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poble de Catalunya ha tributat una L'actitud del Govern de Madrid
acollida apoteòsica als diputats que ¿Es decretara l'estat de
tornaren de Madrid
guerra a Catalunya?

NO ESTEM El

SOLS

°No estar amb Catalunya en
aquests moments is fer tralció al
mateix esperit de la República."
4s.
Heus an i les paraules amb qué Manuel Azaha resum el sentir d'un coreent d'opinió espanyola que en aquests
moments s'adona del veritable abast
de la maniobra que fan les dretes
contra Catalunya.
Madrid, 11 — El senyor Aguirre que la tranquillitat a Valencia es abs
I a les paraules del governant que
Ahír, a dos quarts de deu del mati,
ha fet a un periodista les seguents soluta. Probablement aquests rumor.
posa la sera influencia i el seu pres- van sortir de Madrid, en l'exprés de
declaracions:
L
n dfg U t 3 el
mala interpretació.
tnzi al servei de la causa de l'autono- Barcelona, els diputats catalans a les
—Nosaltres. els nacionalistas bas- son sortida del
rilia catalana, per creure-la solidaria Corta de la República. La companyia
tos, no estem amb la dreta ni amb El viatge del senyor Núñez del Praarnb el sentit de justicia i llibertat que de ferrocarrils havia posat a dispol'esquerra; som absolutament autono- do és per a resoldre uns expedienta.
formen la base d'una República de- sició deis parlamentaria catalans un
mistes, i la nostra política obeeix a
mocràtica, s'afegeixen els acres i les cotxe del comboi, al qual foren
raons que no poden escapar a ningú. COMENTARIS DE PASSADISSOS
manifestazions dels altres politics de cades unes banderas catalanes.
Veiem en perill la nostra pròpia auDurant tota la tarda ha estat gran
Madrid veritablement republicana.
tonomia. El nostre sacrifici té molta la desorientació entre els comentarisEls diputara que sortiren en l'exAdhuc alguna que no es pot dir pas prés foren els senyors Santaló, Tomis força parque esta a punt d'aca- tes als passadissos. Era tema prinbar-se el dictamen de l'Estatut base, cipal de les converses la situació tique siguin simpatitzants amb Catalu- mas i Piara, Mascort, Trabal, Su¡ nosaltres volem que el Govern doni vant entre el Govern central i el de
nya es posen al costal nostre parque nvol, Aiguader, Mangraner, Senyal,
garanties consistents que no siguin
comprenen que el top que ad amena- Ferrer. Aragay, Comes, Alaret i
cosa vana. L'Estatut no pot estar a Catalunya. A mesura que s'han anat
ea la nostra autonomía, allá posa en Manila No van poder fer-ho, per dimaree
de maniobres. Ho fern per Ca- coneguent els fets ocorreguts a Barperill Ilur ideal de República.
versa; causes, el senyor Rubió ¡ Tutalunya. Catalunya es Cataluno a, amb celona, es considerava delicada la s;I aquesta adhesió d'elements que no duri, per matan; els senyors Sbert i
carlistas, amb socialistas i amb qui tuació, i es deia que calla el maje:ir
tenen cap raó sentimental Der a estar Serra i Moret, que tenen convocada
sigui, i com que l'aprovat es perfec- tacte per part • d'uns i altres. Els enede la nostra banda, ens plan en cert una reunió a la Comissió Mixta de
tament constitucional, dad la nostra mies de la situació autonómica prosentir i salvant els dantas d'agraiment. Traspassos, i el senyor Bello, per tepugnaren per soluciona de violencia.
solidaritat.
encara mes que la dels qui ho fado per nir un fill malalt.
Diputats de la dreta afirmaren que
amor. Una sirnpatia freda, basada en la
no ha de fer-se sine, cridar l'atenció
També venien amb els parlamentaLA COMISSIO D'ESTATUTS
inteiiigencia i el raonarnent, vol dir que ria catalana dos dele diputara naciodel
President de la Genralitat, qua
SUSPEN LA SEVA ACTIVITAT
anem pel bon carni; que Catalunya en nalistas basaos. que amb ells han
eta definitiva no és mes que un funAquest matí s'Ira reunit la Comissió cionari públic que representa el Gofer-se ella mateixa transcendeix deis abandonar les Corts de la República.
d'Estatura sota la presidencia interina vern a la regid autónoma, i per tant
seus límits i dóna un sentit a la Repúdel senyor Royo Villanova, i ha acor- no pot éster tolerar que davent de la
blica. Catalun ya pesa i compta.
EL COMBOI ARRIBA
dat suspendre indefinidament els sena sera presencia, i menys que sigui ell
Tots els destina histórica, quan van
A CATALUNYA
treballa mentre no es reintegrin a la mateix que es produeixi en la forma
pel seu camí ascendent, tenen aquesta
Cambra els diputats nacionalistas que ahir ho féu a Catalunya.
particularitat: per realitzar-se han de
En arribar el tren a Catalunya, prop
fiascos.
Aixi mateix s'ha acordat de:donar-se generosament a la humanitat, de Fayon, els parlamentaris catalana
xar en suspens l'aprovació de l'acta ES REUNEIXEN EL SENYOR
han d'encarnar alguna idea grandiosa i cursaren el seguent telegrama:
de la sessió anterior, que es refereix
total. Catalunya, per ella mateixa. reSAMPER I ELS CAPS
"Ea trepitjar la terra catalana salua acords sobre l'ensenyament de
presenta la seva característica nacional; dem en vós la Patria recobrada i en
DE LES MINORIES
gran
interés
per
a
aquella
regió.
perita enfora encara prnjecta la seva peu per la defensa de la sera dignitat.
Tota l'atendió de la tarda ha estat
ombra: no is, doncs, una simple fantas- Reiterem l nostra total adhesió al GoCONVERSES I CONFERENCIES concentrada entorn de la reunió convoma: les fantasmas no tenen ombra.
vera de la Generalitat, que representa
Per això l'actitud adoptada pel Go- alhora el sentiment nacional del nestre L'arribada del presIclent de la Ganar alitat a l'estació de Franca. Al centre de la foto, la rierada humana que
Es comentara al Congrés que el cada pel cap del Govern amb els capa
vern de la Generalitat davant la pri- poble i l'esperit renovador del 14
ministre d'Agricultura, pertanyent al de minoria al Saló del President de la
segueix el cota. preaidencial
mera agressió a l'esperit de l'Estatut, no
partir progressista, ultra celebrar una Cambra. La reunió ha començat a les
tan solament és digna des d'un ount de
conferencia amb el senyor Miguel set de la tarda, i ha acabat a les 8 . 15. El
Aguan telegrama el signen iota els
part de l'Avinguda de Maristany, ja Manta., en celebres una altra de gran primer a sortir ha estat el senyor Marvista sentimental , sinó que. mirada pel parlamentaria.
EN EL RAPID DE EL QUE DIU EL SR. SUNYOL estaven
planes de gent.
costat de la intelligéncia, és irreprotxa—Potser — va manifestar-nos el sedurada amb el mateix senyor, al saló tínez de Velasco, el qual ha dit als peA dins de l'estació no es podia do- de conferencies, a darrera hora de la riodistes que el senyor Alba els dorna.
ble. Esta d'acord amb la norma del seny
MADRID, AMB ELS nyor Sunyol — el que jo considero mes
ELS
REPRESENTANTS
DE
CAen la vida dels nobles com dels }tomes:
greu de la sessió de dimarts són les nar un pas. A lora, amb prou (ci- tarda. També &han comentat les en- ria una nota oficiosa del tractat en la
TALUNYA OVACIONATS
viure-la amb el màximum de plenitud.
DIPUTATS CATA- paraules imprudents del senyor Vento- nes. La gent anava augmentant. Per trevistes celebradas pel senyor Maura reunió.
Després ha sortit el senyor Barcia, ej
