiera."

de
i Manuel Alvarez, de
Gijón.
Encara resten alguno cadàver per
identificar. A Len han estat hospitalitzat e, a mes, ferit gravíssims, els
aegiients: Josep Garcia Rodríguez,
Aquilli Alvarez, Segon Vergara i
ha Sáez. També es traben a l'Hospital dos ferits que no lean pogut
declarar, a causa del seu estar gravissim.
Si bé primerament es creia que la
causa de la catástrofe es degué als
ercursionistes, els quals es deia que
}tarjen trencat la cadena que matraca
el pas a nivell. sembla que sala comprovat que no presenta cap seneal de
violencia, la qual cosa pot demostral
que no havia estat posada. El jutjat
continua els seus trehalls per tal d'aclarir el fet. La noticia de laaccident
ha produit molla sensacid en aquel
ti capital i a Gijó n, d'on eren natoralo la majoria de les víctimes.

Otereix als automobilistes les seves naves

Camares d'aire amb vàlvula de goma
per a automòbils de turism als mateixos preus que les comares amb

vblvula de metall.

Väivula cónica de
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Madrid, 11. — El periediel
-Luz - insereix una carta d'un'
destacat prepagandieta de la
C. E. D. A., de Mälaga, anemenet
apile Borren. adreçada al ermyer
Gil Robles. El senyor Borren ditil
en la seva carta que PS (lene del
balas de le C. E. D. A. a censegilenria de la visita reeentment
realitzada a Aliene de N'eh`, pel
senyor Valiente. Ne ehstent, din
que esderä sempre al costal d'aquelle que defensin el regim republieh dins els principie religiosos I seeials de la C. E. D. A.

en les

¡tintures.
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L'excursionisme madrileny pren
caräcters de tragedia
D'una topada entre feixistes i antifeixistes
resulten un mort i tres ferits
Un auto, que hom diu pertanyent a l'ex-comte
d'Altamira, agredex un grup d'excursionistes
i causa qua'ze ferits
Entre els detingutz hi ha un fill de Primo
de Rivera
Madrid, 11. — Ahir, diumenge , als
volts de les dotze, entre els diverscs
grupa d'excursionistes de diverses tendencies ¡Alitiques, que es trobaven al
mont del Pardo, 1loe eeneg ut per Valdemarina, htj havia nombrosos individua
pertam.ents a una societat esportiva,
vestint pantalons Manes i camisa vermella. D'aquest grup es destace un im
individu, i dirigint-se a un sehjecte que
figurara en un altre grup, compost tie
sis o set joves, Ii pregunta si eren anarquistes.
—\saltres—respongué l'interpellatsom feixistes.
A aquesta resposta els camises vermelles es llagaren sobre llurs antagonistes, i seguidament sone un tret i
seguiren dieres. Els agressors empraren en l'escomesa, ultra armes de foc,
garrots, porres i peches. La gent corria en totes direccions follament. A retro quedaren estesos quatre individus.
Hi acudí la guardia civil del lioc mis
proper i els concluí a un establirnent,
Oit foren assistits pel metge del Pardo,
senyor alediavilla. La gaärdia civil
practica vuit detencions. El primer ea
deia Joan Cuellar, de tS anys. estudian!,
i fal de l'inspector del mateix notn.
Els ferits que reberen assisténcia a
:a casa de socors es diuen Cesta Castre, de pronòstic reservat; Manuel
Redondo Louza, domiciliar a Preciados.
11, i Manuel Roída Vallejo, domicilie
a Cecilio Peruchic,, 9, que presentara feriales de pronòstic grey,
Les primeres diligencies hagué de
realitzar-les el tinent de la guardia ciri
del Ilcc d'Aravaca, senyor González
Gómez, el qual s'incauta de diversos
°hiedes i documents pertanyents al grup
feixista. Entre els objectes recollits figuren diversos morrals, garrota i porres, diversos documents, targetes de la
Facultar de Ciències i una cédula a
nom de Miguel Primo de Rivera, que
figura entre els detinguts. Aquest
declarar que en la baralla va perdre el
seu morra, i que en trobar-lo Ii havia
desaparegut una cartera contenint diversos bitllets de bine. La guärdia eivit també s'incauta d'una pistola ami)
sis carregadors acuse disparar i algunes
armes blanques.
El tinent de la guärdia cii it senyor
Gonzalez Gómez feo lliurament de
les diligencies al jutjat del Pardo, el
qual acudí al lloc del succés. El jutge senyor Víctor Hernindez de Deza, després de realitzar una inspecció ocular al lloc on es produi l'agressió, ordena' l'aixecarnent del cadáver i la seva conducció al dipòsit
del lardo. Al dit dipòsit es presentã
l'inspector de vigilancia senyor Cuéllar, el qual, visiblement afectar, reconegué i identifica el cadáver del
seu
La policia ha continuat les seres
recerques en el dia d'avui, relacionades amb els successos ocorreguts al
Pardo, ahir al migdia. la guardia civil del Pardo ja tenia coneixement que
per aquella voltants. amb el pretext
de realitzar exeursions, es reunien ele_
Innata extremistes. Ja dissabte es
practica la detenció d'un individu portugués, sobre el qual requeien so c ioes d'estar en contacte amb elements
extremistes.
Quan es produi la topada hi acudí
immediatament la guardia civil, perb
com sigui que el Pardo compra amb
escasses force. uuu Noneren ir( altra
casa que recollir el mart , els ferits
i practicar alguna detenci.
Davant del jutjat ha prestat declaracid el senvor Miquel Primo de Rivera, detingut amb mono del dit soeces. Ha declarar que quan ocorregué
el fet passava per aquel! Ilec en autoi alarmat pela trets detingué el
cot tce i acudí corrent al !loe cm s'havia produit la baralla. A la carretera
írnt on perdi, segurament, la motxilla que portara i la cartera que més
tarda troba la guardia civil. E l s guardies han detingut un individu que en
els primera moments ha dit anornenar-se Antoni García i que ha estat
a :usat de colpejar un dels contendents que hacia caigut a terra.
A la Cornissaria l'individu en qüestió Ita dit anomenar-se laume Marcelino
ahique, d'eta; pintor. Ha tlit uue aná,
amb lis sera dona i tres fiiit al Pardo. a
easser el dia al camp. Presencia els suri esos i la seva dona caleue en basca.
Una de les net/os fea arrollaada. i ell
alerhdres intenta protegir-la, per a la
qual cesa va amenacur els contendents.
Per les contradiccions en que ha ineerregut, ha estai posat a la diepoicie
del jutjat.

el cotxe ha rearmar a tona velocitat >el

carrer del Cardenal Cisneros, 1130c desares salan perdut de vista dels seus perteguiclors. Quant als qui han acudir en
auxili deis ferits, shan apressit a darlos a la casa de socars del districte de
Chamberi. situada al mateix carrer ¿'Eley Gonzalo. i a peques passes d'oli s'ha
desenrotllat el saznant fet. Al benefie
estahliment es trnbaren. casualment, sis
merges, ele nuela ahan apressat a assistir
els qui no han tardan en arribar en braco; d'algtms transeunte. Els terna ven
quatre: dos d'ells. greus: un de gravíssim i u n altre de pronästic heu. Entre
els ferits hi ha dues noies, la majar de
lOS quals té 20 ami.
Aquesta es deia Joana Rico Hernández, i és de proiessie modista. Preseatava una ferida penetrant d'arma de
senseorifici - de sortida, a la regia,
lumbar dreta, i una abra al costat eam'erre. Sobre el pronestic d'aquesta
noia existeixen fundes temers que la
primera d'aquelles bales li hagi interese
sat la medulla, en el qual cas el pronOstic és summament gree. Angel Rica
Hernández, gerrree de l'anterior, de 25
anys, assistit d'una ferida d'arma
de foc a la cuixa (beta, amb, orieci
d'entrada a la cara externa i surtida
per la interna. i una abra ferida a ja
regid ghitea dreta. Pronòstic, greu. El
ferit mes greu i que inspira mes seriosos temors és Lluis Rico Hernández,
gema dels anteriorment citats, de 2E
anys, Solter Com els seus germ.ans, i
amb el mateix domicili d'eles. Presea.
tara una ferida d'arma de ice a la regits superior esquerra del tórax, acose
orifici de sortida; una altra a la regid
glútea del mateix costar: una altra al
terç superior de la cara externa de la
canta esquerra, amb orifici de sortida
per la interna; una altra al tete mitja
de la cu ya esquerra, i diverses erosions
Denles, sofria un intens shok traumatic. El seu estat oa qualificat de g.avissint. Ama, tota mena de .Precausinas
Ra traslladat a l'Equip- Quirrgic del
Centre, en , després d'assistit, qued.i
hospitalitzat junt amb ets seus germana
També robé assisencia facultativa a
la dita casa de socors la noia
Arroyo González, de 16 anys, soltera,
d'ofici modista- Aquesta T'oía presentava una ferida contusa d'arma de irre
a la regid lumbar esquerra. de pronòstic lleu. Aquesta ncia acabava de teparar-se del seo promès i es dirigia a
ca5a seca pel carrer d'Eles' Ganzalo
quan quan fou ferida per una de les
bales.
Els primers en assabentar-se de rocorregut, per la proximitat de Unas dar
micilis al lloc del suc cés, jarca da Pa
-resdlvictm.Aaequsücceia, es presentaren a la casa dc socors, on es desenrotllaren les enternidores escenes que es de sopesar.
Segons ha manifestat un dels testimonia, sentida que entre els ocupasta de l'auto hi iigurava una dona,
que també feia ice contra els del
grup. Segons la versi6 oficial, el coay e es tira sobre algun dels excursiodstes, i el grup prorrompé arnb insult contra el ao jen i els ocupante.
De l'interior del vehicle partiren Ravors alguno treta, segons uns antb
pistoles ametralladores, i segons altres amb pistoles corrents,
ES DIU QUE L'AUTO AGRESSOR PERTANY A L'EX-COMTE
D'ALTAMIRA
La policia han continuat treballant
per tal de detenir els autors del suc..
ces del carrer de Eloy Gonzalo. Al
lloc on ocerregue l'agressió s'han trohat set càpsules de pistola del calibre 767, la qual cosa ja pensar que
des de l'automòbil no es disparà anda
metralladora, com en els primero me.
ments es digné, sitió amb pistoles de
tipus corrent.
Els ferits greus segueixen en el
mateix estat, Un dels ferits pertany
a la Joventut socialista, on servible
que Os element destacat. S'ha dit que
aquest succes té relaci6 amb el que
ocorregué alin al mati al Pardo Sita
arribar a afirmar, sense que aquest
extrent hagi pogut rarer comprovat,
que els que es trobaven a l'automähil seguien els del grup per agredirles, per creure'ls autors de l'agressie
de què ioren objete els ieixistes al
Pardo. Es din tainhe que la !sobria
ha detingut rex-conite d'Altanera, al
grial se supo s a propietari de l'automehil des d'on es ieren els dispare.

CLAUSURA DELS CENTRES
FEIXISTES
de l'autoritat, sala oeleordre
Per
U'N AUTOMÒBIL OCUPAT PER
ii la clausura de tots els centres irFEIXISTES DISPARA CONTRA vistes
de Madrid.
UNS EXCURSIONISTES
UN ALTRE INCIDENT
Cap allá a les deu de la MI, quan ternaven de la Serra i es dirigien a Ilurs
Avui
dena comete la premia d'un
domicilio uns joves excureionistes, uns
deseeneguts que ocupaven oir cotxe par- altre jet acorregut dilluns a la 11/3tinada a Madrid. bit nembres grup
i icular, han disparat sobre el Rcue
eistedes, i después han desaparegut ve- dexcursionistes ternava del r a tu p
loement en el vehicle. El fet ha ocerre- vantant. En arribar a la placa de
gut al tarrer d'Eles' Genzalo, cantonada Nicelau Sahneren els sorti al pas una
amb el del Cardenal Cisneros. Donada pancha de guàrdies de seguretat, la
la rapielesa ami) qué s'ha desenrotllat el 'qua] manifesta als del grup que hafet, ningú no sala pogut ademar del que vien d'ahstenir-se de maniíestar-se
ecarria, fins que eta crits del% ferits que de cantar. F.5 excursionistes chi neeran a terra ha ton reaccionar tots el' garen ¡ intentareis agredir els guir-.
testimenis del fct, signas dels (piale sama dies, pel qual motiu aquests hagueren
delirat a perseguir l'ama mentre que de donar una carrega. S'ahitaren al
'Mies senil *tamal a recollir les sic' grup lela manifestants tau altre formar per uns zoo jures que venia pel
limes de l'agressid.
Res no han pogut fer els primera, car carrer dele ,Estudis. Tots junta Icx
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emprengueren contra eis guàrdies,
quals s'ajuntaren altres companys
i els del grup fugiren davant una
violenta anega de la torça pública.
Resulta greumcnt ferit d'un cop
d'ampolla al cap el guárdat Euri,t
Ibiitz. A terra quedaren abandonats
nombrosos objectes. També quedaren abandonats alguns iniants, que
foren recollits pels guárdies. els quals
han estat Ilturats avui als seus (amiliare. lambe pels voltants de la Pre- Dos
só Model els guàrdies de segureta:
hagueren dc dissoldre na grup d'excursionistes que cantav La Inter-

El fall del Tribunal de Garanties
sobre la competencia del Parlament de Catalunya

als

nacional".

EL MINISTRE DE GOVERNACIO DICTA ORDRES PER ALS

EXCURSIONISTES
El nunistre de tdovernació, en reta:: al ungdia eis periodistes, els ha
uonat compre d una circular que diriceia al director general de seguretat
1 a l'inspector general de la guard:a
c.vil, e5 puma Ines essencials de la
qual són: La reiterado de les mamtestacions que amo el prctext de so rtides de camp o exercicis de gimnasia
se celebren ais voltants de Madrid, le,
quas de vegades constaucuen actes
politics Ilie5 disimulats 1
que
algunes vegades degeneren en L'aralies que han produt algunes victimes,
ha obligat aquest Ministeri a donar
ordres per a tallar el mal. A atiest
efecte la V. E. se servicä obseruar les

zegüents instruccions:
Primera. — Es tindrà en
agents a les seves ordres deconsptepels
tots els
grups que excedelxin del concepte current de la fannlia, portal unilorme, ensenyes o banderins, i constituen Sur¿nació de qualsevol naturalesa, encara
y ne tinguin CUI11 a pretest exercicis
gimnàstics que constitueisin manifestació als efectes dels anides 10 i ti de
la hei d'Ordre Públic, 1 slaura
de procedir en conseqüència amb tal; preceptes.

Segona. Quan eis manifestants pertanyin a societats, sigui qualsevol la seca denominació i finalitat, s'atendran ai
4lisposat a l'anide 12, en relació amb
sil que re g ula el període de prevenció i
alarma en la hei d'Ordre Públie
Tercera. — V. E. disaosara que a la
aortida de Madrid es procedeixi amb tot
rigor, espceialment els dies festius, a
l'escorcoil de totes les persones que sur-

tin, adhuc de les que ocupin vehicles de
tota mena.
Després el ministre ha dit que esperava que les persones que no es vidgama situar en el terreny de Iluites disculparan les ni olesties que aquestes mesures els puguin ocasionar, puix que
considera en deure de tots auxiliar l'autoritat per tal d'evitar que es reprodueisin jets co n els d'aína També sha
aolgut el senyor Salazar Alonso que en

anuestes nunifessaciens bi figuressin
tleMes nens. la qual cosa fa que els
,aeresso, que es produeixen siguin mes
lamentables.

kih• cans alarepu t
eantins en veilla
Alacant, II. — buir s'observa
ds!rt movimenl entre significat

tlements republicans , els quals
mm -varen absoluta reserva sobre
inquietud. En
diversos autontóbils,
elements republicana es trasliadaren al eamp d'aviaría de la

tds inotius de Ilur

linia Latecoere.
El governador manifeslit

havia ribserval aquesta
htd t que havia adopta( premiorions. Sha dit que a l'aerZulrom
s'esperava l'arribada d'una significada personalitat relacionada
amb la política espanyola.
Cemtinsten les preeaueions.

vots partieulars en defensa deis drets
Je Catalunya

Madrid,
— El vot particular a la derecho positivo de la República.
re,olució del Tribunal de Garanties
El articulo 4O de la aonstitueión,
re a Miestisi d'incompetencia eutaula- en su parraio segundo, se refiere prela pel Govern de la Republica contra ia
cisamente a la legislación social de :a
leneralstat de L'atalanta amb motin de Rernihrca y establece que dicha lela hei dc Contractes de Conreu del Par- tr:slación regulará los casos de selanient L'aula cle 12 d'abril de 1934:
guro de entermAad, accidentes, paro
d Los que suscriben, Yucales del *fri- forzoso, vejez, invalidtz y timarte, el
!tunal de Garantías Constitucionales, dis- trabajo de las mujeres y de los jotrepan tic la resolución aprobada por ve sec, y estada: mente la proteccind
inavoria riel pleno de este Tribunal er) a la maternidad, la jornada de trabacuanto a la comptneneia del Parlannen- jo y el salario mínimo y familiar, la- (leneralitat.
to de Cataluña en la materia que se ca- vacaciones anuales reniuneradas,

