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ATALUNYA EN PEU!
Els diputats catalans es retiren
del Parlament de la República

UNA SESSIO HISTORICA
• ••

Mai no haviem registrar al Parlament de Catalunya una tensiä tan extremada com la que abur a la tarda
s'observara al Palau de la Ciutadella.
A dintre, passadissos i sales de conversa brunzien; a fora, Tadhesió apass:cnada del catalanisme Lela més nto_
c:onant l'acre que anava a celebrar-se
a: saló de sessions. El Parlament de
Catalunya es disposava a exercir la
seva fundió legislativa de conformitat
amb les facultats que li són reconegarles d'acord amb la Constitució, i
anava a legislar sobre les relacions
que els catalans poden establir
respecte a la tarea que eis aguanta. Anava a exercir, perä. la seva fundó en unes circumstancies positivamear excepcionals.
El Tribunal de Garanties, en virtaz d'un recurs interposat pel Govern de la República a instancias
d'un partit polític cataláa havia declarat milla una Ilei sobre contractas de
conreu votada per la majoria deis representants de Catalunya, i calla no
deixar ni un dia mes sense una norma reguladora que amb I autoritat suficient normalitzes la situació dels
interessats en el litigi entaulat entre
catalana sobre les qüestions de la

L'interas enorme de la sessió no
venia pas de raspecte estrictament
juridic del plet, sinó de la transcendencia política que ¡acompanya. El
Tribunal de Garanties hauria yogur
condeninar alguna extrems de la llei
en litigi respectant, perä, la potestat
legislativa de l'organisme que lluvia decretada. Paró no ha va entrodre aixi, i la va arrullar de cap a peus.
En aquest determini, pres per tres
vots de majoria, és evident que la inranció política va ealir s at totalment
la juridizitat. Desorbitat el plet d'una manera tan insensata, el Govern i
el Parlament de Cata'arya harten de
respondre en l'únic to que la dignitat
i el patriotisme poden dictar en tals I
morments. Les càlides paraules del
President de la Generalitat abro a la
Cambra interpretaren amb rara eloqüencia el sentiment de la catalanitat
estúpidantent varada. i l'entusiasme
de la Cambra i del públic era el mi.
llor testimoni del seu encelo, encert
que avui tot Catalunya autonomista
i republicana subratIlara amb la sera
adhesió sense reserves.
En canvi. a la Lliga, ni la transcendencia del timment històric que Catalunya sirria ahir a la tarda, no li ha aparLieS sentencies tenen l'orca pel que tar les tenebres Que un ¿zapit inconcee .,. posen; les consideracions que pu - bible li ha congriat a rasparla Ahir
;;n fer-se, siguin de Tordre que si- no era al Parlament; va emiar-hi el
gaM, no obliguen a res: la sentencia senyor Abadal, com a emissari, Der dir
del Tribunal de Garanties havia fa- que es mantenia en el seu retraiment,
litt nul-la la hei de contractes de i el sacrifici que ahir a la tarda el sec- treu i calia votar-ne una alca. 1 nyor Abadal feia als seus companys de
2,5 és el que al/ir feia el Parlament. partir sera lacte mes trist de la sera
L:egit el projecte, declarada la urgen- história politica. La Lliga l'Iti va ena. el Parlament votara la llei pre- riar sol, i encara, per afegidura, l'exsentada segons tots els tramits i les president de l'Assemblea de Parlamen.
saiemnitats requeridas. El Parlament raids va dir que no es volia recordar
tornava a legislar. i amb aquest acta de res passat; ii fcia nosa la memória.
implicitament satisieia el fan de la El5 qui fa trenta anys que el coneixen
oe .. encia. Totes les raons que la jus- politirament no poden oblidar la sera
• -a.-en no obliguen a res; rime- historia de catalanista, i precisan/cut per
- a :es coneix i prou; un cop com- airb en el senyor A9adal dahir
., la part dispositiva, per a ell, velen un de molt diferent, degenerada
es com si no haguessin vais- lamentable d'aquell altre que respectaran
:
cordialment. encara oye no compartissin
Ara bé, cont que la Constitució i molts del?, seus punts de vista.
reconeixen al Parlament de
La Lliga ahir ya intentar el chantage
:aya la facultar de dictar lleis. de la renerabilitat i va enviar el senyor
ta, i les que dicta tenen forca .Abadal al seu escó sense rnembria, noel territori autemom de Cola- més per dir que la sentencia shavia
Si la Ilei que ahir dictara el de cumplir. Realrnent. calla que el senyon.
• ent no satisfés tothom, els in- Abadai shagués deirat la memnria a la
- 's poden prendre els determi- secretaria de la Lliga. per presentar-se
-zals que els semblin mis opor- a fer aquest pobre recordatori. Caha
El Parlament catali, paró, en q ue s'oblidés de tantes vendes com en
• Ce la sobirania que li és re- la seva vida de catalanista. ha invitat a
ha legislat sobre una ma- la rebel-lis i cha donat l'exemple, perla sera competincia, i aquest qua les seves paraules poguessin tenir
oingn no li ha disputar mai.
ni una moruna d'eficcia.. Lhorne que
• :est és el mecanisme constitu- collaborava en aquell famós tancament
.. El Govern de la Generalitat de caires — rebellia seguida crempre: pledejat, i Ii requeia una sen- sonaments — i en l'assemblea de par.a; denla potser no pledejaria per- lamentaris, nri pm parlar aixi quan Cano hi ha cap llei que l'obligui a talunya és atacada en allò que li és mes
• - : rrer a cap tribunal per tal de de- dolorós. Si dl ha vol gut oblidar totes
• cap d'aquellas facultats que li apuestes coses tote 5fIn le, que Ii han
•-ansubstancials.
donat el prestigi polític. els abres per
sort d'en no rolen ni poden oblidar.„11111111111111111111111111111111111111i111111111111111111111111Iiiii, les. S'estimaran rnolt més oblidar la sera
intervenció dahír al Parlament, quan
amb les seves paraules glacials transportara una roenta Miestia de catalanisme al nivell d'un miserable ole de menor quantia.
Els vells catalanastes ni nodjen sorpitar que el senver Abadal. en l'apalee
de la sera histbria política. els sorprendria amb la paradora amar ga de reure'l
Avui, a les deu del ves- defensa r la puresa d'una Constitucia que
mil qi volqué vciar, contra la dignitat
i el dret del nrimer Parlament de Catapre, es reuniran a Acció
lunya, de/ qual és diputar.
• ••
Catalana les representa-

L'arribada a Barcelona deis diputats

catalans

cions del Partit i afiliats
per anar a rehre, presidits per les banderes de
les entitats adherides,
els diputats de Catalunya
'911111131111111111111111111111111111111111111111111111111111,'

La nora llei de Contractas de Conreu
ha estat votada; nora, pera') la mateixa
rme anullava el Tribunal de Garantías.
El Govern i el Parlament catalans han
reintegrar la (Metió al seo origen. Per
a Catalunya, el conflicte absurd creat per
uns politics atrinxerats en la impunitat
d'un tribunal ir respo nsa b le estä solucio
-nar.Sitlségednovar-.l
sera el responsable de les conseqüències que en vindran. Cataltinya com deis
l'Honorable President de la Generalital.
sabrá complir el 5ell deure

La seva actitud és secundada pels
nacionalistes bascos
Els socialistas i l'Esquerra Republicana subscriuen
la declaració dels catalans

L'aitraziasnot de la multitud a l'arribada del president de la Gener adatar al Parlament de Catalunya

Una sessió memorable al Parlament de Catalunya

Després d'un patriòtic discurs del President
Companys, és aprovado lo llei de Contractes
de Conreu club efectes retroactius
El senyor Abacial, assisteix, tot sol, a la sessici i exposa el punt
de vista del seu partit
Alr al mati va continuar a la Ganerantat la matetaa aminacio oe.sIlias
anteriors, iii enyor Lotiyanye no va
aurtir cle la res:acacia lins al truguia,
es dedica a la FeeGlUCIO tie stivereue
aters i a preparar el , diacurs que a la
tarda pronunciaria al Partament.
A les dotze va reune eis reta to:entants
de l'asjuntament ce barca:una, u s egusnaurtent va passar a la t'resuaencla per
tal dassistir al Consed cunrutat per a
aquella hora.
uai Conseil acaba a la una tocada.
A a sortioa, tant ei senior Lumpam
coin eis COnSc114r5 45 negaren a lee Ma-

ca ven.

Malgrat que la Lliga ha%ia mantingut
secret el truc d'enviar el senyor Abadal tot sol al Parlament, es deia que al
mati, en telefonar el secretari general
al seriyar Ahadal, l'escorta que desitjava el diputat regionalista es negi al
niiestacions.
principi a acceptar-la. i solanient ho va
A continuació van entrar a la Presi- i er davant dels insistents requeriments
del
funcionari.
dencia els senyors Coll i Lach, Llama
i Lasilles. anib eis quals va celebrar
una harga comerencia.
L'ARRIBADA
iambe al Parlament van reunir-se, a
dos quarts de dotze del /nao, els do
DEL PRESIDENT
putats de la majoria.
Al cap de p,ca estona arriba davant
Pels volts de les quatre va reuntr.se
Id l Parlament el corre del senyor Comnovament a la Generalitat el Consell
panys,
seguit dals corres deis consellers.
Executiu. La reunia va durar !larga
estona. Els centellen sortiren apleaaats, I.t costa moit de poder travessar el grup
i els dirigiren als corres oficials, amb de gent que oral la calcada. Alai que
els quals el Govern en ple ana al Par- el pUblic s'adona de la sera presencia,
l'ovaciona, 1 el saluda amb visques a
lament.
Catalunya. Amb ell anava el conseller
n Ie Justicia, senyor Llulii, i el secretari
¡articular del President, senyor Alavedra. Aixi que l'auto arriba davant la
porta d'entrada del Parlament, fou envan per un grup, el qual intenta pujar
en el corre. El senyor Companys i el
Mol t abans de lista a.benyalada per senyGr Llubi es posaren drets, i el pucelebrar la maniteslació cladhesio al Go- blic els tribute una ovaciq imponent,
vern de la Generalitat al Pare de la saludant-los amb els mocadors, j ient
Ciutadella, ja 4i harta una gran ani- voleiar les sa yas banderas les represen¡nació. Per les avingudes que conduei- tactoos d'entitats catalanistas que haxen a la Placa del Parlament es velen viert iet acre de presencia al Parlament.
circular llargues corrues de ciutadans, Entre aguaste; hi harta les de "Nosentre els quals hi havia multes dones.
airees Sola !", l'" Estat ato, i
Poc abans de les cine arribaren al divanes pancartas.
Parlament els tres fills del senyor EranEl públic seguí cridant, i eran molla
cese .Maciä. La gentada que sharia con- els que, amb mostres d'indignació, s'agregar als púrtics i a l'avinguda central proparen al President, client-li; — ali
els tributa una xardorosa evacua
l'a la Liiga a dins1
Entre el públic es notara un cert esEl senyor Companys baixi amb moltat dexaltament. Els comentaris que re la dificultar del cutre. Travessa difícilsentien per tot arreu eran contraris a ment el tras que conducir a la porta
la gent de la Lliga. La seva actuack. d'entrada, i amb penes i treballs entra
durant aquests darrers temps, i especial- al Parlament. El públic continuava ovament la sera intervenció en el recurs cionant los, cona seguí ovacionant els
contra la Ilei de Contractas de Conreu, consellers senyors Gassol, Martí Esteera objecte d'una critica molt severa. va, Pencas, Comorera i Barrera.
Entre els grups que criticaren l'actitud
de la LLiga rbi havia molts integral,
ELS RABASSAIRES REPARexclusivament per dones.

Catalunya davant el
Parlament

L'ARRIBADA DEL SENYOR
ABADAL

Darrer figurt lerrouxista

Tan fort ion l'escandol, i tanta carona van durar els crits, que el President
del Parlament, senyor Casanoves, es
velé obligat a sortir al balcó per a calmar els anime.
fío prova diversas regadas, nene el
públic, amb eis seus crits, i amb els
seus visques a Catalunya, oi'egava la Sa-

Pels volts de les cinc arriba al Par lomera el senyor Abadal. El corre del
senyor Abadal, que marxava a una gran
velocitat, anava precedi t per un cotxe
de la Comissaria general, ata sis o vuit
agents.
Els cotes portaren una velocitat tan
remarcable, que el cotxe de la Comissarta va patinar en parar davant la porta del Parlament.
Inumediatament baixa el senyor Abadal. En adonar-se de la seva presencia,
tot i la rapidesa amb qui arribe i entre
al Parlament, un individu el va reconèixer, i toca un xiulet.
Se sentí una xiulada formidable. La
gent que hi baria estacionada a la calcada situada davant del Parlament, enrotnant els mossos de l'Esquadra, en.
val l'entrada de la Cambra.
Els ordenances foren a rampa rle ranear les portes, i la gent coi/renca a copejar-les.
Se sentien molts crits da; a maro, ets
traidors!" "A fora II, etc.

TEIXEN ESPIGUES DE
BLAT

A la niateixa hora fou hissada a dalt
de leiirci la bandera catalana, la qual
assenyalava gire lluvia donar cometa; a
la sessió del Parlament. El públic tarn té l'ovaciona.
L'EMOCIO EN EL POBLIC
Un grup intentà enarborar la batide-

ra de "Nosaltres Sois:" al balc6 princioal del Parlament.
Els crits augmentaren. Sembla que
aircula entre la gent el rumor que a
la Cambra es nunilaria la Ilei de Contractas de Conreu, i la gent, molt excitada, comença a &manar la proclamació
de la República Catalana.
Aleshores s'obri el .balcó principal, i
aparegneren el conseller de Governaeib,
›enyor Dencas, acompanyat del senyor
Fa ha i d'alguns diputats.
Intenta repetidament parlar al pnblic.
Quan pague fer-lio, desprs d'alguna estotra, va recomanar serenitat, i es reieri
a que Catalunya passava per uns momenta dificils. També digne eue si calla
IMitar, el Govern de Lataluaya antria
davant del poble, i no al darrera, coni
ieren els }tomes del non i del disset.
Tambe va dir que el Parlament es decidía a ratificar la 'le; de Contractes
de Comen, i airO va calmar els änims.
A dos quarts de set es posa a plovisouejar. Tot i airó, paria, el pnblic inc
es va moure de la placa de les Armes,
del Parc de la Cimatiella.
Entre el públic lii baria el senyor
Amadeu Hurtado, el qual anara acompanyat del senyor Eduard Ragasol. Minire parlava amb un grup d'amics, prop
d'un auto particular, foil descobert
ciutadans, els vals l'aplaudiren.
A les set s'intensifica l'afluència de
gent per les avingudes del Pare. Entre
les corrues es notara una nodrida
afluencia de dones,
En aquella hora arribaren mas pancartas, totes les quals eran aplaudidas.
En aquells moments el Pare era lilaterialment ple. A dos quarts de vuit sortiren al baleó els senyors Gassol i Coi/1tanys, el; quals addecaren la paraula al
palio
El primer de fcr-ho fou el senyor
Gassol.
PARLAMENTS DELS SENYORS

GASSOL I COMPANYS
El senyor Gassol dirigí la paraula als
manifestants. Va parlar-los de la retirada deis parlamentaris d'Euscarli de les
Corts de la República, i el noble ovaciona els nacionalistas bascos.

Madrid, ti, — Els senyors Aiguader,
Senyal i Mascort han estar aquest //latí
al Palau NacMnal per tal de visitar el
senyor Alcalà Zamora i iniormar-lo de
la decisió de la minoria de l'Esquerra
Catalana de retirar-se de la Cambra.
Aquesta notificació la hi feien no com
a President de la República. sinó com
a arnic de Catalunya, a la qual ha
sanar sempre consideracions.
— Han estat aquesta tarda a la Canibra, a les guatee. els senrors Santaló
i Tomás i Piara. Shan entrevistar amb
el president de les Corts i li han notificar la decisió de la minaria de l'Es(aterra Catalana de retirar-se de la
Cambra.
La reunió ha ducal miaja hora. i a la
sortida eis indicats diputar, catalans no
han fet cap manifestació d'interes,
RLUNIO DE LA MINORIA
D'ESQUERRA DE CATALUNYA
S'ha reunit al Congrés la minucia
d'Esquerra Catalana. presidida pel semor Santaló fli han assistit els diputats de la Unió Socialista de Cataluma. El senyor Rubió i Toduri ha dit
que havien canviat impressions sobre la
situació creada amb motiu del fall del
Tribunal de Garantías i del discurs del
senyor Companys.
Un periodista li ha preguntar:
—j Us féu solidaris dl discurs del
President de la Generalitat
—En absolut.
—I ho heu acordat ahí?
—No cal acord — ha contestat
Deirariem d'ésser qui som si no estiguessim identificats amb l'autèntica rePresentacitS de Catalunya que és el senyor Company s.
eieu que aquest assumpte tindra derivacions en la política?
—Potser si, car és un problema de
máxima importancia.
—o Portaren l'assumpte al saló de 5eS-

s:s de a tarda a conferenciar amb
president del Consell, cridat par
anllest.

CARVIS D'IMPRESSIONS
Els senyors Senyal i Tomas i Piara
Iran estar parant anib eis senyors
Acaba. Barcia, Martínez Barrio, Lara,
i Gordón Ordar.
Després sisan reunit els senyort
Gordón Ordax, Martínez Barrio, nacionalistas bascas i l'Esquetra, per tal
de prendre una decisió i saber si
aquests grupo política premien la =reina actitud que la minoria catalana.
En aquests moments continua encara
la reunió, i a la Cambra hi ha gran
expectació pea coneixer el resultat
acords de la reunió.
ELS RADICALS DEMÓCRATES
AL COSTAT DE CATALUNYA
En sortir el senyor Martínez Barrio
de la reunió que havien celebrar els
radical-demócratas, ha dit que shavia
comissionat el senyor Lara parqué si
es planteja a la Carnbra el debat derivar de la Llei de Contractas de Conreu partí la veu de la minoria. que
no és més que tractar de portar a
concert els que catan desconcertats.
Una vegada acabada la reunió deis
radicals-demòcrates, el senyor Barcia
ha conferenciat atad/ e/s senyors Martinca Barrio 1 Lara.
El senyor Lara ha manifestat que
la sera posició era de supon incondicional a Catalunya, i no es retiraran
del saló fins a reune el resultat del
debat.

ELS SENYORS MAURA, CIRIL
DEL RIO 1 PRIETO
Els periodistas han preguntar aguas ta tarda al senyor Mama la seva actitud respecte a la decisió de r Esguerra d'abandonar la Carnbra, i sosisA ? senyor Rubia. i Tuditri, amb to bre si secundaria la que prenguessin
categóric, ha respost
els grups policías que es trobavert
—Nosaltres no hem de plantejar ja rennits.
cap assumpte en aquesta Cambra.
El cap del partir republica. conserMantee parlaaa el senyor Rubió i Tu- vador ha dit que quan sapiga els acords
duri amb els periodistas . ha arribar al que es prenguin, llavors yema.
Congrés el senyor Tomás i P lena, el
Al senyor Ciril del Río se li ha
qual ha manifestar que acabava de dei- indicar que la Situació era del:cada,
xar l'avió de Barcelona.
la qual cosa tambre li ha confirmat
Un p eriodista ha preguntat al se- el senyor Maura.
nyor Tontas i Plena:
Despees shan reunit el; senyors
—a Que ceden que passarà a Bar- Manea, Ciril del Rio, Barcia i Gordón
celona?
Ordax, en unió del senyor Prieto.
—Les circumstàncies ho diran. Tan
Al senyor Prieto se l'ha ielicitat
sois sé que sana ara més republicans
per l'anide d'aqueat mati publicar a
(lu.eA niaL
la sortida. de la reunió, el senyor "El Socialista .. . sobre la Llei de Con.
perSantaló ha manifestar als informadors reus. Ha dit que eslava saliSiet
q ue no podia de moment dir res, ja que la posició dels socialistas is clara a favor de l'autonomia de Caraque tot depenia del que succeis aguas- lunya,
i s'estranya que el Govern no
ta tarda. Hem canviat impressions —
shagi
adonat de la gravetat deis moha aieg:t — sobre la situació política
i sha trobat que quan
en relació arnb Catalunya i hem era- ments actuals,
rectificar el senyor Samper,
tninat la situació del Govern, que ten- ha volgut
ha hagut possibilitat de soluciO„
hi
deix a crear dificultats i posar obsNo Si ha possibilitat d'arranja.
tacles a l'actuació dels poders de la
regió autónoma dintre de la més es- ment—ha aiegit el senyor Prieto—.
parque el fall del Tribunal de Ganan,
tricta legalitat.
ties és que Catalunya no pot legislar,
—Parlaren al saló de sessions?
—Segurament, a no ésser que em i aquest fall es terminant. Ha marcat
la ineonstitucionalitat de la llei i no hi
//latí un llamo.
—No crec que hi hagi tempesta — Ini arranjament possible. La riostra
posició és clara.
ha objectat un periodista.
—Esta l'atmosiera molt carregada—
Se li ha preguntat si ells adoptaha replicar el senyor Santaló —i és rien la mateixa resolució d'absentarsagur que descarregarà.
se de la Cambra, i el senyor Prieto
—2 rodeu anticipar-nos alguna im- ha contestar que fina que no es repressió del que hagi d'ocórrer aquesta unci d i el Comité Execran/ del partit
no poden prendre cap decisió sobre el
tarda?
—Jo us agrairé — ha replicat —que articular.
tingueu paciencia. Dintre poques
hores podre donar-vos ja alguna noEL SENYOR BARCIA
El cap de l'Esquerra Republicana,
—.1 a Barcelona, aassa o passara
ticia
senyor Barcia, ha romas una estona
quelcom?
—Hi ha tranquillitat absoluta, i el en la reunió dels diputar; de l'Esoue ens dol és que un Govern presidir guerra Republicana de Catalunya. i en
ner un autonomista doni motiu per- sortir ha manifestat que s'havia traetat d'assumptes gratis, i que es re.
què pugui alterar-se.
En acahar la reunió de l'Esquerta unien tots els republicans que havien
un deis iliputats Ins manifestat que el votar la Constitució, àdhuc els sociasenvor Santaló facilitaría una nota.
listas.
El sen vor Santaló ha acudir a les
CRIDORIA A LA MINORIA
DE LA LLIGA
Els elements de la 1.Iiga Catalana
es trobaven reunits al Congres
cutint acaloradament, i segons es despren de les paraules que shan pro.
ntinciat, no hi ha unanimitat en rapreciació del problema plantejat ao.
tualment a Catalunya.

A tres quarts de sis es inc
i travessar
(COnlinua a fa pagina .0
per la calcada de la banda de baix del
Palau un camió amb la bandera catalana A dalt del carnió ti havia un gruP
nombrós de rabassaires. Empunyaven la
falo i portaren el canija/ gairehé ple
de garbes de blat. Les espigues van repartir-se entre els manifestants.
Foren rebuts amb una ovació enorme.
El enrió va estar parat una Ilarga estorta davant la porta d'entrada. Els
grups dels voltants els Ilitiraven les banderas, i els rahassaires, des del cantis,
saludaren el pUblic, aplaudint-los aquest.
Quan el comió va reprendre, dificultosatnent, la marra, per tal de situar-se a
l'angle de dalt del Parlament, els seus
ocupants foren ovacionats de nou.
Avul, ~acres, en el räpici de Madrid, que arriba a Pestaci6 de
de la nit, ',Orlen a Barcelona els parlamenUNES AVIONETES EVOLUCIO- Franca a les onze
NEN DAMUNT ELS MANIFES- taria catalans que per mantenlr la dIgnItat de Catalunya acaben
d'abandonar el Parlament de la República. El nostre poble migra
TANTS
tributar-los una rebuda digna del moment deolsiu que vlu CataA les nia evolucionn devunt del Pare
una esquadreta d'aviacia amb la ban- lunya I significar, &si, amb la sa y a presäncla, la seva adhesió
dera catalana a les ales. Fou aranosa - decIdida a l'actitud del Govern per al mantaniment astricta de
les llibertats de Catnfunya
dl.