I alai com als pulsos decadents les qüessa en afirmar que Catalunya no tenia tots els carrers que aflueixen a l'es- amb els senyors Guerra del Rio i
A tots els pobles on parara el comtions mis essencials degeneren en tiara- boi els representants de Catalunya aren
LANS I BASCOS cap motiu per sentir-se Mesa amb la tació hi acudien Ilargues corrues de Martínez Barrio. Després d'aquestes qual ha dit:
ciutadans, formant grupa, entre els entrevistes, el senyor Manta ha con:les de polítics. aquí una qüestió mera- ovacionats pele ciutadans aplegats a les
decisió del Tribunal de Garanties.
--Com saben, la renitió ha estar per
Per tal d'informar ala nostres lectors
ment catalana Ola tonvertit en el Pro- andanas de les estacions. A Flix, Móra
ferenciat amb el senyor Martinez de tractar del problema de Catalunya. El
Tumbé em va causar una gran im- guata predominaven les dones.
interrogirem
durant
el
viatge
els
diblema de rota la República.
Velasco.
pressió
la
retirada
deis
nacionalistas
Les
entitats
catalanistes
de
tots
els
President
del Consell ens ha donat
d'Ebre Falset, etc., el poble els tributa
No estem sois. Catahmya, la riostra una rabuda magnifica acudint a les es- putara senyors Santaló, Trabal i Sunyol, bascas. Ningú no ho e r-eia, i en els co- Mdti5OS libarais hi acudien en corpoAl saló de conferencies del Con- compte del sea propfasit de portar l'asels guata van fer-nos les maifestcions mentaris deis passadissos — aquell dia ració, amb la bandera o ensenya cor- grés han celebrar una llarga conversa sumpte al Parlament. Tots els caps de
patria, guarda avui tot el contingut de taciona amb banderas.
segiients:
la República. Cada moviment que faci
!a sessió pot dir-se que en aquest lloc responent. Passaren de dues-centes el diputat socialista senyor Prieto i el minoria,' per unanimitat, sense exceptindrà una repercussi6 enorme. 1 és Que A Reus, l'entusiasme fou imponent, pentin g ué afecte la Se5Sie) — aquesta pos- les que comptarent. A mesura que ar- cap de la minoria ¿"Izquierda Repu- ció. hem dit al President del Censal/
sar
el
lloc
on
la
rabuda
fou
mis
apoteó
per a atropellar-nos hauran de fer catisibilitat es donara per descartada.
ribaren eren ovacionadas per la mul- blicana", senyor Barcia. Han guardat que aquesta es una qüestió exclusiva de/
-sica.Pertqunsiar EL QUE DIU EL SENYOR
re amb nosaltres tots a quells fills d'Estitud, especialment les de "Nosaltres gran reserva sobre el tractat.
Es impossible que us descrigui
Govern, i que en el seu dia el Parlament
Danya que arenen en la justicia 1 la Ili- eixelebrat va dir alguna inconveniencia,
ittoressiä
nue
aix6
va
produir
al cap So1s1", "Estar Català" i rabassaires.
espanyol votarla i estudiarla. A això
fet
que
li
va
valer
ésser
copiosament
SANTALÓ
EL DIRECTOR GENERAL
bertat i que s'adonen que combatent
del Govern. i les allusions que van
3'lla
d'ajustar estrictament la referir>
A
les
onze,
l'avinguda
sImada
omDE SEGURETAT
aquests ideals. pel que fa a Catalunya. apallissat.
da oficiosa que us donaran.
—La minoria catalana—va dir-nos el ier-se al senyor Cambó i ala seas plert de son' a sollo. Les banderas i
A Sant Vicenç hi va haver molt d'en- cap de la fracció parlamentaria de l'Es- amics q ue aquell mateix matí afir- ensenyes, a mesura que entraren a
AL PARLAMENT
els qui ho intenten procuren anorrearSegons impressions que hent nogal
tusiasme, i hi concorregueren nombroses querra—esté molt satisfeta de les adhc- maren g ue controlaven la dita na, l'estació, eran altra regada ovacionalos a la República.
Ha estat a la Cambra, a darrera ho- recollir d'alguna capa de minoria, han
L'acte solemne de dimarts ¡ els que representacions del Vsndrell. La frI3- sions rebudes deis elements autonomis- noria.
das.
ra, el director general de Seguretat, intervingut tots ells, i s'han mostrat unaseguiran no eón cap aventura. Són la teixa animad& banderas, discursos i tas i republicana El P artir socialistaEn aquesta hora arribaren les dele- el qual ha conferenciar Ilargament nimernent en qué era qüestió del Conora proclamació de la República. Que visques va regnar a Vilanova, Sitges i afegi—no solament ha reconegut el dret
ELS DIPUTATS BASCOS
rma/. El primer a intervenir ha estat et
gacions d'Actuació Valencianista, i amb el ministre de la Governació.
al baixador del passeig de Gracia.
ras segueixi gui nugui.
de Catalunya a legislar en materia de la
cap de la minoria socialista, senyor NoIRAZUSTA I MONZON
la basca, amb Ilurs banderas. El púterra, sinó l'esperit de jus t icia que inQUE PASSA A VALENCIA?
grín,
el qual ha dit que si es pretenia
blic
les
saludó
amb
una
ovació
que
Els diputats basaos Irazusta i Monforma la llei aprovada pel Parlament.
va durar una 'larga estona i amé visEl senyor Samper ha estat interro- entrar de ple en el fotos de la qüestió
ron ens demanaren que no els fés- ques
Enfron t d'aquesta posició hem vist sint parlar. Han ofert el seu ajut inentusiastas.
gar pela periodistas sobre la reunió ell es retiraria, parque no eslava autoaquest mati arnb sorpresa com la mi- condicional a Catalunya i res mes.
Els guardies de seguretat saludaren dels capa de minoria, i ha dit que era ritmat per la minoria, la qual /lauda dq
grada intelligencia de les dretes de MaElls en renten prou amb els aplau- militarment l'arribada de les banderas. per a tractar del conflicte plantejat a consultar.
drid no els ha permès trobar a la de- diments continuats i els visques a
Després ha parlar el senyor Maural.
Una mica mis tard de les onza el mi- Catalunya, i que no podia dir res mis
mostració realitzada pels representants Euscadi, que van poder oir a tots ne s'adona que arribara el cotxe que sense }tarar escoltar els caps de lea El senyor Prieto i altres diputara han
de Catalunya altra denominació que la e:s nobles de Catalunya.
conduia el President de la Generalitat, minories. Despré... de la reunió pot- dit que no hi havia altra solució que
El senyor Azaha ha fet unes ma- resoldre. s bé parque hi havia com- de maniobra política, concepte Ilancat
i esclati una ovació enorme que va du- ser pugui ésser Inés explicit. Els pe- la dimissiä fulminant del Govern per
niíestacions a un redactor de "La prensió del regim autoninnic i reso. en la sessió d'ahir amb indicible Hanrar !larga estona, el temps que va es- riodistas li han parlat dels rumore cir- procedir tant a la lleugera en un
Rambla". de Barcelona. Ha dit el se- lució per a solucionar els conflictes sarasa pel senyor Ventosa.
L'ACTITUD DELS POLITICS ser necessari parque el cotxe presiden- culara a la Cambra respecte a una problema de tanta importancia. El
güenti
lleialment.
cial poa ués travessar l'avinguda i el se- actitud determinada d'elements mili- senyor Sarnper — deien —no té altra
Ens adonem perfectament—prossegui
—No he compres mai com podia
MADRILENYS
El fet que els bornes de la Lliga
nyor COmpanys en pogués baixar i en- tars de la guarnició de Valencia, la solució que prendre el capell i marxar
posar-se en discusaló la competencia hagin recaptat per e ells la respon- —que aquesta dificultar de compreusiú
Pel q ue vam poder sentir pel tren trar a l'anciana de l'estació, Ultra els qual cosa hacia motivat la sortida de al Palau Nacional a dir al president