SUP ERBALON

perfecta .'Seluretat completa

MADRID

Tercer. — Tracia de la competenque la Gencralitat ha tingut per
dictar la Llei, i diu que es tracta
d'una legislació política agraria, i a
aquest fi alludeix la tramitació que
en aluest aspecte han segun tote els
pulsos d'Europa en la postguerra.
A continuació exposa les bases ele
qué parla el número cine de la Costetitució. (me es retereixen a l'agrícola
i no a ragrari, a la manera i técnica
del conreu, no a rordenaeió juridica
de la propietat, al que han realitzat
els enginyers i no al que afecte a jutges i juristes.
Tampoc to trobo inconvenent per
a la competencia de la Generalitat la
reforma graria del 32, perque 5i be la
base segona s'estén a tot el territori
de la República. com que no ha estat
dictada, no pol parlar-se de conflictes
en apesta materia de l'Estat i 13
Generalitat, entent-se. a me s , que la
dita Ilei no es co ll stitucional. i per
tant no hi ha moho per a establir
competencia; Coste finalment que si
In ha conflicte podria resoidrel el
Tribunal de Garanties.
A consediancia de ço expcsat es
diu que la 1.1d de Conreus no atempta la Reforma Agraria, sitió que, al
contrari, s'inspira en aquestes bases.
Quart: Par:a dels registres establerts per la Generalitat, i tamlie del
que afecta a la legislació hipotecaria.
,Sostd que la regir; autónoma pot
crear drets inscrivibles, assenyalant5e el número ro de l'article 42 de la
Llei hipotecaria. que permet anotació preventiva disposada per Ilei especial. Nomes podria parlar-se dinvasió a les esferes de rEstat si es
dugatés al registre un dret que segons la seca naturalesa no llagues
d'entrar-hi. A més s'indica que el registre creat per la Generalitat no té
efecte sobre la propietat reservada
per rEstat. Finalitza amb la protesta que la Llei de Conreus no te -es
que impliqui una noca ordenació en
el registre i hipoteques en la part
reservada a rEstat.
Cinque.—Es tracia per últim de P a
cnt clar la possible confusió entre el-sar
dret d'aquisici6 de la Ilei de Contractes
de Conreu i el d'expropiació, amb el
núm u de l'a rt i cl e 15 de la Constitació, fundant-se en qué la paraula e x propiació ha cresser interpretada en el
seinit usual, sense donar-li massa transcendencia, que vindria a crebrantar la
unitat i subsistencia de les funcions que
es desenrotllen fora del dret d'expropiad/3. Es diu que erhaver portas aquest
concepte abans indicat seria ineficae
norma civil sobre usurpació, i igualment els preceptes del Codi Civil sobre
sembres, planters, etc.
Per tant, estirnem que aquesta paraula u concepte ha cresser entesa en el
semi t de la matra terminología juridica, i que Per tant no In Ina cap rae/ porqué la Ilei de Conreus se Ii dciii 1111
11-dele diferent a altres institucions (ras ¡ mercantils.
Sise.—Expressem que ádbuc e:1 el cas
de Basterrechea. G. G. Tartabuld An • de dubte els homes que firmem aquest
yot particular estitnem que el Tribunal
tara Marta Shert.
ha trinelinar-se pel respecte envers l'auEL VOT PARTICULAR
tonomia, per ésser aquest l'esper it de
la Constitució de la República, sense
DEL SENYOR ALBORNOZ
membres del Tribunal de Ga- oblidar-se tampce ¿Inc Catalunya tingue
rantes que suliscriuen, lamentant dis- sempre el seu drei foral, els seus usos
sentir del semblar de la majoria. for- i els seus costunis.
Cont a consequencia de l'exposat conmulen vot particular en el segiients
sideren] que la Generalitat de Catahtnya
t entes:
isa
actuat dintre de les seves facultats
Primer: Segons rarticle 11 de la
llei de 15 de setembre de 1932, de ed dictar la llei de Contractes de Contota cegada que aquesta regula el,
l'Estatal de Catalunya, correspon a la
Generaiitat la legislaciO en materia contractes que són objectes della tia,
civil, salvara el que disposa el núme- ple„iix,eansamb tots cls etectes civils corresro t de l'anide 15 de la Constitució.
.
Firmen aquest vot els senyors AlPer aixó es creu que Catalunya pot
legislar sobre contractes de conreuu. i bornoz, Gerardo Abad Conde, Fernanquant a la regulació de contrastes do Gasset, Salvador Ilinguijón,
d'arreudament, són quelcom tipitu- miel Alba, Basillo Alvarez, Antoni M.
nant t le carácter foral, com la rabas- Sheet, Francisco Basterrechea, Lui
sa marta.
Maffioti, Guihlem González Taltabull.
Efectivament, el número t de rarfide 15 de la Constitució reserva a VALENCIANS QUE VICTOREl'Estar les obligacions contractuals,
GEN CATALUNYA
perti Crell sine ell la llei de comens
el de menys és el contractdat, perque
Valencia, ] u. — Al Tcatre Apolló
Inés que res tendeix a regular la si- se celebra 055 acte organitzat pe rEstuacidi jurídica dele conreadors. Aques- guerra Republicana, i en el qual feu
ta Ilei es diu que crea dret que 110 té (is de la paraula el sensor
• itin carácter contractual, per no ori- Domingo. Parla extensament de la
ginar-lo el consentiment. A ices, la política seguida per les esquerres reIlei ordena respectar la propietat
publicanes i els socialistes en el Pola terra i el foment del, productors, der, i la compara ami, la que es reala qual cosa es essencialment de Dret litza actualment, mostrant-se partidacivil.
ri que continui 'esmeril de la revoluEn realitat, s'afirma que la Llei de- ció, que ha quedat ara trencat.
batuda regula fonamentalment obliS'Isa ocupas del fall dictat pej Tribugacions i drets que tener/ el se n origen en la mateixa Bel, cense que la nal de Garanties Constituid/ mate un rereserva de la Constitució a favor de lació ainh la Llei de Contractes de Conl'Estar s'oposi al fet per la Ge ni erali- reus de Catalum.a, i ha clit que es len
tat. la casal no ha realitzat altra cosa rraquest plet qüestió política. ¡ fixantsolament cn l'aspecte Ponle sita die que exercir la seca potestat privativa
tal cl fall, que podrá portar fatals conregular els seus contractes civils.
semiencies.
lia afegit que Catahmva saEl que s'ha de determinar és si es
vulneren preceptes tole siguin base brá defensar el n seus drets. (Se senten
sisones a Catalusivo.)
ml ohligacions contractual-, segons !a
1 fa trartat tatnhc, de la Reforma
legislació de l'Estas. Consideren cis
A
g raria. i es mostea partidari (me sa firmaras del vot particular que no hi
ha tal vulneració. La sera intenció nnliruui i ha defrnsat la seva
juridit a no pot esser la del nostre eestió a l daV a 111 del ministeri d'Agricito: penan Codi Civil, laredat del de cultura.
lla estat molt aplauda.
Napoleó, i si ha de Sentir-se cii compte la ConstituriO de la República,
és el Tribunal de Garanties el cridat
precisainent a /llantería l'espera colisa
titticiedul enfront de vells preceptes No podem publicar les notes
legals, taró denles se sosté que les
obligaciong contractuals no són les pregades que no vinguin es •
Codi Civil.
S'e s tén el vot en consideracions ant- entes en català i amb un
die s . respecte abs corrent5 universals
.ee i:an tranfca-mat cl sentir indie: iribre o signatura coneguda

lifica como procesal y fundamenta su condición de los obreros españoles ea
discrepancia en /as siguientes conside- el extranjero, la institución de cooperativas, la relación ecomquico-jurídica
raciones:
Primera: Las Juntas arbitrales crea- de los factores que integren la prodas po rla ley impugnarla, en su ca p i- ducción, la participas. ión de los obreuno u, son meros organismos de la ad. ros est la dirección, la adininistraciúa
Ininistración pública de carácter pari- v las beneficios de las empresas y
tario, establecidas en virtud de la com- todo cuanto afecte a la defensa del
petencia de la Generalidad de Cataluira trabajador, todo lo cual precisa el alen materia de política y acción social cance del termino "legislación SOCi,1/ca el sentido de que esta es por antoagraria.
El articule) u del Estatuto de Cata- nomasia, en la terminologia de la proluña dice: "Corresponderá a la Gene- pia Constitución sic la República. In
ralidad de Cataluña la le,gislacidn ex- una se refiere a la q ue se lu
clusiva y la ejecución directa de bis Ilinmalld0 legislación obrera, quedando
funciones- siguientes: bl Los servicios al margen de esta la política y accuya legislación
farestales. agronómicos y pecuarios, sin- ción socialy agraria.
ejecución directa ha sido
dicatos y cooperativas agrícolas y polí- exclusiva
atribuida a Cataluña.
tica social y agraria, salvo lo dispuesE l articulo 47 de la propia Cons
to en el párrafo quinto del artículo 15 tituaión
determina la separación clara,
de la Constitución, y la reserva sobre establecida por el legislador, entre la
las leyes sociales consignadas en el nú- legislación social. propiamente dielia
mero 1 del mismo articulo.y la politica y acción social agraria_
El citado articulo 15 de la ConstituSegunda: Siendo amplia y sin reción en su apartado quinto reserva al servas la competencia de Cataluña cn
Estado la legislación de las bases inini- materia de politica y acción social
mas sobre montes, agricultura y gana- agraria, la creación de las mencionadería en cuanto afecten a la defensa de das Juntas arbitrales para entender en
!a riqueza y a !a coordinación de la eco- las cuestione que resulten de la apbnomía nacional, pudiendo correseonder zaei)'m o interpretación de la I.ey
a las reg iones autónomas, a virtud del contratos de Cultivos, es un acto
párrafo primero del mismo articulo, la ultimo del Parlamento de Cataluña,
ejecución de tales materias.
nt12 no excede del ambito legislativo
Es Pues evidente . Para /Ós que 5,115- que le atribu y en de consumo el Esc" ihen • (Me las bases al:mimas soDre talla n y la Constitución,
:nontes. a g ricultura y gananera se rePaz otra parte tales juntas arbitrales
fieren al servicio forestal, al a gronómi- tienen linutada su facultad de resoluco y pecuario en cuanto afecten a la ciOn. ea cuanto su laudo será siempre
defensa de la riqueza y a la coordina- apelable ante la jurisdicción ordinaria,
ción de la economía nacional. sin cine en su más alta representación, que es
pueda considerarse enmerendida en ella la sala competente por razda de .A mala tolitica y acción social a g raria: que teria del Tribunal de Casación de Caexiste una correspondemia técnica per- taluñ a . creado a virtud de lo dispuesto
fecta entre el c anceran montes y ser en el articulo ti del Estatuto.
-vicofrestal,guyvico
Tercera: Las cuestiones (11./e se deriagronni:co v ganarleria y servicio pe- ven de la afflicación de la Ley de Polos
lítica y acción sozial agraria en todos
cuario, siendo le, 5 servicios indicades
que desarrollan funcionalmente materias los paises que desde la post -guerra se
cuyas bases mínimas legislativas se re- han legislado sobre esta materia, sea o
no Estado inde pendiente. libre o meraserva ei Estado.
El número t del articulo 15 de la mente pueblo en régimen de autonomia,
artícu:o
12
han sido encomendadas a connsiores arConstitución, citarlo en el
del _Estatuto de Cataluña. apartado lit bitrales de carácter paritari rt . semejante
atribuye al Estado la legislación pe- a las creadas por la Ley de Cantralas
nal, social. mercantil y procesal, en de Cultivo (me se impugna. El mismo
cuanto a la legislación civil, la forma Estado español tiene creada flor c recerde matrinmmio, la ordenación de los tos de la Ley los jurados mixtos de la
registros de hipotecas, las bases de propiedad rústica cu yo carácter na sido
las obligaciones contractuales y 13 definido al adscribirlos al servato dc
..-,-..ga:ación del estatuto peronal, real política agraria, como todas las comiy formal para coordinar la aplicación sione, mixtas arbitrales que vienen dey resolver los conflictos entre las dis- pendiendo del Ministerio de .agricultura.
tintas legislaciones civiles de España.
NO esta impuesto este organismo de
1.a ejecución de las leyes sociales — carácter iudicial, ni siquiera ruede ahícontinuación
el
mismo
articuhuirsele el carácter social oue tiene en
dice a
lo—, será. inspeccionada Por el G o España su órgano en el Nlinisteno del
-biernodlaRpúcgrn- Trabajo, Sanidad Previsión, y unenos
tizar su estricto cumplimiento y el aún puede considerarse afectado por la
de los trabajos internacionales a cine reserva irte la Constitución establece
afecte la materia.
a favor del Estado en materia de i tgislaPara precisar el alcance de esta ej4n procesal.
reserva. entienden los suscritos que
Por todo lo que antecede los suscriprocede relacionarlos con otros tex- tos afirman la com petencia del Parlatos constitucionales, eludiendo toda mento de Cataluña. para crear las Jundefinición o interpretación doctrinal. tas arbitrales establecidas por la Ley
a la cual siem p re pueden oponerse de Contratos de Cultivos de 12 de abril
otros de i g ual autoridad, porque nada de 10,14.
determitta nIn Ina sido incorporado al
'Madrid. 5 de ¡urdo de io34. — Manuel Alba. Basilin Alvarez. Franciseo

NEU MATIC

Adherricia

dualista del dret en concepció social,
1 per a tustiticar-ho, assenyala <Idea
restas exemples.
Segon: El sentit social de la Lite
no es prou perquè sigui compresa
en la reserva de legislaciä social, que
es fa l'Estat per les segiients raons:
Perquè racreptació amplia de legislació socia) no té encara consistencia
arrelament perqué pugui ésser atribuida la dila legislació que regula
materia de dret civil; perque el para-eral segon de la regla primera de
rarticle 15 de la Constitució reflecta
una acepcin restringida en alludir a
realitat que comprenen r ámbit de la
legislació agraria, i per China perque
la materia que ha de regular la República en la seca legislació social de
l'article 4t) de la Constitució, es rekreis a la legislad", del treball. A més
ho prova d'una manera concloent el
id t que la Constitucid, en referir-se
a la legislació agraria, ho fa en rartiele 47. on per cert tracta de diversea materies präpiamente agraries,
que regulcn la Lid de Conreus de la

BARCELONA

eia

de

juny

de

1934

Catalunya respon a l'ofensiva
(Ve de la primera página)

—No hem adoptat cap acord —
ufué — Cas que les circunist.incies ho
aconsellessin, els prendria la annoria a
— 1 acte seguit entra a la
Presidencia.
-tot i la comprensible reserva del semor Companys, segons les nostres informas/u:11s, en aquesta reunió es van

prendre importants acords.
Senthla que hom va convenir en qué
ei, esmentats diputats es retiressin del
Parlament espanyol. al qual efecte seria redactat un manifest les linies genera', del f i nal Aren aprovacles. 1'a1/11:é
s'acceda que el manitest los redactas
rels senyors Sainalö, Tomás i Picea i
Rubió ¡ Turluri.

La sessió d'avui al Parlament Català
Avui, a les dotze del mati, es reunir
en Colad' Extraordinari el Govern de
ia Generalitat. En aquesta reunió, segons les nostres noticies, quedará enllestida la declaració que el Govern jara davant el Parlament Catall.
El Goteen fará la seca solemne entrada a la Cambra a dos quarts de sis.
I,a sessió comencará anda la lectura de
la hei de Contractes de Cometa a la
oual será afegit un artide addicional
rol es jar á constar que la Ilei que a
continuació será posada a renació té
efcctes retroactius, i s'hanirá d'aplicar
a partir del dia que va començar a re•
gir la ilei de Contractes de Conreu yotar ia pe', Parlamenta
Seguidament el scm or Companys
pi-e nunciará el discurs de declaracit5 del
Govern. A continuad.", será aprovada
per unanimitat la Ilei de Contractes de
C.1170,,

La grandiosa manifestad('
d'aquesta tarda
toles les entitats catalanistes, sense excepció. han convidat el puble de Latalutiya que es maniiesti davant del
t'a riament Català.

Les rnateixes entitats han recomanat
al C011/erg flUe tanqul les seres portes a
aquesta hora, a fi que els cintadans que
vulguin assistir-hi no es vegin privats
d'expressar la seva coniiatiga al Govern de Catalunya.

NOTES

DE LA MANIFESTACICI

lia estat feta pública la següent cri/la
LA CRIDA DE PALESTRA
- Palestra invita vas eis catalara, i en
particular els seas associats, a concórrer
dimarts, a les cinc de la tarda, a
la plaça de la lautadella, dauarit del
Pa:dame/e de Catalunya, per a donar al
ilustre Govern i als nostres diputats una
prova d'adhesió en aquests moments en
que sembla que es vol mimar la sobirania del postre Parlament.
Seran motu els establiments que en
aun/ella hora latearan les portes per tal
c*dassistir-In ¡ facilitar-ne raesistencia a

Iliirs dependents.

Palestra brinda aquesta patriótica
iniciativa als industrials i comerciares
tuts. per tal que pugui tothom (mi ho
desitgi concórrer a aquesta manifestad(*) de solidaritat amb el nustre Govena
Catalans: Avui, a les cinc nie la tarda,
te ts davant del rostre Parlament.**

ADHESIONS I OFERIMENTS

EL POBLE BASC ES AMB
CATALUNYA
,danbica celebrada
diumenge a Vitotaa, lia estat trames
aquest teleionema.
barcesona.
Lovern ue la Generalitat.
En aquesta moments transcendentaiissinis Ice a lataluns a, l'Assemblea
De resultes de l'e\

Nac i onal del Parta Nacionalista
reunida a Gasteiz, acorda per aciamacio
fer-vos ¿trinen que el poble basa resta
incondicionalment al comtat vostre per
a la deteraa de les aspiracions catalanes. Signat. El President, López diem

zábal.

LA JOVENTUT DE LA FALÇ

La Cumissió Permanent de La Faig
recomana a tots eis socis que atui, a
lea cinc de la tarda, lacia aute tic presencia al l'ar c de la Ciutadella, davant
del nostre Parlament, per tal de demostrar als dignes representants de Catarama que ens soliclaritzein amb Ilur actitud.

UNA AL.LOCUCIÖ DEL CADCI
lia estat ict pulan: el seguent manitest
- Avui el Parlament Catad — órgan
rector de la Ilustra vida autónoma —,
imitament, cum sn higa, amb el (dovern de -la Generalitat de Catalunya, e»
reunirá soleinnialment per a plantejarse a ell inateix — que és con' plantejar-hu clavara del poble — la gravetat
LI inoment actual, que de tan accerttuada COITI es podria menarmos a tots,
si no ho vigilessina a una realitat
sirvan ¡ de vergoma.
No es de tenwr, però, que ami succceixi, si tots aplegats, Gotera Parlamera i Poble. niantenim la coilesiO, mes
que uní, en aquests instaras necessària
atacat a funs contra les jacallot, — minses tacultats — que nula Ilei
votada per les Con, Constituents
l'Estat Espanyol ens concedeixen. El
Tribunal t le Garanties, que no pot /aterir-nos, per la fiania com esta constiplencs garanties trequanimitat i de
justicia pel que fa referencia a les nostres qüestions autonómiques, ha desestimar una hei nostra, aHegant una supo-aula incompetencia del Ilustre Parlamenta No cal prejutjar ni jutjar, Cli
ilIjIlejt ras, l'articulat ni resperit de la
I hei aindiada per aquell Tribunal. Es,
en aquesta ocasiä, per a salvar una
iiiiestiä de principis que no henil de conformar-nos, resignadamcnt, amb la

sentencia d'aquel l organisme de rEstat,
i, per tant, con] ja ve fent-se de tots
els sectors i de tob els indrets de
Patria, cal posar-se al costal del Govern ¡ del Parlament catalans. Aquest
nimuent (rassistincia a les nostres auto-

ritats, als nostres poders legals, aquest

abrandament nacional, no ha de decanare, i amb tota enteresa i amb plena fortitud, convé que iens arte de presencia
entorn del Palau on la Hei va néixer i
d'on ha de sortir la decisió.
Si la llei té qualitats, és a Cataltinya on hem de beneficiar-nos-en; si,
per contra, té deiectes, da a Catalunya
Oil hem de corregir-los. Es una (Pieslid de principis, com líen] dit anteriorment. I per a icr prevaler els
pi-Inci tas, la totalitat del poble catala
está i estará amatent.
Poble de Catalunya: F.I Centre
Autonomista de Depe ndents del Comen; i de la Indústria us crida a tots
per tal que el proper diniarts, a la
tarda, feos acte de presencia al Parc
de la Ciutadella, davant del nostre
Parlament. Si en tenir lloc roherta-

ra (raquest Parlament nostre, joiosament, el noble va sumar-se a l'alta
signiiicació de recobrament de les llibertals nacionals que tenia, ami) mes
ansiosament, ara guíe estan en
pernil, ha de concórrer-hi a fi gue l aotee: d'homes deliberaras nInie s'hi reunirá percebi de leus a prop el batec
de les multituds catalans que, en esperit, ja sala i Ii consta, que está disposa t a no abandonar-los i a seguir,
per tant, una actitud de gallarda i noble iEgnitat que uneixi tots els bornes,
fin, de la patria, antb els ante componen el Govern i el Ces Legislador
de la Catalanya riostra i ben nostra.