Avui, a les 11 de la nit, arribaran
a l'estació de França els diputats
catalans que s'han retirat
de les Corts

La sessió
Madrid, 12. — S'obre la sessi6 a
les guarra i rninuts, sota la
presidencia del senyor Alba. Esti
buit el banc blau i gairebé buits els
escons i tribunas. Els diputats estan
als passadissos celebrant múltiples
conferincies. Es Regida i aprovada
l'acta de la sessió anterior.
(Continua a la pag;ma s)'
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INFORMACIO D'ESPANYA
Seimeix la

La isita de Valiente L'escàndol de l'arròs i
al Borbú
el moresc

vaga Je

lladors del camp

com a conseqüencia dimi-

soliclaritat amh els camperols s ha
cleelarat 6 vaea eeneral a Ighlaea

Per

ten els càrrecs d'Acció
Popular
Madrid, in. — El seny« Josep Maria Valiente, al qual s'atribuía una visita a rex-re, Aliene de Boris& a Fontainebleau. ha dirigit la següent lletra al
senyor Gil Robles:
"Estimas Josep Maria: No obstant el
categäric de les nieves declaracions sobre la visita que se Dila atribuir, veig
que s'accentua la maniobra que. a base
del tneu nona es vol realitzar contra
la Ceda. i principalment contra la Joventut d'Acció Penan:lar. No vull consentir-ho per més temps. M'aparta. dones,
i a/1lb aquesta data dimiteixo els carrece arnb què se niliaria honoras, al servei dele quals he posat fine ahir suarda tos resforc de qué sóc capan Et
nrego que ho comuniquis als companys
i que ele diguis, en nom metf. Que aecertin aquesta decisió irrevocable. Pesque cree que aixi serveixo l'ideal ¡ elimino obstacles ner a la sera realització
N. em crec al-digas a insistir en la meva
declaració de fe ni en la de la nieva
adlie.siO personal. Ta h raea amb restimació de sentare. 10.1 n. P Mari,/ Volienfe.-

La lentitud deis ministres
en el lliurament dels expedients

LES CORTS DE LA

REPUBLICA

sleis dipulats
catalans

La retirada
aprovat

pressupost

ministeri

Treball

de
del
el
Es
Madrid, 12. — El iliputnt senyor Bravo Ferrer ha facilitat a
la
Cornissió
retira
el
vot.
lució. i derogas lleis dictades ner ¡lenecontestar-li
(r-c udc la primero pagina)
la premsa la nota segiient:
El senyor IZQUIE.RDO JIME- ratius de justicia. Que quedi a les Pa' La poniincia designada rer la
NEZ deiensa un altre vos particular gines del "Diari de Sessions" el testiORDRE DEL DIA
Comissió investigadora de le.;
meniatge de la nostra protesta i de la
Es llegeix el desnata ordinari i s'en- relacionas amb rassistencia
responsablitals emanades d
El senyor .aZA, per la Comissi& nnstra oposició, junt a les formulades
tra a l'ordre del dia. (Entren els mil'adjudicació
d'imporlaeiö
per altres sectors d'aquesta Cambra.
li
contesta
accentant
part
del
rot.
mores'', reunida en la larda nistres de la Governació, Treball i
En aquesta huila contra la desnatuEl senyor MONDEJAR defensa
Agricultura.)
ralització de la República, no ene retteten,
iritami ha acordat, reiterar als
S'aproven deiinitivament alguna un altre vol particular, en el qual
ministres d'Ilisenda i d'Indús- projectes de hei sense importancia. demana que les places ele metge crea- no obstant. pesqué ene confortara la oretria la peliciú reta el 5 del ene- fli la tina proposició de llei del se- des es donin al personal facultatiu sericia i l'ànim d'altres partits, i e sP e
vibració de Catalunya.-cialment,ád
reut per tal que amb la majo/. nyor Setien sobre excepcions de con- que foil declaras excedent amb els dos
rapidesa póSsible Ii siguin tra- tribució del vint per cent de la ren- terens del son en ésser disenit el C113 Pera') lnm de confessar, senyors dinestats. que si te no ha arribas al máximum
mes/1s els expedients reelatnals. da en els pagaments de licitació pels al qual pertany. Ale:O suposarà un la nostra resistencia Der a la iluita,
per creure que la paralitzaeiö bens dele patrinionis municipals, ad- gran estaliii per a l'Estat.
cessat aquesta per a ésser continuada
FI senyor AZA, per la COnii5516,
que per aquesta causa sofreixen quirite pela Ajuntaments Es pren en
en aquests escena a satisiacció dels noscnntesta
dient
que
no
és
el
moment
consideració.
També
ho
es
una
alles seves actuaeiOns són en perproposició de Ilei del senyor Mar- ele plantejar aquesta cliscussió en l'ar- tres electora i de la nostra consciencia. La
judiei de les diligilincies i del zel tea
pretensió absurda de valer arrossegar a
tinez de Velasen, cedint a l'Ajunta- ticulat del pressupost.
que la Comissió vol imprimir ment de Burgos redifici del penal vell
El senyor MONDEJAR retira el aquesta política antirepublicana la polials seus 'rebane, donada Eindole de la (lita ciutat.
ved davant de la promesa que s'ac- tiza de Catalunya, Es incompatible arr.b
de l'asstimpte.
cedirh a altea I.a enrnissió acepta lee rastrea ennviccions. els nostres sedtimente i la nostra vnluMat.
La ponhicia leS arordat citar ES POSA A DEBAT EL DICTA- un vnt del senyor AZA i en rchutja
Nn han de justificar la nostra nosició
tambis el senyor Vignri perqu5 MEN DE LA COMISSIO DE un altre nue aque , t s a near defensa.
El senyor IZQUIERDO JIME- sentiments o amenaces mis ci menYs
produeixi la petició que Id so:- PRESSUPOSTOS SOBRE EL DE
encobertes.
S6n jets definits, agressiens
coles, en la seca malaria petits proNEZ es refereix a serveis d'assegticlaree i manifestes a rautonamia de
TREBALL
pintaría, aparcera i masovers. *l'atisbé licitada.canees socials i diu que és inneces s a- tan
Catalumu. rem la resistencia a tramitar
s'Izan inscrit a l'oficina de collocacia
El senyor RODRIGUEZ DE VI-, ri que figurin quantitats per a aixès i a exentar acorde d'una Carnissi6
d'obrera malta bracees, que han sorpnix que existeix l'Institut Nacional
f,ISRI.
en
110111
de
la
Comiasió,
formucreada per precepte constitucional. Es el
lit per a treballa agricoles. Existeix EL PROGRAMA PARLAla unes obserracions relatives a la de Previsió. Li contesta la comissió, i fall contra una Llei justissitra, feries,
absdluta tranquillitat, i a quasi tosa
el senyor Izquierda retira el roa
inclusia
en
aquest
necee:ir/0st
relativa
la Provincia es treballa normalment. MENTAR! PER A AVUI
El senyor AYATS defensa una es- al set* torn. el Parlament catalä; esa les partides de Sanitat i d'Assisatac cnntra la irnmunitat necessaria a
Palencia.— A Puente de Nava are
mera
que la camissia accepta.
tenria Social.
Madrid. 12. — Acabada la sessió
bailen els petisa p ropietaris, no Lo
El senyor MADARIAOA defensa ta t lezisladrir, unida a '/a resistineia
El
senyor
AYATS
planteja
una
tan el sobrers. pesó sense que aliaga/ president de la Cambra ha rebut els miestiii previa sobre el pressupost una ultra centena que tumbé 65 accep- esconfianca en magna amb una actitud
Per:odiases i el; ha fet le seguents
de cordial ceillabairació.
registras incidents.
q ue va a discutir-se. Anuncia una in- tada. S'ameren els diferente atildes,
Tenim mnIt present que en una nit
Salamanca.— A Mancera de Abajo declaracions:
fine al capítol quart.
terpellació
sobre
el
no/nena/1/ns
del
A primera hora Miran visitas els
s'han reintegrat al trelzall sots els vaEl senyor IZQUIERDO J'EME- memnrable, en aquest mateix recinte, una
Personal al rninisteri de Treball, per
senyors
Santaló
i
Tomás
i
Picea
per
cc
l i de ferm inercia castellà va
amistes, fent-ho parcialment en algans
considerar que d'aquesta forma tia- NEZ defensa un roa particular. que ciar aquestes "L'últim pronunEstat
altres nobles del partit de Penaranda, a comunicar-me el propòsit de la sera dra mis eficacia la seca intervenciä és admès, i en retira un altre.
cense que hi hagi hagut incidente. A minoria. Vaig procurar per la mera
El senyor MARTINEZ ARG ER- peninsular p rocedent de l'amiga mo carue en la discussió del pressupost.
q
Part
disuadir-los
del
seu
propäslt,
donula
católica. que va sucombir ah pes
la resta de la provincia es treballa
El MINISTRE DE TREBALL LEES defensa una esmena.
nant-li la importancia que indubtablede la corona despótica i absolutista. fan
normalment.
El senyor AZA. per la comissió,
li contesta i afirma que estará e la
Valladolid.— La raga de camperols ment tenia. Plantejat l'assumpte al seva dieposieló en el =litem que es contesta i s'oposa a resmena, que és Catalunya. Els defensnrs de les lliberdeeridx, sense incidente. Hl ha trace- saló de sessions, amb la intervenció rilentegi la dita interpellaciO.
retirada. S'accepten alguns vote narria tats catalanes poden dir amb ra6 que
d'algunes minories i la del cap del
eren els Ultime detentare de les II:nuillítat.
El senyor MADARIAGA consu- enlate i estnenes. Es concedeix la pa- bel-tate espanyeles."
Govern. jo com a president de la
raula al senyor ALBISAN.a per
ES PRIVA L'ENTRADA D'UN Cambra no une res
contra
d'aquest
peceen
meix
un
torn
CI lle din
Aquest pensament i aquest sentiment
camhatre l'article primer del capital
DIPUTAT A BADAJOZ
Programa per a denla: Com que eupost. Diu /me aquest miniateri no
racial de Catalunya is exactamen1 i
S'lla reuní/ la mtnoria socialista pre- (lema no hi ha cap dictamen de pres- comp leix els fins que li van esser as- quart.
autènticament
el nostre en els moments
Es reiereix a la situació dele metsidida pel senyor N ensila i a la sur- supostos esparerem a que la Comissíó signats en constivi*a-se.
acuelle de la histeria que ens inspiraa
Es queixa que no hagin vingut en- ges titular; i dernana que l'Estat i ens diana ale.
tida el secretari senyor Lamoneda ha ent iaci Iliurament d'algun perqué pufacilitar la segiient referencia: "El di- g ui ésser discutit en la sessió de di- cara a la Cambra els antecedente de- coaccioni els Ajuntaments per tal
Pel prestigi de la República, pel resp utas senyor Rubio ha donas concrete jous. Denta posarem, dones, a debat manats sobre l'ingrés del; funciena- que es pagui a aquests funcionaria el pecte
i eficacia de la Constitució, pele
de :a comminació que li va fer
el dictamen de la Radiodifilsiri. jura ría i assenyala el Íes que funclisriaris gne sehe des/.
drets de Catalunya, ens absentern
El MINISTRE DE TREBALL
aarernadar de Badajoz perquè en el ges munici pals, alguns dietämens del del cos tecnic i administratiu que van
termini d'unes llores abandoné; la ministeri de Marina i l'Estatut del entrar per oposició. i en pat- contesta i diu que un nrojecte de Ilei quests escons, sense mica de despit
afecte personal per a tata i arnb
p rovincia, tenint com a pretext que Tribunal de Compres. En aquest, caen ines condicione que d'altres que ho de bases presentas per la Cartelera re- amb
tal; els respectes per a la Presidencia,
encoratjava la vaga de camperols. El j a us vais indicar fa poca clics , tan hau fer cense oP nsic ió , i es dóna el saldrá, aquest problema.
S ' aprova l'articulat del pressupost. en esrera d'una rectifcació que sigui
senyor Rubio va aixecar acta i es va sol; es discutirá la totalitat. amb oh- cas que aquests darrers serien
(Frenen seient al banc blau el cap garantía de Ilibertat i de pau per als
negar a oheir rabsurd mandas del jede que després la Cornissió reculli emoluments i g ratiiicacio ns sudel
Govern i els ministres de Justicia ciutadans per als pabies.
g overnador, i ha romas a Badajoz el sentís de le; minories.
periora a les deis funcionaria de
Catalunya, a rempar de la Constitufin; el dia d'abir que va tornar a • A la nit continuarem el debas ini- l'escala administrativa. Sollicita del i Marina.)
ció, continuara la sera obra per lea
Madrid. S'ha acordat plantejar rae- cias Del senyor Calvo Sntelo i com ministre aclariments sobre aquests
eräpies
llibertats i per les !libertas; e s
s/u-opte a la Cambra avui mateix.
eme espero que querli acabala si hi ha punta. S'ocupa de les quantítats as- EL PERSONAL DE FACTORIES
-panyoles.VicRúba!
Exiateix el precedent que el senyor temas posarem alguna de les prono- senvaiades al pressu p ost per atencioas
i O el dictanien soEs
posa
a
discass
(En acabar la sera declaraciO el seRubio Heredia ha estat detingut amb sicions inc i dental; que hi ha pendents. de Cases Baratee, i diu que les dites bre el projecte de Ilei relatiu al peranterioritat unes hoces en un Doble
S'han incornnrat a l'ordre del dia quantitats no estan ben controlades
sonal que presta servei a tes faetones rayar Santaló es donen cisques a la República, corejats pels republicans eresde la provincia. Després la rninoria els segiients cEctimens: dictamen de administrarles.
del Ferrol. Cartagena i la Carraca.
guerra i socialistes.)
S'o:aspa de l'actuació del senyor
lea examinat rordre del dia de la sea- la CO11113.56 de Treball sobre el protEn aquest moment entren al sale,
Largo Caballero i censura unes ordres
En el moment que el cap del Gs,sid d'arui."
i rrte ele Ilei.
malts
diputats.)
vern s'aixeca per fer ús de la paraula,
ministerials del dit senyor relatives
S'accepta un ved particular del se- cae j hacia demanat, s'inicia la desal traspas d'alguns funcionaris de tre- nyor PEREZ DE ROZAS
a
idada. A j ad, deixa perplexe el cap del
hall d'uns serveis a altrts.
Queda aprovat el dictamen.
Gavera. El senyor Rey Mora i alguna
Recorría al ministre i a la Cambra
que l'article .46 de la Constitució ga- ELS DIPUTATS CATALANS ES radicals e n den ratenció dele cataíans
ranteix al treballador espanyol ele
dient que és una indelicadesa absentarmitjans per a una estada digna i e! RETIREN DEL PARLAMENT se de la Cambra sense escoltar el cap
artes:0°st de treball és el millar ma(Es produeix a la Cambra un mo- del Govern. Els catalana continuen balja de portar-le a la practiCa.
viment d'expectacia niolt gran, pula an/u ele escons lentament fins que abanEl MINISTRE DE TREBALL que entren tots els diputats de l'Es- donen el saló.
El senyor Lluis Bello, diputat d'ascontesta diem que es van donar or- guerra Catalana.)
El senyor SANTALO: Dernano la guerra republicana per Lleida, i el se.
dres perque es portal a la Gay-libra
seel
nyor
Ruiz Lecina, diputas socialista Per
pa
rairla.
eis documents que va demanar
El senyor ALBA: Té la paraula Tarragona, també abandonen el saló.
rsyor Madariag a i promet reiterar les
ordres. Lambe promet que s'ocuparä la V. S.
El senyor SANTALÓ: Senyors
UN DISCURS DEL SENYOR
de la situaciO dels auxiliare. Aiegeix
que la Cambra trotará una fórmula diputats: He d'agrair abans que res
SAM PER
Per a minorar la situació d'aquests les facilitats que Mita donas la PreEl CAP DEL GOVERN: L'actifuncionaris . Aqueat pressupost que es sidencia per fer aquesta tarda una
discuteix, coto a conseqüencia de les declaració clara, terminant, respecte tud dels diputats catalans Meximeix del
crisis politiquee. no ha pogut satisier a la política que cenen desenrotllant deure de contestar-los. Na obstant,
les aspiracions del ministre. Sort que les Corts i els gavera que en elles de ter-ho, He de maniiestar que l'Es.
quema no planteja el problema relacios
tiornés és per sis /tiesos. Quan es han viscut i Ninell.
No vaig a fatigar la Carnbra, i vais nat amb la Ilei de Contractes de Cesa.
discuteixi el pressu p ost per a rally
declarada.
aquesta
ceo al Parlament espanyol guau sabó
que ve es taran les reformes que a fletanLa declarad() diu aixi:
que anua a presentar-se el recuse dacalguin.
"No vais a fatigar la Carnbra amb vant el Tributral de Garantie; Canse:S'ocupa de les obres de previsió
amb relació a les Caixes d'Estalvis prolixes consideracions intentant jus- tucionals. Això em ieu suputar que
Collsemblaven acceptar el plantejament del
i altres entitats, i crea que l'Estat tificar una actitud, quan sine la
in- problema. No ha estas aixi. La hei té
Pol realitzar una labor interessant, vicci6 que ho ceta almenys en la vos.
tensitat
de
la
consciencia
de
tots
defectes que poden ésser corregits i
ja que fina ara ;lea fet poca cosa en
aquest sentit. A continnació s'ocupa altres.
Les
paraules
que
he
de
pronunciar
laa" pa rtsiMera obligació de tota cons'ubs
de robra que es proposa descalsdellar
norn d'aquesta minoria catalana, ciencia republicana és complir la lid
en materia sanitaria i assistencia pu- en
iutegrada per rEsquerra, tederals i i respectar la Constitució. En aquesblica, que ja s'inicien en aquest pres- Unió Socialista de Cataltinya, con>
supost, fet, no obstant, anzb neu sen- plint un leerte ineludible, a rimpuls ta Cambra hi ha multes minories a lea
sis restrictiu que ha fet perdre algunes del més ardorbs ser/sin/rus republicà. quals repugna l'article ate Je la Coreei se'la obliga a respectar-lo. El
iniciatives. Termina dient que amb eón l'expresió iidel de la voluntat del situció
Tribunal de Garanties ConstitucionMs
relució a las Cases Baratee l'Estat noble que represento, polaritzarla en ha
dietas un fall. Aqueas Tribunal iou
lea de deixar d'ésser prestamista, car /*entusiasme del 14 d'abril de /n3a obra de les Caras Constituents.
le aquesta fundó correspon a antes or- i ferin a mantenir el sentit inicial de la Llei de Reforma Agraria s'establi
la nora política intelligent i honrada que els seus preceptes eren per
ganismes.
a tat
El senyor MADARIA GA rectifica, del regim note; reconquistant amb
el territori nacional, i en la base 23
i es d'ela per terminada la discussiö dignitat civil la posibiljtat d'una esde la dita Llei de Reforma Agraria en
tructuració de l'Estat; satisient les parla de "la rabassa mona" i d'altres
de totalitat.
R defensa peculiaritats históriques i 'rasurare de formes d'arrendament, que quedara-,
Eh senyor MONDEJA
/lillit(t.•
sin vot particular relatiu a la consig- les regions que acusen una decidida regulades per una 'leí votada al Parpetsonalitat; la superació de l'estas
:e nació per als professors de l'Eseola moral i econòmic present, amb l'exer- larnent espanyol. Essent aquest
de Treball.
cid de la llibertat; ele Sanamente de ten i de le; Constituents, ¿qué té d•
El senyor VILLALONGA, per la la cultura i una justicia social que particular que lambe ho creguis als.Cornissió. li contesta, ¡ s'accepta el respongui amb Ileialtat i seriar clau- el Tribunal de Garanties Constisueio
vot particular.
dicacions al text con,tituCiOnal i les nals?
Nega que hi bagi ofensa per part
El senyor IZQUIERDO JIME- erres Ileis complementarles. Waquests
NEZ defensa un altre vot particular projectes i d'aquesta obra de reno- del Govern. Al Gavera hi lea cordialitat
envere tose. El Gavern cregue que
demanant que nn se suprimeixin les vació, d'emancipació i de fecundes
consignacions per a les oficines de possibilitats, va ésser teSt i nt Oni e assi una Ilei podia o no podia ésser consla minoria catalana-duacolbr titucional, i la trameté al Tribunal de
collocació.
El senyor RODRIGUEZ DE VI- a les Corte Constituents. Mai no es Garanties. En això no hi ha n1 pczt
repre- haver-hi cap greuge. Explica la forma
GUR T, per la Comissió, li contesta, desplegaren els llavis dels seus
sentants per posar un obetacle; inol- que funciona la Junta 'aliara de trasi diu que no hi ha el pronósit
pis de serveis, u din eme el Govern
suprimir agnestes sumes. No té can tes regarles de tots els sectors de 14 ha complert en això
antb el seu deuO IVE
ineonvenient a acceptar el ros si es Cm/Mea foren subratllades, anth aplatipro- re, traepassant tests aquella serveis
dinients,
mandestacions
del
mes
redueix la consignació de cinquanta
que emanen pendents. (Aplaudiments
feind sentiment
mil a (marmita mil pessetes.
1.a minoria actual ha ringui animada cte alguns sectors de la Cambra )
S'accepta un altre vot particular del deis mateixos propósits. No podía creeeEl PRESIDENT: Té la paraula el
:I!
:•• senyor IZQUIERDO JIMENEZ.
re. ni tan sola snsPita r. q ue s'illielltés senyor Aguirre.
altre
El senyor AZ.A defensa un
una obra regressiva, sempre Perillosa.
vot particular denianant que se su- i que qualifico de temeraria i injusta ELS NACIONALISTES BASCOS
primeixi l'assignació per a mutualitats en les circumstäncies actuals. Tampoc
TAMBE ES RETIREN DEL
ohreres.
lee creia Catalunya. Ila calgut veure, per
PARLAMENT
El senyor RODRIGUEZ DE VI- tal de rectificar el sastre criteri, enm reiEl senyer AGUIRRE parla en mis
CAIRI, per la ComissiO, ele opnsa, teradament i sistemiticament, das ant
i é g retiras el roa
palitiea republicana autentica, aquestes de la minoría nacionalista basca. Diu:
Senyors diputats: Si la retirada de
El senyor 110NDEJAR defensa Corte i els Governs sostinguts P e r elles
un altre vot particular cubre la forma imposaven una política de signe contra- l'Esquerra Republicana de Catalunya
i
el
discurs Ilegit aquesta tarda pel
ri.
Impotente
per
a
crear,
han
atacat
i
n erc* eP elA d ' havere
s
e d e l e a uxilisss
a. de !es
Recules ne trena, vespres de anullat principia essencials de la Consti- senyor Santaló fossin alguna cosa qtas
eje
•.• •=== ne
• • —,••—••••—••—•••—•.•—•.•,,-....•
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REFERENCIA DE GOVERNACIÓ
La nota que ha facilitas el ministre
de Governació sobre la vaga de camperola diu:
Alacant. — La vaga florales se soste
a Novelda. Villena i Xixona.
Cádiz. — A Setenil i Villarnartin.
un ratur ton Inés intens, s'inicia 1-1
sortida cap al treball.
Còrdova. — Es mantenen algunes
ri A GENERAL A MALAGA vagues parcials en alguns nobles, cense incidente.
. :era, 12. — Aquest mati sha deCuenca. — Són molt pocs els po•
.7 la vaga general.
Mes on ele carnperols no elan reinte.de fa alguns dies que es regrar
ja al treball.
e. a la poblacid uns fulls firmats
Granada. — Petisa grups mantenen
z U. G. T. i la C. N. T., invitant
-res a declarar-se en vaga gene- la vaga parcial ea algtms nobles sen. .*arn a conseqüència del reparti- se importancia.
Jaén, — S'accentua la tendencia a
daquests fulls, 'j uren detinguts
zidor comunista A. Rodríguez la normalitat. i es registren coacciona
sanifizat socialista doctor Sar- en alguns nobles.
Segòvia. — La vaga está limitada
a San Ildefonso, ami, tendencia a revaga ha tingut caràcter general. soldre*s.
es:Odies es publicaren. però no
Sevilla. — S'Izan reintegras al treren sser venuts per hacer-sin ball a Paradas. Alcalá del Rio, Carne,
-els venedors.
Guadalcanal i Cnévar, i es mamé par..des a lea mesures adoptades per cial/11cm en altres nobles.
a. c./Mate la població ha estas proValencia. — Queden Iliusers faces
en alguna nobles, que es cona quo
aorernador ha publicas un ban eeran resalta aviat.
-t de relleu el caräcter illegal
Saragossa. — Segueix disrninuint la
,ea. i ha maniiestat que apliearà vaga. Han retiras e:s ofiCis de vaga
tot rigor l'articde 17 de la Hei en Asan.
Huelva. — A Paterna del Campo,
• -e públic, i al rnateix !crups de. que esta disposat a fer corn- on la vaga de camperols era general,
:a 116 crassociacions proiessio- amb probable perjudici per a la co. .:ictada pel senyor Largo Caba- Hita. ha quedas feliçment acabada,
- Les precaucions adoptades eón i s'Izan reintegras al treball els obrers
s'han repré les tasques agricoles.
El governador ha clausuras la
Lean. — En aquesta provincia se, del Poble i els locals de la
gueix la vaga d'obrera afectes a la
En alguns llore de la ciutat hi ha U. G. T. als nobles de Valderas i
aget tiroteigs, sense que saniga fine Santa María del Pararno, encara que
continuen treballant patrons i obrers
a que hi hagi cap víctima.
Al carrer del Regente uns individua en nombre suficient per tal d'evitar
pertorbacions
a les feties agricoles.
un jet una desrärrega cantra un caToledo. — Es treballa arnh- normaea ; i han fu g a. Al carrer de Mar lisas en lee tasques del camp en el
individua hart ralas foc-resalgun go per cent dele nobles de la pro.
an tOtg e particular. Al barrí dei vincia. En un 4 Par cent es treballa
Perehel, on durant l'Ultima vaga ocor- Per obrera forasters, i no es treballa
deueren fets sagnants, els guärdies ale nobles de Villamil i Calera.
s'un tirotejat amb uns individus.
Burgos. — Dels 36 nobles eraquesPa resultas un transeünt ferit neta ta provincia on es declara la vaga,
:as precaucione adoptades són grana n'han desistir 21 nobles, i no es te
cap noticia d'incident.
Ca :brea pública vigila els edificis
Ciudad Real. — Ale nobles afectats
i els bancs.
Ciudad Real, 12. — La policia ha per la vaga es desenrotlla aquesta
amb
Ileugares coccions.
i.eangut Beni g ne Cardenosa. secreGuadalarara. — Shin reintegras al
uti de la Federado de Treballadors treball els pocs obrers que persistien
c?.1i Terca. i a:guns altres individus. en la vaga.
sneats tots d'excitar els camperola a
Navarra. — En alguns nobles de la
atinuar la vaga. Se san que han es- provincia continua la vaga, amb alas recollits alguns documente com- gunes coaccions, encara que no d'imer emetedors en els quals s'excita a portancia.
eio/encia contra la collita. Les
Múrcia. — A Sella es treballa gaiza e ritat5 guarden reserva sobre cebé amb tota non-ruinas. Han so'rtit
diversos camperols a les feines agrícaballee i detencions.
aplona. 12. — El gorernador
•ü s tat que a Azagra, en una ca.er, la guardia civil ha trobat
3 .2 cartutxos de dinamita, tretze
edors i stas cartutxos de bala. A
- 23 ., S0 juren trobats vuitanta de- rs robase a les obres de resA Olite ha estas detingut Masiseaban secretan i de la U. G. T.,
issitar els obrers a la vaga.
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La desaparició del
vice-cónsol japonés a
vistarän glemä a Vené2cia Nanquin podria derivar en un greu
La posieió d'U. R. S. S. davant la S. de N.
Hitler