del Parlament de Catalunya per a le- sabilitat de la conducta del Govern és un vici de l'antic regim que els
impossibilita
adonar-se
de
l'altra
signi- expedicionari, l'actitud dels republi- aplaudiments, se sentien visques a Ca- Madrid cap a la capital llevantina de la República que ha iracassat to.
gislar sobre els contractas de coa- no ens aconsola de res. a Per que els
talment.
rto. Amb ;a Constitució j l'Estatut a ha escoltar el Govern? Lleugeresa? ficació de la nostra actitud, coincidint caos i sociaiistes espanyola és resolu- talunya, a la República, al President del general Núñez del Prado.
en
Les dones feien voleiar mocadors. MenEl senyor Samper ha dit que feia
absolut amb tot Catalunya.
mi, el dret de Cataluno a és inne- Frivolitat? Ignorancia de la realitat
dament al costar de Catalunya.
El senyor Gil Robles ha dit, reflec.
uns
moments
tes
pujaren
a
l'espatlla
deis
bornes
i
que
acabara
de
tenir
—Heu celebrat alguna nora entrevista
Els uns, com Azafia, sense reserves;
gable en aquest corn en tants altres del cas? ¿Mala voluntat contra l'Autint la seva actitud en la reunió, que
una
conferencia
telefónica
a:1lb
el
sel'ovacionaren
amb
entusiasme,
Els
faaspectes.
d'una manera absoluta. Els alces,
no hi hacia cap motiu per a discutir
tonomia? Res no fa rninvar la culpa a Madrid?—li preguntarem.
nals i els sostres dala autos que queda- nyor Sigfrid Blasco, el qual Ii havia al Parlament sobre el furia de l'asQuant al fons de la qüestió, res mis del Govern. I quan veig la República
—Des que airem abandonar el Par- cono Ma y ra i Martínez Barrio— es
etii ni convenient que el fet que el en aquestes mana i amb aquests rae- lament vam entendre que la nostra ges- deia —amb mis diplomacia. Cono si ren deturats al mig de la gentada, i els manifestar que no passava res, i
sumpte
que havia estat sotmes al Tri.
Parlament de Cataolnya danés una todas, ent cal apellar a totes les me- lid a Madrid quedara en suspens, pas- esperessin que de la propera crisi els banca de ferro de l'estació de Franca baria anunciar la seva ¡inmediata sor- bunal de Garanties, i per tant quedava
forma legal al problema del canon, re- res reserves d'optimisme per a no sant la qüestió a dependre de l'exclusi- en por pervenir el poder: i de la dis- eran atapeits de raims de persones. Els tida cap a Madrid, la qual cosa prora reduïda a executar la sentencia dic.
gulant-lo d'acord amb la sera pleni- deixar-me caure en la més profunda va competencia dels Governs de Bar- solució de Corta i convocatòria d'e- balcons eren plena de gent
lada,
era exclusivament fundé:
t al de dret civil.
leccions, nog ués deduir-se la formació
El senyor Companys arara en un cotdesesperança. Paró jo no diré res, celona i Madrid.
Govern.
Jo situo el conflicte en l'ordre po- ni fané res, inspirar per un sentiment
xe descobert.
A la pàgina 4:
del nou partir que anhelen.
—Es retiraran els socialistes de la
No és cosa de decidir—ha afegit—
litie general, que és on por mani- estèril.
En anar a baixar del cotxe, hi pujà
Cambra ?—preguntem.
festar-se. Si el Govern de la "Repúun grup, estrenyent-li les mans i doL'AJUNTAMENT HA si es problema social, juridic, etc., ni
Cal defensar l'Autonomia parque
—Els socialistas han expressat sense
LA MANIFESTACIÓ
de
dialogar amb el Parlament catali
blica" tenia dubtes sobre alguna art:nant visques entusiästics a Catalunya.
APROVAT LA TOTA- sobre
eles de la llei, podía resoldre'ls amb is justa i és legal i parque aquesta cap mena de reserva la seca adhesió a
si és seu o és nostre el probleDarrera
del
corza
del
President
n'hi
la nostra causa. I no cal que us comenla Generalitat tal COM esté previst. és la política de la República.
A BARCELONA
LITAT DEL DICTAMEN ma. Res d'aiscó. Es un plet fallat, i
anaven d'altres que conduien ele conseTots els republicana i socialistas ti el gest deis nacionalistas bascos—
El que e.„5 inconcebible és que el Goh¡ ha misa renací que executar la
Molt abans de les mire, que era llera. Tots ells foren ovacionats amb
D'ORDENACIO FINAN- no
vera s'hagi decidit a disparar a crema_ d'Espanya han d'anar a la una en acaba—, els quals han sentir Fultratge
sentencia, com he dit abans. Després,
l'hora anunciada per a l'arribada des entusiasme.
inferit a Catalunya com a propi.
ale ar contra l'Autonomia. Nosaltres, aquesta defensa.
CERA
quan
sigui hora, el Parlament aspaparlamentaris ,catalans, l'andana de
menee es discutia l'Estatut i després
Crac en la mera posició i en el meu
/vol ja el discutirà.
l'estació de França, la nau central i
(Continua a /a pag.
de , discutir-se, topärem segurament censen. No estar amb Catalunya en PARLA EL SENYOR TRABAL
Els monärquics s'han mostrat molt
art. problemas mes dificils que aquets aquests moments es fer traïció al ma—En aquest moment—ens va dir el
excitats; deien que aquest assumpte
“dubtes" del Gavera actual, i tot va teix esperit de la República.
doctor Trabal—tine encara els meus
havia d'ésser resolt astb teta energia
dubtes que els política de MacIrid hagin
pe) Govern. El senyor Goicoechea
compres la transcendencia del monacal
deia: Cal Bisar-se la manta al cap i
iniciat a Catalunya.
arricar-ho tot.
Puc assegurar -vo s—manifest—< 1ue diAquests diputats ¿cien que la somarta a les onze del =tí el cap del
lucido seria declarar l'estat de guerra
Govern no havia Ilegit encara la sena Catalunya i prendre les disposicions
sacos del Tribunal de Garanties, i fina
que calguin.
a les sis de la tarda,
els cap da
vanters de les dretes no es van creare
LA SITUACIÓ DEL GOVERN
que la nostra retirada fos un acord teDE MADRID ES INSOSTENIBLE
nida que anea a realitzar-se immediaramera.
Els diputats d'Esquerra deien que la
Però hi ha mes encara: Ningú no
situació del Govern era cada dia més
creia en la retirada deis bascos.
insostenible,
Es ara que comencen a adonar-se que
El conflicte actual acusa la imprel'actitud de Catalunya ray asteis caràcvisió i torpesa del Govern en tramitar
ters de veritable gravetat i que pesara
un assumpte d'una maniobra politica
fortament en ei futur de la República
de la Lliga p ortant-la a un Tribunal
espanyola.
en el q ual—afegien—tota maniobra
Ara be: Recordant que el, actuals dicontra el regim està descomptada
rigents de la política espanyola tenen la
perque la majoria dels representants
mateixa concepció per obra de la qual
són de dreta, i per tant calia esperar
ea va perdre l'imperi colonial, a mi perel resultat que ha tingut aquest assonalment qualsevol actitud, ädhue la
sumpte. La prora evident que el Gomis inversemblant. no eng semblaria ex.
vern no va arribar a preveure rotor.
tranrdinäria en as.
regut i Que. de mes a mis, no ya 4i.
Pot afirmar-se que la Ltiga, especialser la convicció de la iHegalitat de
ment amb la retirada des basca, ha
la Llei el que va motivar la presenexperimental un desprestigi enorme, ja
tació del recurs, esti en el fet que
que es mara de controlar les torees
els dip utats radicals van votar en connacionalistes tasques.
tra de la decisió del Govern al Tels
per acabar — den& cree
bunal de Garantías.
paz que passi molt de temes sense que
La Mira ho celebra
els socialistas abandonin el Parlam-ut
La ban dera basca entra al Palau de la O. neralltat
(Confinas:: a lo »Are 3. ed.