Ha arribat el moniert que el Comité Executiu va preveure i que =tina
l'acord de coHaborar en el Govern de
la Generalitat. Sabient que el carácter
liberal del poble catalä nt podria conj'imitar ami) renvilida política espanyala i que qualsevol acte de sobirania
rase es realitzés toparla amb el sentit
imperialista del poder central i dele
partits de la reacció del centre. L'hora
es arribada, i en la lluita que fatalment Inadarribar la Unió Socialista de
Catalunya está en un lloc d'honor 1 r_capta el dret d'estar ali Ild.cs de

jor

perill."

LA UNIÓ. GENERAL DE TREBALLADORS LA FEDERACIe
SOCIALISTA CATALANA (P. S.
O. E.) I LA FEDERACIÓ CATALANA DE JOVENTUTS SOCIALISTES, DAVANT EL MOZIENT
ACTUAL
Reunits els organi,tues regional; de la.
Unió Generar de Trehalladors, Federació Socialista Catalana i Joventuts Socialistes per tal d'examinar la situado
politica i social que pugui derivar-se a
Catalunya per l'actitud de franca oiensiva adoptada pel Govern de la República con/ra l'autonomia, han acordat fer
públiques les següents resolucons:
i.—Que els organismes regionals de la.
Unió General de Treballadors, Federació
Socialista Catalana ¡ Federació Catalana
de Joventuts Socialistes, conseqüents
amb el programa que informa la seca res-.
pedida actuació, estan disposades a co/lacrar amis una tasca de coniunt anih
In resta del proletariat ter tal de defens,ar, de dret i de fet Fautonornia are
les Corts Constituents atorgaren a Ca-

EL CONSELL NACIONAL
D'UNIÓ DEMOCRÀTICA AL GO- talunya.
2.—Que essent rautonomia regional
VERN I AL POBLE DE
el princini d'una definitiva estructuracié
CATALUNYA
federativa
de pnbles ibèrics. la defensa
Ha estat (eta pública la seguen:
d'aquella, girara com en el cas actual,
adreça:
"El Consell Nacional di:niä De- perilla, eorrespon a la classe treballamocrática de Catalunya entes' com- dora.
nlir un deure sagrat de patriotisme 3.—Que per part del Coceen de la
en remarcar la necessitat urgent de Generalitat procedeix la immediata aplisalvar la dignitat i la Ilibertat de Ca- cació de la Llei de Contractes de Colam
reu aprovada pal Parlament de Cataiaa
talunya mitjançant la concòrdia i la nya
en ús de la seca sobirania. Els orsolidaritat de tots els catalans.
Lhora no es adient per a retreuee ganismes signants, tot i considerare que
resmentada
Llei no not satisfer comla responsabilitat maniiesta dels qui.
des d'una o altra posició partidista, pletament les reivindicacons de classe
han oblidat els alts interessos de la deis camperols de Catalunya. l'accepten
Patria per servir ambicions i convc- en princini com a mitiä transaccicnal.
4.—Que la Unió General de Treballa/tiendes d'estament o de cleda, i hin
provocat i enunetzinat. ¡iris a arribar dors. la Federació Socialista Catalana i
a antagonismes irreconciliables, aquea - la Federació Catalana de Joventuts Sotu Huna fratricida en la qual sentida cialistes es (roben disposades per a obrar
talment que es vulgui destrcir Cata- en conseqüincia pele fets que puguin
tunca en !tarazar la meitat del cal Produ je l'estat de coses provocat per
l'actual Govern de la República, en el
social contra raltra meitat.
No creiem que, quan pelo uns es seu desig d'atemptar contra rautnnornia
blasma l'autonomia en sentir ierits de Catalanya i contra er proletariat esIlurs interessos i pels altres es trarta panyol, desprestigiant el règim.
ja de denunciar l'Estatut tan impredentment glorificat en mornents creuL'ALIANCA OBRERA
fória esquerrista. se'ns PrI gui disent:r
rautoritat que deriva de la posie /, Li Aliama Obrera, en declarador,.
sctidissima dihnixada des del primer anteriors, ha fet remarcar que incamontera nels representants del nostre ra que considera que la Llei de Con.
Parte a les Corts Constituents espa- tractes de Conreu no té rahast rem'ole; i al Parlament du Cataluma, volucionad que necessiten els tre/us
en abstenir-se a les rehiletes de donar Hadors de la terra, crea. no obstaní.
el seu vot a una Ilei d'autonomía que que l'esmentada Llei cal recolzardi
estraieia i mutilara la voluntat cata- amb un pas endavant.
Anullada pel reaccionad Tribund
lana, tan unánime/time expressada en
l'Estatut pleh:scitat Del nostre noble, de Garantie, la Llei votada pel Pa n lament
de Catalunya. l'Aliança Obr a
i en subratllar ai segon els perilla
els caniperols a considerar-rainvt
qua comportara eh nomenament d'un
representant catalit a un Tribunal dit válida la dita Llei passant per sobra
de
la
sentencia
contrarevolucionáa.1
de Garanties, el qual, per la seca couslamió, no n'oferia cap, ni d'Unparda- del Tribunal de Garanties.
litat ni d'independ è ncia, per a iutiar
les qüestions que aiectessin la nostra L'ADHESIO DE GRANOLLERS
Patria: posicions crian nacionalisme
Gra.nollers sper teltan, a les la 1
autèntic superior i anterior a conveniencies de partit i a oportunismzs Al saló de rAlcatdia clan renn:t
táctics.
aquesta nit els representants del ParJa arribará Thera q ue cadascú res- te Nacionalista Catala, Centre Cata.
pongui dels seus actea, ara. perita es- lanista Republica. Esquerra Republis
sent gravissims i inuninents els perdis cana de Catalunya i Unió Socialista.
que amenacen Cl nostre país. tot alió de Catalunya, i han pres racord de
que separa i exalta els deures pa- dirigir-se a la Corporació Municipal
triótics en el compliment dele quals craquesta ciutat perquè traslladi als
ens !lauden' de trobar tots unas.
honorables Presidente de la GeneraConfiem, per aixei, que la nostra veu litat i del Parlament de Catalunya,
sera escoltada. tant des de les altea com a representaci6 maxima de le/
esieres del Govern, com pels que. en autoritats de la Patria, que es posea
rectificar actituds errades d'alistencio- incondicionalment ab costat d'aquestes
nisme, poden donar encara 'Ice a un autoritats per a aouelles resoluciont
moment indispensable de reconclia- que es puguin prendre per a la sació nacional.
lució de les qüestions atemptabariet
Demanem. doncs: Concòrdia cato- a les Ilibertats de Catalunya,
de
l'actual
tots
davant
lana. unió de
prometent-se les dites entitats politiofensiva. Cap interès de grup ni d'es- que signen aquest acord per mita
tallara es dipute de servir de prctext dels seus representants, a prestar el
a una resistencia contra els atacs a la seu incondicional ajut, fossin quina
entra sobirania."
fossin els resultats que sen derivesEn ajuntar-nos, dones, avui al moci- sin.
mcat de saludable redreçament nacionalista que :dita prornogut en tras els sectors deropiniú catalana, proclamem ELS CATALANS D'AMERICA
l'adhesió sincera i entusiástica crldniO lía estar cursat el ,: eguent. eserlt;
"Honorable President de Cataluilya:
Democrática de Cataluma als organisCatalans d'América;
mes representatins de la lustra naciona
compcsta de catalans retornats de
litat, i esperem que sabran ter -se
terres
lliures
americance,
es posa inde Hur representaciO en apartar-se dc
teta preocupació partidista, per tal me condieionalmenl al vostre costas per
la resistencia de Catalunya, lluny dan- a la defensa dele nostres drets i rasilitzar-se per a la liquidació de velles soliment de la llibertat nacional de
raneúnics notifiques, sigui garantía eh- Catalunya.
cac de defensa de la dignitat de la Pa- En fer-ho. aquesta Agrupació intria i ele la llibertat de tots els cata- voca i honora la memòria dels canalaos immortals caiguts al costat deis
lans dins d'u/1 régim de justicia."
relnels americans en les Iluites per la
LA DECLARACIO DE LA UNIO !libertar de Ilurs patries.
Visqueu tnolts anys pel be de CaSOCIALISTA
talunya.”
1.1 Comité Executiu de la Ctnó Socialista de Catalunt a, consejera de les
responsabilitats que cal contraure obeitament en les circurnstancies actual; de
perill i de necessária dedsiO, declara:
Que davant el problema plantejau pel
Govern d'Esuanya i pel Tribunal de
Garanties Constitucionals, la soluciO
del qual pot afectar la dignita de la
collesivitat catalana, ens Ina de guiar per
dansunt de tot la totuma de salvaguardar els principie de reivindicació social_
I donat rapartannent del caracter liberal de la Rephlica que representa el
GoVerll actual i ratac concret i constara a rautonomia catalana, que ha
culminat en la declaració crinconstitucionalitat de la Ilei de Contractes (le
Come it . cntenem necessaria una actuacid de franca defensa per a la qual
drä lee tus de tots cls mitjans n1150 reliehh h
serves de cap mena.
Amerianq 1Pental554pf
Per tant reciananein abs nostres afiliaba de tot Catalunya la máxima
Americoneremb: 6
cupluuia i decisid) per a realitzar tots eis
do% Piantalont
artes que les circunstancies
I
TAFERRMA 13
ran i que el Comité determinara.
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LA PUBLICITAT

L'aliança polonotorro francesa i la visi- U. R. S. S.
li stos i manifesta- Continua discu6oebbels a
dos antinazis a tint-se la setma ta deVarsòvia
Austria • na de 40 hores
temptats

L'ACTIVITAT INTERNACIONAL

LA C. 1. del T.

clemanarit

seva a d missió

la

a la S..de N.

Entrevistes importants: Mussolini-Hitler, a Venècia; Jevtitx, a París; Barthou, a Bucarest

11.- Ha estat publicat el
comunicar oficial:
serie de temptatives datem?, actes de terrorisme s'han pro,,T•valuent a Austria aquesta nit
• matí. Aquests acres de termodesperten la /1/és gran indigentre el poble. En nombrosos
• la població patriótica ha tus, la legitima defensa. Els mètodes
tes d'una ínfima minoria de ter-•s, nacional. socials i comunistes.
de restranger, es liquidaran el,
:a clics p er unes mesures de
- Fa organitzades pel conjcnt del
•ansell de Ministres sla reunir
extract.-dMaria.
eanifestacions antinazistes

(Austr:al. tr. - Aquesta
,,rtat. considerada crece una ciutal a de l'h:tlerisme austriac. va ésser
.7 escenari d'una manifestació des
trtes con:ra els maneigs flan,
.2; t.:1:1 llames en formaciä militar
7:7305 destacaments de la heimweni de l'exircit federal, van commerar l'aniversari de rassassinat
..asmoaer. more pels nazis. Amb
est motiu es van pronunciar vio'rus discursos contra els hdlerians a
re e'. e l'estranger. El ministre d'Ins- ..:zzó Pública va anunciar que s'anren a adop tar extraordinàries Meres de ri g or no tan sois contra e,s
van portar a cap aquests artes
contra el govern Dollfuss
- •
-ea els seus propis instiga-

1 TOURST TROPHY
BATUT ELS RECORDS
DE L'ANY PASSAT

Ginebra.-, Aques t 1-naif sla
reunit la Cace
Coissi6 que enten en e:
problema de la setmana de 40 hores,
de la Conferencia internacional del
Treball.
El President ha subratIlat la s:tuació especial en que es trobava la dita
Comissió, a conseqüéncia de l'absencia de la representació patronal, dirigint després una crida al grup obrer,
perque tingui en compre aquest fet.
El delegat governamental belga, recolzat per l'espanyol senyor Finat Rojas, ha prescntat cines esmenes al projecte de Conveni sobre les 40 1/ores.
tendint a que nomes s'excloguessin
de l'aplicaci0 del dit Conveni les enpreces que na utilitzen més de cinc
persones.
En el projecte s'havia proposat que
fossin sis, peró la Comissió ha anat
mes lluny, i 'na suprimir els parägrafs
que eximien tfaquesta aplicaciO les
empreses que no emprM més de sis

La onassló q eeirul de la Conleüttcia dcj Vesarmantenb ha finge 101a rianiÓ per tal de niel ',tat ha Comissi,t
estoble r ta en la solució Barrito'', votada
diz •endres Per 52 ;raciona ele les 54 presenta.
S'han confirme les reserves italianes
i l'oposicid hortgaresa. Pe! que fa a
glaterra, Ara constate una vegada itz2s
l'as:ceaja a aSsuniir neue COnitramisaS
en Cl Contincid.
Ara l'aclivitat diplonuitica s'ha desplacat a Paria. fertitch, nzinistre de
l'Exterior de Ingoslävia, es a París, en
ha linaza diverses entrevistes ale, el
cap del Govern i el ministre d'Ajers
Estrangers. De les Versioe sobre
queixat tElinver-la Guata tara de aqu e as viatge, la mis probable es que
les eoriverses. I portser en un sigui relacionar amb el pacte bah-buce
accés de malhumor Polüttia c o n- /a coblabo ració cesa en la politica cidena el Pacte d'atnistat amb Ale- en -a, cesa que, eón: es cOmpren, interesa tirani c e cls paises eslora. Perá,
ma ny a .
Scnibla, perb, que els e sdev e - ,on: drin ce r nd'e cl "Tetara", tan,
per - Ones.
es deu haver tractor de les relaciona
:lime:As reeents m'Oven que
d'Italia i Izq.-materia. Franca ha infer•••• «Me
aquest acte no ha donat Seis- vingut s p rint de mitjancera entre
torció a cap d'anibdues parts. aquella dos pesos, j ene ara az ui SeiLES CONSTRUCCIONS
Berlin es plany vivarnent que les 1 orfe pesqué arribin a una entesa. Però
mittorios poloneses, eomprenen1
pot ¿raer ...s,-;.ptie rae als resultes,
NAVALS ANGLESES
en niajoria alemanys, estiguin couei.ree la intransightria de Roma per
exposades a les incomnclitats que la a un arranjament sobre DelLondres, ti. - El "Daily Telesovint
graph" diu que aviat començarà a d'una administrad() que
Desprlos de París, les converses /11construir-se a les drassanes ungieses escapa a Yarsbvid pel sen cantó, es :crnacionat, pessarca a ren,.'nia, ou ¡CO
la part del programa de consunwcions
de
tenir /loe la de Ilussolini i Hitler.
navals de 1934- Es tracta de tres plany no inenys vivament que Mussolini harta invitat Barthou a pecreuers de 9.000 tones, un conductor Alemanya es colla mes i no,s
tieipar-hi. El "Jo urnal" remarco que ro
de perita ilota, tres submarina, sis de barreres econe} li tiques ¡
o:celada terqu
sloops, i un cert nombre d'embarca- l'enceres. que sön un destorb per Invitació no ha cslat en
ls's reacions
tul ealen enitfancers
cions de menor tonatge. El pressu- a la seva vida enmeretai.
franco-italian e s. ll'altra bando, a Papost total d'aquestes construccions és
Per a aclarir ueb linea la si- rís no poden (frisar de ronceee imparde catorze milions de Iliures esterlituariú 1, si és possible, posar- Muda a l'actitud italiana a Ginelna solies.
In fi, el Govern hitleriä ha de bre el real/maitu-lit alemany. La ',reten,
prel del pensament del Gavera, no
e feilt d'enviar a Varsövia un dels
contra Franca
sous ministres, del qual honi c o plany ele enes violents
drnar a Venócia.
-neixlasvdpomaci.Geb- per aquest refris
L'EX-KAISER EXALTA
iQuó pesar a deSpres d'aquesfa enbeta, acompanyat del Cap de treris'a? De les diverses hipótesis que
pretusa i .piatre periodisl es, s'han jet, el rnt‘s probable
un reL'OBRA DE HITLER
n ill' Ibarä e l 13 de juny, P er vil fermanient de la colla boreci ó italo-alr1111a .enatu ya o tia refreclantent precursor d'uLondres. 11. - Al "Dailv .Mail - el aèria, i tot seguit donauä
ecfnferèneia sobre la ideologia
t: rittura. Indisruti blement , entre Alr-

fill de \Vinst,n, Churchill Publica una
:.dres. 11. - Avui ha tingut entrevista celebrada amb l'ex-kaiser a
A tati pJaa m'ova de motoci- Duero , el (mal exalta Uniera realitzada
Tourist Trophy Junior, per Hitler a Alentativa, i afegint que
.,a estar guanyada pel cor- esta disposat a tornar al da pais
Guthrie ert motocicleta que se'l cridi. Censuré l'organisme de
Ginebra i recordé que el seu regnat haemprant 3 hores 20 mi- via ratat l'edat d'or per a Alemanya.
- 14 beF,011:-, u sigui a una
¡tal. mil jalea horaria de
quilòmetres.
prova havia despertar un
EL REICH UNIFICA
•Inte interés entre els o fici o L'ENSENYANÇA
la corregid amb un
ma gnifie, i trobant-se
en immillorables
Berlin. lt. - A conserinèneia
Ir' CtittViS d'opinions efoottiat:
G ;!hrie ha bate el récord es- entre els ministres d'InstrueciO
Cany anterior pel corre- Pfiblina del Reich i dels Estats
,. Wads , que invertí en el ina- de Baden . Wurtemberg i Baviera,
. :• eeorregut '3 hores 23 mi- s'ha aeordal que I.P/1Senyança
- -. o sigui una niiljana ho- l'educado del Rei-h siguin solde 78 quilinnelres.
meses a una reforma unifica batid també el rècord del dora.
.1. que fou establert igual1 'any anterior, ainb una
al mitjana de 80.1 1
puix ha cobert la flislän- L'AVIADOR I LITERAT
26 ininuts 16 segons.
lioe ha arribat el SAINT-EXUPERY, LLEUGE,t intpson, en 3 ho yes 20
RAMENT FERIT
segons, a 1//1.1 Velolana de ',111 O, tumbé en
Montpeller, 1 1. - Cii vió ha
ele Norton.
- tercer 110e l'ha ocupat el (7apntat en el montera, d'aterrar.
El pilot Saint-Exupery ha reNott, que ha itivertit
--16 mimas 2 segons, o still al lleu gerament ferit.
he'. Fina velocitat mitjana
- de 7693.
correrle e espany o l Aranda.
, !oeette s'lia classificat en POND 1 SABELLI CAP A
fen
t
el recorregut en
ROMA
ininuts 56 segons, a
Londres. 11. - Els aviadors
.,banitat mitjana de 72-73
Pond ¡ Sabelli , que enin es re-7aetres.
.se orred o rs J. Vida! i Or- eordara, van llave!: d'interromque arribaren massa tard pre el seit vol Nova Y n in - Romn,
no han pogut prendre han sorlit aquest batí a les 8.42
de Easton, i han ;del-val a Lyinp• en la cursa.
Iluita alta establert entre ne prop de les onze. Despre.s tle"
.rie j Simpson, que des del proveir-se de gasolina han ren r in famen, eol:ocat en près el vol cap a Roma.
Es proposen partieipar en
• e r i segon llor, amb petites
la propera cursa internarional
:tativc..9.
airia Angla !erra - Ausl rälia.
•n••n•n3•nn11n .«...-.}..