Mussolini s'entre

-s gaesuaiis destriate caracter
A Venecia s'estan fent tots els
han estat apurades a Ginebra. on preparatius per a la • celebració
•
arriba a una entesa entre totes les d'aquest esdeveniment politic.
,ms cienweraiques, aliades O IN deEl senyor Hitler anirà acom'5 a evitar una nora guerra, que
panyat pel ministre de Negocis
• .7 /11i,1 terrible que mai,
Estrangers, Von Neurath.
. ' •` Oalee les Cita/re Comissions
El lloc de la primera entrepei Ct, ns •11 gencral prosseemeixen
- els homes politics hatt aban- vista entre el canceller i el cap
s : Ginebra per tornar a liars capital.,
Govern btu, secà el castell
, 'er desenroillar Ilur actinia: en al- de Stra, situat entre Venecia i
converses.
Rädua. El senyor Mussolini anirä
La pau no es 'adra assegurar Si no directament des de la sera resic.1 pasma de les discussions als fets, j la
dencia d'esliu, prop de Forli,
n,. : " 1; el que ha de voler el bloc democcatic, si no vol que la unió sigui pu- Venecia.
ra:lisa plateulica.
Els diaris anglesos, mis que top d'al- U. R. S. S. a Ginebra ::
tres, publiquen cada dia fevelacions soParís. 12. - El "Temps" diu
eis rea-maments alentanys, i a pro- que el reconeixement "de jure'
a"això sasse gura que ha comencat
de la U. R. S. S. per la Petita
construcció de dos cuirassats de 35
Entesa ha cle tenir profundes
tones. Italia, ntalgrat cl cenveni
lrashingron, inicia una cursa als arma- repercussions en la situació
rictitS. Antes/ca revelacions deIs diáris europea oriental, i ha de facicv,71:sos ex/ligara l'actitud italiana en- litar la politica d'acords regio:c es la Con fcréncia del Desarmament, i nals, uns acorde que no vagin
atribuida a la formació del bloc de- dirigits contra cap grup de po/71...ratic realitzada omb laeostatnent tencies. Agite:t fer obrirà el ca,1:0- rus j Ti represa de relacions
nal per als Pactes de metua
la U. R. S.
i la Re tira Entesa.
assistència, dels quals no pot
de
.11ussolinj
amb
?...,Mt reViS t a
prescindir cap naciö interessada
de relaciona r-se fagicatticnt ami, la
de la pau.
--va política italiana, la qua ha fa fm- en el manteniment
ressió a Henry de Jouvelter. que ha TaMbé ha de permetre aixO acose-',-;ecat en 11,1 C. f./rae/ que robles fas tar RILSsitt a la Socielat de Na.tem a esta r units es/an set:wats per in- cions. Però l'evolució de Moscou
PO es encara suficientment clara
H Yttes de le s cauce/críes.
.4quests darrers des a Ginebra S'iza per a poder pronunciar-se for1 :1 un considerable pro irla a favor de mal/1mill.
pau, pera enca ra va /ii ha pral mo:3 per a estar rompletamsnt t rariquilUn esmorzar a devtitch
iczafS. El me: cal ara és paralitcar les
e.-t'vitats deis pertorbaders de Fordre i
Paris. 12. - El presiden de
r:atar alíe (Mine ir..:11:11 la politica bite- la República ha otert un esittor¡‚art
del
-i-r de!: Casos que fOrrin,
zar al senyor Jevtitch. Ha assist ap Pasbfista. co,', ha passat a Roma- lit al banquet l'ainbaixador i Fati
Albania i Bulgaria.
personal de l'Ambaixada jugosI.'inte res de la pcu ha de passar dai els senyors Doumergue,
vant de tot. Les considera: joma a Estas lava,
Barmalgrat les minrades condicions de Cheron. Herriot, Tardieu.
iturs balances - Manato :a ha animeiat tbiu i Leger; els alts funcionaris
del Qual d'Orsay i l'ambaixador
la s,,hstitució dcl mare-or augment en Ilu rs armaments, estar, fera de llar. de Franca a Belgrad.
Fer a una occici teudint a imposa' la
M. Lebrun ha lliurat al senyor
!o:a, vi AngIaterra ladra negar el sea Jertitch les insignies de la gran
eeneurs.
creu de la Legió d'Honor.
Berlín, 12. - Als Circols berel
canhuesos es declara que
Ajornament de la Comissló
celler. senynr Hitler, sortirä pro- general
bablement de Munic el dijous viGinebra, 12. - La ComissiO
nent en direcció a Venecia, on el
mateix dia tindrà lloc una con- general de la Conferencia del
amb el senyor Mosto- desarmament ha acordat ajornar
"sine die" les seves tasques.

conflicte

ELS DEUTES DE

¿Club taran els E. U.
davant el front únic
de debitors?

El Japó tindria el projecte

Acostaut-se la data del t'amurra de
pan. deis deutes de !n'orca als Estas
L'as, Anglaterra ha ofert a la Casa
Blanca la possibilitat duna salida que
podria eliminar definitizantent aquesta
preocupacia ceo:tamice:. Pecó 1111 ha
Teauio. ro. - El cerera examina
una resposta molt concisa al
atemantent el nrolema plantejat per la Foreign Office, i no se sal, si Angladesaparició del senyor Kuramoto. El se- ferra !aré o no jata sir tananicnt

de crear una pulida en
la capital xinesa

nvor Suma, cansol general a Nanquín.
ha rebut instruccions perquè s'entrevisti
anth el president del Consell executiu i
ministre de N. E xinesos. Hom creu
que aquestes entrevistes se celebraran
avui mateix, o, al mis tardar, derná.
El ministre de Negocis Estrangers del
,Tapä ha ordenat al c¿msol general a
Nanquín que procedeixi a una investigació per tal d'esbrinar en para el desaparegut vice-cansol a Nanquín. senyor
Kuramnto.
També ha ordenar estreta vigilancia
eit relació amb els acres de les autoritaus xineses.
Horn té la ¡mprcoil que el senyor
Kurarnote fan raptat el dia 8 del corrent pchs membres d'una societat terrorista política xinesa.
El cònsol general del Ja, a Nanquin
ha informar al ministre de Neearis Estrangers de Nanquin. cae el Govern
japonés tara responsable el Coseno xinès de la desapariciii del seu vira-censal
i de les conseqüències que aquest fet
wazués tenia
Un centenar de residents japoneses a
NanguM han efectuaat aquesta tarda
una maniíestació.
S'atribueix als japoneses el propòsit
d'establir una pedida menta a la capital
xinesa, en vista del resultar nul
l'enquesta oerta per le, autoritats xit'eses.
El conseller de la Legació de Xina a
TPquio ha visitar el ministre de Negocis Estrangers, i ha sollicitat que no
stexrtti ropinie pública japonesa contra
el Govern de anguila percal aquest ja
tot ei possible ner trobar el ricecantal desaparegut.
Des navilis de guerra japonesas es
inantenen al liare de Nanquín, en espera
del resultar de les gestions que es
practiquen per tal de saber um para el
senyor Kuramoto.
Les auteritats xineses han ofert una
recompensa de mono dPlars al nui descohreixi el llar on es troba aquest senyor.

GUERRA

El Cansen de ministres francas, magra les rese rves dblerriot, ha aprovat
les decisions de Barthou de mantear
la matara cetitud de 1932, airé és, no
pagar.
Ta: ccoslovaquia i Bélgica no latan
cap 1p:in-amen,. i si Paania .resnida disposada a fer-rie un de petit simbaic.
mone e n noticies sobre el que decidira
Italia.
Fins ara sentida que el dia 15 quasi
tots els pasos deuto rs donaran alguna
quantitat als Estats Units. Sera la primera vegada que sascaura una tal idia-

.
.
llama d'estar segur de 1 arranjament
satisfactori per a cl/.
Si el Govern britanie desitja son-nene proposicions per a la represa des
pagaments, el Govern america filiara
satisfacció en prendre-lcs en consideraele i discutir-les.
Per exemple. Cap proposició no ha
estar mai presentada al Gavera anicrica
respecte als pagaments a ter que pagues
esser mútuament practicable i
tarja. Tares les proposicions d'aquests
naturalesa o de naturalesa similar que
prometen un profit mutta seran curosament examinades Per a ésser sotmeses
eventualment al Congras amerieä.
la nota americana conclou recordant la declaració del senvor Roosevelt
en ti n missatge al Concrés del dia P ri
q ue el poble america-merdlcoa,
se está disposat a llancar un pes MIpossible sobre els seus deutor, però que
estä per altra para en la seva P o
Sa--sicójutaendr sfci
crificis substancials per a fcr front a

FONTSÁNT ALBEIR-PemErns-
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EXCEtivENT AIGUA DE 'l'AULA
DIGESTIVA
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Els periòdics ale-I El mal estat del marc
manys protesten Alemanya suspen les
d'uns incidents transferències per 15
dies
ocorreguts en una
testa de la seva
colònia de Madrid

París, 12. - Es confirma la
noticia publicada per l'Agencia
Económica 1 financera, que el
Govern D'anees ha protestar clavan el Govern alemany contra
la mesura adoptada pel Reichshatik suspenent el pagament en
les oficines de compensació. Als
Centres autoritzats es considera
que aquesta mesura es arbitràna i que paralitza el comerç entaratre els dos països. Es
be que aquesta mesura, adoptada en vigilies de negociacions

Berlin, 12. - Diversos perrodies alemanys protesten cont,a
els incidents ocorreguts amb
creu
La nota francesa ::
/mitin d'unes testes esportives
aleParis, /2. - alr. Barthou ha Ilegit celebrades per la colònia
avui als seas collegues de gabinet la no- /nativa de Madrid.
Aquests incidents demanen cornercials, farà molt delicades
ta que será tranrzsa avui al govern dels
Estar; Unas en la qual Franca !liante infa repara cid completa - eseciu aquestes negociacions.
"Der Tag". El Govern alemany
El Govern fraoces insisten
la posicin adoptada en desenthre
1932. La ncta será publicada quan es 11;1 entines les gestions necessa- perque la situad() sigui aclarida
tingui noticia ose el govern de Washing- ries. car no pot admetre's que in) nt e d ia la ttt ent.
ton l'ha rebuda.
súbdits alernanys estiguin capoEn el mateix Consell de ministres sats als perills amenaçadors Co nvosació del Comité del
M. 'letrica ha expressat la seca inicia- n rolernents marxistes.
Reichsbank
tat a les idees que defensa constantment
L'esmentat periüdic continua
Berlín. 12. - El Comitè Cenper a resoldre certes divergéncies endient que es un deure del Gove:a tral del Reichsbank ha estat contre França i els Estats Units.
culpables
castigar
els
espanyol
Lebrun ha signat diversos decrets
vocar per al ditous al matf. a PS
i impedir tota actuació de terroque realitzaran importants econornies
creu que aquesta convocatöria té
ministeri d'Afers Estramzers i en 1 'ad- risme contra endadans d'un pams per objecte que et dit Comité
ministraci6 prefectoral. 'rambe ha sig- ‚'ei ranger.
prengui coneixement d'una denar el projecte de Ilei relatiu al mercar
claració relativa a la qüestif, de
colónla
Una
nota
de
la
de Wat.
les transferencies.
)1itdritl. 12. -- I,a colönia aleUna nota de Varsòvia
nianya ha fet pública la següent Un comenterl oficiós
Varsävia, lo. - El Govern pelo- nota relacionada amb
Berlin, 12. - El diari -Voelnes ha contestar la nota del Govern de que bo y en victimes uns nens
dio que a
dels Estats Units relativa al pagaalemany, per uns intli- hische Beobachter"
ment dels deutes de guerra.
conseqüència dele pagaments
El text es publicará durant aquesta vidus que hi entraren:
escomptes
Ei, una l'esta esportiva celü- abusius de fons en
setmana, però se sap ja que en reaiid'ebrada al Gininas alemany, on. pecials de Bailes estrangers
tat es una resposta negativa.
Per tal de demostrar :a sera bona ultra la eolintia alero:tuya. hi lis- nossió, s'han registrat aquests
fe. el Gavera polonés ha jet arribar 5 in molts invitats espanyois, darrers dies a l'estranger ofertes
al Rune de Polònia 3.000.000 de dal- austriaes, holandesos j //migare- importants de reichsmarks.
lar: a robjecte de pagar la part de so:. fou assaltat per un grup
El Reichsbank i les seres surempréstit d'estabilització que fou comunistes. Last oc- es concentra cursals no acceptaran durant 13
eniCs a América.
per
d'una manera cobardit, especial- dies pagaments en marca
ment contra nene, pelits inde- eonwtit de deternrinat nombre
Relgicaa 1 Txecosiovequia
fensos i senyores, lesionan tina d'institucions estrangeres, entre
tampoc no pagaran
gran nombre de persones per elles el Baile d'Espanya de Manazis als El nou governDe Broqueville
Wa.shington, 12. - Eis ministres da una pluja de pedres grosses, que drid (Centre oficial de contraeBélgica i Txecosloväquia han estar
de moneda).
preoPasos
al departament d'Estar per notificar t'oren llançades des de dalt d'un tació
que llurs governs respectius no peden tur,i que existeix al districle de
cupen
fer cap pagament a titol de deute5 Canillas.
Una nena hongaresa de non
de guerra.
internacional
anys ferida greument, andi PERSECUCIÓ DE LES FAL•
fractura del crani, que feu neBudapest, 12. - ministre
¿EL PARAGUAI FARA UN cessäria la trepanació ititttte,li:u- SES NOTICIES DE PREMSA
de l'Interior d'Austria ha arribat S'ACORDA FINALMENT
la, el seu eslat es gravissim
aquest utah au aquesta capita/.
Ginebra. 12. -- Als medis diplomaEMPRESTIT DE 200 MI- no se sap encara si inalrä salQUE TUGWELL NO ES
Anvers, 12. - El XX Congres InIr i politics es parla insistentment
El doctor Pey ha celebrar Illia
var-se. L'eslat dels altres nens ternacional de Preinsa, reunit actualla rartivitat que desplega Aletnanya
COMUNISTA
entrevista atol) el seu col-lega
LIONS
DE
FRANCS?
als paltos bàltics. on compra, o be
t'eras _ que tainbt , foren portals ment en aquesta capital, ha aprovat
I,ongares per tal ile traelar soNora York, ir. - Prop de Livingsanib una forra miseria alemana, o
una meció encarregant l'Oficina de
bre
les possibilitats d'arribar a tone han entat trobailes les restes de anuncia que el Paraguai intenta rol- a l'hospital alemany, es de proBreque:MI:e Ita trobat no
Dr
he amb simpaties de cultura i de me- dificultas Per a formar el Sen yaionel.
la Unió Internacional que segueixi
nOslic reed'eVal.
rav:6
del
qual
es
mancaren
de
noticies
una
org,anitzaci6
indina
contra
locar
un
emprestit
de
dos-cents
mito-íes polítics. Es aixi que aquest
el huid sagnant (lo m'ab gran atenció el problema de la
.\11110,4
volgut formar-tic an de cara:- tots els itiovinients revoluciona- des del dissabte passat, en el qual anade frailes a Franca per tal de
lions
als medis de la Societat de Nacions harina
difusie de noticies falses, en cooneao es mostrara inquietud del cop ter nacional, perit Validen :clic no bi ris susceptibles de posar en pe- ven set persones, entre et:as quatre pas- continuar suiragant les despeses de luis eXt'ila , t o nS t101111'3, MOliltlnytt raciä amb tots els organismes interessatgers, degué catire a terra, in- la guerra.
lels periMlics extreadhesió.
p e 'r' 1)91'1
¿Estat de Lituania: reconeixien una Ira presta 13 set-a
rill
la
independeneia
Constilusats i adverteixi totes les Assoriacendiant-se, i moriren els set ocupants.
Ln la nora COn.r1i1uCió ministcria! tc, cit..) deis
mistes.
nooa ter/Tranca alemanya per posar
dos pa Ir- esmentats.
cions de premsa de les decisions que
f Sis d'ells han mort carbonitzats, i
Sabein
que la noble itaciO es;a rnä sobre els paltos bàltics, temp- 't en una (11It (din part els flamerics.
Viena, 12. - La genda mire tia
siguin adoptades en aquest terreny.
panyola_ affib la qual vivim antb
tat:va renovada del cop d'Estat de Ri- ,nans es substitint als Afers rgranger., de 'l'elfo va desenbrir aliir al Ti- les seres despulles sPn inidentificablca
ca A la Societat de Nacions hom fam J aspar, lider del partit cat,ìttc, f/CaS
-ran fraternital i pau tintan
EL COMERÇ
r • ) un dipòsit i le ritt quilos tl'a
tren que Voldemaras és a snu dcl pro/'cas a cedir a les praensions
tifes dolzenes d'anys_ ecindenutamona!, expleisiti deis mes vioCS.
Rei:h des de la divuit meses.
HISPANO-ANGLES
ran aquests sal:liante prims
NAZIS HONGARESOS
Donada la composició parlamentaria. lents, que era desconegut a Aus_ UNA ACUSACIÓ CONTRA
A Kovno., les seres condemnacions
la
inaleixa intlignaciA que imsal- ELS
Londre3. :2. - Durant la SeS516 celefria fins ara, ¡ earlifixog ralleper alta trairi0 a causa deis seus ar- la sala d'aquest govern 1.1 incerta
ATAQUEN
ELS MEMBRES
I
res.
EL MINISTRE DE FERRO- barda ahir per la Cambra deis Comuns,
tries publicats a la premsa lituana, sera ronstinicil no sana° propicia a gal s tina} dinamita i niel Xul,
Taintul coneixem com la cavaun dmuta t ha exposat el criteri que
D'UNIÓ
NACIONAL
en que preconitzava una actitud mes una ¡larga vida.
Tol s aquest material fou desespanyola cap protegir
e n ntsiderava poc sansfacteries .'per
CARRILS XINES
amical en esguard d'Alemanya en la
Brusselle s, 12. - M. de Broqueville cobert quan dos hillerians PS
1 els
condicions
comercials
les
dones
ospoeialment
Allglaterea
les
tot
cas,
n,
en
cliestie de Memel, en s O
ha constituit gabinet en la següent preparaven per a transportar-lo
amb Espanya.
infant s, i no igatorem que aques:a prova evident. A por a por el di- Sienta:
Budapest, 12. - L'Agencia telegrä•
ver fin:1/1dt rinnors que el ministre
en autoirMbil a Inshruck.
Li ha contestta el senyor Colville,
rliu-havia guanyat
nr
Eerrocarrils seria objecte d'unta manifestant que les exportacions Mita- tes exeilacions sOlt portailes al fica hongaresa anuncia que un grur
Presidencia: de Broqueville.
EIs
dos estile/data individtis
elements
estrailys.
per
In
oble
Major
lituà
el cap d'Estat
dr narional-aocialistes intentä ataca,
acusacie per hacer negociar amb una nignes a Espatlya durant el primer triDefensa Nacional i rice-presidencia l'oren delingul e.
que a,aba cresser destituit.
companyia francesa un emprèstit de mestre de rany en curs Itan estar iguals pnix que aqtrest a nnete Pile 11:i a Hardiustz. prop de Szekesiehervaz.
A la sal:1 d'espera de r.% dintSens dable aquesta regada encara. Deveze.
de
la
11011at
ll1110111beableS
pl,Ves,
els ntembrea del partit d'UniO Nacioéinquanta milions de francs, que estaJusticia: Bevese.
a les exportacions efeatuades en el pri- sievit noble hospitalitat. Per nal. que celebraren una reunió.
nistra r ió de mantribucions de
Alemanra deu renunciar al sea peeAfers estrangers: Jaspar.
den destinats a la construcci,i cle fer- mer trimestre de fans. anterior.
irrte d'expansió a la conca de la SalSalzburg
ha
eselatal
una
maquiI.a gendarmeria, que intervingu4
u per que ja fa
Finances: Saap.
rocarrils a la provincia de Xang-Si,
Pel centrar', durant aquest period; aquesta causa
uca oriental.
na infernal. Ha it resulta I ferides el sicr-ministre cte Eerrocarrils Ila
per tal de restahlir l'ordre, es veje
Transports i Comunicacions:
les exportacions espanyoles a Aluda- /ilesos que celebrein exerrivis obligada a ter Us de les armes, i a
El sentiment general és que si en
dues
person
e
s
u
ha
causal
danys
d e clarar als representants de la pretil- terra liar-ien disminuid,
Obres públiques: Forthomme.
ai t'ami) anteriorinent
ei= meses a venir els paltos bälties:
Economia Nacional i Agricultura: ma terials trimport anota,
sa que no ha rebut del Vuan de conltent cregut que no calla vanertiténcia dels dispars resultaren
Ltuania, Estenia i Letenia, no ron con Sauwelaert.
E n d o S Ilnes Inés slati readstrat t r ol cap comunicarle sobre aquest
protereiti eSpe- greument ferits set nacional-socialis•
denla/lar
lampo('
aodat s , ro mdran resistir l'empenta
tes.
Colónies: Tschoffen..
tambe
explosions
que han des- assumpte.
.1;11
policia.
de
la
mori poca estona desAvui encara formen
Treball i Previsió socia!: ron Isaa- trult, cables elect tics iteris.
Cretent
qtte
els
autors
i
s
in
SETANTA SOTRAGADES
eres dingressar a la casa de 50cm-s.
1.71 bloc antialemany. ¿Pero per quant her.
Uns desconeguts han C0111 t,
tale ateinplats tig--tigadore
t e mps7. Lutania, per exemple. es mal
Interior: Pierlet.
SISMIQUES EN SIS HORES nants l'aran un fine servei
tin non atemplat contra les vies
Pactada per Alemanya, que li ha reInstrucció pública: Maistrian.
fèrries a la línia de Viena a Bu- UNA SESSIÓ AGITADA AL
tu-at tots els contingents a causa de
Bitenos Aires, 12. - Un telegrama >PUS correligionaris a le manys.
Ministres sense cartera: Ingebleec i dapest, prop de Golgentlor.
la scva resistencia al dincr alemany,
CONGRES NORD-AMERICA de COrdova anuncia que alije es rev r n Zoelend.
proestat
L'atemptat,
que
ha
banda
s'ha
retirat
vo'r• orn d'altra
gistraren setanta saeudides sismiqueWashington, 12. - La Comissió if.1- mi aquella previncia en l'espai de sis
ln atáriament de tota relació amb Po(hit per mitjä de dinamita, s'In'
gricultura del :,enat ha celehrat aviii Iteres.
bama, la seca situació econiarnica me- Comentarla de la premsa
produit pries MOInentS abalig
EL GOVERN XILE VOL
Cal lamentar nombrosos ferits, pereOceria d'un ajut d'altres paltos.
Brusselles, 12. - La major par, de la passar el tren ‚'il (111A viatjava el tina sessió que ha resultar summament
agita'/a.
Horn assegura que durant aquests premsa, especialment la premsa
no es te noticies que hi lia g i cap mora PRORROGAR LES SEVES DE BARCELONA
ministre de l'Interi o r, evilant-se
Durant el debat s'han Ranear acusalies, mentre les grans potencies es
Els danys materials sen de moka
acull arnb frednr el non Govern del d'squesi a man e ra una veritable
CLANDESTINA SORq uerellaren. els tres ministres bàltics ea,
cions mütues d'uns bancs a altres, i hi considerarle.
senyor de Broc•ueville.
FACULTATS EXTRAORDI- REIJNIO
cat bel tole.
PRESA :: ONZE DETINGUTS
discutien la manera de formar tina
ha
hagut
motnents
que
els
menthres
de
En aquesta actitud destaca particuiarA conseqüencia deis nombro- la dita Conissin han arribat gairebé a
Petita Entesa que podria donar a llur ment el diari "La Libre Belgique".
NARIES
passaila. al carrer de Guartos atemplats que han estat cn- les nans, aconseguint-se després
p•litica comuna rajar de certes grans
dia, al local del Sindical de la Pell ,
Es crea que el Gavera nn ha sofeh [tiesos contra les vies ferries
potencies.
:satis esforços, restablir la tranquilli- INCIDENTS A LA FRONla noticia sorprengué una reunió clan_
›anl:agct de Nde, 12. - cerdes destina composta donen individus, ets
realitat cap ranvi ni en el programa squesls'darr e rs lemps, lar Direc- tat i que els Aninis s'apaivaguessin.
•Alle que ha impressionat més en
palitics s'assesura que el (»Veril té quals quedaren a disposició de la ro.
Einalment ha estar ratificar, per 16
TERA SINO-BIRMANA
els (-m'eles d'ari ha estar la nota del ni en la majoria.
ciO de Seguretat slia dirigir al
el prop e sit de sollicitar del Congrés
el nomenament del tiror orrespon.al del "Times - a Riga. en
efectuar en el
No obstant, l'Agencia belga declara públiC cridant. Lt seva atencid tras contra 2,
Londres. 12. - Diuen de Rangoon que Ii siguin prorrogades les facul- lucia. En un escorcoll
la eual acusa Polònia d'estar a : p it- que el Govern serä ben acollit en el sobre el perill que suposa tra- terror 5enyor Tugwell, fet pel eityor
moment de la detencin deis reunas,
Rorsevelt. per al caree, de sots-serre- a l'Agencia Realer que segons noti - tara extraordinàries. la vigencia de lea la policia migué incautar-se de yoon
e' amh el Reich en la temptativa de
vessar les ríes tèrries per llocs tari del Departament d.aericultura.
cies rebudes en aquella capital salan quals termina el dia 14 de l'actual. carnets del Sindicar de tomo seturin dels negocis.
d o rninacie en els paisos bältics.
i
que n o Stgurn Pis paSSOS it 111\141,
nespres rrhaver Ilegal diferentes re- repredint els desordres a la frontera
gells de cotitzacie.
perePl e1 les patrull e s militars han g ules que pretengues sovietitzar els Es- xino-hirmana
de
Stetons aquestes notieies sembla
Vil
rebut ordre dr disparar contra tats Unir , . el senyn r Tugwell, ha acnnDOS MINAIRES DETINGUTS
segMt que se rahsolguis l'acusaciO Ciar Ulla aldea ha quedat destrtnda en
A SALLENT
AVLI. FESTA DE LA LLAMIN.aDCRA . Sorteig de 3 00 lobs oferta lots els que nifringeixin aquesta 5egons la qual afavnria el regim entnu- gran part a conseqüència d'una 'Mi- ROOSEVET SIGNA EL CONProcedents de Sallent, ingressaren
per les cases següents: "El Picarol"; "Anís l'Asturiana"; Ltetii. dispOsirin.
ta
que
s'entatila
als
volraists•
nista.
TRACTE DE TRANSPOTS a la Comissaria d'Ordre Públic dos
I,a policia federal slia
- Manon"; "Champ-Sors"; Arrias "Sos"; Coques "La Montserraextremistes detinguts en el rnament
tina"; Carquinyolis dc Caldes "Berangner"; Casa "Català", de 'te: kit de 117 bmnbes duran( diverAERIS
que estaven ten' propaganda exteeXampany - Marplery"; Arròs "Lo Rat Penal"; "Granja Marinetli": sos eseoreolls efeeltiars en doini,aa entre els minaires que estan en
pum,- Forn de Re/1s"; "Casa Soler"; -Vins Muxart - ; Xocolates Juncosa; inciliS d'hillerians. i s'Inin
vaga. Denles a mes, a cadascun dels
deleite/o/1s,
Washington, 12. - El president se• detinguts els tau ocuparla una pistola
Anís "Faust"; Ametlles d'Arenys "Nogueras"; Conserves “Rubles twist nombroses
Per altra parl , iii ha noticies
nyar Roosevelt ha firmar el projecte per his de la qual no tenien el caei Mussons". Postres "Xiquets de Valls"; Apicultura “Mansaner".
de I bei formular pel Govern en virtut responen t Dermis. Els detinguts t'aS ardanes, ballets. clowns. Visita del "Nandu". el qual obsequiar -il d'haver-se registra t nondirosos
del qual es reglamenta el servei de nomenen Máximo Santos i Rafael
acres de Terroristne en diferento
A mainada. Pregons pel Nunci.
bo,
•
nansport de la correspondència aèria.
ENTRADA:
UNA
PESSETA
del
país.
llocs
, •.