Els parlamentaris base«
emocionat de

El senyor Azaña en defensa dels

drets autonòmics de Catalunya

han rebut l'homenatge
la multitud

Hi ho rumors de crisi del Govern Somper
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LA PUGLIOITAT

pijous, 14 de juny de 1934

L'Assemblea de SindiLa vaga de contra- El dia d'ahir a Els conceptes de
cats de Turising. Ae
p es prés d'un petit debat és fefirat
la Generalitat Llengua i de Uno tren envesmestres
itataluittiet
En un pes a 10811 d'Igualada

Parlament de Catalunya

Ilei que modificava l'article 57 de la Llei

in projecte de

Municipal
Un llarg periode de prees i preguntes
.;

dos colarte de .et comenea la
sota la presidencia del senyo:
,asanoves.
A: banc y ermen hi ha els canse;:ers de Governació. senyor Dencis.
Finances. sencor Esteve.
Es escons les tribunes esta:1 a al:aus.
Ilecida i arro y ada l'acta de la
W•5: anterior.
Es senyors DENCAS i MESTRES fan canstar Ilur vot favorable
:a Llei de Contractes de Conreu.

PRECS I PREGUNTES
senyer BLASI demana al congiler de Treball que siguin reparades
aatediatament diverses carreteres senedáries de la comarca gironina en
quals es fa dificil el trinsit. pel
tea: motiu s'ocasiona perjudicis al
ornere i a :a inchistria de la comarca.
E: senyor RUIZ PONSETI frntu
al conseller de Treball so--inprec
tm :es interferéneies que es produeisea entre els Tribunals Industrials o
;Jaats Mixtos i els Tribunals ordinart. Cita el ea; d'un obrer tortosí que
aterposi una demanda per acomiainnent injustificat darum el Jurat
i er patró, veient que anava a
interposa una querella
davant el jutge d'instrucció, acon!pi: que no se sobreseies la quereIi, i el plet davant el Juras Mixt
cedat aturat fins que sigui resolta
:esmentada querella criminal. Denlati també Que sigui respectat el desins dominical a tots els Pob:es de
"ata:ttnya. cosa que no es fa rigoroument.
(Entren els consellers de Justicia
de Cultura.)
E: senyor ARMENDARES prepinta en quina situació es troben les
.earaitats procedents deis segells que
jand'acompanyar les demandes de
tvisió presentades davant les Juntes
Arbitráis. Demana que alguna part
sigui cedida als Ajuntament per les
e:ve:es que els representen el manan:raent d'aquelles Juntes.
Demana al conseller de Justicia que
inervingu: en les irregularitats admitatratives que ha realitzat un funcanari judicial del Municipi de Sant
Itre de RiudevitIles.
E: CONSELLER DE FINANCIA manifesta que la resolució del
ezer prec no depèn d'ell, sind del
Inartament de Justicia. Creu, perä,
no es pot donar part als Ajuntay ema. donada la unitat de l'impost
a:e representa el segell que ele de
O o sar a les demandes de revisió.
Ei CONSELLER DE JUSTICIA
mari:festa que els fiscals no depenen
Generalitat i per tant no pot
:eteraenir. Crea cate el ministeri fiscal
tusará algun dia a la jurisdicció de
:a Generalitat, que ara es troba desamparada.
Ei senyor TAULER manifesta que
1.5 Palana de Justicia tenen el mal
resturn de recloure conjuntament els
r:etinguts per delictes comuns, politcs i socials. D'aquesta manera s'eri!aria veure .dintre un mateix calabós
presos professionals del delicte i simples presos politice. Pregunta si hi
a possibilitats de construir celes
acudes per a cada mena de delinqients.
Es refereix també a la convenienda de donar tota mena de facilitats
is Jutjats municipals per a la celerar1l de
civils.
E: CONSELLER DE JUSTICIA
ora que les Juntes de Govern de
ekurl:encies podran escoltar faciliten la primera M'esta da No obstant,
:,l ee que en casos d'aglomeració será
tMessible fer aquella separació de

UNA MODIFICACIO DE LA
LLEI MUNICIPAL'
Es posa a discussiO un projecte de
hiel modificant Iart:cle 57 de la Llei
El senyor ARNAU, de la Comissio,
fa la presentaciä, i dona les raons
que 1 3 práctica ha incluir a modificar
aquel) article de la Llei MunieMal.
El senyor RUIZ PONSETI manifesta que la situarió anómala e .!ae
ala referit l'anterior orador és
sequacia dels detectes que te la bel
ele: zoma: catada pel Parament, la
!mal ion ieta ami, el convencintent
qi,c s'ojtini:r a la vi:täria t toa, el,
.ajun t amenta. Pena ara s'ad niel que
en aquella lloc s en no guanyaren els
partits governamentals no hi ha manera d'inter v en ir als Ajuntaments,
per aixO ara la modifiquen.
Els senyors ARNAU i RUIZ rectifiquen.
El senyor SLMO BOFARULL intervé. Creu que existeix una contradicció entre aquest acide i 6o.
Manifesta que la reducció de la xifra
d'electors que podran denlanar el referèndum significará 'imites vegades
una contradicció entre ells mateixos.
El senyor ARNAU manifesta que
es vol anar a la perfeeció de la hiel
per tant a la popularització deis assumptes municipals, car el roble podrá intervenir-hi amb molta mes facilitar.
El senyor SIMO BOFARULL proposa unes modificacions a l'article 6o
que són acceptades per la Comissió.
la qual retira el dictamen per tal de
redactar-se un de nau d'acord amb
les modificacions del senyor Simó.

.-isent a les facilitats que es do- r a celebrar matrimonis civils,
,-- ' a ta que en principi va repre'cc una manca de costem en es
fe7a ionari s . el qual va resolent-se a
te tara que va passart el temps, ras
tdlhd hi ha posat la mes bona vo-

antat.

E: vistos TAULER rectifica !trenE: senyor SIMO PAPARLILL deOtra al conseller de Trehall que farl
raaelir per igual a les ciutats cona
poblet la Ilei sobre el descans
flfdlnical a Catalunya.
D ernana al conseller fe Finanees
qu e atengui una instancia del rabie
de Panel on, per efecte del fred. han
mari tots els arbres fruiters en la
ella: instancia es demana la dispensa
de p agar la coas:lució territorial.
El CONSELLER DE FINANCES manifesta que no ha rebut cap
i nstancia. i si la rep, el Govern l'exaininarä degudarnent i amb el 1-M'axilas
interes,

El senyor ARNAU demana al c o nselle corresponent que sigui creat un
!r aen per a proporcionar ale AjuntaTiente i ngressos amb els quals rugain
tendre les despeses que ocasionen el
ame ionament de le , J untes
Arbitral'E l CONSELLER DE JUSTICIA
c ontesta explicant els fonaments
i'- g als de la clitesti6, i promet ocuparde l'assumpte pel que fa referencia
sru departament.
El senyor RALRET s'adherex al
Pre c sobre la perdua de collites
Dable de Planell i d'altres de la mate: U comarca tarragonina. i demana
lIc Siguin auxiliats per la Generalitat
au tiangant crèdits que es votin pel

r'e aartament d'Assistiticia Social.
El CONSELLER DE FINANCES manifesta que fui tot el que li
! icui possih:e per atendre aqueiles
deraandes, però — diu — la Generali1,,t no pot auxiliar el, particulars pe!
,r dua de milites. Unieament pot rereis danys causats en obres pú-

Ele representante dele fabricante I els deis contramestres es reuniren separadament a la Conselleria
del Tribal!

.abir al :naif. com cada dimecres, el senyor Companys va
traslladar - so a Llorel, per tal de
passar el metí amb la seva familia. A la tornada va rebre
iliverses vi g iles. entre elles les
dels senyors Casanoves ¡
A la tarda vis celebrar-se al
Parlament un peilt Co lasen . En
sorlir, el sonyor Companys va
dir ala periodisles que s'hncia
acordat que els Cansellers enessin a la nit a reluce els parlainentaris Maitu( que han aban&mal les Corts de la República.

Ahir al nrati Ce renniren a la
iIi-inselleria (le Treliall els representant s de la Federariii do
Fabrioants de Filats i Teixits i
Mis deis contramealres. Ele fabricants ho feren al despatx
GENERALITAT S'HAN
Conseller ¡ els contramestres en A LA
REBUT, ENTRE MOLTS ALtina altra dependencia.
SEGÜENTS TELETRES,
ELS
Senabla que els pairous dique_
GRAMES
ron al Conseller de Trebsill que
eOlalvPfl dispoeats a reunir-se

sempre que ell vulgui, separadament, però no amb els representenis deis contrainestres.
La reunió dels representants
patrons va durar fins a tutti

La cordial adhesió
del País Basc

tarda. El senyor Barrera no va
aconseguir que ols patrons os
delorroinessin a entrevistar-se
amb els delegals del -Rildium",
els quals s'esperavon en un dele
despatxos de la Gmsellee¡a.

EL TELEGRAMA
DELS PARLAMENT ARIS
BASCOS

VOTACIONS DEFINITIVES
DE DIJES LLEIS
En vo t ació ordinaria sän aprovades
deiinitivament la llei sobre :a rapad-tat jurídica de la dona i dels cònjuges i la Ilei sobre coordinació i controle sanitaris públics.
Seguidament és llegit un dictamen
de la Comissió de Governació. ¡ s'alxeca la Se5Siö a tres quarts de runa