INCIDENTS ENTRE
MACDONALD PARLA DE
MEMBRES DEL -CASC
LA DICTADURA
¡YACER - I UNA SECCIÓ
NOUS

D ' ASSALT HITLERIANA
:llagdeburg. le. - S'han registrar
:toas ¡ fl e¡den t s entre membres
'A ,sociació -Case d'Anee - i de les
it zelons d'assalt hitlerianes.
E: doctor Seldto, cap dels Cascos
•'; Acer" i ministre de Treball del
slia dirigir en automóbil
Sz hoencbeck, i prop de Magdeburg
f:1 estar objecte de manifestacions
AG31iI5.
. N0 obstant, lea aconseguit pronun-

a r un discurs, pecó aquest ha estar
int erromput en diverses ocasions pels
Id darulls que clan produit entre miikians i membres deis Cascos d'Acer.

Londres, 11. - Sula el tito' de
-Treball i Dictadura", el "Neivä
Lette", Urgen del l'aduna! loborare, publica un artiele, del pieeident del Consell, senyor Mar
Donald, el qual dita que els temps
artuals són de dura prova per a
la dentocrania ¡ per als Governs
representafilis. Reconeix que el
paper de dictador és mes a tra e1 ivol que el de demócrata, per()
en realifat no lotera cap oposició
ni cap observad() a la seva obra
quan la DeMocrävia ha polsar
tots els sectors del pais per a
gr,vernar.

L„
.uéianPrreP?'1

PariS. 11. - Després d'una
visita preparatöria del general
francès Petain a Varsòvia, el general Debeney, que fou cap d'Estat 31ajor de l'exereit, es prepara
a inarxar cap a Polónia. D'aeortl
amb el desig expressat pel mariscal Pilsudski a 13arthou, el
general va a Varsävia per posar
el Traotat de 1921 harmonia
amb la situació actual.
Com 110:» stii, les relacions
entre França i PolOnia, Ilavors
del Pacte a qualre , s'havien refredat ha st a ei 1 ¡ Pnlbnia

socialista aleinanyiu Oficiosament provarà de donar eficiteia a
l'acord de l'any darrer, turnt 1».11)
espera aconseguir-ho Berlín.
L'opinió polonesa en general.

hi ha interessns
oposnts, perú ter ri7Oe didentital
ralos 1 rircionstintdr.r
d.- n'era deis
(irs casinnals, s'enteren ave, encara
mano

que oisii no Pot dura r nitre.

La $14111(1177 entrant, ftartdon atur
acull força malament aques1
. .-arest, ozt la seta preshIcia rónselidesplaçament nazista. Malgral. Bi
lItzic; bah-itera. u a Retare?.
dara
les tendisnMec gerinanófil e s d'a lAqueo viare tatnhi‘ 5, , una j,nu,ortttguns dels seus dirigents,
de Minvr pla
no
polonesa creu que és preferibe
Quite al di Go e bbels a l'ars.'n4a
l'er ter!, es fa una polirira internalitt aeostainent amb la Petita
ttn rus sent cional no trze ,sa cle.a
les-ti i ainb Rfissia.
que
priatti ineeir gai re en les dirccMa

Ketnal paixä, (tia
a conAixer el seu
testament
Ankara, it. - ;Renal Ni:a petisa
retirar-se de la vida politica? O be
;preocupat per un greu pressentiment
l'actual dictador es consideraria com
una figura del Passat?
Totes aquestes suposicions corren
Turquia entera des de la publicació
prematura del testament de Kemal
Pa j a:a. Totes aquestes darreres voluntats no sOn pura ilicó de seny politic, pur ensenyarnent de prudencia
politica i social. Després de deu anys
de dictadura, de devoció absoluta a la
cansa d'una més gran Turquia, després de deu anys desforcos fructuosos per a transformar enterament la
vida pública i social del noble turc,
una crida a la moderació social, una
exhortació al mateniment de l'obra
acnmplerta. que Kenia' Paixà adreça
al seus successors de denla.
Dernana al noble turc de com, ervar la República i de no tornar mal
a la dominació dels soldas. Denuncia els perilla del cornunisme i suplica als seus conciutadans de guardarse'n. Deinana als dirigents de l'esdevenidor de no contractar mai, adhm en cas de graos dificultats tinanceres, emprèstits ani, l'estranger,
preliminar de tutela i humiliacions.
Recorda que 1 exerait ha deatar
sempre disposat a fer la guerra, cale
es una de les forces vives de la nació, però que ha d'estar sempre subordinar al poder civil i no ha de volcr mai un dels seus caps coto a president de la República. I,a marina el
mateix.
Considerant la política exterir,r,
Kennt Paixà diu corn són essencials
les relacions amistoses entre Turquia
i els seus veins. Desitja de veure realitzar-se una confederació de nobles
ha:canica que unida, sota el signe de
la pau i l'ajut mutu, tots els nobles
interessats.
Insisteix finalment sobre la impnrtancia de la reforma religiosa i en
subratlla els benifets.
Una mena de codicili s'afegeix com
a 11i95 de mndestia:
-Que hom destrueixi, després
la nieva mort , totes les estatues que
en vida s'aixecaren. Que en l'esdevenidor hom no pensi a aixer-ne
tres.
Cal remarcar que el "Times", dies
enrera, fcia constar que el poble turc
ha estat un estricte observador dele
tractats sota la direcció de Kenia'
Paixä. En Ileg t r aquestes darreres
voluntats es ven la virtut republicana
del dictador lene,

tiprs poloneses.
Ginebra. ez. - Després de la sessii
l
de la Comissió general, en la qua
tants problenles greus quedaran en
nand d'arranjar-se , les relacions dila
plornati r tnes entre la u. R. S. S. ¡
s norPerita Entesa sOn restablerte
maltnent. A ractivitat desplegada als
oassadissos per Litvinov, nenes. T'unl' ese° i Jovtitx es den aquest pas, que,
almenys per uns quants anys. allunya
tot penh de conflicte al próxim
Orient.
Els textos publicats sitnultäniament
a les capitals interessades de inoment
nomes són cinc: una decisió del Consell Permanent de la Petita Entesa
proclamant la "normalitzaciO" de les
relacions anda la U. R.. S. S. dues
carees identiques bescanviades catre
Benes i Litvinov, i, en fi, dues o tres
lletres, formulades igualment en termes identies, però una mica Inés llargues i precisant completament les
relacions rumano - russes: aquestes
amb la signatura de Litvinov i T
lesco. La ratificació de Ingoslavia no
és duhtosa.
Convé remarcar que la més gran
dificultat per a la represa de relacions
provenia sobretot de Romania i la
U. R. S. S. La qüestió de Bessaräbia
era el pum neuralgic.
Bessarabia esta en poder de R
des del tractat de Moscou. i Cls 5•:viets
havien dit diverses vegades que ocien
que un dia o altre tornaria al se ts Pe
Bucarest, pel seu costat, no colia-der.
sentir a parlar d'una possible revisió
dels tractats que poses sobre la ta la la
qiiestió de Bessaràbia.
L'Apini, popular de Romana eslava
tan resolta en acue s ta q iie s tió, e te el
gabinet Vaida-Voivode havia ilag i;t (le
dimitir en octubre del 1932. perque havia
tingut la pretensió de concloure ui traetat de bon veinatge i de no agressi ,t• que
garantia suficientment la ini.yritat
territorial del regne.
Titulescu. ambaixador a Lundtes. no
dubtava a ¿citar la capital anglesa ; tornar a Bucarest raer sigilar la n.estV,
russo-rornanesa.

De s pres de 'largues converse,, que
han durar moit de temes, Moszou ha
denat nata mena de garanties a Tinca.
mese sobre aquesta qiiestiei i ;din. Ira pos'dile signar aquest tractat que es e a fi
a una llarga enemistat•
•

Els Soviets demanen l'admissió a la S. de N. ::
Paris, 11. - A "I.e Manir" li comuniquen de Ginebra que segons informes del primer delegar suis, senyor
Menta. s'espera d'un montent a altre
que els Soviets &mainel l'arlinissió al
si de la Societat de Nacions.

La ComIssló General

Ginebra, 11. - En la sessió celebrada aquesta tarda per la Comissió
general de la Conierensiia del Desarmament, els representants d'Hongria ¡ Italia han renovar les seres reser ve s , mentre que el senyor Asnhy.
en nom d'Anglaterra, ha especificar
que el seu pais, encara que representar al Comité de Seguretat. no participaria en cap acord regional europeu, fora del de Locarno.
El senyor Massigli, de,,pres dissegurar la collaboració de França al
Comité, ha declarar que coneguent la
posició de principi sostinguda pel Regne Unit, se sabia que en Eactualitaz
no es podia esperar d'en otra contriLució a aquest respecte que la d'una
collaboració benévola i, naturalment.
molt útil.
La posició d'Italia es una conseqüència de l'actiread adoptada respecte al conjunt dels t rehalls de la Conferencia Cl llora actual, i no prejutja el ion; de la posició que la delegació italiana pugui adoptar u l teriorment.
Després, adreçant-se a Hongria. el
senyor Massigli recordà que tots ets
delegats havicn manifestat el desig
que s'ejecutes una organització universal de la seguretat, com es demostra pel protncol de 1924.
.\ conseqüència del iracas d'aquesta temptativa s'intentã en va realitzar
una organització europea de segaretat: es parla d'organitzacions regionals, j avui es ve a dir que no ha
d'haver-hi res d'aquestes Ultimes organitzacions, sitió fine cal altar a una
organització universal.
Termina expressant el desig que la
posició d'Hongria sigui tan sols proe isional.
El delegar soviètic senyor Litvinov
posa de retten que el pacte europeu
no excloia l'altre pacte, i molt menys
que el pacte universal i els pactes
regional; s'excloguin entre ella.
Després sha acordar la creació d'un
Comitè que s'exupi de les garanties
xecació del Conveni, el quai estaré presidit pel senyor Bourquin (Bélgica), i
hanestat confirmats
mandats dels
confite
s de lAire i de iabricació i trata: ut'armes. ratifica/u-se en el seu caered de president del primer al senyor
Nladariaga.
Espanaa estará representada en cis
quatre comites i continuará amb la
Presidencia del Cerniré aeri.
La Comissió a aprovat finalment una
proposició, demanant Sis governadors
nue envicie dades referents a raltim
pressupost de guerra.
Els quatre Comités
Eis quatre Confites constituïts 5611:
Ei primer s'ocupara de la seguretat,
estará integrar especialment pele raerlelees representants de les principals potencies europtes, sense excloure en principi els dels Estats extraeuropeus que
tui vulguin participar.
El segon s'ocupará de les qiiestions
de control i de les garanties d'execució
ele la Convenció.
El tercer, sobre la presidencia del semor .\laclariaga, prosse g u i rà els sens
estudis sobre aeronàutica, i
El quart prosseguirà l'estudi del problema del coniere i lahricaciö d'armes.
Per últitn e! President consultzra immediatament els Estats respecte a la
proposta de la U. R. S. S. encaminada
a transformar en Conferencia Pernoturnt de la Pan l'actual Conferencia del
besarmainent.
Una entrevista Mussolini-

Hitler ::

fONTSANTALBERT- prmirs- vm.t.uncit .(11MICELON4
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AIGUA DE TAULA -

DIGESTIVA
PURA
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DIPOSIT maitu ; PARli, 114 - TLU. 77440
otamselasalloleatome

e r inlcedeix a al uesta conv er:a partic
portäncia.
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Barthou a Bucarest ::
París, 11. - Barthou sortea Lan
Bucarest. dilluns. per Kehl, Ba-tn e
Estutgard, Linz, Viena. Budapest i lirasla , itaixarft a la residencia retal j e Sinaia.

Brocqueville

creu poder for-

mar govern

Jevtitx a Paris
- El ministre itlgosiau
d'Afers Estrangers, senyor Jevtitx,
ha collocat una corona de flors damune la tomba del soldat desconegut.
El ministre ha passat després pel
palau de l'Elisi, on ha deixat targeta
i ha estar inscrit per a una audiencia
que Ii concedira el president de la
República.
Després s'ha dirigit al Q ua ' d Or
-say,ondesguar tesn
d'onze ha conierenciat aval, el senyor
Barthou. Després els dos ministres
d'Afers Estrangers francés i iugoslau i el ministre de Iugoslävia, senyor
Spalaikovitx, han visitat el senyor
Doumergue.
El senyor Jevtitx ha visitat més
tard el mariscal Pétain i 31. Berenger, president de la Comissió d'Afers
Estrangers del Senat.
Al rnigdia ha estat oicrt al Quaf
crörsay un dinar a honor del ministre ingostati. Les visites que ha efectuat aquest mati tenen un caracter
protocolar:.
El que diu "Le Temps" ::

Brusselles, 11. - El senyod
I r oqueville ha declara t :lavad
els periodistes que el Govern h4
quedat constituït avni.
Ha afegit que si demà
:iconsegueix portar a bon term4
la seva missió, renunciarä a fori
loar 11011 Govern.
Ha acabat dient que no havi4
renunciat a la idea que formessil
part del Govern en qualitat des
ministres sense cartera persona..
litats que poguessin augmentad
la confiança que el país ueces.!
sil a.

CODOS I ROSSI ARRIBEN
A MONTREAL
Montreal, 11. - Els ariadc,rd
C.ndos i ROSSi han arribat el
aquesta poblacid:
Han manifestat que pensel
portar el seit avih a Franca pm,
tal de fer-hi algunes repara,
cinns, arrib l'objecte d'intentad
aquest estiu un non raid Parísi
San Diego.

Paria, re. - Comentant la visita
del senyor Jevtitch, -Le Temps" diu
que cal recordar que la diplomacia
francesa sita esforçat sempre per al
millorament de les relacions entre la
Petita Entesa i Italia, fins a allunyar
tot penh de mintiere entre Italia i
lugoslavvia. Ita passat el temps en
qué Roma opinas-a que l'amistar franco-iugoslava era un obstacle per a una
cooperació lleial entre Italia i lugosEs innegable que slan fet
grana progressos morals. Per altra
banda existeixen cada (tia mes possibilitats per a una organitzacié de l'ac_
tivitat ecomintica a la regiA danubiana, els interssos de la qual estan
iortanrent tmits per rindes estalderts
per la naturalesa.
DE MADRID
"Le Journal' escriu sobre aquest
viatge que. a pesar dr tots els r it
¿NO PODRIEN DIR • QUI ES
-moraenct,déserl
LINFORMADOR?
Pacte Balcarric, per totes les potencies, un instrument de pau que no va
Un periódic dretista de la nit rEe
dirigir contra ningú.
el seguent:
- Un català de naixement ens
i.iformats de prop de tot el que ocorre i de tot el que avui es diu. Per a
d'alarma, ea
RUMORS D'UNA DESVA- ¿ema, a pesar dea l'estat
preparen coses Catalunya. De mon
maniiestaciä
antiespanyola,
ment,
una
LORITZACIÓ DEL MARC per tal de protestar del fall del Tri.
bunal de Garanties Constitucionals
sobre la Llei de Contractes de Con.
Amsterdam. re.- En alguns cír- reu. La propaganda per a aquest
cols oficials d'aquesta capital es con- protesta es fa intensament a tots es
cedeix gran importancia als rumor, pobles de la regió. S'aprovarà noca.
que anuncien una próxima desvalora- ment el projecte, i es ara, per sos
bre de tot, la manifestació projecta.
ciO del talare alemany.
Es tren, ett eieete. que a primers da i organitzada per Palestra, que se.
de juliol vinent, el canvi or de la ille- rà resoltatnent antiespanyola. Saben/.
neda 1/aura disminuir en propon/je que volea apoderar-se de les :erres,
considerable, i segons certes persona- con: 110 han fet ja de les collites de
litats económiques alemanyes, serubla cereals a Vilafranca. No sabem si e/
une, el Reich té en l'actualitat interes Govern creu que ha arribat el mo.
ment, fent sis de les facultats que lt
a separar la seva moneda de l'or.
Els avantatges que s'aconseguirier. atorga l'article 9 de la Ilei de l'Es.
amb aixO serien la dismintici0 dels tatut, d'encarregar-se de l'ordre
preus de fahricació: una baixa aura- lulic a Catalunya, i rapirlament./trafica dels salaris i una disminució
de les càrregues nue P esen SObre re EL QUE DIU EL MINISTRE'
-contMa,queidr/cons.
DE LA GOVERNACIÓ
Miencia la possibilitat d'afavorie una
Madrid, it. - Els periodistes fiad
exportaciO efectiva.
preguntat al ministre de Governació si
crea certs els rinnors arte circulaven respecte a greus actituds a Catalureta. El
TURQUIA 1 LA MILITA- ministre ha contestat nue neu ocortia res,
s i bé era explicable l'actitud de Catalutt
RITZACIÓ DELS DARDA- nya, en pare. per haver estar anullactil
una hei %orada eel Parlament, nntenia
que arnh tina perita reforma es todrii
NELS
arribar a un acord. El Eme occrre es
que en tui recia/ nota rnoltes vzgadee
ce cometen errors Ieislatias, i cal rec-tr. - C •eit.t Carti- ti
lsra dds Comuns unes preguntes reiauiona.lzs ami, el dese atribule a Turquia de modificar certes estipulacions
Tractat de Lausana, sobre les nones ARXIUS I BIBLIOTEQUES
desinditaritzades dels Dardanels, i el
Bósior , sir John Simnn ha manifestar
que en converses celebrades a Ginebra
De Catalunya. - Bisbe, 3 a 13).
amb el ministre lime d'Afers EstranJoventut Socialista de Barcelona.gers, aquest havia manifestar que .sn
les circumstancies actuals el govern Rambla de Santa Mónica, ag, segon,
ture havia dezirlit no presseguir les se- (Oberta nl públic tots els dies binen),
ves gestinns respecte a aquest particular. de set a nou de la nit. Diumenges,
d'onze a una del metí)
Acció Social. - Amadeu Vives, 3,
Academia de Bones Lletres. - Car
PITA ROMERO PRESENTA rer del Bisbe Caçador.
Academia de Medicina i Cirurgia.LES CREDENCIALS
Carme, 45 ,
AL PAPA
Pedagögic Experimental.-Tra
vessera de Ball, 71.