Els maneies
kälties
els cercles

.

e44
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El terrorisme
nazi preocupa
Sembla que no ha eis guisos danuestat gaire ben
rebut

bians

nitnitat.
Londres, 12. - Al "Foreign Offis ha rebut la contestacio del secretari d'Estat del; Estats Unit;
la nota britanica del dia 4 de l'actual
sobre el5 denles de guerra.
La la seva resposta el 5erlyor
din especialment que el Govern dels
Estats 1_•nits, sensible ais elements
de la situació exposada pel Coceen
britänic, creu el seu deure esposar
clarament la sera actitud en els tres
següents casos:
Primer. - Attorney " general
ha notificat que en la sera opiniO els
Governs deutors, que no son considerats en falta a causa dels precede/as dels pagaments parcials, naurien de pagar solament l'import del
venciment del 15 de juny, o sigui per
Anglaterra 85.670.765 dòlars, a ii de
no estar afectats per la I bei Johnson.
Segon. - El Govern deis Estats
Units ha de posar de relleu la completa independencia entre els emprestits de la Gran Bretanya a iavor dels
seus aliats i el deute contret arnb els
Estats Units.
El Govern britànic es compronieta
en remprestit en non' propi, ¡ el
reémborsament no ha estat subordinat a la sort dels tientes ami, la Gran
Bretanya.
Tercer. - El Coceen americà pren
nota de la declaració relativa a la
diseussiO futura sobre el reglanunt
final dels deutes intergovernamentals
i la interpreta com a indici que el riovern britànic no efectuara cap neo:
nauament fins que el Govern america
gi reddit per la seca part el desto
a una suma no fixada a la qual
Gavera britànic pugui estar dispos ir
a acredita
Aquesta declaracia sembla representar que ahans que el Govern
tanic efectui un pagament

aquests deutes.

Darrera hora

Fira

liareeIena

LA PUSLICITAT,

Dunecres, 13 de juny de 1034

BARCELONA AL DIA
Pels Centres Oficials
,

SERERALITAT
Governació.

pesseles, amb l'apercibimcnt d' u

-nascidmejortl n

en ras de reinA. consegiinYncia d'haver estat cidencia, procedinient que sera
Camillera de

nomenat
conseller de Governacid el senyor Selves lii ha linglit
canvis de funcionaris als despatsos de la Conselleria.
El que °empava antigament el
senyor Azeirrraga, antic secretar/
del Govern Civil, que després fou
destinat a la .Direceió d'AdministraciO Local , l'ha passat a o cupar el senyor Badia. ami/ diversos elements ingressats de poo
a la Gonselleria..
El Senyor España. amb els empleats que depeuen de la Seeeid
d'Administració Local, han passal a ocupar el despatx de/ senyor Azarraga , i aquest, amb
uns guante empleats, ha passat
a ocupar tul dels dospatxos
la Conselleria que diana al earrer de la Marquesa.

* De Palma, arriba ahir
metí el general Cabanelles, director general del Cos de cercabtrters.
* El Conseller inferí de Governació, senyor Dentha, va rebr eahir al vespre, a l'hora de
costurn, els periedisfes. i els manifestit que els suposava assabentats del que havia SUCOPit
la Sessió del Parlament , on l'entusiasme havia eslat tan gran.
que ha demostrat la serenitat del
poble caleta , ja que tot i la gernació qu eassistt no va ocórrer
cap incident.
De la resta de Calailinya —
continua dient—tinc noticies que
hi ha tranquiltilat, amh el nerviosisme que es de suposar. però
Irenat per una serenitat i diseinlina.
—Ni haurä algun esdeveniment mes tard?-11 pregunta un

periodista.
—Depèn de les circurnstänejes-- contesta —. Des d'aquest
Hoc no puc dir-vos el quo pasea_
rä dtinf re deu minuts. Les circumslancies manen.
Se lt pregunta també sobre uns
rumors de successos ocorreguts
Sabadell, a la qual cosa pregunuta que no en tenia cap noticia. i que potser, d'haver suen'a quelcom, hauria estat tan
insignificant, que no devia valer
la pena de comuunicar-ho a la
Comissaraa d'Ordre Públic.
El ram mercantil..A la Conselleria de Treball s'hi reuniren
els pairons de les tretze cases
de comerç afectades per ranunci
de v-a..ga de la depiendencia mercantil, a robjecte d'arribar a un
acord per _tal d'evitar el plantejament del .conflicte.

*—Ahir a la tarda celebraren
una nora reunid a la Conselleria de Trebal/ els obrera i patrons transporb,istes de Sabadell,
per tal de continuar les negaClaCiOnS a robjecte de cercar
una solució al conflicte anunciat per al dijOUS.

Se

l'establitnent,

aplicat als industrials flequers
que infringeixin les disposivions
vgents sobre el preu de venda

del pa.

Les Ordenances Aseaba. — Es
fa avinent que el llibre que conté
les Ordenances Fiscals per a
Mi ha eslat editat i posat a la
venda al Negociat. de Pressuposlos. al preu de 15 peSsetes rever/1111e r.
Oposicions a CirculaolO. — La
Conselleria de eirculaciä i Polieta Urbana fa [Mitin!, per tal que
arribi a coneixement de les per-

sones a les (vals pugui bite[Tesar, que el Butbelf Oficial de
la Generable'. de Catalunya,
COMISSAMIA GENERAL
data 9 del corrent, publica
mmmci i el programa ConvoCiittl
D'ORDRE PUBLIC
a ,,posicions per tal (in prove1r
diles
places d'agregals a la DiLa pulida va detenir a la Plaça d'En Trilla l'ex - trainviaire recció General de Circulació i
Cecili Simon Baqueira, quo es Mida Urbana.
dedicava a her cotilzar ele eraPlecs de proposició. — Fine al
pleals de Ira t»vice per als aco- dia 19 del c o rren', a les dolze,
miadals de la Companyia. En 3*re-11/miran al Negocia', d'Dbres
poder del delingnt foren troba- Públiques de la Secció de Fodes 47 ne.sseles i i ins Infle clan- ment, Casa de la Ciutat, plers de
destina de propaganda sindiea- proposició per a optar al conrurs
lista. invitara els obrers a ro- ms ci\ al d'insta•ació de 1111111 i
tazar.
timbres al despatx del rap de
* La poliria procedí a la re- Cerimonial , al tipus de 1.78339
collida del partädie que es
pessetes.
òrgan dele Sindirefs de la C. N.T.
Subhasta d'obres. — Presidida
Catalunya , tiltilal La Voz pet e,/i›eller-rrearlor sonyor
Confederar, pe.rifidic que no pan i Reimmals , i ami) assistència
p o rta peu d'impremta , OnSi
del entiseller-regidor Senyor Ancom a pi/blindó clan- Ion' Tenlós, (ron) a represen lau
destina. ron deling.ut un indivi- de la Comissió de govern. se cedu anomenat Franeese Marin. lebra /a enhilaste de les obres de
acuse' de repartir aquel' (liar! cobertura del Bosatell en l'enola ndest.
creunment anal) la bola del fiar/Ti-ta u:1 de M. S. A., essent adjudi c arles al senyor Franeesc Sala
AJUNTAMENT
Antich per la quantitaL de
93.55183 pessetes. por és ser
Visites a l'alcalde.—L'alraldr.
.....nyór Lidió: Pi i Stinyer, ha l'alabar de la proposi c irí mes
avaniat.jose entre lea sie que
estat complimentat pel delega t
havin estet presentados. El tide l'Estat al Consorei del Pott pus de subhasta
era la quantitat
Frene, senyor Alexandre Bosch i de 127.10525 pessetes.
pel director del M li
Reproduccions de Madrid,-seud
sia nyor Josep Joaquim hierren,.
contra les
antes
al qual acompanyaven el diputat
Pral.
sonyor Joan Giró i

CAUSES VISTES AHIR
-A la Secció Primera se celebrà un
jaral per homicidi fruetrat contra
Vicenç Fort j Sunyer i Francesc Beltran, acusats que, junt amb un altre
individti que no fou detingut, la nit
del 18 de maig de 19 33 dispararen uns
trets contra Antoni Llatgd, amb motiu de la vaga de carboners. Eis trets
no tocaren Llatge.
Despres de les proves el iiscal va
retirar l'acusad(*) que (astenia contra
Beltran i dernani per a Fort un veredime de cuipabilitat.
El jurat va entendre que eren inno.
cents. Els processats, per tant, foren
absolts.
* A la Secció Segona i a porta
tancada, es reuní el Tribunal popular
per reune i fallar la causa seguida
contra Llorenç Martínez i Cànoves.
acusat d'un delicte de rapte. El jaral va dictar un veredicte de culpabilitat, i per aquest rnotin el processat
fou condemnat per la sala a quatre
mesos d'arrest i al paganient de cinc
mil pessetes d'indemnitzadó a la perjudicada.
* A la Secció Tercera no hi havia
assenyalaments.
* A la Secció Cinquena es ve.é
la causa per jurats contra Consuii
Garcia Jiménez. acusat de malversació de cabal,. La v ista s'hagué
suspendre per tal de fer una informudó supletória,

Sancliez. Fou condemnat a quatre
n'esos i un dia darrest menor.
Caltra, contra Joaquim Gil i Guilera, acusar d'atemptat contra els
agents de l'autoritat.
A lacte del judici els guärdies que
el detingueren confessaren que no
portaven ensenya de cap mena que
permetés reconéixer-los. A conseqüència d'aixe, el jurat aprecia que es
tractava d'un manraluent heu i el
proce s sat ion condemnat a cinc dies
d'arrest. El processat estava detingut
4,5 del dia 18 le maig darrer.

äRIA
SIma donat compre al jutjat de
la troballa, al nioll de l'Estació Marítima, surant damunt l'aigua, del
cadàver d'una dona d'uns quaranta
anys. Segons semhla. ofegada. El Mtge ordenà que el cadäver fos traslladat al Dipósit judicial.

* També llagué d'acudir el jutjat
al carrer de Sant Joan de Malta. cm
Carlee Castells, de trenta-sis anys.
se suicidà penjant-se d'una corda. No
es coneixen les causes del suicidi.

Penyora de 1.030 pessetes a un
flequer. — Pel servei crinspeccin
de la Secció d'Agricultura s'ha
*
donat compte al Jutjat de
pogut comprovar que a la fleca
guärdia que la reclosa a l'Hospital
de la Ma4dalena Antimia Paüls ha
establerta al carrer Alt de Sant
destrocat'robes i 'nob les i que ha cos
Pere, número 72, és cobrava a
-tarmoldecui,gta'd
80 céntima la peea de p apodó
violenta que va prendre permuté volia
d'un quilo de pes, en lloc de 75
anar-se'n del dit Hospital.
céntims , tal com està ordenat.
TRIBUNAL D'URGENCIA
Al propietari de l'esmentada fie* rel Jutjat número eis s'ha dicra, josep Moixí i Soler, se li ha
S • hi veieren dues causes. ('na, per t-t ante de processament contra Enmposat una penyora de 1.000
ric Mir i Rossell i Serafi Candeles,
tinença iIlícita d'arma, contra Josep
pel delicte d'estafa. (jobraren la quantitat de dues mil pessetes per la venda d'uns cärrecs de l'Ajuntament que
després no donas-en. Han quedat en
llibertat sense fiança de cap mena.
IN DISCUTIBLEMENT, LA CASA
DE LES * Jesusa Martínez ha denunciat
un individu que es ieia pasear per
CONFECCIONS ECONOMIQUES ES
multar retirat, el qual Ii demanà per
casar-se. D'aquesta manera va aconseguir estafar-li unes sis-centes pcsseres.

EL BARATO
Bates de senyora, de
en toles les mides;

bona percala,
a pfes.

390

Quimonos de senyora, generes rnolt
visloSos, de bon resultan a ptes.

5'75
Vestits de senyora, d'espumilla fantasia, colors de novelan a pies. 1050
Vestits de senyora, de precioses
sedes estampades;
a pies. 1260
Vestits de senyor, de gabardina
semillana, gran durada; a pies. 24'—
Vestits de senyor, de bona panyeria
novetat, confecció aromada; a pies. 45,—

VESTITS DE SENYORA com aquest figuri,
'de preciosos crespons de cotó estampats, en totes
les mides; a 4'50 ptes.
All44444444,401144+144+.4444444444444
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12 DE JUNY DE 1934
Des gels pelaos •ecandlnaus fIns
a la CantAbrIca I migdia de Franca
dominen venta del autor nora que
donen iloo a un Ileuger deseen. de
la temperatura.
MI ha duros zonas de del cometetament cobert, amb eigenes p/ugee
de caracter tempestuót situada. l'una a tot el nord d'aspanya u ale Pirineus, I l'altra que compran l'Europa central I les reglons alpinas.
A la resta ea l'000ldent d'EUrpoti
perelstels el rtglm de bon temps,
tense gran variació,
ICTAT DEL TEMPI
A CATALUNYA. A LAS VUIT
El lampe da bo, pera de poca estabilitat, I domina cal mIg nuvolós a
le me/tat costanera 1 ser* a PinteMur.
L'arribada del corrent del nori
procedont deis palcos nercilcs dona
Roo ahlr al /nave • un augment de
la nebutositat 1 algunas tempestes
de poca import./mis.
Les plumas mes imponente registradas tingueren Iloc a la regle pirenenca, emb precipitado:1s de 1 5
mIlEmetres a Les, 6 a la Ponalgua,
a Núrla I a Can galla, I 4 a Puigcerdà.
/Lea obeervaelons net temps a

ßarceiona, a i es set. van a la cap.
calera de la primera ptualtlaa

* El . 11(trat senyor Palanca ha presentat el recurs de caseació contra la
sentencia dictada pel tribunal de la secció segona contra Lluís Planell, amb glorie de 13 mort de Maria Moler ó . La vista d'aquesta causa es va celebrar fa une
miants die:. El retare es fortamenta en
in c ompliment de forma o infraccid
la llei.
* la policia va. ,)osar ahir a la (lisposició del jutjat de g uardia llorad M o
-renoMa.qus'vdíelporUn,
zuay. on eslava detMgut fa uns quants
mesos . El detingut és un professional
dels delictes contra la proDietat. Usa.
també, el nene de Bernard Rodríguez
lIernandez.

NAFTALINA

Tribunals j jutjats

de Catalunya
SITUICIO

* Ha estat denunciada al jutjat de
guardia la desaparició d'una jove de 25
anys anomenada Elena Viu i Blandas, la
qual va sortir de casa seva amb la sena
ävii. va pujar en un autobús al carrer
de Provenca, Der tal d'anar a l'HosUNIVERSITAT AUTONOMA
p ital de Sant Pau, la seure en un altre
lloc separar del que ocupava la seva
Els retrats dele doctors Díaz i Soavía. i en arribar a l'Hospital, l'avia ler i Baffle. — Han estat posat; a la
es tren que Elvira haría baixat unes Sala de Rectors d'aquesta Universitat
paredes ibais.
els retrate dele doctore Eusebi Díaz
i Enric Soler ¡ Batlle. que han pintat.
* El representant de la casa "Uni- respectivament, Galofre 011er i Feiix
ba - ens prega que rectifiquen' la nota älestres.
p ublicada dies enrera parlant del rotaConferencies al Seminari de Pedareni que fou comes en aquell establiment. La casa perjudicada ha pres nart gogia. — El divenrire, vinent, dia
a
les set de la tarda, el protessor
en causa i e5tà disposada a per se g uir els
Oiiver Brachield, mernbre del Comite
autors del feto
de la Internationale Zeiscrift f. Individual Psycologie, donarà una conferència sobre Fensenyárnent i l'apreASSENYALAMENTS nentatge de les Ilengües modernes.
Al mateix Serninari donara el disPER A AVUI
sable e:nent. dia 16, a la mateixa hora, una ultra conferencia el senyor
Barcebi Mate s. director del Grup
AUDIENCIA TERRITORI‘L
Escolar "Francesc Macir. sobre
Sala primera. — Pebrera: Angel), -Del nostre ideari pedagógic".
Garriga contra Josep Robert i advoTítols de Eatxiller. — Pel Rectorat
cal de YEStat. Divorci: Teodor Mauri han estat signats els següente titols:
De l'Institut Salmerón, d'arme:ea
contra Mirarles Oviedo Moreno. Menor quantia: Jaume Torre; contra tintar: Josefa Escoda i Escoda, Al-bert Pato i Ferran.
Alexandre Lafargue i alees.
Del de Tarragona: Antoni Arnal
Sala setenta. — Inciden!: Pilar Bis_
nage contra Narcis Ermengol. tie- Verderol.
Del de Girona: Antoni Duche i Alenen quantia: Antoni Gómez contra
gre, Martí Torres i Lloveres,
Germä Garcia.
serrat Masies i Treserres.
Dei de Reus: Josep Esplugues i
AUDIENCIA PROVINCIAL
Lloren. Lluís Ratte i Soto, Minus
Sorolla
i Julbe, Artur Vergés i Cerda.
Secció primera. — Un jaral Per
c errupeió de menor; contra Maria
Pérez. Divorci: F. Presa contra
VARIA
E. Gonzälez.
Secció segona. — Un jurat per
El problema escolar del roble Nou.
malversació contra Bonaventura Far- La Conakeió de Cultura de la Decae i un altre. Divorci: Teresa Lledó legació al distr:rte X del '. N. R.
contra Domnec Sociats i Torruella. d'Esquerra (Pa s sela del Triomi,
Secció tercera. — Divorei: Frisio ha convocar totes les entitats del Pocerca Romero contra Lluis Fäbre- ble Nou a una reunió que tincirà lloc
el dissabte vinent, a les deu de la nit,
gues i fiscal.
al seu estatge, per fractar del proSecció quarta. — Un jurat per heblema escolar del Fiable Nou. Es
micidi contra Joan Escardiol. Divuam prega a tetes aquelles entitats que
Pasta conträ Pau Severo.-ei per oblit involuntari no hagin tebut
la convocatória es donin cona a invitade5 per naltiä de la present nota.
A aquesta reunió poden assistir-hi
dos delegats per cada entitat.