Activitats de la Lliga
Comarcal de CitAnya
Noves entitats adherides. — Darrerament han entras a lOntlar part de
la Lliga Comarcal de Catalunya les
entitats següents: Casal d'Olor i la
Garrotxa, Centre de la Comarca
d'Igualada i Casal de la Cerdanya.
El dia 21 d'aquest mes tindrà lloc
l'assemblea de constitució del Casal
del Bergadá. el qual será tumbé controlas per :a federaeió.
Consell Central. — Després de hiegr es dels de ..egats de noves entitats
¡ de proveits alguns cauces vacants.
el Consell Central de la Lliga Comarcal queda constituís de la següent
manera:
President. Francesc Granadell; ricepresident, Eduard Bassols; secretari.
Francesc Perramon: vocals, M. Poal
Aregall, Josep Vilaplana. Ramon
Riera, Josep Turon. Joaquim Raen&
Emili Sans, Josep M. Donas, Ferran
Cruanyes Josep Campa. Telesfor
Medan, Ramon Fans. Ramon Roca
1 Sastre, Felip Fontova, Juli Monroset. Josep M. Capdevila, Emili Llores, Joan Dalmases, Josep Alas i
Francesc Estere.
Projecte de divisió comarcal. — El
Cansen de Govern de la 1-liga Comarcal de Catalunya, am'o el concure del Comité Assessor. está' portant a cap mis treballs que es troben
molt avanç ats . per a formular un projecte de divisió i organització interna
de Catalunya. inspiras en una orientacie cornarcalista. Oportunarnent sera lliurat ais poders públics de Catalunya, el projecte esmentat, perque
en la hiel complementaria que haurá
de resoldre aquesta important questA siguin respectades les aspiracions
de les comarque; i el criteri autonäinic que l'Estatut reconeix als orgaMames intermedis entre la Generantat i els Municipis.
Conferencia de Francesc Pujols. —
El dijous passat tingue lloc, a la sala
d'actes de l'entitat, una conferencia
de Francesc Pujols, sobre "L esquiar.
terament de Catalunya". La Lliga
Comarcal ta s'ha definit d'una manera pública i concreta sobre la Miestie trac:ada pel conferenciant, ocre
ha volgut que la tribuna de rentitat
estigués oberta a lotes les opinions
sense cap criteri preconcebut de coincidencia. Aixf ho feo constar el tire.
sident de l'entitat en fer la presentaci6 de l'orador, el qual establi unes
conclusions que, bo i aceeptant la des.
aparició de les "prarincies". foren
una reivindicari ó daquestes, per tal
com en pa s sar a dependre de la Cieneralitat. segons el conferenciant. l'esqaarterament se cicatritza automática:nena
Exposic i ó de paisatges d'Olot.
Aquesta notable Exposició. que Es
„na bella sitesi de lescola elotina.
ha estat visitada pels consellers de la
Generali t at Ventura Gassol i . Josep
Den e as als guata acompanyava el secretari de la Presidencia Joan Alaverlra. Foren rehusa pel president
la Federa ció Comarcal, Francesc Gla.
nadeti i pela cimienta del Conaell
Central Eduard Bassols, Josep Vilaplana i Emil! Llores. El visitants sin.
queren paraules de franc elogi per
l'Exposic iä , i el conseller de Cultura
declara que acial será un fet la creada d'una escola oficial de p.ntura
la ciutat crOlot.

Un que li peguen
i es revenja
Ahir al mati, al carrer de la ProclarnaciO, de la Barcelonesa. losen
Pomarés es va barallar arnb Pere
Vilavella. Aqueas va pegar un cap a:
caz, arnla una cadira a Pomares, el
q ua: se i n va anar cap a casa. Pel
cansí devia pensar-s'hi i, probablement va acordar venjar-se.
En ésser a casa seva va agafar un
ganivet i va anar a trobar Vilavella
i el a-a agredir a ell i per torna a
una germana sera, i els va causar
diverses ferides. L'agressor ya esscr
detingut i tancat des:mes als calabassos del Jutjat.

El fet de lo Banca
Arnús
Deciaració d'un periodista
Davant del jutjat número tretze, qua
es el que instrueix el sumari arran
de la rnort de l'ordenança Valemi
Blanch, ocorre g uda a la Banca ArMis, el dia primer d'abril, va declarar
ahir el redactor del "Full Oficial".
senyor Estere.
La declaració va ésser extensa. El
senyor Esteve va explicar tot el que
havia vist.
Va dir que quan e, van sentir els
trets ell es trobava prop de la Banca
i va mirar per unta de les iinestres
del carrer de Rivadeneyra. i no va
retire Mitren a la sala d'operacions.
Després, quan va entrar dins, va trobar molt estrany trabar el cadáver
de Valenti Blanch a la dita sala
justament al mateix loe on ell hacia
mirat a través de la finestra.
Es va referir aixi rnateix als crits
d'auxiii que es ran sentir al terral.
p roferits per una dona. Aquests crits
e:s van sentir l'oficial de guärdics
d'assalt i uns guärdies els quals val
n'ajar als Pisos per tal de saber qui
era la persona que els hacia Ilarmat
no ha van aconseguir.
Va donar les actives d'un funcionar:
de policia Que estaca prop seu en
ocórrer el fet.
—.11111.114.411.

LES JUNTES GENERALS
DEL C. A. D. C. I.
Seals prega la publicació de la
seglient nota:
"A teta eis socio del C. A. D.
O. 1. — La junta general de la
Seceió d'Euilseiú ¡ Itistruceiú que
se celebra aquest vespre, a los
n ieu, no Cal dir, sobroli A en els

hie pueblo catalán por sus órganos
oficiales, minoria nacionalista vasca
acaba abandonar funciones parlamentarias Cortes espat'elas. — Visca Catalunya. — Careaga, secretario."

LA SOLIDARITAT DELS TREBALLADORS BASCOS
"Solidaritat treballadors bases coralment i de faisó unánime sassocia
poble catalá bescantat vanament el
sm legitim dret de legislar-se pel centransite absorhent, el qual pretin ressuscitar procediments monarquitzants
adreçats a l'opressió dele robles. —
Ormaeteca, president."
LA D'UN PATRIOTA BASC
També el conseller d'Econornia. senyor Comorera, ha rehut el següent
teleionema:
"Endose carifoso saludo desde cárcel Larrinaga, donde enemigo común
me encerró por profesar y difundir
derechos Nación Vania regirse libremente. Visca Catalunya Llturel 1Gora.
Euzkadi Azcatutal — Jesús Zahala."

PAIS VALENCIA
L'Esquerra Repub:icana País Valencia comarques Castelló fa primia
indignació sent Catalunya pel greuge
que els Governs reaccionaris de Madrid vénen d'inferir-li. — President,
Gaietá Huguet.
L'ADHESIÓ DELS RADICALSSOCIALISTES ESPANYOLS
"Partido Radical-Socialista fusionado se honra expresando su solidaridad con Esquerra y su simpatia a
Cataltri a en estos momentos criticos.
Por los Comités Nacionales: Cordón,
Botella, e Orteea, Valera, Es.
selles, Guisasola."

LLUIS BELLO
A la Generalitat es va rebre també
la segtient adhesió de Lluis Bello:
"Mi felicitación 1 -11;s5 profunda y
entusiasta por su actitud y su discurso. Asi se lleva la voz de Catalui a.
Por atenciones de absoluta precisien
no puedo salir hoy para llegar a Barcelona con los compai.eros de Esquerra. Bien saben estoy con ustedes.
Los beilMs Me daran seguramente
nueva ocasión de demostrarlo.—Luis
Bello."
Aquest impediment al qual fa referencia Lluís Bello i que ens ha privas
momentàniament de la seca contra.nyia és la malaltia del sen hl!. Per
aquest motiu ahir Llarene Bello, germi de Lluís, aná a la Generalitat
excusar-lo.

ALTRES ADHESIONS

Tambd s'Itatt rebut telegrames i teleionernes de: Esquerra Republicana
de Valencia; Tort i Sargs, des de
Cartagena; Esquerra Republicana de
Navarra: Manuel Biedma, per milers
moments pels quals passa la d'atiliats a la Unió Sindical de la
riostra enlitat, que 6s tala impor- 'l'erra, des de MUrcia; Partit i Societan com la que mas ho silsut tat Esquerra Republicana de Villarreal; Maria Loeiza, des de La Com
d'entre les juntes que sliati
a; ci iVrutat valencia Juli Just; Es--1
lelataLj le, que manquen celeRepublicana de Nativa; AzIor,
brar encara. Per tant, us reco- guerra
aragonés resident a Bilbao; Felip
mal" a tots que per tal de fer Mestre, des de Vitinia; Partit Raditrininfar l'autentic esperit del cal-Socialista de Castelló de la Plana.

al. A. D. C. I. en tots els aspeetes
patriütic, social i cul tural, que
són els que han fet plausible la
llarga existencia 1 el bon crèdit
de les nostres Escoles Mercantils
(:atalanes , voteu avui la següent
Candidatura de la 840016 P. d'Educael6

1

Inetruseió:

Presideni, Josep Artigues i
Amat.