Darrera hora

Roma, 11.-1.a noticia d'una próxima visita de Hitler a 'Mussolini continua provocant el mes vitt interés al,
cercles diplomatics i politics de Roma. No obstant, la premsa
en la seva unaninikat, no hi ha fet
cap mena d'allus:O, d'acord amb les
fonts competents.
Es gairebé superflu de volee remarcar la importancia que té una entrevista del; cuas dels governs feixista
i hitlerià. en el moment que les principals potencies e3 trohen preocuparles
en els debata sobre el desarmament.
D'altra banda, no cal exagerar-11e
la significació, ja que sentida que entre Italia i Alemanya no hi ha cav
problema a resoldre. Pecó es natur,1
nue el Govern Italia es P reocupi dci
compromis de Ginebra i és probable
q ue s'esforcarà a portar la qiiestiO
al terrenv de les converses directes.
Segurament voldri parlar tambe
d'una ccmvenció que, pel lee mateix
que resoldria el rearmament d'Aleina•
Ilea, permetria a aquesta de reprendre
el sen lloc a Ginebra. Es aquest
punt de vista ¡talla que será diacuti7
entre el 1)tice i Iljtler.
L'intercanvi de punts dc v i sta ¡talo alemany tindrà cont a col/set/fiel/eta d'aclarir la situació en alió que ea .efereix a les posicions respectives dos dos
paisos. De totes maneres, born aasumra
en les esferes autortzades q ue ce el
(as d'una entresaco Mussoln - Ititler. França i .Anglaterra seran pcsades
al roreent del T'e
temen.
1:irtlal del Vahea, 1 1 • - 1. 1
Aquesta tarda el senyor Jevtax ha
estar al Ministeri de Negocis E n.ran- ministre d'Estal espanycd, tsenyor
ger s . on ha conferenciat amb te Zlii011. Pda Romero., ha presenta l agite:Als cercles política francesos es con- la tarda les seres edites ereden', lata al Papa.
Després de la eerimönia, que
ha lingut Ho y al saln del Tron ,
el senyor Pila Romero ha cele'hiel una curta conversa anda cl

Academia Catalana de Belles Arte
de Sant Jordi. - Casa Llotja (d•
nou a una). Especial d'Art i Arqueologia.
Sucia! i Industrial.
número 187.

Urgell,

D'Arqueologia (antie Palau di
les Arts Gràfiques del Pare de
Muntjuie en curs tfinstallaciA).,

D'Història Natural.- Eme)*
Papa a la biblioteca privada de deis Estudie,
3 (Académüs, dl
Se Santedat,
Ciències).
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BARCELONA AL DIÄ
•••••n••n•nn•
TRIBUNAL INDUSTRIAL
Anteiudicis a les deu.—ReclarnaelO
Servei Meteorològic
de salaria: Nicoläs Lenta contra Manufactures Fiume.—Reclamació
de Catalunya
noticies misterioses. En efecte, salaria: Pere Sanees contra Jaime
SENERALITAT
Anches.—
Reclarnació
de
salar's:
Raa
dos
quarts
de
quatre
fati
vist.
sITUAdO
ICA
La Confederacló de Calaos En passar per sobre l'Aeròdrom mon Clara contra Pau Baliarte.
D'EUROPA A LES 7 MORES OLL DIC
Judicis a dos gitana d'onze.— Red'Estalvi benatiques. — Cap a les del Prat llanca una saca de cor11 DE JURY DE 1834
de salaris: Joan Esteba consis de la tarda, visitaren ahir el respondencia procedent d'Amó- clamació
A la lila de Serdeny• s'he formst
tra S. A. Martínez.— A tres quarts
una patita depr.s.16 barom trIca
Palau de la Generalitat els ele- rica.
(Forme: Reclamació de salaris: Bar•
que produeie motte nebulo•Ita a la
Es fan gestione per tal de sa- tolemé Rousmann contra Joser'
mente da la Confederació de
Mediterrenie, des del golf de LI.6
,aa Raleare fina e la co•t• d'Arrice,
Caixes d'Estalvi benèfiques d'Es- ber d'on venia i aciarir si és que Aleila. —A les onze: Accident del
dine lloc lambe a la formuló d'alpanya, que han relehrat la seva arnb el pas del dit avió es volia treball: Maria Martínez contra Godó
ganes ~pastee de calor a la ~maula Iberia..
segona assemblea anual.
sorprendre alguna cosa a l'Ae- i Companvia.— A un quart de dotze:
A la reata de Pacoldent d'Europa
Reclamació de salaris: Ambrós RoEls acompanvaren el Director ròdrom del Pral.
lomlna ben temo., amb cel seri,
dríguez contra Eduard Baronet.
venta flulaos I temperatures en sugde la Caixa d'EStalvi de la Gene* La policia va fer un esment.
ralitat, senyor Arquer. i l'alt fun- corcoll al domicili de Pere Marticieldnic centrat a la mar del nord.
cionari senyor Jaumandreu. Des- tínez Collado, antic secretari geprés de visitar diverses depeit- neral del Sindicat de
Transports, ANUNCIS JUDICIALS
&STA? DEL TIMPS
&moles, van esser obsequiats i
s'incauta de documents 'del
A CATALUNYA. A LES VUIT
amb un lunch.
EDICTO
Sindical. Pere Martínez passa
Domina bel, temps, pule que el
oill esti seré o Ilaugerament nacoUna circular fixant el preu als calahossos de la Comissarla
Que en los nulos de juicio declaratiId., Ins vente són fiUuxoe I les temvo de menor cuantia, seguidos ante el
rnixim del moresc. — Per tal General d'Ordre
peratures amb tendencia a augmenJuzgado de primera instancia del turnetar.
d'evitar Fespeculacid abusiva que
* Per la policía es practica ro nueve de esta Capital, y promovidos
En les .... res 24 bofes e• rees ve practicnnt en la venda del
gistraren a/gunes plugo , da caràcter
tempestad. a les comarquee dele Piblatdernoro exOtic, la saceid la detenció de quatre indivichis por Don Felipe Rodés Baldrich contra
rascas.
d'Agricultura publica una circu- procedente de Madrid. A un d'ells Doha María Baldrich Remen, y en su
Temperatura mixim• d'ahir, Sacaso sus ignorados herederos o herenrda, 32 graus; minime d'•vul, •al'Eslar al "Butlleti Oficial de la Ge- Ij fou ocupat un carnet de deter- cia yacente, se ha dictado la siguiente
tangente, 5 gratis, I a NOrls 7 oreas.
minada
organilzaeiö
obreristao
el
de
Catalunya"
fixant
neralitat
Les obeervacione del lemas a
SENTENCIA
oreu màxim de venda del bias- per la qual cosa suposa la policia que el dit individu Savia
barcelona, a les set. van a sa cap'demoro exòtic en 44 pessetes els
En la Ciudad de Barcelona, a diez y
calera (O Ss p elmers ~Me.)
vingut a Barcelona omb el pro100 quilos a l'engräs i a 49 cenocho de mayo de mil novecientos trein'..ims el quilo en les vendes a la p6sa t de realitzar deterrninats ticuatro.
freballs en relació amb la sitosEl Seher Don Cayetano Rahola Esnaenuda.
cote, Juez Municipal y accidental de
En la citada circular es cona- c 16 actual.
primera instancia del Juzgado número
Mina anal) Severes sancione els
Y para que sirva de nctificaciirm en
nueve de esta Capital.
infracters.
forma a la expresada demandada DoAJUNTAMENT
Vistos les presentes autos de juicio rna Maria Baldrich Romea de ignorado
• Carnet d'identitat professional.
declarativo de menor cuantia, promo- paradero, y en su caso sus ignorados
iSón pregats de passar amb urL'alcalde visita el senycr Ora- vidos por Don Felipe Rodes Baldrich, hereaeros o herencia yacente libro y
gencia per les oficines de la
mayor de edad, Abogado y de esta venler-Barrera.—L'alealde. senyor cindad, representado por el Procurador firmo el presente en Barcvelona a sieBorsa de Treball de la Generalite de junio de mil novecientos areinticuaCarlee
Pi
i
Stinyer,
acompanvat
Don Enrique Clapes y dirigido por tro — El Secretario Linfa, José Matat de Catalunya (Sant Honorat.
del
president
de
l'Assemblea
el
Letrado
Don
Ignacio
Jame;
contra
dies
ría Salva.
:número 5, principal), els
senyor Josep Escofet, i Doha María Baldrich Romeu, de ignoleiners, de dotze a una, per
rado
paradero
y en su caso sus ignodel
conseller-regidor
senyor
Anque
fan
referencia
assumptes
herederos o herencia yacente; inEDICTO
is la Carta d'Identitat Professio- toni Ventós, va éseer ahir al radas
comparecidos en antes y representados
nal per elle soHicitades, els se- Mal( a la Pres6 per tal de visitar en su rebeldía por los Estrados del
En virtud de lo dispuesto por el serio: Juez de primera instancia del Juzn yors que a continuació sea- el conseller municipal senyor Juzgado y
Emití Granier-Barrera.
gado número diez de esta capital en
renten:
Resultando, etc.
providencia de veinte y odio de mayo
Residente a la placa de BarConsiderando, etc.
último, dictada en el juicio de menor
relona: Hennig- Dahl, Walter
FALLO
cuantía
promovido por Ijoti Miguel
Achermann, Jaume Blanch TruQue debo declarar y declaro extingui- Mateu contra Don Marcelino Briera,
llas, Oscar Mallve Montfort.
das pur prescripción los derechos que por el presente se anuncia por primera
Francesc Massoni Arnisani. Empueda tener L'oía Marta bialdrich y ha- vez y término de veinte dias la venta
iy Maylahn. Lluís Christian
inca y en su caso, sus ignorados here- en pública subasta de la finca siguiente:
Josep Montefusco, Albert
•
Casa de bajos con dos tiendas y un
—Menges massa i despras et deros o herencia yacente, sobre las finFerain Valery , Hermann Riehl,
cas senaladas con los números 3 y 5 niso alto con dos viviendas cubierta de
Hugo Schrnalzriedt. Adolf Hu- queixaras de les hemorroides... de la calle de San Benito de esta Liu- terrado sita en esta ciudad barrio tic
—Bala, ja saps que rn'he guaSan Andrés de Palomar junto a la ralle
molar i Joan Henfling.
te per complet. N'hi bague prou dad, en virtud de la inscripcidn obran- Fuente Cafiellas, edificada sobre una
smb que durant unes setmanes te en tus libros del Registro de la Pro- porción de terreno de sesenta v dos
piedad del Distrito de Oriente que dice
uses el Posterisan, ungüent i literalmente: "Doña María Renten So- metros cuadrados, equivalentes a- mil
COMISSAMIA GENERAL
supositoris, per a alliberar-me'n. cias, ialleciä siendo duefi g de la mitad novecientos cinco palmos ochenta y
D'ORDRE PUBLIC
Es quelcom de meravellós; ho he de cada una de las dos designas que cuatro décimos. Linda por su frente con
recomanat a la Julit a, i tumbé forman esta finca bajo el testamento !a calle Fuente de Cafiellss y por los
demás plintos cardinales con resto del
Aliir a la matinada la policia elia guarit. Ungüent. Ples. 4.75. que otorgó en Cancelan a treinta de
enero de mil ochocientos noventa y sie- terreno de que procede. Valorada en
vigilava el pas d'un avió, a pro- Supositoris, Ptes 600.
nueve mil quinientas veinte y cinco peDe venda a totes tes fama-sacies. te ante el Notario Don Juan Armengol setas.
del qual havien circulat
pòsit del
hiarre por el que legó a su hija MaFI remate tendrá lugar en la Sala
ria Baldrich y Romeo la cantidad de
trece mil pesetas en pago de sus de- auliencia de este Juzgado, sito en el
Palacio
rechos de legitima materna; según las Galán. de Justicia, Satin de Fermín
el <Va trece de julio próximo a
inscripciones primera de las fincas números 529 y 530 obrantes a los folios las dore, advirtiéndose:
Primero: que los titules de propiedad
* Ahir van éster detinguts a' 221 y 223 del tomo 869 del archivo, li- referente,, a la descrita finca estarán de
CAUSES VISTES AHIR carrer
de Bailen. Angel Expósito da bro 22 de la Sección 4.` de Oriente, manifiesto en Secretaria para que pueCruz. Angel'Diaz Alonso i Vicetic practicadas en virtud de dicho testa- dan
los que quieran tomar
A la Secció Primera es va veure Diaz, als quals els van ésser trobades mento y de un inventario autorizado parteexaminarlos
en la subasta, con los que debeuna causa per robatori contra Jascp dues-centes daus de rossinyol. Tots por el Notario de esta Capital Don Jairail
conformarse
los licitadores y no
Florel i Josep Ternal, acusats das- Ines són molt coneguts con' a proles- me .alegret Vida! a trece de diciemver -se apoderar. viotentament, del re- s:onals del robatori.
bre de mil ochocientos noventa y siete tendrin derecho a exigir ningunos otros.
Seriundo: que no se admitirán postullotge d'un vianant. Despees de les
y treinta y uno de enero de mil echo* Reconeguts com autors de di- cientos noventa y ocho"; y en su on- ras que no cubran las des terceras parp reves. el fiscal considera el fet com
tes
del avalúo, pudiendo hacerse aquéversos timos, efectuats pel proceui secuencia se decrsta la cancelaron de
sin mancament.
llas a calidad de ceder el remate a un
ment de les misses, ahir van ingres* A la Secció Segona, i a porta sar a la presó, a disposició dels .Jut- las inscripción o inscripciones que con tercero.
tancada, es va veure una causa per isla que els tenia reclamats, Manuel respecto a tales derechos hayan causado
Tercero: que para tomar parte en la
corrup ció de menors contra Evarist Campillo i Prades i Hilan Fernan- en el Registro de la Propiedad del Dis- subasta deberän les licitadores consigtrito de Oriente de esta Capital; a cuDura. El tribunal va dictar un ves e- dez i Montero.
yo efecto firme que sea esta sentencia, nar previamente en la mesa del Juzgadicte de culpabilitat, i va ésser ccndo o en el establecimiento destinado al
* Manuel Pérez va denunciar se expedirá el oportuno mandamiento efecto el diez por ciento efectivo del vademnat Dur à a tres anys , guatee mesas i un cha de presó. El Juras va abir que un individu anomenat Jume por duplicado a dicho Registro; sin ha- Ion de los bienes que sirve de tipo para
Pique, li hacia promès un carees cer expresa inmosición de costas,
considerar j usta la pena.
subasta, sin cuyo requisito no serán
Así por esta mi sentencia que se nod'a g ent de p olicía mitjançant el Iliu,
* A la Secció Tercera va ésser rament de i.doo pessetes. Com que el tificará a los demandados en la forma admitidos.
Ctisrto:
que todos los gastes de sususnés el judici per atracament a un a:t càrrec no acahava mai de venir. prevenida por la ley. Lo pronuncio,
habilitat de les classes passives, co- Piquer va ésser detingut. Aquest va mando y firmo — Gaietä Rahola — basta y demäs inherentes a la misma,
1-lames a la plaza del Pi, per malalua tornar l'esmentada quantitat.
PUBLICACION — La sentencia que a s í come el paro de derechos a la
rienda. serán de careo del rematante.
d'un des lletrats encarregats de la
* El tribunal de la Secció Sego- antecede ha sido leída y publicada por
Barcelona,
nueve
de
junio
de
mil
nodefensa del vrocessat. Han estat asstel Sr. Juez que la suscribe estando cenyalats es dies 12 i 13 de julio] per na ha dictas sentencia condemnant lebrando audiencia pública en el día de vecientos treinta y cuatro.
a
sis
anys
i
un
dia
de
presó
menor
a celebrar-lo.
El Secretario
su fecha doy je. — Lindo José María
Josep Pérez i Rubio, per tinença
MARIANO PUJADAS
* A la Secció Quarta es va alas- cita d'exp losius, els quals li van és- Salvh.
pendre igualment el judici per jura's ser trobats al Parallel.
cae estaca anunciat.

Pels Centres Oficials

No sipis hoja, Carel

Tribunals i jutjats

TRIBUNAL D'URGENCIA
Ahir al matí es va veure la causa
contra Gents Puertes, el qual eslava
acusar d'hacer pres part en l'atracament de la casa Sen. Es l'individe
del qual es va creure que s'havia presentar vestir de guardia d'assalt. Des
sacia de les proves el processat va esser absolt per no haver-se pogut demostrar la seca culpabilitat.