Butilleti Peciaüilbüie

Servei Meteorològic

Cursos i Conferneies
AL CONFERENCIA CLUB

Conferència de Gustan Violet
Davant de nombresa concurrencia
dona al Conferencia Club una important conferencia l'escultor roseellones
Gutau Violet. Parla de les necessaríes relacions espirituals, cuiturals
particularment, que /lauden d'existir
entre el Rosselló i la nostra terna.
Partint del fet consumat i irreparable
de Fabsorcid del Rosselló per la nació francesa, i de la indiscutible conjunció de Catalunya i Espanya, és
de desitjar—(Egue el conierenciantque la frontera establerta entre la
Catalunya francesa i la Catalunya espanyola deixi disser considerada entre nosaltres cont una muralla Miranquible i esdevingui un pas franc. no
solament a la cultura i a respir:tuaMat de les dues Catalunya, sind sobretot a l'afecte ¡ a l'afguabarrefe racial, sentiment que no ha pogut morir
a desgrat dcl molt que han fet per
a matar-los els uns i els altres.
El senyor Violet explica amb un
emocionant anecdotari com es de proiund el sentiment de catalanitat del.
rossellonestos, con] esclata eit dicenses ocasions a les trinxeres i als hospital; de sang, durant ha guerra gran.
Els rossellonesos van oblidant la
'lengua llar, particularment a les
clutate, i anda la !lengua van oblidant
i negligint altres atributs de la macla11mal llum, perb així i tot, el sentiment
nacional esclata impremeditadament
pel damunt deis accidents aclaparadors de l'assimilisme francés. I AM
podría deseixir-se d'aquests accidents
P odera s issims , de tan alta valor social i cultural*? ,Existeix cap altra
cultura al món tan depurada i intensa? Perb si la cultura francesa és
preciosa per als rossellonesos
n'esta', agratts per sempre, més colvalora realitat resulta del fet que per
a l'expressió de les pregoneses del
sentiment la cultura catalana els és
màximament preciosa: els grans portes del Rosselló no alearen la perfecció ni la subtilitat fins que es mainfesten en català; els gran3 escultors rossellonesos t5eballen en catalä,
pensen i actuen de rota necess • tat segens els dictats de l'anima catalana,
i no pas segons el gust o la moda
de l'arte: Malld és universalment
celebra perqué sent per damunt de
tot el t ipas de la cona rc,:sellryne,,a
i segons la sensualitat del Rosselló.
En el terreny de es arts cs. constata,
dones, Inés que enlloc, la cornuniva
dels catalans dels dos vessants del
Pireneu: el Canigó no es pas una
muntanya que ens separi, sine el territ(ri nene de les dues Catalunycs.
Els pescadors del Rosselló i els de
l'Empordà s'orienten amb el Canigó.
A Perpinyà existeixen vira mil catalans d'ençà del Pireneu; aquests catalans es reuneixen en un Centre
Català que posseeix teatre dedicat a
les representacions d'obres catalanas.
sovint posades en escena per cortinanyies catalanes. Quan aquel! Centre
Uatalà dena representacions de teatre
(afilia el local s'omple de perpinya-

* La policia va posar a disposició
del Jutjat de guardia Josep Carreho,
acusar d'haver contestar d'una manera despectiva eis guardies quan el
detingueren con) a suposat autor d'un
delicte d'estafa que no ha estat comprovat.
* Ha estat posat a disposició del
Jutjat de guardia el conegut extre
mista Dionís Eroles.
* Una societat d'assegurances
presentat una denüncia contra un corredor seu, el qual cobrava a la casa
comissions d'assegurances que han
resultat falses.
* Acusada d'haver robat joies a
la propietaria d'una torre de la Bonan o va, fou detinguda Antónia Garcia.
la detinguda va negar-ho, i es queixa
que nitavia sortit perjudicada e mb
15n pessetes, les quals Ii havien estat
robarles igualment- del set: baga'.
* De l'Hospital de Sant Pau fou
..amunicat al Jutjat que havia mort Manuel Diez Fernändez, a consemiencia de
les ferides que u foren causades el dia
ahans. al carrer de Santera, en ésstr
agredit per un desconegut.
* El fiscal de la secció del tribunal
d'ur g encia ha qualificat la causa seguida per atemptat contra Maria Peinado la ental. al Mercat de la Con
cepcif), el dia 18 de maig, va aa.edir
zuirdia urbi. La pena q ue sollici'.1 per
a la processada, pel delicte d'atemptat.
és la de dos anys de presó menor.
4

neeoe mes, que entusiastes. Això vol
di !' que si als rossellenesos els donave u mis freqiient l'avinentesa de
gustar la cultura catalana, els nostres
rnissioners culturals serien sempre
ben rebuts, i en definitiva els catalans del Rosselló i els de la Catalunr‘a própia hi guanyariem inca Pulstienten!, Les majors esperances poden posar-se ea una acció cona la que
insinua el senyor Aquest ho
fa remarcar ha i assegurant que per
molt que sembles ineticient aquesta
assistencia dels nostres afectes i de
la nostra incipient cultura damunt
d'un poble tan intelligent i cultiva;
corn el poble rossellons, els efectes esdevindrien, tard o aviat, sorprenents. Les utopies d'avui sein les rea,
litats de denla, afegeix per a condelire l'illustre conferenciant.
•
Una interminable ovació acolli les
darreres paraules del senvor Violet,
qui ja. durant el curs de la conterenc, havia escoltat altres ovacions,
UN CURSET DE CATALA
A LA CATALONIA
Demà, dia 14, el proieesor Delii
Daimau comencari el seu curset de

catalä a la Cataldnia, el qual acabara
el 20 de juliol, i constará. de 25 1Eçons, que tindran lloc cada dia,
set a vuit del vespre.

PER A AVUI
-Acadèmia i Laboratori de Cienzies
Mediques de Catalunya. — A les tg,
sessió científica, en la qual serà presentada la segiien t comunicació:
Dr. Bol Guilern: "Disttipia renal causant distócia".
Ateneu Enciclopèdic Popular. — A
11, 20, conferencia pej doctor Comes
i Solä sobre "Els darrers avanços de
l'astrofisiea **.
Casal d'Esquerra Republicana districte primer tAviny6, 2,) , pral.). —
A les 22, conferencia pel senyor Hilar Salvador, sobre el tema "Port de
Barcelona. Cooperació i tasca municipal-.
Deganat de Mestres Nacionals de
Barcelona. — A les 22, conferencia
pel sem or E. Ruizi Ponseti sobre el
tema "L'escola chns l'ideal dels partits".

ADVERTIMENT
Advertim a les persone3 a les
quals interessi la publicació
mediata de les notes que ens envien que els originals han de dirigir-se tots a la Redacció, Corts
Catalanes, 58g, t.er nis, abans
de les nou del vespr o. Els que
ens arribin mis tard d'aquesta
hora o vagin adreçats a la impremta

ASSOCIACIC PROTECTORA
DE L ' ENSENYA N ÇA
CATALANA

1VLRSOS

Al Dispensar . de Sant Martí,
éeser auxiliada Catalina Garcia. de
anys, que s'in a Navas de Tolosa. 17r, p rimer, que P r esenta v a una
tenida a la mi dreta, que es va produir casualment al seu domicili.
— Al Passeig de Gràcia, un autocarni6 Va atropellar Pece Cita i Mart orell, de 34 anys, paleta, i ii va causar feries contases al front 1 al 1/rae
esquerre.
eeser auxiliat al DiSp ensad de Gräcia.
— Al Dispensar de Sant Martí, va
tieser aesistit Vicenç Gartia Caballera,
de 22 anya que viu a Igualada, 280,
nrimer. el Qual presentava lesiens i
contusions a diverses parts del cris,
que li van éeser causarles durant una
batalla, otr la seva reina A.gustina
Castro, de 25 an y s. Deseares de garza
va p assar al seta domicili.
— En les p racti q ues de P onts que
realitza el batalló de Sapadors núm. 4,
al instar del castell de Montjuic, el tilent senvor Pere Botita' i Aldoma, en
executar l'enclavatge d'un supón amb
el mart:net realamentari, ii na saltar
un tros de ferro i el va ferir a la
Ingle.
Va ésser urgentment traslladat a
'Hospital Militar, on va queda r dezuclament atés.
24

ALEERT P. PUJOL
Dibulsos
Fina al 15 de Juny

LA REVOLITC10 AL TEATIIIE
i nit, al

r ^ r' s
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Missatge als catalans absents de la
Patria. — L'Associarid Protectora de
l*Ensenyanga Catalana vol dir una
v nacional
vegada mes. per Mitja d'aquesta sa- Segona
lutacie anual. com esCraa la vestra del "Segell Pro Infància"
conperadó a la seva obra i corn desitia ¡ espera lue segueixi esEent viva
El Jurat qualificador del Concorn és la s'ostra fe en ein destins de
curs de Cartells organitzat pel
Catalunyä.
La nostra Patria travessa actual- "Segell Pro Infancia" ha quedat
rnent uns mornents difícils, un; mo- constiluit en la forma següent:
ments de confusionisme i de Iluites. César Vila. en representacid de
En moltes avinenteses el seny carac- l'Associació d'Alumnes i
teristic de la nostra raça sembla en- Alumnes de l'Escota de Belles
terbolir-se i no tothorn té la visió Arts; Carmel Davaiillo, en repreprou clara de la responsabilitat que
sentarle del Cincel Artistic; Macontraiem davant de taus els pobles
Iliures que eme esguarden amb curio- nuel Capdevila, en representarle
del Fornent de les Arts Decora.,
sitat.
D'altra part. aquella ombra eran- tires; Artur Carbönell, en repretonoraia que tant a contracor ens re. sentarle, del Cercle Artistic
conegué el Parlament de Madrid, a Sant Lilie: doctor Joan Soler i
canvi de la República Catalana, que Pla, president del Comité Direcproclaniä l'inoblidable Francesc Ma- tiu Central del -Segell Pro Incii. i de l'Estatut . de Catalunya que
plebiscità el nostre poble, comença ja fancia"; doctor A. Mari i Guia fer aigües amb continuar:, regateigs. mira, secretani del Comité Diree-,
dels guals no es arriscat pronosticar- tiu Central del "Segell Pro Inne una mala j i si na sobrevé ura fancia".
reacció d'energies salvadores. no pee.
El Comité Directiu Central recisament amb mires a tal o tal con- corda als concursants -que el terdicte parcial d'adaptació, sine, a la mini d'admissió dels treballs
integritat deIs nostres drets nacionals. quedarä definitivament tancat el
Us diem tot aix0 no pas per descoratjar-vos, ans al contrari, per tal dia 15 del corrent, a les set de
que us adoneu de la necessitat que la tarda, a les oficines del "SeIn i ha que la nostra Associació, situa- gell Pro Infäncia". Montalegre,
da al 1/urge de la politica menuda, número 5, Barcelona ,
orientada solarnent amb mires a la
grandesa de la costra Pätria, treballi
amb fe i entusiasme per tal de mantenir ben viva la flama del patriotis- EXPOS!C.IONS D'ART
me, que és l'única que p ot purifica,
el nostre ambient d'insanes passions GALERIES LAIETANES
i febleses.
d • AquarellIstes de Catalunya
La nostra Associació está. plena- Anrunaci6
RINCON
Pintura
ment convençuda que Catalunya sera
FM, al 8 de Juny
novament mestressa dele seas destins
el dia que la Llengua Catalana tingui
plena sobirania: el dia que la llengua LA PINACOTECA
nostra sigui Senyora i Majora.
PASSEIG DE GRACIA. 94
J. CASALS 1 PrPOCH
Paisatges
Es per això que la Protectora en
Fine al 15 de Juny
aquests mornents que Catalunya pon
prendre una nova fesomia treballa
intensament per tal que a tots els in- SALA BUSQUETS
drets on ressona la nostra Ilengua
PASSEIG DE GRACIA. 98
Mobles 1 obJectes d'art
gloriosa tots els catalans vulguin teMATEU SERRA
Pintura
nir a honor maxim cooperar a la
seva divulgació i enaltiment.
Cal insistir un dia i un altre cha
SYRA
que la tasca que bota realitzi diris
DIPUTACIO, 262
Telalon 18710
ART 1 ORNAMENTACIO
les escotes seda d'una eficäcia máxiMIQUELINA ALVAREZ COLL
Pintura
ma per a l'esdevenidor de Catalunya.
XAVIER NOGUEs
Gravats
esdevenidor que no cal dir cona e!
P. MORET GRALLA
Pintura
Fina al 22 de Juny
volem d'esplendortms.
L'any passat els catalan s s celebrar el Centenari de la Rena.nença, SALA PARES
i cal Convenir que la conirnemoració
PETRITVOL
gairebé en tots sentits va revestir
EXPOSICIO DE PINTURA
gran dignitat. Tot aquell calla, totes C•mprn•ny, Cre,aems, Domingo, iiumbert,
Llirnona. Manolo, Mempou, Serra,
aquelles prometences tetes pets bons
Sisguella. rogares
catalans de voler ésser cooperador,
IFIns al 15 de Juny
a l'obra de donan el maxim relleu
possible a la tasca feta i de voler con. SALA GASPAR
tribuir a mesura de llurs mitjans a CONSELL DE GEN , 323 - Te/ 120E4

344+11,44444444444+64++++.44-^

Des d'avui, tarda

leixamplament de la cultura catalana
cal que lt0 restin en paraules vanes.
L'Associació Protectera de l'Emenyanca Catalana espera encara de l'Os,
altres que intenelfitareu la propagan.
da; espera que a tots els catalan 5 que
viuen allunyats de la Pàtria ele farra
veure la necessitat i el deure que tenen de cooperar a l'obra de la nosIra Associació que avantposa a tot
el norn sagrat de Catalunya.
Nosaltres, des d'ad. as prornetem
que ne abandonarem la ieina honrasissima de trehallar amb fe ¡ entusiasme, conveneuts que aixi no fem
aura cosa que exterioritzar la joia que
tenitn d'haver nascut en aquest tres
de terca que és la nostra Patria: Catalunya.
Germana i consocis de les terres
americanes: Salut. Treballeu per la
nostra Associació , planter dels catalans que el día de demà podran vea.
re la nostra Pätria Iliure.
Barcelona. mal', del 1934. — El
president, M. Folguera i Duran.

ROMEA

LA MARCIUESONA

RENART

Dtputacto, 271 - Tereron 16217
Esp./cut/ documental de la ProcessO
de Corpus a Barcelona
Fina al 19 de Juny

MONTFALCON
Cuadres, Grarats, Relleus. Mirra!.
Tapiases, Maree Motliures
liOTERS. 4 • FINAL PORTAFERRI81111

1LLIBRE811
Autóg rafa, MOL/Izas, @querelle.
, al mes Important assortnnern

Tots els seients de platea, 2'— ptes.
Tots els seients dels pisos, 1'50 ptes.
Entrada general ...
... 0'50 ptes.
- 144414.e-

de

gramo de aarcelnna
Expasicin I venaa a preus inversemb!nes a:

METROPOLITANA
,

LOGRE/41A VELLA 1 NOVA
Canilla. :i t. hattns nr la Sal Mntsrt
,....arm---•

pl Urea. , 13 de juay de 1 9 3
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PUBLICITAT

AL DIA

3ARCELO
L'Activitat

c•nne Comarcal de Barcelne.a-Ciutat
dimecres. dia 13. es reudra
edinäriament. el Comitie ContarBarcelona-Ciutat. Es presa als
que facin la mercó dassis-

Política

cionalment, per l'actuació que calgui
ea defensa de Catalunya.
Tómbola Benèfica d'Acció Catalana
. Passen de lloo els denatins que
sial rebut filas ara. les ¡listes publicades iins ara ens cal aieglr-li:
els nonas dels segitents donants: Agusti Coromines, Joaquim Santauläria.
losep Pérez. J. Fort, Josep Punvet,
Erancesc l'oye, Maria Rocafort, Eranc eSC Alvarez. doctor Andreu i "El
Nilo". Creare que els qui vulguin trametre donatius. ho lacia cl mes aviat
nossible, perqué el vinent dia 16 ser:
inaugurada la Trmbola.

Asció Catalana Republicana
ESQUERRA REPUBLICANA
DE CATALUNYA
d.; Sant Andreu
El Centre Catala Republicà dei
•- e nfzrincia que hav'a de donar
senyor _losen Coma. queda Districte IV. Carders, 12, celebrara
• a fins una p rop eea data, que Assemblea general, que tindrà ¡loe
aquest vespre, a les deu.
zment anune:arem.
Conferencia d'Odó Hurtado
dijous, dia 14. a les deu
-.espre, donara una conferencia al
-a Joventut crAcei, :i Catalana Re-. e -una del Dte. EX.è (Valencia.
s el conseller regidor senyor Od(li
H
* artado. el cual desalbdellarà el te" MEssió de la Jo'. antut'.
Centre Catalanisia Republicà
de Badeona
Pena. dijous, d.a 14 a les deu
vespre, se celehrtra una conversa
als socis. ami, ass i stencia dels
•--rs Amadeu Hurtado, Ranear/
Eduard Ragasol i Raid l
Joventut Nacionalista d'Acció
Catalana de Li t Barceloneta
vinent
dia 16. a les
de la vetlla. sera donada una
-lerencia al notstre estalgz, carear
Miguel. 3. 1..a conferencia serä
carrec d'un nacionalista gallee que
eiertunament es:alentare:11 i el tema
77à solare !a 11:birla', de Galicia.
Iteneu Cataiä Rsireublicä del Dte. VI
Anbau, 98, baixos
E: C. D. d'aque;sta (imitar, ha adrest a l'honorable President de la Ge;eratat de Catalm ya. el següent coeenicat:
- L'Ateneu Cata:a Republicà del
VI. acliterit a A. C. R.. pro ca enèrgicament de ranuBació
12 .2: de Contractes de Conreu, atac
rea a la sobirania del nostre Pari de ractuadó anticatalaiia
.liovern de la República.
a q ueseta hora decisiva per a
::-..stra Patri.: ras oferint incond i nnnMIMI

La Mar

PARTIT REPUBLICA RADICAL
DEMOCRÀTIC
Democratice ha quedat constituida a
Barcelona la sena Comissió organitzadora, i ha ores en la seca Brin/era
reunió els acords següents:
Primer.- No admetre les ailliesions
colectivas a l'esmentada organitzacio.
Les dites adhesions seran individuats
resoldrà sobre aquestes, en cada cas,
la Cornissiä or..tanitzedora.
Segon.-.Mcntre no es reuneixi ea
Primera assemblea del Partit, aquest
q uedara reoresentat per un sol Centre. conti atots els districtes.
Tercer.- La Cornissió organitzadora queda formada Pels se n Yors secuenta: Joan Civit i Belliort, metge;
losen Fuset i Tubia, catedral:e de
la Universitat de Barcelona; Antoni
Vila i Coro. metge; Andreu Campeodon i Vida!. advocat; Josep Salilles
Castejon, Josep Lluis Mada] Aguado. comerciant; Artur Orte g a i Er.osal. publicista; Alesand•zi
Quintana i Villafranca. empleat; An:arlo Gil Escato. tècnic industrial.
Quare-Mentre no quedi establert
el Seeretariat del Partit el qual
atine:ara 000rtunarnent. les adhesions
ea noden trametre a Joan Civil i Bellfort. Rarneela de Catalunya, 127, ser-sn.
LONX AJORNAT
"Estat AragonCs" comunica que davant el moment politic català es vea
obligat ha ajornar el lonx homemiga que p er a denla. dijous, havia
9 r g anitzat a honor del senyor Josep
M.' Espanya. director d'Administracio Local. Passat aquest monten:
xara el dia de la seva celebració.
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l'Aire

ilOVIMENT DEL PORT
Vaixelis entrats. - De Jawe i
ainb bacalla, el vaixell
"Bokti - , deis senyors
llä i Figueres; de Bilbao
e-. aniti 3 passatgers i car.: .. neral. el motor espanyol
M . ade", de la Cia. Navilera
Aznar; de Brema i Gijón,
-...rrega general , el vaixell
a y "Hercules", de la Co1 Combalia Ingiera; de
¡ Marsella,
b
5
pa ssalam
.•-r a aquest pon i 43 de
amb
cärrega general
• i
Cl motor espanyol
. n- n San Antonio". del senyor
de Róinut Bosch; de Palma,
corren, inercaderies 233

ELS JURATS MIXTOS
Les cartes d'identltat professional. - 1.1, Jurats Mixtos del
Comer ,: e ele Banca, Assegurienues i Olientes inleressen ami)
urgènria deis stihdils estrangers
relace0 titie
que eonle)
peeSelltill a les seves (dic ines,
Passeig kle Gracia, 75, (' tdresul,
il ualsevo l dia feineer, de sis a vuit
del vespre, llevat dels dissabtes,
per tal de recoller la "Carta
Professional"
link] per conduele d'aquests Ju-

AHIR
Aertdrom de l'Alr Franca. Procede/1f de Tolosa, a les 830
arribà l'avió amb corren, inernaderies j sense passatgers.
Procedent de Marsella, a les
(V51 arribä l'avió amb corren.
moreaderies j sense passalgers.
Procedent de Casablanca, a les
1217 arribä l'avió amb corren,
morcaderies i 3 passafgers.
A les 1240 sorif t'avió cap „
Tolosa amb corren, mercaderies
i 2 passatgers.
A les 1236 sorli l'avi6 rap a
Marsella arub corren , mrereade_
rios ¡ 2 passatgers.
A les 655 s " rii l'avió cap a
Casablanca alab corren, merenderies i 1 passatger.
El corren aeroposCil que sorti
de Barcelona el dia 3 rl- juny,
les 050 llores, amb destinaciú
l'Ainerica del Stid. va arribar a
Rio Janeiro el (lea 9 , a les 23
liares, i a Buenos Aires el dia tn,
a les 22 llores, amb corren i merraderies.
Aeròdrom de l'Aeronàutica Naval. -- Proredetil
ami, escales a Ginebra i Marsella, ' a les 17'53 arriba l'avió
"110111BBACH 1)-1 31 1" amia corren. nuercaderies i 2 passal:zorS.
Preerient. de Madrid, a les
I l':05 arriba l'avni "FOKKEH 11
EC-11PA" amb corren, mereademes 1 8 passalgers.
A i' le s 710 sorlt l'avió "1101in«.
BACHI D-1297" cap a Estutgard.
andi escales a Marsella i Ginebra4 amb corren, mercaderies
3 phssatgers.
les 940 sortí "FOKKlIt 10 EC-AMA" cap a Madrid
itml corren, mercaderies j 7 Tn 2 ssa te,r oms.
Base Aeronaval. - ProCedmil
It o ino i Marsella, a les 13•1 3
ah raiha Ileidroaviö ilau ha
amb corren, inercaderies i
I 1 passal ger.

li-ese, Fiunie i escales, anal) càrrega
general i de transit, el vaixell
dalia "Giovinezza". de la senyora
s. S. 0. Ilitix, el amb Vidua de Baixas; de Huelva i eshortzons boirosos, i a cales, amb càrrega general, el
•!ictil S. E. li . ese, mar ma- vaixell espanyol "Cervera", del
. del S. O. i el cercle senyor Fin de Itümul Bosch; Je
.0als etiniutus.
Bombai i escales, arnb arrega
.tieetre .
3. - Termä- general i de tränsit, el vaixell
"City of Salisbur y ", de
tecviment de vaixells a pcsta l'Agencia 3Iarflima Wittv; de
de sol, -- De/note/1 a EE. dees 1:II jön. ami) cairbah minci:al.
vaixell espanyol "Manija i Auro.:s!ias goleta i tala goleta
eli popa. Pel S. Un pai- rti". del senyor D. .Mumbril.
oe dos pals a motor que
Vela. - De Gandia, amb eärllevant i una balandt
lega general. el "Cala Murta":
ve al porl,i al S. U. un de Tarragona, atnb càrrega gegoleta que va de bolina, neral. el "Trinidad"; de Sagunt,
goleta i un pailebot que ve- en hast, el "Virgen de Monten popa, dos pailebots a mo- serrar ; de Aguilas i Torrevella,
7 que v(men al port i un que
sal, el "María del Pilar"; de
sera la mateixa direcció; de amb
San Carlos, en llast, el "Cala;
llatina tres falutxos vers
: : ses dire e ei o ns j dos cap a
port.
Al Di g . - El vaixell espanyol
U.