Secretari, Angel Xara() 1 Ferran.
Vocal directiu, Leopold Jordana i Cendra.
Vocal, Josep Cases 1 Parea.
Angel Bernalte i bien Josep Giiell 1 Tarragona. —
.loan Berra 1 Durban. — Enric
Cubas i Oliver. — Frances° X.
Casals — Joan Rigol i
Font. — Rafel Pone i Ferrero'.
—Antoni Vidal I VIcene.—Miquel
Agulló 1 Cases. — Segueixen les
sugnatures."

LA UNIÓ GENERAL DE TREBALLADORS DAVANT LA SIT1JACIÓ POLITICA I SOCIAL
Reunit el ple del secretariat de la
Unió General de Treballadors a Catalunya, a fi d'examinar la situació
política i social plantejada a la regio,
deslacéi s de ratificar-se en els concepte i afirmacions continguts en la nota
del dia 11 d'aquest mes que som, signada conjuntament per aquest secretariat. la Federaci6 Catalana del Partit Socialista Obrer i la de Joventuts
Socialistes, acorda:
Proclamar la justicia de les reivindicacions "rabassaires", fase del proces revolucionari espanyol, 1 davant
les contingències, ficilment previsibles, que hauran de presentar-se, exhorta el roble de Catalunya a seguir
pel canal emprés fins a assolir l'esasbiiment de les ceses pròpies llibertats de classe.
Barcelona, a les dues de la matinada del dia tretze de juny de mil
notheents trenta-quatre.

.CENTRE AUTONOMISTA DE DEPENDENTS
DEL COMERÇ I DE LA INDUSTRIA
Avul, dlJous, a les deu de la vetlla: JUNTA GENERAL
ORDINARIA de la Seoc16 P. d'Educa o ló 1 Instru2ció
Dissabte, die 18 de Juny, a los deu de la «dila:
JUNTA GENERAL ORDINARIA
de la Secció P. d'Oreara:soló 1 Treball
A ambdues Juntes general, tener EL DRET I EL DEURE
DA8318T1R-141 701 3 EL8 30018 DEL O. A. D. O. I.

teix un auto

Pàtria
Ilem rebut el comunico' .troiient. que
oust:
meb molt
"Senyor rompen Ratira.

Honorable Mestre i amic:
Fit' plan de manifestar-vos la nostra

adlicsiú al manifest signat per vós i Per
altres eminents escrirt nrs eatelans sobre
Dearicrions en els e p ricertes de 14,014
i de potrio, i aprofitar aquesta avinentesa per a reiterar en ncm propi i dels
mallorquins que wat /a n o saltres senten.

1 dos ferits
A Igualada, I al paz rs nivell

Un mort

que existen a la Carre t era d'aquosta a Capellades, entre 3Is
pobles de Vilall o Vil 1ff Caaruil I
Pobla de Glarnmunt, prop del
pont anomenat La Boixere , un
Iren ascendent de cärrega dels

Forracarrils Catalans atropella

un aulombbil do turisme en el
que són en 'tambre majar cada dia. la
senyora, una
nostra explícita declaració de estala- anal viattaven una
rann i el arder, i resulta, la noia,
nitat.
Pis altres dos ociipants,
Subscrivim. sense mudar-hi ni una
lletra. la definici6 de Miguel de Una- bu ril s.
el
gran
penaador
esranyol:
Muno.
Les cadenes del pas a niveli
estaven posados, per6 no l'oren
Lt srmiv'e de mi estirilii en mi lengua, vistes per existir en aquell llost
y mi patrio, el (al,. (Pude resuene.
una corba molt pronunciada.
Alai hn va entendre i sentir en l'alba L'auto fou arrossegat un bon
de la nostra Renaixenca aquell 'atarla 'ros per la maquina, querlant a un
Agulló que en loa el mis ardorós após- dels costats de la via completatol, i d'ell. de Pone i Gallarza. de Mi- ment destroeat. El vehicle perguel dels Sants Oliver, de Jean Alcover. Ins-as el númern 1988 de la made Miguel Costa i d tots els qui amb Irtrula do Navarra, i anava 011
un amor mes espiritual han estimat la direcció n Barcelona.
terra mallorquina, hm heretat aoves,
A conseqüenria del tragic acsentiment de patria.
Es obvi que. ni lineinsticament ni es- eident resulta marta la nota Pipiritualment, com en altres termes re- lar Garcia Largo, i ferits el xomarquen vosaltres mateixos. aquesta co- fer germä de la nota, Josep Garmunió en una gran Catalunya ideal no cía Largo. i la senyora Josefa
representa en nosaltres ca p voluntat din- Gimeno Gallego. tals fills de Cafeudar-nos a la regid, que porta aquest
(Saragossa).
nom en un sentit restricte com a nu- riflena
Els ferits foren assistits pel
cli nacional originari de totes les gents
doctor Cantó, metge de Capellade la nostra sang.
Units a aquesta Catalunya dels avis des, 1 mes tard finen trasliadats

per vincles politics o per l'izaras pura- al Dispensari Medie Municipal
ment espirituals — q ue aixa solament la d'Igualada, 1 van ésser curats de
voluntat unánime dels mallorquins pot primera intenció pelo metges sedecidir-ho creiem nue aquesta unió nyors Llambés 1 Morera.
ha de realgar mes he que desvirtuar
Et Juliat es presentä al Roe de
la personalitat de Mallorca.
I lora de les frenteres que assenyala l'aecielent, acompanyat d'altres
la nostra mateixa lengua, entre els po- autoritats, per tal d'instruir les
bles germans o y e estimem amb lleial primeres diligencies.
afecte, v o lem dir cem tenim prop del
cor aquesta Occitania del reialme nirenene somniat pel noeta, en una ciutat
de la cual naixia el nostre Re¡ En Jume i que guarda en terres de Prorenca
les cendres i la glória de Mistral.
Barcelona. Z2 ile maig del IONirrite/ Filrter.a. .4)ttim; iL Sbert, Miguel Ferrà. L'arene

Enterrament del pintor
Enric Pascual
Montoriol

Convocada per la Federació de Turisme de Catalunya i Baleare, tindrä lloc
e ls di es t5 i 16 l'Assemblea dels Sindica!, de Turr‘anc de Catalunya, a la qual
participaran mis daaranta entitats, entre les quals es destaquen la Societat
d'Atracció de Foraaters de Barcelona,
.Atracció de Forastera de Sisees, Foment del Turisme del Pireneu Catalä
i Sindicats de Tarragona, Monistrol,
Puigrerdä, Ripoll, Camprodon, Seu
d'Urgell, Tàrrega i Manresa.
El pregrama dels acres a realitar
i a de l'Assemblea és el seami) mot v
guent
Diveudres, a les onze del mati a Sessia de constitució, sota la Presalincia
del conseiler d'Economia i Agricultura.
A la una, visita a l'honarable Presideat
de la Generalitat i a l'Excm. alcalde de
la cintas. A les sis de la tarda, visita
(Metal al Sa l:, del luristne de la Fin,
de Barcelona. i. les set, conferencia pea
senyor Ferian Cuita, president del Patronas ate Turitme de Catalunya. al Saló ele reelleeeloe,1 de la Fira de Barce!ona. A les deu de la nit, reunió per
a l'estudi de les entiendes.
Dissabte, dia ró, a des quarts d'onzt
matí Sentid de clausura i lectura
de cenelusions A les dues de la tarda,
hanquet presidir per les autoritats. i 3
les sis, visita oficial a l'Atracció de F &
rattere i a l'Oficina de Turisme de
Catalunya.
A l'organització dels estrentats actea
presten la seva cooperació la Generalitat, l'Ajuntantent. l'Oficina de Turis.
me de Catalunya. el Comitè del anema.
el Patronas del Turisme de Catalunya,
la Societat d'Atracció de Forasters, As.
sociaci6 d'Hetelers 1 Similars de Ce.
talunya, Cambra de l'Autoämnibus. Fe¿creció d'Agincies de Viatge d'Ea».
nya i Autos Montserrat.

Els Sen-eis de Veterinärig
Municipal
Reli.eii: dels serveis realitzat
durant el mes de maig darrera
A les estacions 1 fielats foren
clecomissats per no reunir les
desudes cotidicions per al conal
sum públic: 12 oaps de bestias}
vacuas; 3 de llenes i 495
ram i conills.