ASSENYALAMENTS
PER A AVUI

A L'ATENEU MART/ JULIA

VII Fira de Barcelona

Ultima dies de la gran manifestació comercial, admirada
per propia 1 estranys
iortelg combinat amb les entradas d'una taula per a te,
obsequi do la casa 'Aporte
Entrada, una ~seta

Conferencia del senyor Carreres
Valls
Per tal de solemnitzar l'aniversatd
de la proclarnació de la primera República Catalana, l'historiador senyor
Carreres Valls va donar a l'Ateneu
Martí Julia la seva anunciada conferencia.
Explica la constitució eminentment
republicana de tataluaya a traces del
govern dels comtes reis de nissaga
catalana i el canvi radical que es produí amb l'entronització de la dinastía
castellana arnb l'elecció de Ferran
d'Antequera a Casp, que va culnnnar
ami) el despotisme del set, hit Joan
segon ernpresonant el primogènit
Caries de Viana, la qual cosa va provocar la ruptura entre el poble u el
rei, que virtualinent va acabar amb
la concOrdia de Vilafranea, en la qual
es va convenir que el reí no podría
entrar a Catalunya sense autontzacio
de la Generalitat.
El rel, trencant la fe j u r a d a, ya
entrar a Casalunya mcntre la reina
iomentava una conspirada' a Barcelona contra els consellers 1 la Generalitat i al camp atiava els pagesos
de remensa aconsellant-los que es
quedessin amb tots els fruits i que
rebutgessin Farranjament que els oferia la Generalitat. Això va pros ocar la
indignació de tot Catalunya, i els
consellers de Barcelona, d'acord amb
la Generalitat, decidiren acabar amb
aguell estat anärguic, i el g de iunv
de 1462 feren pregonar el rei cons
a enernic, i el dia 11 el mateix presea
s'erdenava Contra la reina, 1 infant

Ferran i tots els monàrquics que els
seguissin.
En aquella data memorable del 9
de juny, la més gloriosa de la bistória de la nostra terra, percué Catalunya es retrobava com Ii corresponia, go és, governada pel poble i per
al poble, era proclamada la primera
i pot dir-se única República ventas
que ha tingut Catalunya. Era conseIler en cap En Miguel dez Pia, que
seguidament d'aquella proclamad()
va assurnir la presidencia, rebé el jurament i homenatge d'En Joan de
Marimon, nornenat capitá de l'exercd
per a combatre el rei, i a proposta
seca N'acordara un emprèstit de cent
mil lunares per a les despeses de la
guerra. República acordava també
el nomenament de veguer i
respectiva:nena a favor de Bernal de
Guilnera i Galceran Ortigues, respectivament, els quals prestaren jurament de iidelitat a la terra, en lloc
del rei, i rebien els ambaixadors de
Valencia, que s'oferien per a tot el
que calgués.
Els historiadora han anomenat
aquesta República revolucid o-guerra
civil; peras el cert és que fou una
veritable República, no solament pels
artes esmentats, sinó pels documenta
que, com les capitulacions arnb Enric IV de Castella, expressen clarament que es pacten en :van de la
República del Principal de Catalunva
i altres documenta, ron, el testament
de Serena de Gualbes que deshereta
el` gen fill per haver estat traidor a
la República.
Parlar de la República catalana de
Pau Claris n de la de Francesc Maria,
flors d'un dia, es 'er lirisines,

i rics i pobres, aconseguirein ensems
la resurreeció d'aquella gloriosa CatalUnya per /a qual tant va suspirar
el mal prou plorat Martí i Julia, a
qui haveu honorat donant-li el nom
del vostre casal.
Acaba expressant la conveniencia
que per la Generalitat es nomeni una
ponencia d'historiadors per a tizar
concretament labast de la data del
sha 9 de juny de 1492, per tal de
commemorar-la com cal i adbuc perque sigui declarada lenta nacional
Fou molt aplaudit.

PER A AVUI
-Sindicat Musical de Catalunya
(Rambla del Centre, 36 i 38,
— A les 19. conferencia organitzada per la CemissiO de Cultura,
a arree del mesare Jaume Pahissa i
Jo, el quat desenristIlarà el tema "El
piefessor músit davant la cultura".
Studi Club (Laietana, 37 1. — A les
19 . 30, conferencia pel senyor Enric
Roig. sota el titol "Idea de hart segons la concepció dels artistes".
Associació d'Idealistes Prac tics
(Santa Anna, 28). — A les s'iris, la
senyora Maria Pi de Folch (del Lyceum Club) donara una conferencia
sobre el tema "Deanes de la dona a
l'hora present-.
Centre Republicà del districte V
(Carme, 44. principal). — A les 22,
Antoni Rovira i Virgili dissertara
sobre ''Els iets pnlitics actuals i el
sentiment catala-.
Ateneu Enciclopèdic Popular. —
A le, 22, conferencia pública a carrec
de Joaquim Maurin, amb el tema
"Després del fati del Tribunal de
Garanties contra la Llei de Contraetes de Conreu".
Ateneu Barcelonés. — A les 22, organitzada per l'Agrupació Cultural
Esportiva Telefónica, conferencia del
doctor S. Tartakower, sebre aspectes
tècnics i anecdòtics del torneig internacional d'escacs.

—

Obligada per Pafluheit
enorme de passatgers que tras.
Hada aquests dies el Mera
Transversal a reatada) de la
Placa d'Espanya. aquella Corla,
panyia ha establert un servit
extraordinari de trena, el fital
se seguirà prestant t'iris al diu.
nienge vinent, darrer dia de la
Fira.
A causa de la cursa "Peny%
flirt.", que se celebrará el diumen.
gp vinent al mati, i que es I raduira en sensibles dificultat;
per ale quti vulguin visitar la
Fira aquell dia, s'organitza un:
revellla per al dia abans a la
nit, a la qual sdn convidats tots
els alcaldes de Catalunya. En fe.
aquest eonvit. el Comité de la
Fira ha tingut en compte la ne.
cessitnt (pie les primeres auto.
ritnts tricots de les poblacions
del pais vegin el certamen
comprovin de la vera la impon.
täncia que té per a l'economit
nacional aquest a manifestacid
anual de la nostra producció ¿
de les seves possibilitats.
— Cona cada dia, avui. di.
marts, els visitants seran obse,
quiats anda un número que &tea
opció a un premi que sera sor.
tejat entre ells ¡ que consi.stira
en una tauleta de te, de centre,
cierta per la casa "El 04". Cal.
dra presentar l'entrarla adquo
rida a la taquilla a Island 331.
— tn dels etils de la Fin
han estat les cèdules que per.
meten adquirir, durant la sera
celebració , una rebaixa del 40 'd
en els bitllets de ferrocarrils.
I.es que es porten cemtrolndes
segellades fitis ara ascendeire:
a quinze mil.

L'activitat política

Butlletí Peclaüóüle
ENSENYAMENTS
ESPECIALS
El VIla Centenari de Ramon Llull
a l'Escola Normal de la Generalitat.—
Dies passats va celebrar-se en aqueo
centre docent una festa dedicarla a
cornmemorar el 3 etè centenari de la
naixenea del gran catará. .5,1 mati va
colocar-se a l'aula que l'Escota In
té dedicada l'ampliad(' d'una miniatura de l'epoca representant Rarnon
Liull explicant a la Sorbona. Amb
aquest motiu, el senyor Costal, professor de. Filosofia, va pronunciar une;
encertades paraules adients a lacte.
A la tarda litigué lloc una sessió
en la qual els alumnes de l'Escota
x-an glossar atailu treballs originals la
personalitat de Ramon Llull, i forma
tatnbé llegits fragments d'algunes de
les SC CO obres literänes i educatives.
Obrí lacte amb un bell sobre la personalitat del 'sestee filósof
el distingit poeta mallorqui senyor
Miguel Ferrä, i ciegue la sessió el
doctor Joaquim Xirau amb una conferencia d'introducció a l'estudi del
sentir iilosiafic de l'obra lulliana.

la Particular, amh el concurs de Treballs Escolars. Hi poden prendre
part totes les escotes privades de Catalunya, d'acord amb les bases que
s'Isan enviat als professors particulars
l hagin rebudes poels que no co
den dernanar-les a la secretaria del
Grerni, Fontanella, 16, "Casal del
Mestre".
Cada alumne concursant será premiar arnb un diploma, que es repartirä en les Vetllades Escolars. en les
quals poden prendre part també totes
les escotes privades de Catalunya.
que tindran lloc en un local públic,
on seran exposats els treballs durant
la tercera setmana del mes de juliol.

Telegrames al ministre del ram. —
L'Associació de Mestres Nacionals
la provincia de Barcelona ha cursas
al senyor ministre d'Instruccid Púbiica els telegrames segiients, "Associacid de Mestres Nacionals de la provincia de Barcelona demana a V. E.
inclogui al próxim pressupost els asid'
menis necessaris per a corregir la
vergonyosa desproporció que hi ha
de places en les diferents categories
de l'Escalaió del Magisteri."
"Associació de Mestres Nacionals
de la provincia de Barcelona protesta
respectuosavnent però enecgicament,
ELS MESTRFS
contra el propäsit, atribuís a V. E.,
Concites de treballs escolars, — El de segregar places vacants per donar-les als cursillistes del 33, perque
Gremi de Professors Particulars
Catalunya prepara aquest any un final de realitzar-se es vulnerarien els drets
de curs esplendid, per tal de remarcar del Magisteri."
"Associació de Mesures Nacionals
la potencialitat pedagógica de l'Escode la provincia de Barcelona veu
disgust que no estigui ja aprovat el
credit necessari per a pagar els havers que corresponen als mestres per
1 MAQUINES DE COSIR les classes d'adults dels meses de novernbre i desembre de l'any passat."
I BRODAR

WERTHEIM
LA MARCA DE QUALITAT

Cursos i Confer&mies

AUDIENCIA TERRITORIAL

Sala Primera.— Major quantia: al.
Planes contra C. Censes.— Pobresa,
A. Clos contra Caixa de Pensiona.
Sala Segona.— Divorci: Josefa Sala i Feliu contra Josep Pone i otitis
teri fiscal.— Major quantia: Mercó
Vila de la Cortada contra Feina
Iniesta i Sauri, un altre i ministeri
VARIA
fiscal.— Pobresa: Francesca Tanya
contra Pere Isanda i Dartiallo—InciDavant del Jutjat número dos, van dent: Lluís Corbera contra Enríe
declarar ahir Pene bateen, i la seca Franco.
011a Carme, arran del suman que
instrueix el dit Jutjat per l'agressi',
AUDIENCIA PROVINCIAL
de que va ésser víctima la mulle: i
osare dels declarants, per part de l'as
Secció Primera.— Un jaral per hoCuide i Santroma. Aquest. després m:cidi contra Vicenç Fort i altre. —
d'haver-la agredit es va suicidar. El Continuad(' de l'anterior iurat set
fet va oc6rrer en un pis de l'Avinguda robatori contra J'' Sel, Hernändez. —
de Francesc Layret.
Divorci: A. Piha contra R. Ricard.
La víctima de l'agressió ha milloSecció Segona. —Un jurat per rap
rat sensiblement.
te contra 1,1orene Martinec.— Un oral
per
atem p tat contra Joaquim Gil i
* Els carrabiners que estan de
servei a la platja de Chicago. de la Guillem.
Seeció Tercera. —No té assenya
Barceloneta. van drenar compte abir
al Jutjat d'haver trobat. ja fa uns laments.
Secció Quarta. — Un turnt ver mal
nuants dies. abandonats en aquella
salarla. els vestits d'un noi. Suposea versacid contra Carmelo Garcia.— Un
Que deuen Esser d'un noi que es ba- oral ver urg ència contra Joan Sinches.
nyava i lile den haver-se ofegat.

que pot servir-nos d'exemple és la
que el 9 de juny de 1462 proclamaren
ele nostres regidors bandejant la
monarquia secular i exercint, per espai de mes d'un any, totes les funciona que li eren reservades.
Afersi que és de maxim interés i
actualitat posar de relleu els actes
de la primera República catalana, dissortadament oblidada per politics
historiador:: és de necessitat absoluta que a les nostres escotes. ultra el
text daquelles celebres capitulacions
que clarament expliquen la causa de
,a proclamada) d'aquella República.
es fixin en grans cartells 'les figures
de Miguel dez Pla, de Cosme de
alontserrat, del gran abat Antoni Pere Ferrer, d'Huc Roger de Pallars,
de Manuel de Monsuar (iill de Torregrossa), dels Marimon. dels guatee
cermans Colona i daltres que tot ho
sacrificaren per aquella gloriosa República i als guata Catalunya, ingrata.
no ha dedicas el mes petit record.
Seguint les petjades d'aquella República, precursora de les grans convulsiona d'Europa contra eis despotismes i adbuc de la República francesa, podem resoldre els greus problemes que planteja la intromissió del
poder central en els nostrea aten. El
mateix conflicte agrari fou resolt per
aquells honorables patricis en forma
que no ereiern que avui pugui ésser
superada. Repúb:ica modelica, cal que
tots els catalans estiguin ben assabentat s de la seca existencia i funcionament i disposats a continuar-la, esborrant d'una vegada els quatre-cents
anys d'oprobi que per a Catalunya
representa la submissió a un poder
foraster.
República nascuda del poble i per
tot Catalunya aclamada, més que per
cap altre motiu caigué per les dissensions i divisions entre els catalans.
Cal no reincidir ferMt sentiments socials, económics o religiosos que res
no tenen a reune arras les reivindicacions nacionals. Es l'hora de la unió
;agrada entre tots el; catalans, i si
aconsegitim presentar-nos units catotics i ateus, socialistes i capitalistes

Sondeas
Elegirte'.

ereseid
Inflnitat

de modele

Moble obert

El "Butlleti dels Mestres". — Ha
aparegut el número so9, corresponent
al mes de jung, de la Publicacid Pedagógica del Consell de Cultura.
"Butlleti dels Mestres", la qual publica el segiient suman: Punts
vista del congrés internacional de
Niea. La crisi de la funcid educativa
de les institucions, IV. — Pedagogia:
Els aparella científics i el museu escolar (A. Quintana i Mari). — La
geometria, saber útil tTomäs Vicene). — L'ensenyatnent del catali.
Ortografia. Pronoms febles. Exercicis ',zanjes. — Vida Escolar: Estudi
anecdòtic de la cuca de lluns (Francese Masclansa — Construcció de
mots (M. Tolosa Surroca). — Enquestes del "Butlleti dels Mestres":
Excursion u , visites i viatges. VII (Pe.
re I.lobera). — Llibres: "El mundo
en que vivimos -, per ilendrick
van Loon (E. Homs). — Revistes:
Perlagogia illusionista. per Nathaniel
Penen ("The Elementary School
Journal - , Chicago). — Noticies breus:
Generalitat de Catalunya (L'Escota
d'Estiu del 1034, ConsnItori
Excursionsl . Vniversiast
autónoma (Seminari de Pedagogia,
Llegas), Institucions diverses ( P robl e
del llenguatge, El congrés huera-nies
nacional d'Ensenyansent Tionic, Concurs escodar), Comarques (Vilafranca
del Penerles, Girona, etc.).

NOTES DE LA FIRA
DE BARCELONA

Pessetes

600

Máquina Bobina Central
WERTHEIM, amb moble
"Secreter"
Cus endavant i enrera
Central: AVINYO. 9
Telèfon 13077
i Sucursals

— Tal com s'havia antineiat.
al tnati litigue 'loe el miling
concur s f o togràfic organitzats
per LAO de la Llum. Conslituf
tina entusihstica manifestada
d'amalourisme fologräfic, en la
(mal. entre altres iniciativos es15/1111IaflorP 5, es prengue l'acorel
itC conrótrer a la Fin de rally
1935 amb una exposició que etirlestsci :1 la importancia que
Catalunya aquest atspeef e de la
foiografia purament artística.

Comitè Comarcal de Barcelona-Ciuta:
Dentà. dintecres, dia 13. es reuads
extraordinarlament. el Comité Coma:.
cal de Barce:ona-Ciutat. Es orega 2:5
dele gats que lacia la n'Arce cl.a33:5•
tir-hi.
Tómbola Benafica d'Acció Catalare
S'han rebut més objectes destina
a la Tómbola. Són els donants,
des Grau, Maison alasallach, Perf,
mecía Myrúrgia, Colmados Sind's
"Cepilleria Moderna"; les seny ere'
Anna Queraltó d'Aragai. Josefies
d'Esnanya. Busquets de Pomarola
senyora dliarons. Es prega que t..3
aal vul guin fer donatius. q u e h o facd
el més aviar p ossible, puix que
dia 16 será inaugurada l'esmentais
Tómbola.
Acció Catalana Republicana de Sara
Andreu
Sant Andreu, sa
Continuant el cicle de conferensai
Que té organitzat aduest Centre, e;
dimecres vinent. dia 13. a les dea
la a:t. el senyor Josep Coma donari
una conieracia sobre "La faniVa
davant la Democracia i la Diclp
dura".
Conferència d'Oció Hurtado
El vinent dijous, dia 14, a les del
del vesp re, donará una conferència
Centre joventut d'Acció Catalana Re
publicana del Dte. IX.è (Valenea.
569). el conseller regidor senyor Odi
Hurtado, el qual descabdellarà el te
ma: "Missió de la Joventut".
Centre Catalanista República
de Badalona
El vinent dilous. d:a 14. a les da
del restare. se celebrará una cons-era

Per als socis, amb assistencia di]
senyors Amadeu Hurtado, Raras:
Pes-poch, Eduard Rogase; i Raif
Tasis.
Reunió dels afiliats que formen pie
de les ponències
Es prega a tots ets afilats que
nien part de les ponències
d'A. C. R. que acudin a restarge ce:
tral avui., el:marta, día 12.

Centre Catalanista Republicà
d'El Masnou
El Centre Catalan'sta RepublicactS
Masnou Ita eursat la seguent comuse
catió al president de la General:lit
de Catalunya:
"El Centre Catalanista Republid
d'El Masnme adhert a Acci0 Cate
lana Republicana, ha pres l'acord di"
fer;r-se incondicionalment a la V. 5.
recabant en aquests moments clifira
aten a Catalunya, el Roe que li correa
onnetsa disposat a cumplir semprer
vo luntariosament amb el sets deute.
Volem expressar-vos al mate'
temas la nostra confianea mis ab
lats en el Cerero de Catalunya.
Visqueu molta anys.
El Masnou, 9 de juny de 1931
El secretad, Josep Resch; el pret/
dent. 1 BasssIs."
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12 'de jtiny 'de 1:131

ØARCELONA
17"Actuaci6 Social

Moviment borsari
MERCAT LLICRE

AL
La Mar

DIA La Rifa de Madrid
Premiat amb rao.000 ptes.

it

l' Aire

172503 Barcelona, C6rdova, Madrid

Premiat amb 63.000 ptes.
21.729 Barcelona, Palma, Valencia.