,ü/111C0berf fins a les vuit
• s sa el ven( al S. E.; al

L'ACTUACIO SOCIAL

MOVIMENT D'AVIONS

Mitjançant l'a p rovació del Comité
Nacional del Partit Republicà Radica:

SEMAFOR DE MONTJUIC passatgers, la motonau postal
-Ciudad de Palma", de la Conact5ervacions rneteorolägiques: panyia Transmediterrimia; de
ixent -vela al N.

amb càrrega general i de transit,
cap a Porloverobia i escales, dels
senyors Elles de 111. Condemines:
el y acht !ralleis "31ekbatit",
el sol equip, cap a la mar; Tilaliä "Capo Pino", amb eärregie
general i de Briensit, cap a Marsella i eSealee. d tel senyor Joan
Sala sal ' ah; el corren "Ciudad .le
Palma", amb passatge i earregn
general. Cap a Palma, de la Cotopanyia Transinedile-ITanta: cl
"Valentin Ruiz Setthi". eta Has!.
cap a Porlman, del senyor
Munibrú; el vaixell 11 A roce "Bolin", en Hast, vare a
Torrevellie, dels selly P TS Tort el lä
i Figueres: vaixell espany,i1
"Jaime B. amb potassa, i . ap a
llitlaga, del senyor Tomäs Mallo'
Bosch.
Vela. - El pailobot "Canneliamb rärrega general, Cap a
Palma.

eetitzen a 7oo.

GIJON
M. de S. Esteban, 50

VIGO
García Hernändez, 30

BILBAO
Elcano, 23

BARCELONA
('arrer de Balmes, 176

d'altir del niercat narisenr
lo
r5 desenvolupà dintre ata, ambient
pa s sivitat un xic rernareable, la qual cosa influí mella:e els canvis no arcinsrguissin defensor nivells onterinrs. FI
grun de rencles, nielt irregular. i es reC a stren aleen, baixes quelrnm apreciables, coma emissió 1917 alliherada 4 Trr
ion. Sito • (-70s: In2n 4 per ion. 11275
(-10 01 . Baile de Franca. t/ g 50 (-75).
De l'espera:lac iaa t's de notar la co t itzacid de: Rin Tinto, 1241 1-4): Roval

CAFETERES
Metallisteria Industrial, S. A.

Mernt de Uotja

CAFETERES ELECTRIQUES
Marcellí Romia

sessió que celebra altir
aquest mercal. va trartscórrer
sense presentar cap parlicularital remarcable.
Blats: Continua la manca de
n lecisiO entre els romerciants
il'aquest gra, els iptals esperen
que s'ofereixi el de la novas

SaTES

Lectura de radia anterior . Relació de radios detinguts per no
Lectura do la MerAria. - Re- trobar-se
cl destinatari i a disposició

novad() letal de Arrees. - In- de qui acrediti ésser-ho, a les Mielformad° referida al Fron Unte. nes de Transradio Espanyola, S. A..
Ronda de la Universitat, 35:Trab- Proposicions.
zon Dolmanos; Troisdori Herberg Hans Heidhof; Bruxelles - Manuel; Roma - Hijosvila Sorge.

Majestic Hotel

Ccherts a 1050 ptes. j a la carta
Plats regionals. Excel . lcnt cuina
i Servei perfecte - Salons per a
Banquets, Boiles 1 Festes
Preus rioderats
Orquestra

per ara, i ami) marcada de..anirnació
ha contractaci9, defensa ainb prou feines posicions precedents.
Els deutes de l'E.stat no es veuen tau
,uNicitats con) en jornades precedents;

malgrat aquest retratment, els canvis
aconsegueixen mantenir-se, ¡ no es registren oseillacions remarcables. Els
Interior 4 per too recobren una part
de la baixa constatada en la sessiú de

1

TORRADOR ELECTRIC -- Electro Labor
TALLADORES DE FIAMBRES
Estarta i Escenarro

seS corrents,

NOTICIES

I RESTAURANT

BALANCES CIMA -- Rafael Campillo

164te5 (-1251: Suez. /8510
Kuldman s . 507 (-1 ; Wagnns
Lit , . I/7 ( +5): Barcelona Traction ti
mi g per trio, 737 (4-5).

Farines: Els preus de les claccoro ja litem fet
(etatu Pit anteriors cometitaris,
,J e Troj (Ind
CATEli. 1,111- alcacil a Mil/Val', degut a qtM els
141101
(a,
ciii Guerrieri, Alfred
flequers no volen adquirir-ne
Forran E. Gotignet,
10-r la Malle a n le força d'aquesta
Víctor Ilaim Yneelle,
Ahir s'olerla a 71'59
pessetes. 1 possible que (nave! . sorlit algun comprador a
ELS OBRERS
inenys preu. no slauria despreAssemblea en el C. A. D. C. 1.- cial l'operaeiö.
Li Junta .tie! Gremi del Detall
c .1/V0ms trata els associals <pie
poeinnyin al Grenei a Cassemblea
ordinaria que tindrd lloc
dintecres, a los del, de la vel lla.
amb el següent ordre del dia:

TRANSPORTADOR AF_.RI
SISTEMA AMERICA LONDEN
Constructors Azpeitia
INSTAL.LACIONS FRIGORIFIQUES
J. & E. Hall
CAFETERA EXPRES Vincitor

1

4+444444+

Les "taxi giris" del La policia treballa en
Tabú no han talud la identificació d'un
estafador
presentar a
AMr al migdia, es
Va

Els organitzadors de les excursions
maritimes de la Costa Brava, aniniats
per l'èxit obtingut la temporada anterior, han decidit novament aquest
any efectuar expediciuns per mar. a
bord del vaixell "Verge d . .Africa •! , el
intal ha soiert una important reparació en la seca maquina propulsora. El
viatge inaugural és el del proper diumenge, dia 17, a Sant l'ella de (unihola, o sigui , a la platja de moda de
S'Agarú.

la Comissaria d'Ordre Pfiblic de Catalunya una Comissieä de taxi-girls.
!es quals fin, ara harina treballat
cabaret "Tabú". de la Rambla (le
Catalunya. denunciant (rae l'esnteni al
establiment lluvia tancat les seres
nortes, quedant-los a deliré el seu
propietari sous que oscillen entre seixanta i cent pessetes a cada una de
les denuncia n t s.

La Delegació d'Hisenda ha assenyalat per a avui els següents pagaments: Societat General de Publicacions, 140648; Pa. Barrabeitg, 862'62,
Rafela Bassó, 87; Joan Baffle, 266.22;
Jaume Batchilleria, 24575; ()entalle; Bonaplata, 236 . 88; Emilia Carreres, 24429: Estrella Coca, 555'19;
Ramon Garriga. 444' 15; lsidre S. Gas_
sol, 4.31813; Miquel Geuis, 616132;
J osc P Marti , 74 02 5; Jaume Mula,
493 . 5 0 ; amila Mulleres. 1.480 . 50; Pere Paliarais, 1.23375; Joan Pare7a,
514 ' 28; Joaquim Puig, 37013; Joan
Rarnon, 370 12; Adela Roca, 61687:
A. S01e X, 35779: EulMia !rintorer,
888 . 3(); Antoni Torra, 296 . 10; Joan
Vächier, 1.11538; Francesc
1.480 . 5o; Víctor Uriel, 1.11037 pessetes.

Eis amics deis jardins

• .• .111n•

Exposició de gladiols

La policia cantinua fan: treballs per
a descobrir la veritable personalitat
Carles Bosch Skugart, detingut per !a
falsificarle') d'una marca de sabb.
Carles Bosch va dir que era de nacionalitat alemanya. però al consulat
no sel considera com a tal. El detingut ha manifestat que va estar durant tres anys al Terci estranger i
trate va ésser a!eshoreG quan va perdre els seus documents. La policia
ha pogut esbrinar també que el detin g ut eslava en relació amb un ind:vidu de nacionalitat italiana anomenat
Peroti, el oual es traba actualment
: ares p er unes estafes bastant importanta.
En l'escorcoll que es va efectuar
al domicili de Skugart, la policia es
va incautar d'unes Cent targes que
nortaven un nom rus, amb una direcció ima g inaria de Barcelona. Senabla que el detingut tumbé usara el clit
nom. encara que ell assegura que el
nom i les targes p ertanyen a un sahmete que va residir algun tenlos a
Barcelona.

Els dies t5. 16 i 17 del corrent Uncirá Boa l'exposició de presentació de
gladiols i altres plantes bulboses i
rizomitiques, organitzada pels "Amics
dels Jardins" (Garden Club) al seu
estatge dels Jardins de Pedralbes.
Han montés d'assistir-hi la major pan
dels floricultors conreadors d'agitestes varietats de plantes. L'acte inau.mmem•n••n••••
gural tindrà lloc divendres, dia 15, a
les cinc de la tarda. Dissabte, dia 16.
Totes les notes pregade3
el conegut director de Jardins senyor
Artur Rigol donará, en una de les han d'ésser trameses
dependències del club, una conferen- 2atatil i abans de les nou
cia que versara sobre les caracterisEls associats i :untes de Dinä- tique.s especials de les plantes ex- del vespre, a la Redacció:
mic Club que desitgin concórrer posades. A les sis de la tarda de di,- Corts Catalanes, 589, ter
sable, di:1 16, será servil un te a les
ti l'excursió en aulorar que el
Les d'esports, a Barbarà, 11
urrasses del Club.
lima 17 del corren t toril a les nriial
j)erios 1 Oled poden passar
a la seerelaria del Club reaeafte44+~444444444.~«4+eae+.49+44+4e4erseed e
(Conelal, 9, pral.) qualsevol dia_
COMPANYIA TRANSATLANTICA
d le set a nou de la vol Ila.

dilluns.
Els Ajuntaments, quelcorn mes actius,
es veuen aixf mateix ben sostinguts,
fins algunes emissions registren avanços,
els més importants dels quals són els
que es constaten en les 1919, serie B,
61 (+13 i 192o, 61 (+I): els 1921 davallen a 7825 (-0 . 90), i 19013 Botts Reforma, 6175 -Veo).
De les 1)iputacions nomes operen les
Provincial,. que milloren a 89'25
(+0'25 ).
Les cèdules, molt desanimades, en
particular les liipotecari, que gairebe
no fan negoci. Les Crèdit Local, Mais
e iectives, queden a nivells un xic irreguiare i s'aprecien algunes fiérdues
limitada importancia; modifiquen mes
ICS 5 ¡ raig per 100, 80 • 00 (-ton),
1:1 sector ferroviari dóna mostres
gran retrainicnt, i en aquesta jornada ARX11.1S I BIBUOTEQUES
el volteen realitzat acusa visible reducció respecte al de jornades anteriors.
Els canvis, en general. continuen feiDe Catalunya. - Bisbe, 3 Cii a 131.
stM de notar les segaients oscil .
Joventut Socialista ale Barcelona,lacions: Nords segona sènie, 4850
(-Creo); Valencianes 5 i mig per tos. Rambla de Santa Mónica, 29, segon.
(Oberta al públic tots els dies teMers.
7 8' 5(1 (- 1 '753, i ile les Alacants, les de
set a nou de la nit. Diumenges,
d'onze a una del mati)
Acció Social. - Amadeu Vives, 3.
Academia de Bones Lletres. - Car
Parquet de fusta en 'losetas, que es collo- rer del Bisbe Caçador.
Academia de Medicina i Cirurgia.quen igual que la rajola hidráulica
Carme, 45.
PedagOgic Experi n ten! a -T ra
vessera de DaIJ, 74.
Catalana de Selles Arts
Inalterable a la calefacció i a la humitat. deAcademia
Sant Jordi. - Casa Llotja (de
nou a una). Especial d'Art i ArqueoInsonor, higlenic, durador i econòmic
logia.•
Social i Inelustrial. - Ut gall
IMIBIBIBINIIMI2111/1°n7-114=1111111M11111111BFL511311 Iliiiriero 187.

D'A rqueo logia (a lit ie Pa la u ele
les Arts Gräftques del Pare de
Niontiute en cura d'installaciót.
D'Ilist(uria Natural. - Itambla
Teláfon 25143. -- Sucurcai número 1 . Rivade- deis Estudia, 3 (Academia de
Ciencies).

Manufacturat per PA R KELITA, S. A. - BARCELONA
telefònica tehrrafica: PARKELITA.
D. CABLES, 5 93 Direccióneyra,
numero 3, segon. Dept. 210.
1

SUCURSALS A

BORSA DF PAR13

Borsa Finances

NIIIXTO

Peligros, 14 -- Tel gons: 26450 i 26459
MADRID

ou a rt crenter. Reculen mis: Foinent
d' nhres 4 1 mi g per ion. oe (-11; As!urld r016. qe (-1 ), i Unió Industrial
•
Cotonera. 6n (-2).
De les aecions él de remarcar la haixa de Gas D. 93 (-5). i Ford, que alesprés de pinar 31:1 pessetes Per ca n''' e,

Lluis (lel Corral, Ewald Craneor , Manuel Cuesta Cervantes,
Ititbert Cleavignei Elies
Chillon, Alfred Deeg Fanghaenel, Eluoiä Devine Sage, Pece
f)ick Purling, fi obert Diecktnann,
Fina Doble!' Oechsler, M'alter
Joan Donniri Batlaglia,
Lite Le. Hermann Drechsler,.Guillein Dresbach von Ileede.
Alee, Dson Carlson, Kurt Eberhard Dorsch, Josep Eekart , Hans
Ehlis, Reinhard Ehlis Reischauer,
Cnel. Eichorn Liebermann, Metan'
Eklund, Enric Enepaylaz
Calles Engol Altayú, Al fred Engling, 011o Elter, ‚Josep Fiebreg,a
Antoni Fabbri I'randini.
.1rinand Faulin Palario, Celesti
Franco Cuixiele ) , Frederic Franco
Blasi, Alexandre Friedmann, Jo-p Fiestee' Canals, M'alter Fritz
Koeb , David Gabliai, Piet,ro Gandolfo 3Ierano, Caries Garonelli
Nazzari, Fiarlo “pulPn
Dinn Giannoni leianst o ni, Josep
4 •;oller Seentann. Ernest eio li zälvoz de E:fria 1 Ponee de León,
Halls Coppinger. Carlos (ira 111‚-hier Plasetteia. Poro Grelz .Te

tilaviment barsari

GUMERSINDO GARCIA

1.es ribligacions d'indústries diverses,
anda regular efectivitat. sostenen anth
relativa dificnItat nivells anteriors i
s'observen algune s perdues entorn d'un

n••

7nnnn•nn•••n,

PAVIMENTO

76'ro
El grup naviler. ¡orca actiu, queda
4osicions irregulars:: Transatlintiques
i920, 15 (-11:: emissió 1922, 15 (+53:
1925, especials, 81 . 75 (-e251, i per
a cnnstruecions, 82'on (-1'754

vals:

.MERC.T LLICRE
El mercat d'especulació, que comeneit
en la sessió del Borsi amb gran passivitat en la contractació i feieugor en
canvis, aconsegui refer-se quelcom en
la reunió de Borsa, i ensems que hola
nota una millar disposició entre l'elemem contraetador, es constata una revifalla de posicions força apreciable, i
s'aconsegueix cotitzar a darrera hora
ruvells precedents.
.Ciadad ale
Després de la tatua s'observa bolla
i alguns valors registren lleuVaixells sortits. - Distänciia
navegada dels vaixells que luipi gers avanÇus.
Tanca fixada pel Mercat Lliure de
sortit: lora d'horill6 es trobin
Valora en la reunió de Borsa:
els espanyols "Cabo Tres Fo,rcas", ainb carrega general i
.1107 o
1 . n11,IS
Did 12 7 anca
ttänsil, cap a Marsella, del Sg'Itai.ra
anterior
nyor Fill de Römul Bosch; Pa
niany "Palermo", amb carnyga
49,55
40•55
g eneral i de tränsit, cap a S:ant Nords
42'90
43.Feliu Gènova, deis senyors 14.1_ Alacants
Rd
M.
:5'50
5515
quera, Kusche i .Martin; Cangpes
Montserrat
6450
6475
"Ponzano", amb 2 passalgrrs
121.25
Explosius
12075
d'aquest port i 2 de transa i tottb Aigües
16450 165càrrega general i de transit, ¡cap Colonial
47.73
47,75
a Sane Feliu, dels senyors nac Plates
16'Andrews i Cia.; l'Halla "Gicena- Chades•
339'- 344_- -500
144- 144'- - Ford
nezza", amb carrega general
+0'05
757' 0 5
tränsit cap a Casablanca i es- Petrolis
BORSA L COMPTAT
cales, ' de la senyora Vidual de
[laxas; el momee "Torfinn Jaa r1",
E l sector d'obligacions no es revifa

Imad.ndadedoccere

tercera Hipoteca, 72'00 (-1'75 1 : Teamvies ale Barcelona emissió octubre 1925,

Serveis del mes de maig de 1934
LINIA DE LA CANTABRICA A CUBA-MEXIC
PI , apOr HABANA .50,10-a, ...I nn 111 113 varlartn de Mamo I V intsudsr
el 2r, p e !hall,. ae OLIO!! el :6 I de ba Cal uA.n el •21, cap a Ultasana I
5 eraeruz, 10/11 e.eala a Nova Sah. Pe !Ornada.
Pl °osa a 50,101.:. bl 110 111 11a ,at1.1,0,1 , 25 de J1111y.

LIBIA DE LA MEDITERRAN1A A PUERTO RICO,
VENEZUELA - COLOMBIA

,1
.
•

i

•
1

El vapor MARQUES IX COMILLAS ,.,,rua a. s , no hl na varlacló, le
Barcelona el au de rnng, ae \ • ¡in, li al% n 1 el 21. de Malaga ((Stil el 4c,
de Cadi g el 24, cap a Las Palmas, Sal Juan do p uebla Rico. Santo Domingo (tva.). 1.a (Ataxia. l'uerlu Cabello (tva.), Curaçao (M'a ) Puerto
Colo»Una 11's a 1 I Cris t oba I
Proper a m'Oda, 51 no lo no Va l'1.1,{ii. el CO de Juny.

EXTENSO° A LA MEDITERRAN/A DE LA LUMIA DE
CANTABRICA A CUBA-MEXIC

LA

F.1 vapor CRISTOBAL COLON . 0 . 111'.1. 21 1 10 In na variar: 1U, el 16 °e
Junv Cale a Tal rdgollii (n.1.1, Valen.' ta, A /arma a fea I , 31Slaga, Cdd1s
I Bilbao d'un sOrlira el 25 del matels mes cap a amaiana, Veracruz 1
es e atcs ituet medies

.,

1..INIA DE LA

MEDITERRANIA A NOVA YORK, CUBA,
CENTRE AMERICA

El vapor IN AGALLA N ES serina. si no nl
variar:1P. de Barcelona
•1' Tarragona 1 ( s a b '1 10 de inalg. de l'alma de Mallorca ( tau-) el 11, de
V delicia 1 Alacahl (fu 1 el IS, de Malaga el I 9, de C5a17. el sn. de
1.1 sIg cl b fea.) el 21, de Vigo ((Va.) el 22. cap a Nov. York, L'Hm:ano,
Puerto lial rios
is a ), Pool in 1.1mAn (1's-a s I MIstóbal
Propma , nrIldbi si no el ha varlarld, el 16 de PIPO'.
Ser, el opus Oran Hotel • T F. ' • Cinema sonor . Orquestra. ele.
Lee conaiiiitats u lea -la' que galldelz el passatge es ~tienen a l'altura

Companyin.
Tamhe u o estabieria aglieS la companvia ona sana
.ervels combinas.
prInripals porla del ulrbl, sea vos iser Ilnles regular%
Per a I n f ormas, al alell osnsIgnatarl. a. RIPOL, li la Laletana,

tradicional de la
per

/4.6444444+04449.•>11444+444+6•34+11411
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LA PUILACITAT

Dimecres, 13 de juny
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Fira de Barcelona
Ckelow
Presenta al sou Stand n.

373 Presenta al seu Stand 373

25 originals I magnifics nous
models d'aparells de radio
fonos per

a

totes les once

bis

Installacions econörniquea de
cinema sonor - Emissores.

Microfons - PIlk-ups - Ampllficadors, etc.

PLATO TEXIDO - Diputacio, 175 i 131. -- BARCELONA

Diguérem en ressenyar l'acte inau
gural del magne certamen que repte
.ienta la VII Fira de 13án-china que
haviem d'insistir sobre la evident Mi
portanda que té per als iater-ssos
vitals del nostre país la seva cele
Precié anual. Cada dia sein anat recolliut a ¡e:: pagines de LA PUBLICITAT les notes oiisioses de la l'ira
les guate, sintéticament, han anat informant el públic de l'inter è s que ha
desvetllat entre els barcelonins i algans milers ele forasters aquesta
pörtant mantiestació de la costra pulsian.;:a comercial i industrial,
avui hi
dediqu en) aquesta pagina, vencent le,
limitacions d'espai que fins ata no ens
han mines dissenyalar, complint el
nostre deure d'iniormadors, la transcendencia del mostrari geganti obert
als Uli g dels concurrents als palaus
2 de Montjuic i a la doble plaea
q
ue els pisa cii comunfcatió.
$

1

Els que sofriu. Els que ansieu ésser lliures.
Els que teniu set de justicia i de germanor humana

llegiu LA BIBLIA
STAND

17

ELS EVANGELIS EN CATALÀ -- 50 céntims
CASA DE LA BIBLIA -- Corts Catalanes, 552

Hidro-Telecontrol
Construits a Londres per T. 8. ANDRE A Co. Ltd.

Esm u rteidors de regldlge bidräulic inetantsni,
graduable en plelin
rnarxa des del vn aplieablee a enties de totes tes marque,:

Representant General per .a Espanya: J. GUINART
Agencia Rolls - Royce
Avinguda 14 d'Abril, 413

Per a donar idea del que significa
per a Barcelona la celehraci.5 de la
Fita cal nornis adduir unes quantes
eiltet relatives al seu muntatge. El
pressupost de les seves despeSes d'organ i tz acid, fine a la seva realitraciO
i ClaUSUra, és de 500.000 pessetes.
a la (raquest any el Comité' Executiu
ha ist circular arreu del món 15 001)
cartelle, 200.004) prospectes, zoo.00n
ckulcs de viatges„ananco segells.
ino.noo sobres. Aquesta riada de paper iMpres amb el non) de !a riostra
ciutat te, ella sola, el valor d'una
propaganda dicient a favor dé la p m >zanca j el crèdit de Barce!ona i contribueix a contrarestar l'nbra derrotista deis interessats a desprestigiar
el nostre país anth falses informa-ions d'una constant vida de desordres socials, de pertorbacions politigues i de daltahaiens econOrnics.
Cal afegir encara a aquella prnpalanda, sortirla directament de les oficines de la Fira ele Barcelona , la que

w
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i grafiques catalanes produeixen, gra- han 4110.41Mit
fitxes duplirats de coLins a la bra, per mis d'un rniliä mandes importantissimes,
i ne s'han
de pessetes. part que per aquest estat de dir que la Fira de Barcelona
concepte esmerça el Comité sobre- és una manitestaci6 que alta de
manpassa ja les cent mil. Diguern, tot tenir a ultrança, fina que
arreli co
passant, que gel franqueig d'impre- l'esperit dels ilustres industrial, deli
j
sos i correspondencia la Fira despèn ilustres eurnerciants l'afany de con(fra., tut 1 pessetes.
cdrrer-hi en rnassa i esdevingui una
Unes abres indfistries visiblement tradicional mostra collectiva anual .1,
heneficiades sdra les de fusteria i de- les possibilitats del pala. Per a ar«iraca). , papitpl en el qual la Direcció ribar-hl nornés cal que
durant l'any
de la Firi esmero, pel seu resucite, cadascú procurl el milloramen t deis
too.00n pessetes tnés. Aregint-hi el elements productius e elaborats i sencoet dels stand.; (la major part veri- ti l'estima l de sobrepujar no
la el=
tables obres, en la construcció dels setts competidor,,
sind ell mateix.
quals intervenen arquitectes, fusters.
FI fet de que la Pira actual. 4e000ra
clecoradors, mohlistes, pintora, vi- de s prés de la seva interrupciA
dat'
driers. electricistes, etc.), ne és exa- atines anyades, marca una
notab! e
gera t de calcular que no haixara dele superació
de coniunt darmint la de
dos milions de pessetes la quantitat l'any passat i que tot fa
preveure que
que les esmentades indUstries perce- en la de Fany que ve no
sliattra
ben amb motiu de la Fita.
de lamentar l'absen e in corporaEs impossible encara, atol per avui. tinos i firmes que, per llut nificasi
g
fer un calen del voluts de transac- ci ó dins el mein
de !a indnstria i del
cions que e 3 porten realitrades durant cnmere barcelonine.
11
pis deu dies que porta d'obertura la a,tnar la rebequeria sels put n e rde no aporttir
Fira. Alstins firaires a qui ros hem ll ur rerat r I ls iicI A a Pillara
pareiOtica
adreçat han dit ene reserv-e i per 3 ; des!nteres s
ada deis elements asir
d • se:tés de la clausura drinar-noe una
enrarrs l'AM'', tse,/ de la celeimpre s sin de les vendes que han fet, brand
arual de la Fira de Barcelon a .
con) volguessin her entendre que ronvencuts de la
seva utilitat i del,
els resultat, no han estat tan brillante serveis pile rendelt
a reconörnia
com esperaven. D a!tres. en canvi, ens Cataluny a.