Riber. Icen, .1fascarJ. loan Estelrich.
A l'Escorxador foren decomise
Anfoni Salva. loan Ponc. I. Sara*.
sals: Vaques. 27; vedettes, St
Manes . Irre .1[00i/itero Guillen, Colom.
Fa pocs dies, a bord del "Cristóbal moltons. 1; ovelles. 17; xais, 28;
Scms, Initisi E. Ref. .4nloni
1": ,.
Colón" van arribar a la nostra cintas cabres. 8; cabrits. 12; porcs. 121
Peac pere.. Servio,- Ga/mis,
les despulles del que en vida bou
Fneter,n, E. Dardcr,"
solipedes, 4. Al Mercat de Bes..
tre pintor catalá Enric Pasqual Mon- liar: vaeum, capri, 11 1 111.
toriol, mort a Nova York el passat p er. 3. Com a decomissos par-

Cinquanta anys de vida
intellectual

abril.
Avui. dijous, a les quatre. sidra Iloz
l'enterrament, que sortirà del seu antic
estudi del passeig del Born Vell,

Homenatge a Jaume Troballa d'armes
Macó i Torrents
a Tarragona
Coincidint arnb el centenari de la
Renaixença Catalana sescauen enguany els 5 0 anys de la primera puliiicaciií del Sr. Jaurne Maqi5 i Torrents, Fi:lustre fundador de I-Avenc",
Membre de l'Institut.
La noble figura del senyor Maçó i
Torrents ha estat darrerament objecte
de l'atenciO més admirativa ami) atotia de la publicació d'un gros primer
volum, dedicas a la Poesia, de la sera
obra "Repertori de la Literatura catalana antiga". i també amb inotiu de
la seta elevació al gran de Doctor
Honoris Causa de la Universitat Autónoma de Barcelona. Catalunya is
demora al Senyor Maeä i Torrents
d'un eafore constant i autenticament
abnegat, realitzat al Ilarg de so anys,
a favor de les lletres catalanes.
Un grup damics del senyor Macó
i Torrents ha pres la iniciativa de
retre un hotnenatge a aquest representara ilustre de la nostra Rena:amiga. La iniciativa dels senyors: Ra_
mon d'Alós, Francesc Cambó, Joan
F.stelrieh Manuel de Montoliu, Raid Patxot
' i Eduard Nicol (secretari)
consisteix en la publicació, en edici6
de luxe, limitada estrictament a so
exemplars, sobre paper de ti!, a gran
formas i amb bolsos de Josep
d'unes breit membries titulades "Re.
corda de la nieva vida literäria" escrises expressament Per al cas, en les
quals el senyor Macó fa reviure personatges interessantissims i necia,
de la seca intensa vida literaria.
L'edició, tenint el carácter d'hornenatge, no s i lla fixat un preu Unic
d'adquisició, i s'estableix mames coni
a quota mínima la quantitat de so pes.
1..a secretaria de la Comissió
está instalada a la Via Laietana,
seté, segona.

Tarragona, 13. — Aquest migdia haì policia ha detingut el senyer Llufa de Muller. Segons
sentida, la detenció obeeix a que
el dit seityor, amb rnotiu de la
reorganització del Sometent, es
va donar de baixa d'aquest sense
complir el que disposa el Reglamesa, en el que es refereix al

Iliul.ament de les armes. En asser preguntal manifestä que les
baria llançat a mar.
Aquest migdia la noticia ha
practicat un escorcoll al seu daprocedint Ilavors a la alta
detencia del senyor Muller ¡ lila
conduit a la Comissaria.
A les vuit dol vespro , havent
eSaat trobadeS les arteeS sitie
pobtse ta ei aenyor Muller a casa

d'un eriat seu, ¡ en ésser Hit:e:idea' a la policia, el dit senyor hit
estat posat arm llibertat. — C.

cials es registraren ela segiienta:
140 tetas vacum; 215 Ilanert
504 de porquí; 94.964 quilos
d'espurgalls i despulles; un cap
de hesitar vacuna i 5 pules ídem.Als Mercats públics de Proveíments forera decomissats: 24 quilos de carns väries; 22.111 quilos de peix; 226 de despulles)
21.957 quilos de fruites i verdures; 1.223 aus i 10 avirams.
Control de bicis. — Al Mercat
Central de Llets fosen recollides
per a la seva al/alisa 130 mostres, de les gneis resultaren
antireglamentaries 47; (aren decomissats 36 gerros buits i 261:1
litres de Ilet.
A les lleteries foren recollia
des per a la seva anàlisi 580 mestres i en resultaren antireglaa
atentarles 150.
Als distrietes foren recollidess
per a la seva analisi 82 /postre,
de sus: de Ilegunis; 17 d'embaa
tus i 14 de mantesa; resultaren
antireglamentaries 23 de suc de
llegums i 2 d'embotits.
Registre nosagrafie: Acusa lea
següents baixes: .90 eavallst
3 ases; 7 A de bestiar vaeum;
18 de eapri; 386 de l'estor ¡ 65 di
parcial.

iM11.11,1011.1n11a..

74.1.1
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Lladres de taxis
que tenen paraula
Ahir a la matinada. a la parada de servei situada al marres
ile Ira Carts C. atalanes, tanto_
nada al d'Urgeft, al xafer Francesa Requena Pere-z. Ii llagaren
el taxi %los deseoneguls. En arribar al earrer de Morales, l'ameiiaeareti amb pistrdes. el feren
tensar del cotsce 1 se n'apoderareis. per Mi que II abonaren les
dues pesseles quo maroava el
taxi.
LI dtgueren que al eap d'una

hora trabarla el

Colaft tal entrei

Badal. Efoctivametil, al eap
luna hora l'anta fou trobat
abandollat a Vesmentat earrer.
EI cehiele porta el núm. 30804.
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La película origina muchas
de las enfermedades dentales
ut es la pelicula que roba
Q nuestros dientes? Una capa
• iscosa y pegajosa que amarillea
los dientes.
Si, pero esto no es todo! Contien • Rennenea que producen Acido
lictico: este acido disuelve el esmalte de Ins Mentes lo mismo
que otros acidos agujerean la
madera o el paño.
Para combatin la película usa
Pepsodent. El nuevo material de

pulimento contenido en el Pepscient es uno de los iecientea
descubrimientos mas importantes. Elimina por completo la película y es dos veces mas blando
que los materiale, de pulir:neme
utilizados en general.

Pepsodenf
La Pasta Dentífrica Especial
que elimina la Película

:/lalj
aatif.88
fs,b6
sasew. pet270
grO, actoti. 45,0
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rINFORMACIOD'ESPANYA
El Consell de Ministres d'ahir

Davant del conflicto
Hi hagué diversi tat de criteris en amb Catalunya el
el conflicte creat pel Govern en la Govern de Madrid
s'apressa a valer
qüestió de Catalunya
resoldre la vaga de
Madrid, 13. — Des de les deu de: BREUS MANIFESTACIONS DEL
mati fine a les dues de la tarda ha
SR. SAMPER
TreballadorsdelCamp
durat el Consell de Ministres que sha
En arribar agusesta tarda a la Camcelebras a la Presidencia del Consell.
La nota oficiosa de la reunió, facilitada pel ministre de Treball i el president del Coneell, diu aixi:
"El Govern ha examinas el debas
prornogut ahir al Congrés amb nto.
tal de la rescaució del Tribunal de
Garanties contra la Llei de Conreus
de Catalunya. El Consell ha moscas
la sera satisfacció pel discurs aroman.
dar pel sea President i la seva identificació amb el criteri que sostingué.
Airar' //enteja ha acordar posar en
practica diverses neceares en relaci6
amb aqueas assumpte, i ha donas un
ved de confiança al President per a
¿ruar efectivitat als acords e n mo