DIVUIT
011 133 135 158 /11r
267 234 283 319 320
4 24 436 528 5z9 550
623 630 68/ 683 705
774 780 783 791 802

MIL

183 210 240 24X
3 2 4 339 408 417
368 599 618 622
7 2 4 73 1 759 760
829 978

DINOU MIL
a la ruar; Pespanycq "Virgen de
Premiat amb 3 0 . 000 mes.
35°941
47 07 260
014 018 0 57 076 104 431 693 423 234834435 43298
Afriva", amb ciorrega general.
Observaclons meteorOlbglques: cap a Vinaròs i escales, de la 14.624 Barcelona, Madrid, Valencia 268 277 289 3 5) 9 333
is metallúrglcs de Barcelona
455
434
438
394
4
1.
sa, ha repercutit sobre la marxa del A sol 1xent Veld a a). fresquet, Maritima Successora de P. roanseves comarques. - La Co
303 5 26 55 1 576 577 620 663 693 702
Premiare amb 2.000 pres.
Els músics. - L'AssociaeM mercat d'operacions a termini, originant verde alar; al migdia (j . S, 0. cias Seguí.
en el Ple de-ie
7 06 717 744 777 801 809 831 843 838
le> 110111enada
31usical Hispania celebrara re- sin retraiment molt marcat en la con- fresc, rel ciar j horitzons boi-diCatS metallúrgies celebra(
900 908 947 968
17.913 Barcelona, Madrid,
unid general extraordinaria el tractacin, i corn a conseqiincia ¡inme- rosos, m a sol ponent S. 0. arub
11.681 Barcelona, Madrid, Cartagena
i ":113 10. a robjecte d'aclarir diumenge vinent, dia 17, a les diata, una depressió general de posi- Ist ir/alelad ron:a, toar marejada
VINT MIL
MOVIMENT D'AVIONS
9.333 Oviedo, Barcelona ,
'crlensid territorial que abasten deu u tel mati.
cions. Davant d'aquesta situació nomes del S. O. i el cerdo queda ciar.
035 083 084 139 14 1 185 194 208 241
Valencia,
Barcelona,
27.274
bases del rana que estableixen
cal esperar cona es desenvolupa aquese
AHIR
246 247 265 269 282 292 316 324 342
Barbmetre, 153'5. - Tern103.392 Madrid, Montilla.
Hornada de 41 hores selmaSIndicat de Treballadors de la estat de coses, ja que l'especulació, per
33 6 3 61 37 0 372 378 382 391 425 435
Aercdrom de l'Alr France. - 35°32 Madrid,
./, ha 'visual el Conseller de Indústrla Fabril i Tévt,11.-Aque›I ella mateixa, no dona mostres de pos- inetre, 227.
p rocedida de Tolosa, a les 830 1 9-99 1 Barcelona, Madrid, Saragoss> 453 454 457 495 555 568 615 620 621
el qual els ha manifes-' Sindical celebrara asseinblea go- seir cap orientació.
Moviment de vaixells a posta
63 605 705 709 710 716 734 747 873
Valencia.
Desentonen de la tendencia general de sol. - Demoren a l'E. un arriba l'avis.) amb corren, merca- 25862
que essent el 3 oral. Mixt
94 9 1 4 924 933 939
37.392 Oviedo, Barcelona ,
/lOral avui, a les deu del mati.
iscliecid provincial, es a la to- al Cinema Triomf (Saló de Sant les accions Chade, les quals, com tots pailebüt i uti berganti goleta que deries i 2 passatgers.
20715 Barcelona ,
sabem. depenen principalment dels canVINT-I-UN MIL
Procedent
de
Marsella
a
les
de
la
"provincia"
que
reGraSant
Sebastiä,
Madrid,
:at
5 , 5111 en popa. Pel S. una balandra
4.398
següent ordre del vis que es cotitzen a l'estranger.
6'51 arriba lancO amb correo',
nada.
l'esmenlada jornada. La Joan), sota el
001 021 029 6 6 o96 mal 119 134 159
Tanca finada pel Mercat Lliure de i un pailebot a motor que passen mercaderies i 2 passatgers.
Compte
Informe
de
la
Junta;
17.688 Barcelona, Madrid, Palma de 182 214 316 346 372 403 422 424 430
Comissió recomana a toles
ponent, i una polacrit goleta
responsabilitat de la passada Valors en 1a reuni de Borsa:
Mallorca. Badalona.
Procedent de Casablanca. a les
454 490 soo 609 691 703 744 750 790
organitzacions el ines gran
que passa a Ilevani, i al S. 0,
vaga general; Orientacions sin11
Tan,..1
.410
o
D
ia
12 . 50 arriba amb corren, 14.354 Siria, Sevilla , Madrid ,
793 874 9 22 930 965
er's a fer-les efcctives, puix
una
goleta
i
usu
pailebot
que
van
Barcelona, Sevilla, Madrid ,
(bit
anterio,
baLiyi
2 han eomeneat a regir a parVINT-I-DOS MIL
de botina, dos pailebots a inotor mereaderies i 4 pasatgers.
38.055 Lora del Rio.
A
les
1256
sort
l'avió cap a
-del dia 11 de l'actual.
SIndicat de la lndústria Hote- Nords
50'05
--0'50 que vemen al port; de vela 'latina
49.55
007 032 048 o6o 078 096 112 128 134
Tolosa
amb
corren,
mercaderies
Barcelona. - Alacants
4343. 70-0.70 dos talutxos vers diverses (breePremiers &rol) 400 ptes,
182 222 273 277 300 301 33 3 379 381
Els Gremis del C. A. D. C. 1. - lera i Cafetera de
i 3 passafgers.
-t'o° cions.
56'50
posa a coneixe- M, Rif
55'50
388 39 1 410 435 46 3 496 506 3 1 4 379
secció Permanen d'Organit- Aquesta entitat
A
les
cap
a
1254
sorti
l'avió
64.50
66'-1'50
Montserrat
que
ment de tole els cambrers
588 624 629 655 666 68o 690 724 754
DIZSENA
d ,5 1 Treball del Centre AutoMarsella amb corren, mercada'121'25 123'-1'75
776 786 792 796 819 824 837 874 87a
d'avui endavant poden recollir Explosius
no3 009 oir 04! twin
•aista de Dependents del CoAigües
166'50
-1'50
465'oo
Mes
i
1
passatger.
MOVIMENT
DEL
PORT
dios
887 889 9 22 977 982 984
treball
tots
els
1 de la Indústria comn- les c artes de
Colonial
47.75
A les 6'56 sorti l'avió cap a
4g 50-0'75
feiners , de quatre a sis de la
CENTENA
VINT-I-TRES MIL
--o'35
t6'16'35
Vaixells entrats. - De Bilbao Casablanca amb corren, mercaa als seus associats les dates tarda, a la Secretaria del Jurat Flaues
Charles
337 • 30
celebració de les Assemblees
34,;'i
escales,
amb
carrega
1
general
ro6 107 150 163 181 204 304 32.! .732 6 37 0 3 8 0 39 0 53 0 5 8 1 25 1 37 145 150
deries i 2 passatgers,
de la Indtislria. Solament Fond
3Iixt
-100 de tränsit, el vaixell espanyol
:Srals ordinäries dels Gremis
144.Ei diumenge passat, dia 4 0, a 341 35 8 3 61 409 507 509 500 61 6 654 IN 177 18° 181 237 24t 266 288 316
-l-(io5 "Cabo Tres ¡"orcas", del senyor
6'95
raenl e: Dia 11 de juny. a les Celaran subjectes a la classifica- Fetrolis
709 71 0 723 734 736 733 755 360 636 369 406 439 472 501 330 333
los 649, sorti l'avió aeropostal 668 690
qui
els
Hulleres
tots
professional
5E5550
-4'50
cid
i dc, la vellla, Gremi del Film:
Fill ROmul Bosch; de 31arse- amb destinació a l'America del 793 804 803 825 841 842 892 913 933 563 593 98 621 62 2 65 2 654 635 678
La
tanca
anterior
d'Hulleres
és
del
tenien
restnentada
966
977
936
abatas
no
984 709 842 942 949 999
juny.
a
les
den
de
la
13 de
Ila i Schi, amb carrega general Sud arnb corren, 1 mercaderies,
Gremi del Detall; dia 15 carta i luturan de passar per la dia to del mes (l'abril passat, i del dia i de transit, el motor clanes i el d'aquella
MIL
VINT-I-QUATRE
7
del
mes
que
5001
la
corresponent
als
procedencia
arriba
ury. a les den de la vellla. dita Secretaria tots els dilluns
"G. H. 11. Skiss", de l'Agencia el dia 11, a les 2'30 hores.
Fetrolis.
012 014 018 020 096 118 119 120 126 001 013 015 019 025 030 062 074 105
ia de Transports. i dia 10 diinart.s, a les maleixes llores.
Maritima Delgado; de Palma.
132 152 154 159 162 206 245 264 280 185 230 254 265 315 412 420 431 5o3
BORSA AL COMPTAT
Aeròdrom de l'Aeronàutica Naituili ColTeU, mercaderies i 161
284 308 333 351 366 372 4 1 7 4 26 430 501 610 659 665 707 729 73 1 733 741
Els rotlles de comptat no es Cenen passatgers. la motonau postal val. - Procedent d'Eslulgard. 468 503 57 1 595 607 633 644 663 667
963 966 988
Puigcerdà, 5. bainos. llague dessen gaire optirnistes. Amb esas negoci d3amb escales a Ginebra i Mar- 724 728 748 804 811 823 829 862 923 749 924
assistida al Dispensari del Teulat, de ten monines de pesantor, i en particu- -Ciudad de Barcelona - ; de VaVINT-I-CINC MIL
diverses conuisions, que li t'oren can- lar el grup de carrils acusa una depres- lencia, amb Lorreu iner oaderles sella, a les 17'42 arriba l'avió 934
DOS MIL
sades per Mercè Perell.E, de 30 anys. siii de molt de temps encä no constata- i 253 passalgerl, la motonau ROHRBACH D-1297" amb cor039 051 083 1 10 115 116 205 210 212
reas, mercaderies i 6 passatgers.
Maria Fernández. de 50, canyada da.
p o stal "elude ,: de Valencia"; de
003 061 087 loo im 1 7 0 178 231 218 214 231 283 324 328 3 29 338 348 350
de
la
primera.
Procedent
de
Madrid
,
a
les
i
sogra,
respectivament,
380 399 429 436 444 466 495 497 506
qi carrer de tragetsa fou atropeEls deutes de l'Edat acusen visible 1)1aó, arnb corren , mercaderies
381 395 4 0 3 4 00 43 0 433 441 465
L'ate:dat, junt amb el diagnästic, pas- minva en la contractació, i cotitzen
11'55 arriba. l'avió "FOKKER 10 297
504 505 508 526 (roo 607 643 527 566 579 584 590594 6.31 663 725
486
502
;:ier un carnió Dolors Llorenç
la
..
.momia:
postal
31
pasat.d..s.
a
Delegació de la Sagrera.
823 907 914 938 95 1 996
a, de 40 anys, que viu al carrer sá. a :a
dinas un sic irregulars. Quedea mes
Ciudad d ., :Vahím - ; de Cara ge- VC-A31.1" atub correas, mercade- 669 68n 695 708 7 10 73 1 734 774 812 728 799 805
- A conseqüencia d'haver caigut perjudicats els Interior, algunes series
baixos, iIi produi diverVINT-I-SIS MIL
81 4 824 83o 869 887 892 905 907 937
, anal) passatgers i carrega a ies i 7 passatgers.
al
moll
passejava
merare
es
.iesions de pronòstic greu, de les a l'aigua
A les 7'20 sorti Parió "ROHII- 937 979
Ochs quals perden entorn de /Mg enter general. el vaixell "Sagunto”,
004 020 052 067 065 078 ito iii /19
a bu assistida al Dispensar; dc d'Espanya, mori ofegat Joan Cerda. i de mes importancia les G i 11, 68'5o
TRES MIL
173 480 /96 199 220 254 287 293 397
tots qualre de la Cia. Transtue- BACH D-13t4" tap a Estutgard.
Gervasi. Després de curada de de 55 anys.
1--/.50).
amb
escales
a
Marsella
i
Gine308 358 403 4 29 470 300 3 07 319 558
escales,
283
039 06I 086 093 III 145 155 202
era intenció passà a l'Hospital
Obligacions Tresoreria Generalitat diterrania; ele Braila i
ami) carrega general i le transa, bra, amb corren, mercaderies i 284 298 374 38 7 3 88 396 40 4 423 426 577 57 8 603 61 4 642 6 53 688 697 699
davallen quelcom, 100.25 (-429.
passatgers.
463 480 500 514 518 528 t:55 668 692 710 748 738 826 847 871 930 949 965
- En un bosc de la muntanya de
Els Ajuntaments, tot i no veure's gai- el vaixell Haba "Capo Pino", del
A le ; 9'30 surtí lavES 'TON - 728 735 775 81 3 830 834 858 882 887 99 1 995
i_r.drera diumenge es declara un
re sollicitats. i ensems poc sostinguts, senvor ,Joan Salvadiur; de Filaes
coni
se:111a casual,
VINT-I-SET MIL
SI
presenten millne disposició que en jorNova 'York i 3i:daga, alutn kEft 11 F.C-PPA" c..ap a Madrid 909 922 957 9 61 97 0 992
PE arVO5TBE AUIOMÓ811.
ren uns tres-cents metres de
nades precedents. Modifiquen eles:
passalgers i carrega general i amb erirren, rnercaderies i 4 pasco8 041 059 122 139 198 214 244 3/7
en tes
QUATRE MIL
Hi acudiren les bombes al cosatgers.
5
de
tors cOncker.
emissió 1917 serie B, m'oo
350 355 4 1 4 45 8 499 5 01 545 530 553
i te transa, el tuotor espanyol
veu Quallto t , 01
lament del senyor Gallend, que
1918 serie B, 6125 (-1,-i .om; 1921 (deBase Aeronaval. - A les 1215 012 //9 183 3 22 3 25 343 356 385 391
582 645 648 676 728 740 748 757 781
Motomar", del senyor Fill de
:.2ament reduiren el foc.
ATGE ELECTRIC cima), dono
302 468 47 0 537 542 549 550 334 612 791 800 919 924 933 973
i
1929
ampliació,
Dispensari de Gracia loa asROmul Boselt; de Londres i An- sorli "I-REDI" 621 622 7 0 9 7 12 701 773 977 980 997
moa. 6.5
c
75
-1'75).
78.
,
Antoni Dote Plasio. de 45 anYs
vers, amb carrega general i de i • ap a Marsella i Roma amb corVINT-I-VUIT MIL
Le: riptatac;m.s, an fr escis
vot al carrer de Sant Huís, 11.
CINC MIL
ren, mereaderies i
passatgers.
cmeden a posicions sostingudes; atontes transit. el vaixell nonstee "Tor033 071 078 o86 13o 145 130 165
oil
.?resentava una eontusions a l'u)
és de notar la millora de les 4 i mig íiusas Jarl", dels senyors Fills de
que Ii foren causades d'un cop
028 074 077 132 156 188 208 240 246 195 202 267 270 279 327 375 38o 390
per ano (5.00nocuol, que fa alguns dies 31. Condensines; de Mogador,
270 274 190 303 319 327 395 398 449 392 4 1 3 425 457 487 499 504 314 343
mny per la seca esposa, Antonia
aint:
no
Charlen
operat,
i
rotitzen
7500
Oran,
Safi, Casablanca i
455 469 481 490 501 503 509 5 2 7 537 550 554 569 57 0 596 601 6Io 019 622
Porta.
+7001.
el
i
trànsit,
543 562 571 585 602 605 011 6 3 1 6 3 2 658 678 683 703 793 847 890 9/0 923
general
earrega
- En un descuit dels seas pares.
de
cidules,
niolt
desanimat
grup
El
638 676 679 680 681 700 745 749 8°8 93 1 94 1 950 984
dels
setrances
"Astil",
viu
vaixell
que
:: ”:72 Maria Ruiz Rusuefio,
en realitzar compra-vendes, queda a ni- nyors I. Villavecchia j Compa835 911 962 992
'irrer de Pujades, 248, lia¡sos, invells
poc
modificats.
VINT-I-NOU MIL
El
Foinent
de
la
Sardana
de
. ama regular quantitat d'acid
nyia.
Novament es posa a coneixeSIS MIL
aquesta
jorEl
rodle
ferroviari
en
Barcelona
ha
organitzat
per
al
intoxi.-1, !dr'c, que li causa una
027 060 070 100 130 153 183 222 278
del
C.
A.
D.
tots
els
socis
alela
de
nada torna a registrar una depressió de
Vela.-U.1guilas i Santa Polia,
046 o85 /40 15 7 177 190 197 286 315 348 33 1 382 402 413 429 432
S. de pronóstic reservat. de la qual
hagin rebut la cual- posicions poc corrent. La situació d'a- anili earrega general, el "tialia- dijous de la setmana entrauf, 022 030 262
• ,:,ss:stida al Dispensari del Teta- C. I. que no
26 5 28 7 345 352 358 365 4 82 500 339 000 004 630 632 659 673
:ha 21, a un quart d'onze de la 200 204
les
assi.stir
a
per
a
vocatória
troben
aquesa
mena
fundó
en
que
es
passi
al
sea
396 415 416 42 5 45 2 49 3 474 476 491 687 716 753 769 790 812 S22 829 840
Després de curada
no"; de Palma, amb carrega gejuntes generals, que, sense es- de valors, en el sentit que per ara no es PONI', el "Cala Conlesa"; de Mató, nit, una visita conectiva a l'Oh- 505 529 553 575 579 615 92.8 658 811 8 73 9 28 97 0 985
veu en tina data propera la realitzaci,; amb earrega general. el "Pon.; servatorf Fabril. Atendrá eta vi- 832 834 89 0 894 908 948 940 950 952
- En un bosc de Can Bras6, de perar el darrer moment, poden
sitanIS el seu director, J. Comes
992
TRENTA MIL
Pia-tda d'Horta. es declara tri pasear per les oficines, cm. un de la subhasta. desanima la contracta - Martí," i el "Arnaldo Oliver"; de
Per a assistir-Iii
i Sola.
ele per adquirir obligacions d'aquest
SET MIL
q ue destrui alguns centenars top comprovada la pis relna de la
''31arla
ami)
garrotes,
el
a'inarós,
003 031 042 050 079 112 116 132 159
crup. 1 cada dia hom nota mé s afluendisposal Ii au servci d'autOCans
Ibnaries de pineda.
ronvocatbria, els sera lliurat un cia de paper. Les perclues, en la major 110S11";
ainb carrega que sortint de la Plaça de Ca- 023 040 082 087 123 I2R 131 138 150 190 192 196 201 203 200 208 219 223
- Al carrer de Balines, cantonada ihiplicat. Es recorda la gran con_ part d'ernissions, oscillen entorn d'un general, el "San Antonio"; de
258 272 284 243 246 281 37 6 434 440 452 463 493
talunya porli els inserits, cense 16 3 186 192 226 244 255
iel Consell de Cent, toparen
veniimcia d'assistir a les juntes quart i mig d'enter; algune s , perh, re- 'Valencia, amb carrega general. translaords, a la porta de 1.00- 335 46 6 494 4 07 5 22 544 549 554 555 496 572 581 583 001 035 087 591 702
nOiI núm. 52755, alienar pel sea/
760 762 811 7 12 73 1 738 749 782 793 805 872 890
583
591
603
655
682
719
senyor Josep Mara Ga- que se celebraran el dia per gistren nivells ben remarcables, veintes el "Malvarrosa"; d'Eivissa, amb servat ori.
832 879 9 00 909 912 932 938 971 973 89m goo 900 917 964 976
7d, i la moto ntim. 48,015. guiarla la S. P. d'Educació, i el dia 16 de: Almanses adherides. 4850 (-roo): carrega general. el "Isla de IbiA la secretaria del Fornent,
man, 4825 (-1'75): Alsäsues,
TRENTA-UN MIL
Rafe! Pujo! i Rovira. Aquest :u per la S. P. d'Organitzaeiú i Tre- Sant
anib carrega ge- eamer del Pi, número 11, prin- 97 8 991
6400 (-1'0o): Especials Nord, 83.25 za"; de Palma,
amb ferides de consideraci6. ball.
VUIT MIL
lila";
d'Alundia,
e
"Caran
neral,
el
025 056 054 092 115 124 139 ro8 207
.•ipal,
tots els elles feiners, de
D,
585o
(-1 .00.1; Alacants serie
- A un quart de nou de la nit de
(-1'25): serie E. 6350 (-3'oo); serie anab rarrega general, el "Puerto dos (marts de \mil a nou de la 010 osi 033 0 45 134 145 156 107 174 242 247 250 253 261 271 277 279 292
allende fin explosió un transiors'adinelran inscripcions I 201 236 279 326 335 362 386 403 418 337 377 389 400 401 438 454 457 494
Puhli - Club lratnet una nota E. 69'50 (-2.00); serie FI, 736 3 de A 1 :mili:1 - 1 de Vinaròs, amb
dDr de la placa d'Atacan Lémez,
438 441 461 522 570 589 624 653 699 504 531 570 586 588 609 613 039 004
es (10/10/1 detsills.
-ant del careen de la )1erce. A con- protestant que les autoritats (-2001. j dels Andalusos les segona earrega general, el "Pepito".
740 847 830 866 87o 873 884 889 913 705 7 18 729 733 75 8 782 802 829 833
fter.,ia de l'esclat saltaren dues permetin que 101 lama qui vulgui sine vble., Fron (--e5r0.
Al Dic. - El vaixell espanyol
834 8 53 867 5 77 933 942 957 992
El sector d'indú s tries diser s e s no re9 1 9 943 953
:s del transformador. No o corre- i.lanli anuncia per les parets, ardimarts,
dia
12,
se
celecap particularitat a remarcar. i "Lega z pi".
r en desgracies personals. i 110M
arlistiqu e s, inurs gistraregular
faroles
TRENTA-DOS MIL
brat,
MIL
NOU
brara
uI
Piesliturant
Mirza
(Pasactivitat contractadcra
amh
FexplosiO fou motivarla pels
Vaixells sortits. - Dislancia seig de (,i racia, 32) un apat d'hovenerables, etc., sense cap con- inantenen posicions anteriors la major
210
258
262
02
1 026 058 059 089 095 106 tu 135
4- 5 .acumula;s al transformador.
o85
087
164
165
022
082
a
que
han
aixells
a la cultura de la can- part d'emissions operade s . Modifilaen na v egada dels
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(le juny. a les cinc de la larda.
La tivantor existent entre el Govern
Grrmi d'Oficines de Fabriea i de la Generalitat i el Central, que ha
Magatzems de Fábrica.
produit un estat d'agitació forca inten-
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Dinlartb. 1 2 de lurte de 11184
«loI1a . ind., de <ruana categorla. C. C.
frOYCInee.e.
13. Vicenç Bonete, de Barcelona, indepen dent , de tercera cate,soria.
Ci t au 'Munne: "Nandu". de
4.
gaizr!ona, inc! de auarti cal,gor:a.
:6. Jaune Sants. de Vilairanca. in&pedem, de quarta catcg., ria. C. E.
i r. A. RCe 2a. de La Felguera. indepeident, de segona categoria. Societat
ciclista Ovetenza.
t8. Antoni Montee. de Sevilla, indepeldent, de aegona cat. A. C. Sevillana.
• Ramon Ruiz Trillo, de Madrid,
independent, de primera c. Ciclo Madrid.
:o. Rufi Marin, de Madrid, indepen.
de:it, de segona cat. Ciclo Madrid.
:1. Manuel Bueno. de Madrid. jode .
prldent. de emana categoria, Ciclo
aladrid.
22. Joeep Nicolau de Lloret, de Visu, Alegre. prof. Veloç Espart Balear.
23. Raidl Pon, d'Al g aida, lilderell.
eral, de primera cat., id.
24. Bar/ame/1 Llodr, de Manacor.
de segona categoria. id .
: 3. Gabriel Oliver, de Cainpoc,
eertndent. de tercera categoria.
▪ Josep Xumet. de Pollenca, inderedent. de guaina cal. C. C. E. Santo.
•
Emilia Alvarez. de Pau, F. C.
P3rcelona.