Va Esmalta i Vernisals

perfecta ereaciA estrangera
amb menye preit s'ubletien
o millors esmalts o envernissals
que ele que gaudeixen d'un prestigi mundial.

trameten pel seu compte es firaires
a clients efectius mu presumptes, tant
F.Is inleressals. rruivençutc
peninsulars cnrn estrangers i que. qu e
els prindueles FrIAWEN nu
atxi rnateix, comen centenars de mi- lenen
res a envejar Os de ini5s
lers d'exemplar. Afe;:int en aquesta erüon
p gtula solviq uia , subsliluei•
t t róparairtrt impresa, que en podriem
dir prelimirar. la que es fa, per part ten per aquest u incomparabl,
produrriö llar:011a: les
dels ctuo s itors, antb destinació a ea5er repartida, sense ranver exemplar, estrangeres similars. Els PROde , dels s t ands durant els quinte dies DITTES FRAWEN duen rebuts
del Certamen, pot calcular-se, a cuse infinita! d'enrarrees durant els
que le ei úulries paperere:. ches (le 1;1 Firn.
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Aquesla exqui,,ida t t egtitia, que poi se!, agradubie saber
1 aroma delecla . Pi paladar, As positivaznent 1 . flnica quo.
S o i'v in t a la vegada uoin a tal, emite Ice matieries •tieress.'iries per a procurar a Forganisme les octergioa captad,,,
ja sigui per la calor. els esports, o bé pel cansameNl
manual o inlellectual.
Si grans sl'ap . ks s?ves qualitats refresczeide, mes bo sAn
les que lanibA voune.i per 'a seva eoniposiCM i sabor, i p.,t
consumir-se en toles les e ". ,..13ques de l'any2 puix que si 1.,,linant l'estiu és exrellenf, gelnda, lamb4 a Ilivern és
saborosfselma l agradable en radent.
CACABLAT agrada a tml el rndm perqu n2 ile, apetitós i no
ennen mal Fesknnac, ja que. al contrari, es lijolt facil d'assimilar i pa t prendre . s cera a reconstiluent
CACAOLAT esta preparel amb produries pers. j ni:el pot

Joan Esclasans
Milà

vues

EXPORTACIO DE
DEL PENEDES (Cat W.unya)

VILAFRANCA

DIZIJIX I PINTURA

Apartat de Correus ntim. 24 1

VISITEIJ

Motors Diesel - Turbines i mi ,,quines de vaporbombes. - Maquines frigorífiques fins a les
majors potències, - Separadores industrials

ConstrucUn ns Mecàniques PER E SAB ATA

1===

TAPIES, 8, I SANT PAU, 95. -- BARCELONA

IAQUINARIA

TOTA MF.NA PER AL RAM DE LA FUST
ESPECIALITAT EN LES MAQUINES FREGADORES

ALTASAR TIOL
AVINGUDA 14 D'ABRIL, 413

BARCELONA

Apartat 104 - Telefon 73211 - Aragó. 225
BARCELONA

1
00.4+644444I$4,44,0444444+~4,4,44.44,44 144444.0

EL NOSTRE STAND NUMERO 561

Manquen bons representants

tot en cer, d'un confort i una seguretat insuperables

1

e

felegrames: Esclarnil - Telefons: 1;35 i 135

cinc II set places

CONSELL DE CENT, 351 - Telefon
17536 - BARCELONA

I

LA MiLLtin BEGUD A
EL PeilLLOR REi7RESC
EL M I LLO :Al ALIME14:TT

Llegiu
diious
MIRADOR

proveït de motor flotant, rodes davanteres
independents, trens hidràulics, carrosseries

SPECIALITAT EN MATERIAL PER A OFICINA

tá'
.
A.
WUMAG"
/

Beveu sempre

Hydrol ni

DODGE

Compra i venda de Finques - Préstecs hipotecaria
Diputació, 266, segon, primera
Telefon 24116
BARCELONA

o.

CARDEDIEU

Companyin hi fa una exhibició
«Phr una garantia ubs-ninta
ronstant d'automObils procedents 4.
n • anvis per l 'Oper "StudeI
Les comandes: PUJADES, 5 -- Ti2lefon 50551
baker". El pealo ami l a aquel!
2randiös stand del Palau núm. 2.
No deixeu de visitar (STAND t-ns popults • de !a Fira
avid le et nni\ ixer Pis preus i les
PALAU RUM. 2 - S7:4 !VDS 511 a ;I: 4
., ,,racterfstiques de co4xes en i
perferle eetnt. ítlgetti de nao- >04.141544-9÷.”-0eis-te-1,-,'se4~~›M.Z4,2•4-:--t-)4+t, »C--irl n-nla superior a la :-,0.000 i
natilMme
marca de primera categoriis. que
srin oferl g ii preus incolerehlble3
i amb les garanties del tre.ele
d'una rasa de la serietat de la
firma Roma gosa.
Compladc: • de predi pagar:te:a " biYDROLANT E" - Patent
r ADMENIS • itAI:1(1 Ait-;1 ! .1 PER CoMPTADORS)
cada
AVINGUDA 14 D'ABRIL, 3C8 - Tel don s 5-.331-5C128 - Barceloni
Regulador autorratic par a mínima conzums - Patent 12692

Vint anys de persistents treballs permeten
oferir una obra tan perfecta com el nou

Llor 1 Barbat

di

1 VIADER

54444,44+ ti:+11+4.11+444.11

Gran assortiment - Darreres novetats
Demaneu mostres i pressupostos
ROSSELLO, 194 * BARCELONA * TELEFON 73562

GUILLEM GERBER

en el qua] la rasa Rii, magosa i

GRANJA

44.04+1144+••40+0+044+4+++04

Munich 1 Godia

OBJECTES D'ESCRIPTORI

Un bus truc de In Fina el ennstitueix el 5nli1 dele colees !tests,

El reE;ullat obtingut anib les
demostracions dele verniseos i
esmalts FRAWEN demostra que
llurs qualitals superen In meIe

OBJECTES PER A PRESENTS 1 DE PROPAGANDA

PEPE
BPAVO
E

El Saló de Cotxes nata

"Frawen"

1444114.04.0444.1C+.444.4

.00444+04444444..».{ 4444~444.4~4444444 414444444444+~~~44+

844444+4+++4444.0+44+4)+94444+44+04444•444444.4.444+4.,

BOMBA
La

(PATENTADA)

més indicada per a usos domèstics. * Per a trascolaments

BOMBES

de

PR

vins i olis * Regarnent de jardins * Per a Garatges, etc.

CENTRIFUGUES "PRAT"

ESPFCIALS PER A L'AGRICULTURA

Bombes des de 1.000 a 70.000 litres per hora. * Molinets eléctrics PRAT * Talladores

de fiambres * Ratlladores de form3itge*Compreasors i extractora * Aparells
1
per a humitejar i sanejar les quadres de filats i teixits

Tallen i despatx: WIFRED; 109 - 113 (BADALONA)

Vegeu Fira de MostrEs Stands 169-170-171. -- Palau núm. 1

n.A. r Posci-ht

p
r
0448004814444.04800044448040448080~408000004044 f I * s )9-fer >I 444 el1~44.1 $+* ...44.4~.~.41.4•444,4+)÷:
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El Saló de Turisme

S :E

i &zis EGportu

VII tira ciu

arcelona

Coas ella vingut anunciant, denla.
il •jnUi, Or celebrara la Diada del
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Ec cl pany que us convé * La un pany voritablernent inviolable
Viatge.
Després de publicada la primera
IEsta deis importants viatges ceslits
Representante esrlus;u: per a Calultinya i feedoar:
teer diferents cases p er a esser soririata entre els que concorrin demá
•
E. I. S. A
al Saló de Turisine i dels Esport,
X Fabrieació moderna de Xapes i Taulers de fusta. Talers de fustes exbtique.s per a earrosacries
han arribat a la Direcció del Sal," ele luxe, autobeicos i =Mons. Taulcrs especials pzr a c'ecora:d65 interior i exterior. Temiera espacirds fauccueslio oferiments: Itt viatge ell
Adrnrtern rger:.3 re,orezza"..ants por a la venda a pobladorts de Catalunya d'Importänela
bi-..:cts a propei:ft per a Ebenistoria, Fusteria, Artie - es de viatge, ra:xeri i cavaso.:, Joguines, etc. avió Barcelona-Estutgard-Barcelona
Xa2s des de 5 tao dt in:n. i'.ns a ro r1.1711 de gruix
Adre7ar-se per ezerit a C. R. 1. S. A.
assegurances a cArree del benenciae
vi 1, cedit per la Drutsche Luit Flan,a.
Vii
bitllet
ele
ferrocarril,
segon:
TELEFON lawn
Xapes Vilarrasa
▪
PLAt;14 CE C53.7ALWIN- 11, 21 (Do7art,:ment, 42t)
5-:asse. Barcelona-Roma-Barcel ona. ce•
an
dit per Viatges Marsans S. A. 5:S
Fustes Vilnrrasa
del Funicular ten de ).lontserrat a Sant Jeroni, en 5 lots de 3.
ra
Taulers Vi
14444444+044444
ue d i t a Pel Funicular Aeri de llont- 4, z4+eeeee;-eeaeeeaeaKx-eee4(eeees~4+ez-e4
serrat a Sant Jeroni S A.
empre 17Parrasa
enorme que ha desvetllat
E!
r
i
a q uesta Diada en la cual s'oferiran
eratu:tament als visitants del Saló tlf
lee.' la sz.va g7zin quz..ii ..nt i innegablez, avantatsps ternics,
I::r-isitre. ultra exoursions a diverse •
ibrica i despatx: JESUS, S5 i 87. -- Tclefon 12221. -- VALENCIA
va earquiroart el rrerzet
er-ntrades de Catalunya, viatgrs a di-.: ..1 per a la cheae i ter..dó da errent. existen: a casa
- BARCELONA
Sucursal: Avingtvzia de, Francese Layre, 127 - TeMica
inclrets dli:urnpa, d'Airi.n. es
• a; per tent., ne r.a.zez.,Gita cap reelueter
vostt
,-.4:11.1irä a ben segur en una enorme
afluencia que aprontarä Fonortunitat
Un ar.y d .,* garantir.
;44.»M'"Ner...44->.>>.te'm,z••n
d'acuesta Diada per a conéiaer
Gran ocler1,ivilat. t:•-s:;2.la mIcromebrIca ricgentina iliumtrada,
turism.que
el
exhildo:ó
fr.v.-4-34-feeeeete+4:-eeee>..x-ree-e-:-;«.»0«,›,,xrese.(644444e+Cet-XeiCeet
de nron vicl:Ifiat. Gran 1,r:tercia. Lämpares ultramodernea. Gran
realit-:a al Palau unnt. 2 (1.:
puresa de to. Altavo,t eleetrodinäruirt. 1m:upe:tabla reeseeduacie do
t l'are de llontjuic.
FABRICA DE:
•
•
• discos grarnef::mlca. Lessis Co;...snt, nue allunya teta mona de
!
vi:trae:eno perjudicials
2 r
\ inl, motiu de la Diada del Viatge.
j
iet
1 d,
.
1 -,--..rierdzw,17
ist organitza un dinar al t(estreuraio.
COLOPS
,!: ¡a l'ira, al cual assistiran alzune,
antaritats de Catalunya, rtspresenta
PINTUR s
(entre Correll i Urgell
TELEFON 31irei
al •-us de t s oreaflistetes oficials del
Sindicato d'Iniciativa. lio:r15,ESMALTS
5:1a. Artimcies de Viat g e, Transteorl
. rt44++.4.44+144+.444444+~
a
Tiren de 20 ee,;ek>?eee44-es,eeeeeeeeeecariseaeteeeeee>e4eteeeseeeee
Vri PNiSSOS
a:tres. Ele tiquets.
e
ir
••:,..etcs poden adettur.r-se ;ds
Ç11111.
-:
AS;S` sekiedi U
Roes: DireccS, del 1 Sal.", da nntja entrada arel' el niimero mercal
SEC ANT :)
",
9*•1' arre i del e, Esports. Calan n. 2. al (ilt stand, fina al in.inient dei termini
la del Turisme de Catalunv
ile la Vira.
ESMALTS 1 VERNiSSOS v
• •
Catalanes. 655. Viatges Mar.
RAPE RS D'EMB A LATGE
Via`2.
(-31/3:ete:.
dimeercs, la Fi .:a celelv-a la
-nils S. A.. Rambla
2i4
DE NITR(DCEL.LULOSA
Catalimia. Rambla dels Ei:11- l'esta de Llianitiadara, drganit2aila pelas
ciscos PER A CAFETERES "EXPRESS"
,
8.
cap',:lors, tire prodo±tes de deleer:a. vins
Tekton 81402
Per tés demandes de firme: , mi s a i
Despafx:
lit haura coldes de. 5ardanes
1 . -5r • s (Tara ja hi ha 5. c1uidr 55 . e. comn- ; ha Set,. or,- uestriur olotvos i
de!
Mimad Torrents Albet
BULVER, 14 (Ci,)
.
Ls
a que la concurrinria sera ene'.; nomenoarnat pe i i•ett oreado :. el
qr,-a.
o mi. ‚- dar ac'or del teatre
F.Jrsi4iQUE.S A SANT PERE DE R1UDEV1TLLES
le s tarsonalitat s ene lei a soisVinre els concurrents scran
$4,X4i.«..,~:6-7e>."-.^-f.,.-Nteíti+eiee•k)eNtee.:tieei<-~X,444:e.-~1:43-24~04.1:4«..Neelfflete) ' t Entre
5 , e5 pot C.PC el c:msrller
5.orteiats 3on lots. 5 5 hstequi de diversos BA2CELCNA: CARKER DE LA DIPUTACIO, ZIS - TELEFON 34044
momia i Agricultura, senynr Jota exp,sitrirs. Al ralaii M'alero 1. amb
145 cui:Ometres hora. Velo01, • eecia telegräfica: "Filtralbat
La Sala de le:, :.nvenc:ons s-Jrt de !a V-1 1V121,1 ar:d, II:12, ganes tal
Canmrera. una rodrida reprfsentact
adquiridts
mrth
.
lt.
I
nma.
65
q.
citzt
u
opremes de 1 tM 5e1Mt u•ere
ir 1 . .\jun'artent ele Barc ,dona. els a les
ütand
, ••
nadi (racció
per
hora.
a
informar
-am de 1, , cnirli:-i-ns en-h- tres i
directin: del Tur's m e retar"- Mun.
volgut
• l'ira dz
•••7-1 de pru
,,71(1>1-1..1 1,1.1
rial. sc-- :rnmetres. tenrid del th o l de Mlor a5
.rintants deds 5'.1,1,..:ses de Tursni- ..ier 3 51,,o.
- a la szAa obra. dcs dalitteS1
; al vesore inneionaran he crida litenció la cafetera VINCIper meire quadrat. Conteroal.
seta
la
direcc:1, i metres. L'apareli.
cnnstruit
N-latees
de
A2.nries
novetat
1
.L:ló qua rc2resentes una
• ••
TOR. prou coneeuda perque Whatruem
, fonts
rimes des térnies neerrirri.-c!frc,1 31 quilos. Carrew per C. V., II quilos. TransPorl,.
-...:peraz.6 ca tets els s g tizes Ue 55.s
tle la
t; .• dr,
his die, 14, 15 i 16 a la tarda, ande de irr lloances. Atrau l'atender del v:Blis,ttets i Viet FranDani:15,
T o t fa n ri-cure, ehrine s . que ,55. Moda. orea
ti.)
Pe; h t i!. 2no cpl n lo s . Pm : en
tuE tangiblzs itunumes. per tal 5.¡.2.:
.,,rttp
de
ca5e5
C111-de
la
dita
sitant una aftmada installacin de trarts.
dels entrenaments
:ara::-:---•-ci• ;res:
cfor t . t5 Ir'
'e 5 ; 5z (len ,. ca pac.ent dels andes,. artesaus
MTort,
hi
estro le.
l 'entrada a la l'ira ser:t per la porta portadors aeris sistema Ameras Lenden.
F, yerga j ura. 9 Mitre 5 . 1,'"•;,:s7la.
5
s
renaul%
de tots Ci paisas 1,
itedicades a lea ,lei carrer de Lleida.
D'aquest s'e:e:~ un lot apropiat a. Es‘. ,ir,i,ture5 de Barrel
meres. .,11cria.
11,e7r1- 34-4 • '
--. s.:cante:u en el gran certaillen
ja encorxadors de bous 1 be s tiar de gran
• -.,1//-pntäH.-, .•
• • .5
de d'ala. 32 - 5 me:re:
- Vc•:•••.:ta 11,,Stra eintat, i Itt troln
pe
s . Pl seu itmeionament é5
lela-te- El de Clausura de la Vll
. .i. s.alitats d'un ziipizrt que trans
estr2A- hire nIe Barcel,,,,a se celebrara a 711.- en extrent devit a la seca Ileugeresa.
E
NI'
.
en realitat da projectes.
OIL 1 S 91-7, 1
De tpts aqteests aparells i d'altres que
• :nre altres ml mi,. el 1. 11111/71,-.T• 17 del COrrellt
Sa.a efinvelizons de la l'ira
no detailem, per tal de co fer-nos re55- anunria- a elos (marta (le dues le la tarda.
earse:ee,
FABRICA UF. MOELES.
tota Illeila n-i'r, bjectes. Mamanide
sala.
és e! concessionari exclusiu el co-.
•dlaria
;
ro
a,si,tiran ultra les auterilat:% ele
•
i marines coniercia.s
neuudissim industrial senyer GUMERnovetats
: yvan ----•
representants de les fina intrrnacionals
inedits o s:gniiiquessin un
SIS:D
l - i.ARCIA. la CZ:Al central del
, rcils >ve,tit.s
,
•
estrangeres.
7• .,ment daltò ja conegut.
El2
AL
63
;. r- qual es installada a Madrid 5Peli;ros.
que
hl
vulguin
conc
siters
.
Els
esin
• • •
Sala dlagnest any rire,enta ja 1.i a Barcelona ¡Balitees, 175).
ter poden retirar eis ticuets a les MiA•iinguda
avenes Corea interessams i dalla
lc ,• '-e s de la l'ira 1,1111C117,1
cines (lel Palau nfimero t. p•e- tot el
Pisos complets des de 1.000 a 30.000 pies.
ea de la importncia que pot tetenFrr..7cese Lairet,
d'al:214es
de
Croa.
•Ihertelre vierte al cren Ile trenta pes•- s anys segnents. Es de doldre 5me
-• -me la invitatiO ded
••
ic les.
. iidativa hagi estat suggcrida
Taliers-Exposició i venda: CARRER DE LAFONT, 17
a la revetlla nie disS;Mte.
'
de 11 1
• •
--erJ :C:11175 de l'erganitzaci,5 de 11
• • •
Notes soltes de La Fint
Un dels stands que anda més l'atent(cierren del Teatre
la qual cc5a ha iet ét.u, TELEFON 17175
lioin preg-a als e-ir'', a la 1 - ira de ¡lar:do:in, es el de
5
l'ira
•
..
Per
a
;
:n d'ara no tigei mes que
•..• facilitar tres
Gumcrsind Ijaucia, Mstallat al Calan nú•
En el sorteig tic:122 e: die:me-cc ,e.nyors
. a. per be que mple
o Insole:e mero
,
:•aesat entre els cuncurrents a la Erna eacin,.: •,rs de .
tot, thj presenten vintd cinc
•
que
rep-A-telain
L'esmentada casa Camus:11d Garda
r ineekren aavorits per la son cada un
projectes o realitzacions, a::Anejó de esposa en cl seu stand uns magnífics
•ont idgai que, .:•
1-.els números segitcnts. cnereeponents a
interessants i que dcS5 . 5.
...\juntanizn% el cliiinienzr dia 17 se ce- aparells tal cnni les refrigeradores Hallestannpat per la casa al dors de la
,.itt de 15:3 peri,nes que
Diumenge acudi a visitar
recinte de Msntjuiz. la cursa marl:. Les conegudissitres 1 populars haentrada Inn la ImmeracIO d'entrada): Iclirar.1
une:u-les l'ira una gentada enorme que
1 -1. 5378 , 3615, 398, 371. 2n16, 4780, autoinohilisa ele "Penya 1:hin - . la l'ira lances CIMA. a hastament
ompli
malcrialment ls Pelares 1
perlr:e obrir les taquilles al niati, pe- a la es -Ira placa les ecuadores etec5 51, 455!, 275, 2473, 916, 367,
Patent número 129106
cls ex:' ,isitors poden chtenir un nom- trique; Electro Labor. les celebres ca- i 2 do .Montjuic i la pia.:a del
3g 7, 2e 1, 312. 4571,
1067.
l'Ilra les persones que
_sz. .s . 2 4.56.
t61, 729. 548. 29,S, bre reduit de passis espeeials, dentanant- feteros cien:triq ue , de Marcelli Romia.
E:3 Stands de Plató Texidó
56. 5824. 5517, 3754. i2o6. 154, 37n2. lo; 1,at sertiiit a le, oficincs del Palau D'aquestes esposa un Incide l cut és un loteen entrada !hure ¡ que per la
FIRA DE MOSTRES
ido, 353, 163, 0 50. 316, 1 620, 325, nímicro 1. que- ser% rart per entrar, amb verilable airmti,ttmltt metantirzic, model rmanlital d'exposilors que hi ha
toa, C95, 2370. 4185, 267, 761 i 3625. Es els depenelents, aliam de das quarts de de Metallisteria Industrial (S. I.), talla I:t depeaditoria quo tenen ocu,
;••-1, C:
TautFlau número 1 -,•odea recollir els objectes contra la den. A la tarda la l'ira podrá visitar-55e ‚irre .; de fiambres marca (1 \l
ruda orlasen uns quants milers,
:ment
a les taquilles es despatxaren
tan :,:nosa en
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Federaciä de Municipis
i. m a la Fira la seva fama.
stand es el 373 bis i la casa
Catalans
des:atoe a les congruccions
• pr6pies d'ella. Crida Tatenci5i,
mants una ernissora -Fernt - , de
ACORDS DEL CONSELL
• i una installació completa de
•
E:1 el c.,•:5,:11, de :a l'ode7ació de
.- . nor. la qual, NI san reluit
Ilunicipia Latalans, celebrat darrerael preu econnmic, posa el
ment amb ass:stencia dels senyors
sonor en emdicions fré,-scr
J. Caras i Vidal, Josep Sant-Roma,
Es meravellosa la marxa ascendent que en poc
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le . Arnau i Cortina, Ramon Frontera,
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l'ert Lloret. Benet Frigola i EaLAYSE,
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de
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producte
ha
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ternos
d'inducek,
i
repulsió.
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na3tre; alcaldes de Santa Coloma de
orguil de la nostra indústrla catalana, puix que
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Segon.- Assenyalar la data del
et1i4MsZe011
de Barcelona. ¡a que tridä sible rentar-se a casa els vestits més delicats amh
dia 21 del corrent per a la celebrac.,,
• :a
:ras riltnstó de lcs autoritats e. Ita
l'Assemblea ordin:Iria anual en la
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tacte auaviüsim.

núm. 1 de la Fira de Barcelona

erereneeemree ereemexememmusuremormtuar

12

I. ruma.uta e

ESPECTACLES
Teatros

TEATRE ROMEA

TEATRE NOVETATS

Comoanyla 'Irles LLUIS CALVO
ParreIA semana d'actuació de la
genial

RAQUEL 3IELLER

Toleren l BUi
Companya. H
-Bardana
La revolució en e1 'real re! Temporada
d'est la popularlssima. Des d'a y o', a les
530 1 a les 10 15: LA MARQUES0139.
Tole els selents de platea a 2 pessetea. Tarda, Juiii
1 MI, 615. 1/iteres:san; pro.
Tots e/s seients tiels pisos a veo pesaste,. Enlrada general, 052 penates. DI- grama: REVISTA 1 DIBUIXOS. Cary Grant
en
sainares. henorlel del primor artor 1 dl.
SABADO
DE JUERGA
rector Rafael Barden. Vegeta detans en
Triomf de l'esquIsida Annahella en la
programa especial.
Ilegentla hongaresa
MARIA

T37,13, 4 . 30.

Butaques a 1 ptes.
LA PRINCESA DEL DOLAR
per M anes Mayral, Avolli. Tila, Ba
*
raja, eic. Exilas
de t'estrella de la
caneó
RAQUEL MELLEN
Nit, 045 11111amte5 a 3 pies.:
liarrercs ale

TEATRE POL1ORAMA

1

Companyla XIRGU - BORRAS
At 0i, Luda, a los 5'13, popular: LA
SIRENA VARADA. Nit, a les lili!, baile
.111 organitzada pel bond de Contraclisfro d'Obres. LA SIRENA VARADA. Rema,
tarda. la colmsma de mägia, ube Benaven
le LA CENICIENTA, Protaeonts/5: 114,
g trola Nirgit I i ituarts, estrena de DIVINAS PALABRAS, ale Valle Metan.

.LA CHULAPONA
1740111( (lautere

1

idelpretarlors.
mundial

emlnent
RAQUEL
flema, tarda 1 lilI. grane programes.
ttgurani-lo la preciosa obra LA GA
TITA BLANCA. Protagotifsla: 3 genPI RAQUEL rAELLER. Divendie s . •,deveniment III 5, ',rIili;it de 1'011100111
divo lauer

Dlumenge vinent, matinal a /es /0'30, I
/arda, conilnua, de 3 a 9

CINE RAMBLAS
Rambla del Centre. VI Telf.
As ni: Cómica, Revista 1 Noticlarl

La ruta de los cielos
per Kalliry Craavl

Madison Square

Garden

per Jiii-le oalou,
51eighant.
Marica Nison 1 Zaeu Plus
18ess10 continua)

Cinemes

HIPOLITO LÁZARO

en DOMA FRANCISQUITA, tela na
formula/ale
de topera RIGOLETTO,
inooLur
LAZAR° I di aiva PILAR DUAIMIEG.

SALONS CINAES
T.oala,

TEATRE

COMIC

a t-i,s.i:,j;t1,
R E VISTA

a

les 10.

EL PASO DEL OCASO

EL MES FRESC DE BARCELONA
por Ilando1pla Somt. I
Explendid jardl
CASA INTERNACIONAL
Cia. de reviste. del Romea, de Madrid
espeelacie Iris
alualuit
clunecres, larda. no 10 ha funci0
per a donar lleve al darrer assaig de la
revisld
LAS CHICAS DEL RING
que s'enu• elial a asma. a la tut. Nit.
res 1(115:
g essid continua de 3 larda a I mallnada.
Seient, 1 pta. Avui. a les 4 , ranvl de pro.
ESTRENA
Els sonyors especladors de los
a Barcelona de la revisla en tres artes, el grama.
poden, pel matels perla veme cl
primer i segon cense interim-trió, original Ires
programa
d'estrena. CURIOSITATS IMUNAdamr.
:misten
de J. L. C.ampua 1 Serafín
DIALS, interessanls reportapzes Fax 510dele toestres Falsa' 1 Molla
vieinne. ACRC3ACIES NAUTIQUES. °o
NOTICIAR, FOX GO--cumontalPri.
LAS CHICAS DEL RING NOR, salirles d'Espatiya:
el, timas In,
per LAURA PINILLOS, Maui% Aledy, Lepe, drilenys celebren el iba del Eagral COr;
senyoreles Sara Ilernandez. MontenegrO, emoctonant gesta eqaestre a Madrid: in:augur:trió
de
les curses de gossos a l'EsPerez. Guerrero, G1sLert 1 els senyors Casaravilla, Mira lee, ele., I teta la rompa- taill aletropolitä; horrorosa t •atastrofe a
pyla del Teatre Romea, de 51adriel. Italia- Valencla. a allres. NOTICIAR) FOX SODies per Miguel 51. ale la Pina. Fantablies NOR inlernacional: Alernanya howda 14
clecorats deis mestres esceneutrars Morales membria dels hercio de Sha gerrale; el
I Asenal. Sastreria propletat de l'empre- rei allana ríndela la guarniel') de Roma:
sa. Noves toilenes del molista López. . li nrotra-Brugnon camplons ale tenis de
l'estrena assistiran els amors senyors F r an c a en dobles: Nova Yor's aelama C.,
dos r Bossi. I Mires. EL VER/ICEN DEL
Campsa I Aclame I els mestres Falsa
Avent aires d'un
Meliá. Diriglr g l'orquestra el mesare Pal- MOTOR, de la serle
eameraman"
ió. El leatre estath perfitmat per la Per*
fumeria leart, Claris. 10. pemä, etiloos.
tarda, a los 51 5. Butaques a 1 pta.. re
Metal, 000 pies.: LAS TENTACIONES.
Nit. a les 10'13,
LAS CHICAS DEL RING
IN/roncees. tarda, grandiós pr6gLima arnb
Inoliu de les 50 representado/4s de
1AL PUEBLO!. tAL PUEBLO!
Es despatxa ale centres de locahlals

PUBLI CINEMA

WM••

.aviti, tarda, de 4 a s, I nit, a les 10:
Darrer dia de la comedia dramätlea

TEATRE BARCELONA !

EL ULTIMO ACORDE

Cempanyla del Teatre Marla Isabel I
de Madrid

Poria, estrena de MORAL Y AMOR, per
Camila liorn 1
ir lier611:

Aval, clImecres. tarda I nit, cerniat !i
de la companyia. Extraordinari esit
de /a COntedia de aluiloz Seca
1

LA EME

,1n11.11!,

U«

Denla. dijous, tarda I n't, debut de
Carmen Dial. Entrena de la meravellosa remedia de Quintero Guillen

adelt.

COMO TU, NINGUNA

RAMON

PALAU DE L'ESPECTACLE
Companyla de revistes de

MARGARITA CARBAJAL

NOVARRO en I

anib Myrna Loy I Reginald Denny
rroducció Metro Goblveyn St ay er
.

TODO LO CONDENA
per Richard Adia r], VIctor 5IeLaglen
I Edmund Lame

SPLENDID CINEMA

FRA

Diversos
PORT

MARICEL -- PARK

per la supervedette

La pequeña

El Parc d'Atraccions mes important

timadora
No delseu de veure-la

tudl ,ar oacursid de 111r...dona
es el vialge en e'

xIMMINn

Avul 1 rada lila, a les 4 I 6 /aria
1 lo nit, anal, extraordinari estt,

LAS MUJERESnitDEL ZODIACO

DIAVOLO

per Stas Laurel. Oliver Rama% •751/1m,
l'Ad, 1 cantada per Demos Koig

AERI DEL

FEMINA

MARGARITA GARBAJAL
CARLOS GARRIGA - PACO GALLEGO
Ealt immens: Presentació fastuosa. cielos, dijeus, dues grans funcions, larda 1

per Po, Poli 2 Roy d'Arca%
LOS NIBELUNGOS, per Elite Lang
(sineronilzada)

La

Ase, dimeeres. festivHat de Sant Anton:,
nu, a les 10 15:

LAS MUJERES
DEL ZODIACO

I Gangsters en el Oeste

holland I Galay 51orlay
Col 'vila a Barcelona de la versiö doblada
en espanyol

;Una noche!
en el Cairo

PRINCIPAL PAL,‘CE

ESPLAI

/ cornea*, antro Muntener 1 Arana
PARAMOUNT GRAFIC. EL FLAU.
TISTA DE HAMELLIN tillbuisos)

FELIPE DERBLAY

1,, i
I 3 I.
Grandiós esa de

anib assistencia dels seno illustres
alt t ors

1 CINEMA

Carmen Ce Gent, 217 - Telafoo $ ana
la oporeta
MIO SECAS
per jeanette Macimnald 1 noaJnald Dermy
El IIII1gIllf te 1"11111

mona
ter,..44:2•4•7"

CAPITOL. 4 larda 1 10 nit, "A las 7 en
pinito". Chebler 310111s, I :el a una
mujer", !reune Dolar. - CATALUNYA: 4
tarda I 10 MI, "Secretos de la pu,i, ia
Palas", 10511 Andre, 1 "Doble sacrtlicio°,
CII espinyol, John Barrymore. - KURSAAL:
4 tarda¡ 930 Mi: "La sin ventura',
'Grell galaTratestl ', Cómica I Di- PATHE PALACE: Contliitia
i larda: "El dedo acu.satlOr", "ParIS-Monrecaído-, -La r 'a. no quiere hijos" i
Noticiar!. - EXCELSIOR: 4 larda 1 9'30
1111. "El !error de los viles" oinicamenl
larda), "Paria-Montecarlo", "la Sra. no
quiere hijos" 1 Cómica. - MIRIA: a tarda I 930 nit. "Jinete relampago". "I'n
dlsparo al amanecer". "El Itusar negro"
conrad Veldt, I Cómica. - GRAN TEATRE
COMTAL: Continua 345 tarda, "Unlilos
venceremos", Un disparo :II amanecer".
"El Masar negro". Conrad Veldt, 1 Nuit
clan'. - MONUMENTAL: Continua 345
tarda, "El Implacable :ictinador", "Nlm•a!las de oro", "Peregrinos" I Ilevlsia.
BOYAL: Continua 345 tarda, "La
quebrantada", "Murallas do oro" 1 "Pe.
regrinoS". - BOHEMIA I PEDRO: C01111nua 345 tarda. "Jinete TM:impa go", "La
nmjer desnuda", -Esclavos do la tierra"
1 Un-Oca

1

.....--

d'Europa
Üb e rt cada d'o, larda I nit, funcionant lotes les atracclons. Entrarla al Parc: einquanta céntima. runi..111/r I entrada:
una pesseta
-
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Per què
un Home Ric
la va escollir
Programes d'avui per muller
TEATRES
Cada, ala:
- TES
CORTICA Dt
omenl tzats per la formidable
CRAZY 5055 ORCHESTRA

Darrers

dies

per a visitar la

Broadway. - "El de/In:mente'', "JimMy y
Sally" I "En nombre de la ley".
Catalunya. - "Secretos de /a poticta
París" I "Doble sacrificio".
Capitol. - "A las 7 en punto" I "Fiel a
tina mujer".
Coliseurn. - "E/ ,.paso del ocaso" 1 "CaComgAla. - "Camino de Sanla Fe",
-11apsorlla eseumante" 1 "Central T(tr.',"
Comtal. - "Unidos venceremos", "Un
illsparn al amanecer'' u "El balear ne'
Diorama. - "Pnr el mar viene la lu.
siOn", "El Rinel" I "511.9-llenos".
Esplai. - "El flautista de liamellIn",
"Gangsters del oeste", "Los nttelungos" 1 "Todo lo condena".
Excelsior. - "E/ terror de Ion yde5"
(tinicament lardal, "Parls-Montecarlo"
1 -La Sra, no
hijas".
Fantasio. - "El último acorde".
Fémina. - "La pegual/a Ilmadora".
Fregón. - "Tenores y ladrones", "Altas
II condesa" 1 "Sabarto de juerga".
Goya. sangre y fuego". "Cupldo
uniforme" I "l'Yo soy Susana".
Iris. - "Una novia universitarla", "A
san g re 5• fue go" I "El cnr re de laca".
Kursaal. - "Delicias de ser papa" OMIeament tarda), "Don Juan" 1 "Liebe .
Laleana. - "El Bullo errante". "Dona
Francisquita", "Canto de cuna" 1 "Cartas/0We".
Molestia. - 'S. A. la vendedora". "Los
basares de! amor" 1 "Jirmuy y Sana."
Marina. - "El arlIvino", -Se necesita un
rival" 1 "GallIpoli".
Mundial. - "Noche leas noche'', en espanvo/, "Maullen Square Garden".
Monomental. - "El Implacable arusador",
"Sturallas de oro" I -Peregrinos".
Mirla. - "Jinete relame/so", "Un dlsparo al amanecer" I -E/ húsar negro".
Núria. hechizo de Hungrla" 2
geleres furtivos".
Paris. - "Silbado de piaran" 1 "Marla".
Path6 Palmee. - -El dedo acusador",
- l . ahrii iso- s5Lontecarlo" 1 -La Sra. no endere
Pedrea. - "Jinete relampago", "La mujer desnuda" 1 "E s elavns de la tierra".
Publl Cinema. - Reporlaures (raen/11111n.
Principal. - "3Iadres del mundo" I "Aves
eIn rumbo".
Ramblas. - "La ruta de los cielos" 1
"stadison Ssquare Carden".
Royal. - "La virtud quebrantada", "Mu
rallas de oro- 1 "Peregrinos".
Sal6 Victòria. Dijous sitien!: "El gran
noinalor" 1 "Tres caballeros de trae".
Solent Cinema. - -Delirios del triainco",
...1.1r16•11" 1 "Huérfanas en Buelariesi".
Splendid Cinema. - "allo serás", "Felipe
ierhl iy" 1 "Fra Dtavolo".
Smart Cinema. - "El poder y la gloria".
espanyol, I "La princesa se enamora".
Talla. - • 'COS15 de solteros". "Los tres
escuadró n" 1 "El agua e n
q
ei
Triomf. - "El adivino", en espanyol;
p lt„. entrado un fotógrafo" I "Gallf.li
Trianon. - "Tenores y ladrones", "Altas
la condesa" 1 -Sabado de fin-álii-a".
Urqulnaona. - "Una noche en el Cairo".
Volga. - -Los expresos del expres"
lidoide rancia. -Yo soy Susana", "No.
ehe tras neme" 1 a MeS, a la tarda:
"E/ moneen",
Xlle. - "El hombre mecänlco", "Lab
mur . t//as de oro" 1 ''El agua en el
suelo".

P., 39375. - Noruega, I_ 109056. 1.1sbos, 10008. - Praga, L., 12131 ,
Austria, L., 2795. - Argenlina, L., 2631.
1110 Janeiro, L., 412. - Montevideo, L..
2000. - B u enos Alces, L., 2625 ,
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)1a- estar elaborada 'penaant en l'higiene'
' de la pell. El se-t, 63 cura . irritacion.,,'

pienra, sra., 'etc. La cae:;" Jespria
h quedarà fina, fresca, suau;
ven.e aque 11 encarcarament loe Ii fa

cl ¿faltar-se.

sembla; loe te. eh muscies d ' una sola

ni aquella eren,or tan molesta, rIe

Una mecanógrafa relata la meravellosa novel . la de la seva vida
La senyora de B... es casä recentment amb el iill d'un industrial excessivarnmit ric. Entrevistada, declara
<;Ein pregunten per que n y clegi el meu

tuarit 1 Dones veureu; Jo eslava ocupada com a mecaringrafa a les oficines del
seu pare, i no pocha oferir-me veStits
luxosos com els que portaren les altres
noies que ell ireqüentava habitualment,
ven:, vaig tenir cura sempre de la me:a pell. El 171ell rnarit rn'ha dit, despres, que, des d un principi, tou el meu
cutis meravellós el que mes Ii cridä Fatenclo. Empro sempre els Aliments To551011 per u la peil : el `...11n7 in: , ant el
dia, j el rosa per a la nit. Es veritablemcnt sorprenent el canvi meravellós
que produeixen en les persones que els
usen, en molt pocs dies solament. Jo no
usaré niai una altra Crema".
La Crema Tokalon, A/intent de la
Pell, sense greix (Color Blanc),
iatricsa crema parisenea, conté oli d'oliva pur i crema fresca. Ambdús penetren
profundament en els porus i suprimeixen les impureses, a les quals l'aigua
i el sabn no aconsegueixen mai arribar.
Les espineles, els pomas dilatats i totes
les imperfeccions de la pell desapareixen räpidament. La pell es torna fresca, clara i avellutada.
Per tal de treure-us les arrugues,
useu la Crema Tokalon "Biocel", Aliment de la Pell (Color Rosa), descobriruin sorprenent del Professor doctor
Stejskal, de la Universitat de Viena.
Els fabricants garanteixen amb una
suma de 50.000 pessetes que m'alero l
dona que usi, com queda indicat, les
Cremes Tokalon Aliments de la Pell,
podrä obtenir. en 28 dies, un cutis d'una bellesa nora. En cas contrari es tor,!aI' intecrament

Nota : La Crema Tokalon Blanca,
cense greix, es ven ara en tubs al preu
de i65 pessetes, mida gran, i l'oo pesceles mida pella (timbre inciós).

NIUSIC-HALLS
Apolo. - Vsrletam 1 Mercedes FIN.
varletals, Bella Marull•
vi 1 Ernina nomine°.
Pompeya - Varietals I Pagulta Domin.
roer
Edén Concert. - Parletals 1 Purlakoff I
crol 1.1.
Excelsior. - Parietal!.
Molulin Rouge. - 30 vitales, 50, 1 MInal
samaniego.
Seambul. - Eittel Alderson.

peca,

tat a rantiga.1 •
Deznani-Lo
cfrogueries perfumarles a/ Feo.
_ ) 4e aSo pea.etea 106.

.1111

C OM P AN1A TRASMEDITERRANE 8
..."."" 0 • PUM , de :a Laate.iana. le. - IIABLkLuN.N. 010 LIIIP184111,
LIMA RAPIDA DE GRAN LUXE BARCELONA-CADIZ-CANARIAS
aCrIllIes setmanalv cta (119,111)IP5, a lea 15. Efectuaran el serveis tez T0I0-11143
'CIUDAD DE SEVILLA' I 'VILLA DE MADRID"
LIMA ItAr,DA DE GRAN LUXE BARCEL02103-PALAA • 1.•• MALLORCA
eorodea cada dla (excepie eis dlumenges).
de dateelona I Palma, e lee iig
nores , per les moto-naus
"CIUDAD DE BARCELONA . a "CIUDAD oC PALMA"
AERVE111 REGULARE ENTRE TARRAGONA , VALENCIA. ALACANT I PALIA* De
MALLORCA. BARCELONA-NAO e •MICLLON A -EIVIIUM
L/N1A COMEItt.:AL AMB ESCALES A TOTS ELS PORTS OS LA MEDITERRANIA.
NO110 D I P1F111Ch 1 C.SNARIES. - Sorndes g ulnzenala de Barcelona
ele 441091
L/N1.1 Lu JERCIAL BILBAO-C4D1Z-CANAPIES, AM/5 ESCALA A TOYS ¿LB
eorns DEL NORD D'ESPANYA. - Eorode, quincena/a de Bilbao ala duma
LISIA RAPIDA IlEGULAR ENTRE ESPANTA 1 TERRI T ORi s DE LA 01:1526
ES PANYOLA ( VCaNAN Gl l E00 ). Sortides el (ala 17 de cada Mea,
amb escales a
Valencia, Alacant (facultativa). Cartagena (facultatIva), CUIJE, Laa Palma+,
Santa Cruz de Tenerife. HM de Oro (facultativa), Monrövla o Freetown (faculta.
Santa iaabei on Fernando roo, Bata (l'acuna tira), Noto 1 Ato 2ecna
lracultallval, pels vallOra
« PLUS ULTRA' 1 "LECAZPI"
LINIA RAPIDA REGULAR ENTRE BARCELJNA 1 VALENCIA
SortMea de Barcelona els dilluns 1 anona, a lea 20 hdres
« CIUDAD DE VALENCIA"
Pesa • cebona: 7140 ptas. 111tIle/a 41-anade a tornada a greta red",
PAREE! QUINZENAL miDiTERRANIA-CANTABRICA
arda Ma g ia a Iota eis ports de la Penlusula. Sortides de Barcelona els Cleneerel
LINFA REGULAR ENTRE BARCELONA ALACANT - ORAN • M E
LILLA • VILLA
ALHUCEMAS - CEUTA I VICE-VERSA

Bareelona cada (liumenge. • les a lucen; d'Atacaos el* dimana,
d'Oran els din/acres, d'Oran cap a A 1 11C4511 els din/arta I C'Alacant cap a
Bareetona els dimecres,
le die.
entre Mildo I Milltal, - Servale 4/Declraa-Ceuta. Unes sortl.ef
rada ella des de esas port. - Berree Algeelres-Tinger. 1.0•51. - 134,1041 DIttitroar.41
AlmerIa-Mellila. Servil reduJar Còdto-Larrole.
I aatny anal tarcelona-Canag ary
Delegació de la Compan y la u Iota tia yerta
SOFIldel ale

ES VEN TERRENY

DIVERSOS
Maison Darbe. - Orquestra excentrtra
The Hawai Jazz.
satis Dora (Granja Roya!). - 10 Cena,
130vs,
Triarta. - TInic cate flarnenc dirla-lt per
Pepe Hurtado.
Casa Loor.. - Avul I cada dla, Tse clan
sant.
Hotel Ritz. - Avul I cada dla, l'he dan
sant.

Extensió 17.000 pams, prop Plaça d'Espanya.

Preu: 3 ptes. pam. Facilitats de pagament

1

Raó: Bailén, 200, primer, segona. - De 1 a 4.

,...............,

VALORS
VALORS
DI
l o..,,,..),,i.J
1 D.,,.. ir,...i...
1
1

gira, I.., 2169. P., 354. - Itlia, I..,
RES
. 3805. P., 13u30. - Alemanya, L., 1330
Nava York , LI. Sois., 1.- 155375. P., 49187. - EsPa50562. 5., 1513. - Holanda. L., 744250. epa, L., 368750. P.; 20725. - 4/11111.
P.. 102775, - França, L., 7650. - Bl- marca, L.. 2339. - Suecia, L., 1940.
-

forme. sabonoses (vegi's «Manual de

Cosméticas, de

CINEMES

VALORS

»orne Neriesii

I

SORBES

les

Barcelona. - Tarda 1 nit: "La eme".
Cómic. - 5,11, estrena de "Las chicas
ili• I ring".
Novetat., - Tarda: "La princesa del dólar" I Raquel aleller. NIt: "La chulapona" I Raquel Mellen.
Poliorama. - Tarda 1 nit: "La sirena varada"
Principal Polaca. - "Las mujeres dei
Zodíaco".
Romea. - Tarda 1 MI: "La marque .

Actualitats. - Reportattres d'actualitat.
America. - "Anialechak", "Itero° o co•
barde" 1 "Cincuenta dólares una vida".
Arenes. - "Los erimenes del museo",
•• 64ngsters del aire" 1 "La incorregible".
Avinguda. - "Tacarlones maritlmas",
..Betty ne divierte", "Aves sin rumbo";
a mes, a la tarda: "Duro de pelar".
Barcelona. - "El agua en el suelo". "Todo lo condena" 1 "Piratas de Santrhat".
Usa. - "Madres del mundo" 1 "Aves
si/1 rumbo".
Boheme. - "Lo que suenan bus malle.
res", "Ana la del remolrador" 1 "Ases
sla rumbo", en espanyol.
nor5r; a, - -11noie r e lämpago". "La
mujer desnuda" 1 "Esclavos de la tle-

prefedneia al sable totes

afaitar,, ara,

Dissabte revetlla extraordinària
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E emplear les cremes o pastes per •

FIRA DE BARCELONA

^.,
01.4( A B. E . . . . alfron al van 5
T.5.e. Hipe" e` seria 303'00 303'05, Cidales Arg.ntioo. .

DIVISES
ISTRANGERES

lee{

APERITIUS

MERCAT DE COTONS
I,-.p. c,,n,r 31 in;

VALORS

de

CASINO SANT SEBASTIA

BORSA DE BARCELONA AL COMPTAT 1 A TERME Dia 12 de juny de 1934
I

juny

NOTA: Els eanvie axtls
Iletra L. corresponen a Londres,
1 eh de la Belfa P.

a Parlo.

LIVERPOOL
Tarlea anterior ..
Obertura
.Segon telegrama
Toma

0,7::
6.61

6.31
6.10
6.21
6.99

51aig 21201

6.31 5.31
6.9.6 Nom.
8.24 0.93
6.96 6.20

Oct.

6.30 A.11
6.31 Nom
0.03
6.51 CC'.

5.41
6.33
6.35
6.39

Dia 12 de juny de 1931

i.•

Alca

EGIPTE
(Liverpool)
Icor, anterior ..
übertura
Tanta

m„,, UP2Pi,ER ,,,,, m8A,KEJLLARIDIS
6 91 6.93
6.80 Nom
6.07 6.50

6.95
6.23
0.91

1

s.e.
..4i
,-.48

8.3S 8.43
8.33 Nom.
555 0.37

.alca

Balsa

:

Balo,

NOVA YORK
Tanta anterior .. 12.15 10.30 12.50 /0.56 11.99 i 9.22 12715
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