*

*

Aquesta Volta a Catalunya, ultra sigie.,:car-et per un record dinerripcions,
presenta un altre récord encara més
treSSant : el d'una participacid na• a' ampliada com mai. Fins ara els
repreeentats de jora de Cataluri a eón: S. C. Bilbaina. per Ezquerra,
(-sandia i Cines. Unió Club d'Irtni. per
Bastida i Undargarin. C. Ciclista EiK-ris, per Caitedorra. Sociedad Ciclisu Ovetense. de Oviedo. per Muna. Heo a i Roca. A. C. Sevillana. per Monte , . Segura. Ortega i Carmona. Ciclo
Madrid. de Madrid, per Ruiz Trillo,
Marín i Bueno. Veloz Sport Balear.
rer Nicolau. Pon, Llodra, Oliver i
g•-t, C. R. de la U. V. E., de Valencia,
r • • Fscuriet i Arrando.
.v na representacid tan nodricla de corre . :ors de ten EÑilanya es un alt MOtn7 d'honor per als corredors catalans
i :er al relleu de la gran prova.
L'equip belga i italià es presenten ter -les en gran extraordinari, com fan
r-:ev:nar les darreres te.stes de Do.
i Mo:inar. Manca concretar Fee',,p irances, que no desniereixera deis
i7dicats. 1-li ha, denles, la novetat
i'equip marroquí, la probable inecripcii5
gerrnans Chene i Jiménez. de Ca.5 Manca.
Diversos corredors professionals esmnyols reeidenciats a Franca. En una
:aula. un lot d'inscrits veritablement
ir' r'Onent.
Tanca la Ilista a drets sencillo EmiliO
'i-arez, el gran vencedor de la Cursa
losa-Barcelona organitzada per "El Di. . .•

Atletisme

PECTACLES

EN EL TROFEU URGELLES,
ANGEL MUR I RICARD, RATEN
UN PARELL DE RECORDS
A 'Estad de Montnne co va celebrar durant tot el diumenge el festival
en el qual es disputasa un inagnífic
Troten cedit per l'entusiasta dirigent
del C. E. Aire Lliure.
Aquesta entitat, junt amb la Fedcnació Catalana d'Atletisme, sao ter
cura de /a seca organització,
En aquesta sessio es s:a confirmar c
que cleieni des d'aquestts pagines referent a la possibilitat d'.Angel Mur.
Eiectivament: com agiten que no fa
res, va tornar a batre el record peninsular , que dies entera va destituir
Smandia. 1 amb una marca inuMllorabie.
Els que saben el que representa fer
en 9 m. 49 r. e:s 3oo metres "etee?lerhase" e'adonaran de la quaiitat de !a
classe d'.angel alur i de les Sevei !sorsibilizats.
Jaime Nin, el veterà atleta tarragoni, s'ha vist despiesen crun rezord que
des d'un:, den atuvo estava a lee seres
mane. Pere Ricart, el vuluntariais atleta
del Junior. amb una bona tirada-11'94—
:e . l jiu eti.
Aquest ideen, durant aquesta temporada. Si persisteix en l'entrenament i
falla
paesari i de molt els 12
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igt s'obtusa, peina 1 cada el.,
..• 111 I A tee 1 i' Íd, LA MARQUESONA.
tusen/Des. I entfiei Ich prim e r actor I
rn,101. Rafael Bardem, amb LA MARQUEBONA, i estrena de l 'aP uld de Sain.i.
Qu'u:ora i
33.000, escil eatirre
sanumt per m benefieini.
Compenso.
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RAQUEL AlIELLER
adusta prolk•i:.1 1.1 SeVti umario.
'falda. 410 , liunque5 a I pica.:
dinar,. de l'evitas
LA CNULAPONA
1 id 1.11110,1 al 11,-1, 1111111111.d
RAQUEL MELLER
13 goal e s tuante en iques1 Irme les
Cd11,01,1e < La rnuller d'En Menelic,
Cleinentina i La Sargantana. >u. 4
I,: 0 • 47, , Bolaques a 3 pies , LA
PRINCESA DEL DOLAR, p ms grane
,i, ii.res.. Mayra, Planes, AvellI, VIII.
baraja, no ,. o. ül.• t . ettlIllent estrella
RAQUEL MELLES
amb les seres dclicain- s itues eneagrandiocions. Dernii, tarda 1 101,
sos programes 1 . . 1 rense rival
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'
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e
'
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obra
de
Di j ous, tepcsieni
LA GATITA BLANCA
pi . , 1,12'0111 n 13: le pinol RAQUEL MELLEN. tusendres. serala ivon o re 1
(«DIE del gran duo tenor
HIPOLIT LAZARO
3Mb la /(Ii.1 dei !, ore lüil'
DOÑA FRANCISQUITA
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!limar: , . a te'
d
i r. 1. la rcul-f
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M ARGARITA CARBAJ AL
CARLOS GARRIGA - PACO GALLEGO
Bircenat, J. Itaree16, C. Rey, M. Corte
10 bellissimes tiples - 40 Palana Girls
Tontitos cnt. LOper Decorats Moral,
a-misi• Denla. Ab/m e r e s, a les 3, indulte
ií straardltier'a. ainb moilit de la festislial

rant Anturn
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¡Al Pueblo! ¡Al Pueblo!

LAS CHICAS DEL RING
,

FRA DIAVOLO

Diversos
la

millor exciirstet de Barcelona
es el viatre en el

AERI DEL PORT

Els Púlvors d'arrós difereixen e:ler- dos ingredients, ben coneguts chemement entre ells. Alguns semblen bans tors i infermeres per les seseo peoriea ia cara, perú no ho són per al cutis. tato suavitzants i astringents, eviten que
Els P61vors Tokalon proporcionen, en les P Dr l ueries i les impureses obstrueicanvi, no ealarucnt el mes perfecte cu- xin els paras, i, ensems, alimenten i
tis, semblant a assaonat fruut. sin6 que,

demés, c ons titueixen Un aliment tònic enforteixen la pell. gräries a raztid ti:tper a la pell.
Això ha explica el fet que els P61once Tokalon, els famosos pólvors parisritcs, contenen tres in g rediente, grades als quals els dits Polvors són creenretan/ene di s tints de tots els altres.
El primer, l'Espuma de Crema, fa que
eis POlvors Tokalon romanin adherits
cinc vegades nués temps, malurat el
altres I
tenis, la p'dija i la sur,

inca que posseeixen. Cap altra mena
de pdIvors no pot competir amb els
Pólvora Tokalon per a conservar, arreu
on es vagi durant un llarg i fatigis dia,
12. ;el:esa de la peil, en tant que va
positivament.
El, compactes Tokalon contenen ara
espuma de crema. Els p:31vors i el vermell eón amixiós melt adherente. Quelcrin de nou, diferent i millor.
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ComédIa. — "Camino Ce Santa re", Tetaron, — "Tenoros y ladrones-. eal:o4
13 ', maese" 1 "Silbado de 11,41tra“.
"Flapiodlues e umanIc" I “Centiul Tare"
CornUtl. — VellePrP11/05”. "Un UrquInaona. — "luna noche en el Cadeo''.
nares 41 amanecer" i "El húsar ne- Roiga. — -Los expresos del expre s" 1ertl•
di
g
litunt cada Ola. larda l nit, runcionant rol e elnide ranrii. -Yo soy susano",
gro".
che iras «che" 1 a mes. a la Urnas
le s atrae • anns. Entrada al Paro: cln- Diorama. — "Por el Mar victo la nu"El munore.
viusidenno".
-An", "1-11
quanta céntimo. Funicular 1 entrada: Esplai.
flautista de llamé-01ln". ano. — -El hombre nweanitoe,
—
una peteeta
•• liangslers. del oeste". "Los nItelum
inurallaS d e oree" 1 "E: asma en el
suelo".
g os" i -Todo In condena".
le.' vi/e5"
Eareisior. -'- -F,I terr«
Anieament larda/. "Puig-Montecarlo"
MUSIC-HALLS
i -1.,1 sra. no quiero hijos".
Apolo, — t'arietats 5 Mercedes FIN,
Hores lliures
Fernando. — -El Ultima) acorde".
BA-Ta-Clan. — varietats, g eno Mar:111.
— "La pequen; timadora".
l e olda , ,ana inmorlant5, aprontaran per.
ti i Lmilla Dominio.
- 01o, neel re:aelonade «Mines, demc- Fregon. — "Tenores y ladrones", "Alias Pompeya.
— Parietal! I Paquita Emane
condesa" I 'Saludo de Juerga".
trant-ho o,''o Ore 171, Pelayo, 11
Goya. — "A sanare y niego". -Cupir10
Ed2er
eyneeet.
Varletate 1 BUrlakoff 1
uniforme" 1 -YE< soy Susana".
el.1
— -una novia universitaria" "A
Excelsior. — Varietats.
.
cofre de jara"
sangre y ruego" I
Mouiln
Rouge.
—
50 artlatea, 50, 1 EIRE
írinlKursaal. — ...Delicia s de ser papa"
Samanleoo.
e6 n s lit torda), "Don Juan" 1
s . arn bui. — Encel Aldergon.
Laiolona. — ''El mitin errante". "polla
Erancisquita", "Canto de cuna" 1 "ClTEATRES
1 lastediro".
Duele. — Muestra ereeetries
Molestia — "3. 0. la vendedora". “1.0s Malson
Barcelona. — Tarda I nit, 14 eme".
Tilo Happl Jazz.
ii í res del amor" I "Jimmy y Satt
Cunic. — Tarda: "La pipa de oro"; no,
Marina. — "El adivino", "Se necesita un Sato Doré (Gran/a Royal). — 10 Cree
el pueblo, Al pueblo".
reved" I liGraillp011".
Novetats. — Tarda: "La dolorosa" 1 -La
— Tiple café flamene dirlatt pet
Mundial. — "Noche Iras fleche". en es- TriBaV.
an/oona";nit: "No falla n ¡Ido"
P;p Hurtado.
panto!. -Madison Square t'arrime".
prInre5a de l rldiar".
Lilbre. — Avui cada Ole.
m.4 ate
Pollarama. — Luda 1 111! : "La 911,111 Monumental. — •• 111 implacable acusador" Casa
'art
alumna s de oro" 1 -Peregrinos".
di s - Notel 111/z, — Av141 I Cada a t a. ibe flafl•
Prinoipal Palace. — "Las mujeres del Mirla. — " 2 111e 1 e reten/pago".ar-1.'n
sant.
par° al amatierer" i "El hú s negro".
7.9diaco".
— "El hechizo de Hungría" 1 -Caza4orei furtivos".
CINEMES
Parle. — "Sähno le Sienta" 1
Pite — "El dedo acusador",
Actualitats. — RepOrtatges d'actuante/.
-Parls•alontecario • ' 1 -La Oro. no quieAmerica. — o core hijos".
barde - i "MItruenta «l lares una vIda". pede, — "Jinete relampago",
-Los
!mímenos
del
museo",
Gran confort modern - Peneio coman« a
Aran«. -.3<1' deentiLi'' i -Esclavos de la tierra". del de 11 50 destetes. • ilabltele4
"limigster5 n tel aire" 1 "La imaartegl• Publl
Cl...., —Reportai ges d'actuante/ des de S destete.. • Coberts a 5
ble".
— "Amor sobre ruedas" 1 Rarnbla del. Estudia, fl
Teléfon 17441
Vacaciones marillmas", Principal.
Aringuda. —
".tves sin rumbo".
BARCELONA
Be.ts se di vierte'', Ases Oil rumbo"; ~pm.,
-Ea ruta de los cielos" i
a a la larda: - Dilias de pelar".
“Mullson S%quar p liuden".
Barcelona. — -Fa agua CO el suelo", "In- Sayal,
—
virtud quebrantada". "3Iu•
do lo .ondena" 1 -Piratas do San/dial".
rallas rle Oro" 1 "Peregrinos".
VIES URESARIES
Botc. — "Amor sobre ruedas" 1 "Aves Sale
— 01 10115 vinent: -El gran
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CINE RAMBLAS

La ruta de los cielos

EL DESDEJUNE
El Phoscao constitueix l'aliment ideal per al desdejuni.
El Te i el Cafè no fan més que donar una fuetada
l'organisme, mentre que el Phoscao nodreix, fortifica
i estimula, sense cansar l'estómac : convé per a tots els
temperaments i el seu règim és aconsellat pels metges
tant als sano com als malalts, als convalescents, als
anémics, als aclaparats per excés de trehall, als ancians,
a les (lides i a tots aquello que digereixen ami) dificultat
els aliments corrents

SALONS CINAES

A

,

NAFTALINA'

a

PHOSC O
EL MES EXQUISIT DELS DESDEJUN1S 1 EL
MES PODERÓS DELS RECONSTITUENTS
1/00: FORTUNY, S. A.. Hospiidl, 32 - BARCELONA
.1444+
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EN PLENA TEMPORADA I QUAN LA MODA
HA CONCRETAT D'UNA MANERA DECISIVA ELS ESTILS DE MAJOR ACCEPTACIÓ,
ÉS QUA 11 ADQIJIREIX LA SEVA VERITABLE IMPORTANCIA L'EXTENS ASSORTIMENT QUE TENIM POSAT A LA VENDA
I EN EL QUAL TRORAREU EN GRAN ABUNDANCIA EL MES NOU OUE S'HAG1 IDEAT
EN TOTA MENA DE TELES DE NOVETAT,
ESFECIALMENT EN SEDES ESTAMPADES
I LLISES, FILS I FANTASIES DE COTÓ
A LES ALTRES SECCIONS, INTERESSANTS
ASSORTIMENTS D'ARTICLES PROPIS DE
L'ESTACIÓ
Ventalls, Ombrelies, Perfumeria, Pisa, Porcellana
i Barnussos (Planta baixa)
Sastreria, Confeecions, Vestits de bany, Pijames,
Camiseria, Calcat, Roba blanca i Labora
(Primer pis)
Anides de viatge, Cortines, Persianes,
Mosquiters (Segon pis)
Tendes de campanya, Butaques de vímet, Casetes
de benv, Para-sols, Hamaques, Joguines per a
camp i platja (Tercer pis)
PREUS, COM SEMPRE, ELS MES CONVENIENTS

•

recomanern una visita a la GRAN TERRASSA
Lloc iden/ desbarjo i
CAFE - BAR - RESTAURANT

Servei acurat

4$4.44444444444444