Consell ha estar
preguntar pels periodistes respecte a les
mesures que en relació a Catalunya es

bra , el presiden del

fa referencia a la nota oficiosa del
Consell celebrat avui. El sensor Sana
per ha contestat que respecte a Catalunya s'imposen dues coses: la llei i la
prudencia. Ha afegit que en el Consell han tractat sobre coses de Catalunya durant mitja hora i que les mesa
res referente a la regló autónoma s'aniran desenrotilant en la forma que sigui precio.
—Són mesures conciliatòries?
—No em fea mesures concretes—ha
contestas el senyor SamPer:
-mentoprú. la 'lea
Després de celebrar un ample can—La prudencia, sera l'aplicació de la
sa dampressions sobre qUestions pfa• llei?
litigues d'actualitat i d'acordar dirigir
—Per a aixO sentare hi ha tetnps.
un missatge de condolerse& al Govern
—Quan es tancarà el Parlament?
?noria del recent trastorn sismic, que
—Es tancara el 29 del corrent o el 6
de la República d'El Salvador, que del MCS entrara.
tanteo victimes ha causar. salan despatxat. entre altres, ela següents as- LA SOLUCIÓ
HA DE VENIR..
sumases:
DE ROMA
Treball, — El ministre ha donar
compre de l' estat en que es troba el
Un deis mirastres que els periodisacaillare de i s metallargice, i ha mani- tes lean interrogas sobre els acorde del
estat al Govern que. havent presen- Consell i l'actitud que el Govern adaptat la classe patronal reman centra taria en el greu confiaste de Catalunya,
facord del Jurar Mixt, Sha disposat ha manifestar que, al seu judici persoque el die recurs sigui satines a l'in- nal, i no can., a ministre, Creia 4uf el
forme previ que imposa la hei perque problema eslava intimarnent /ligas
amb
pugui reeoldre's, donada la scva ex- les negariacians
que s'estan trarnitant a
cepcional importancia amb la mejor Roma pel senyor
Pita
Romero.
i,
celeritat póssible dintre el te'-mim mi- tant s que no s'ha de pensar en per
passiran que aquella determi ea.
El ministre ha comunicas al Go- hilitats d'una crisi ministerial tense coneixer-se
abans
el
resultar
d'aquelles
vern que per tal de complinientar
l'honorós encare-ea que aquest li va negaciacions.
conaar, es proposa sortir aquesta nit
cap a Ginebra. a Fobjecte d'assistir, SALAZAR ALONSO RESERVAT
Fesidint la delegació espanyola, a la
Interrogat e! senyor Salazar Alonso
XVIII Conferencia Internacional del sobre les mesures adoptades en el CienTreball.
seil, ha respost que donar ccmpte d g
El Consell ha acordar que durant
-questacorpnixlusvmet
rabeancia de: ministre de Treball s'en_ President. Els periodistes li han dit
carregui del despatx del dit minis- que el senvor Samper no hacia dit rea.
teri el senyor Iranzo, ministre d'In- i el ministre de la Governació ha resdastria i Comerç.
post /lavare:
—Donas si no ha dit res és que no hi
ES REUNEIXEN EL CAP DEL -Jaura res.
GOVERN, EL PRESIDENT DEL
SUPREM I EL FISCAL DE LA
AMPL/ACIC) DEL CONSELL
REPÚBLICA
Acabat el Consell de ministres el aiSembla que en /a reunió ministerial
ha hagut distints criteris sabre la
!mear Samper, el president del Suprem
.
¿'enfocar el Govern el teles 'ea,i ei fiscal general de la República a'hae manera
reunit durant mitja tiara. La reurnn tala. .Algun ministre ha indicat la convenienaia
de cercar una enlució satise tenia per objete sentir els asseasoraments dambdues autoritats judicials sn- factòria, indicant que podria considea bre extrems relacionats amb el arable- rar-se can, una nava llei l'a p rov ada ahir
1 rea catala, que el Govern vol abordar pel Parlament Catala s melaras que és
r!'eritica amb l'apandix de la retroartier pie.
A la sortida de la reunió un nadie- uitat a llei anterior. Ale ò no ha satisa ter de l'Ag è ncia Cosmos s'ha entrevis- fet el Caneen.
Saha acordar que el fiscal de la Retar amb el president del Consell i li ha
t aregunttat sobre les mesures referente etíblica trarneti una circular als fiscals
Catalunya, perquè aluests no donin
a Catalunya.
El cap del Govern ha contestat que ner presentare ele escrita demanant la
eeviefó
contractes d'arrendamente
aquestes es coneixerien graanadament.
El problema—ha afegit— té solució. Jo rústics. d'acaerl amb la hei de Cona& optimista. El moment no sé quia reus. S'han adoptar tumbe a:tres mesupot ¿caer; per ò hi haurà solució. El res d'indole parlamentaria.
Examinada la situada política. s'ha
Gavern segutix feries en la sera posada apreciat
arnh daredat que es tracta d'una apartant-se dels termes legals.
maniobra nrcaluida per elements d'esHorn li ha preguntas si era cera corte na
en collaboració amb . el eenyar
es deia, que un ministre de la Repa- auerra
La maniobra tendeix a dissolb:ica havia d'anar a Catalunya per sua- afaura.
el president del Con- are les Corta
vtzar
asprors.
1
Io seS1 de ministres ha eludís una cantes- S'ha considerar la retirada de l'Eslucera com a qüestia que afecta direcos, sació categórica sobre el Particular.
tament el Parlament, i per aix6 s'ha
/3.L QUE DIU EL SR. CANTOS Í acordat la reuma amb els caps de minoria per a teaztar sobre el particular.
El ministre de Justicia s senyor Ca
S'ha acordat que sigui respectat en
t-a preguntat pels peric,distes respecte la seva totalitat el fall emes pel Trio j es mesures que s obre Catalunya es bunal de Garantice.
S'ha considerat igualrnent que, per be
fa relació en una nota del Consell de
ranistres, ha dit que havia ordena! al 'me acceptant e! fet d'Ah- ai Parlament
fiíral general de la República. 9 e va Català, la hiel aprovada, en éster la
la regada ordeni als fiscals mur' 3s tnateixa, seria susceptible de partar-la
i es novarnent al Tribunal de Garanties,
de Casal/J/1A que els recursos
de
El ministre el'Indústria ha quedas fapresentin contra la hei de Cca
Cata:meya es considerin COM: atas cultar per posar-se en contacte ama' els
ras . i que per tant re substar. a da- flequers industria: s madrilenys per a
eard amb el fall del Tribunal de Ga- evitar que se suprimeixi o encareixi el
ya aroinenat de familia.
raenes.
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EL GUST

DELS SEGLES
200 anys d'experiència i una
fórmula moderncu Primor. Tradicional i original. Untuositat
suprema. Nova sabor. Es un
tònic deliciós per al desdejuni

Una nova
sabor

per a les cinc de la farda.

xoçolie
Irm
e o"
rea.,195 lems

PRIMCgt
Altr•S ClOsi•S.

Xocoloto omb llet, N. P. U.
Cumbre, manó, ~Wat.
A lo pedro.

Les Corta de la República

L'actitud del Govern de Ha quedat aprovat el dieMadrid davant de Catalun ya tarnen sobre la radiodifusió
(Ve de la primera pagino)

A LA SORTIDA DE LA REUNIÓ
En sortir de la reunió celebrada
pel president ainh els ca p s de les mi.
m'efes, els periodistes han preguntat
a un representant de la Lliga la seva
sobre el resultar de la reunió.
I cerca una solució que opinió
—Quan es reuneixin els capa de
minoria —ha replicar —i acordin consatisfaci els socialistes testar que és un pleit de Govern, la
situació d'ageest no és gens airosa.
Madrid. 13. — Sembla que el Govern
També han preguntat els periodisestá diaposat a reprendre les negocia- tes al senyor Goicoechea, i aquest ha
cions per tal d'arribar a una fórmula cantestat:
que solucioni la vaga de campercas. A Sa—Males impressions.
lamanca han celebras una entrevista el
EL PROBLEMA L'HA DE
ministre d'Instrucció Pública senyor ViRESOLDRE EL GOVERN
Ilalobas i el diputat socialista senyor AnEl cap del Govern, en sortir del
dreu Manso. Com a conseaüancia de la
de Ministres, ha estat voltet
dita entrevista es fan gestione a Madrid despatx
un grup de diputats i periodietes,
amb la intervenció del ministre de Tre- per
davant els quals ha dit:
hall. Harte creu que hi llama una solució
—Laccerd dele capa de minoria, ami
que satisfaci els socialistes.
corle el desenrotllament de la reunió
m'ha sensblat mear U. L'acord ala
REUNIÓ AL MINISTERI
pres ami) ple assentirnent de tots. J o
D'AGRICULTURA
volia donar la impressió que el Gotota ternpAl ministeri d'Agricultura una comis- vern no esteva absent de'olua,
denles,
de conciliació, i
sie de la Federació Nacional de Treba- satival'opinió
dels cape de grup parlladors de la Terra. accmpanyada rel saber
sala
pres
quasi
L'acord
ministre socialista senyor afame. cha lamentaraentenent els reunits qua
reunir amh el acorar Iranzo, el qual unánime,
problema havia de resoldre'l
exerceix interinament la cartera de Tres- aqueas
Govern com una funda prapia
hall. Tumbé ha assistit a la reunió al el A mi naba semblat bé aquesta ta c seto-lar Cita del Rio.
na perque es tracta d'un acord molt
El, representants obre, han extesat ajustas a la realitat, i aixe, eses relieve
ele seas /sume de vista en relació amb !a de la preocupació de portar el provaga de camperols i les aspiracions que blema al sala de sessions. Aix6 es el
els obrers entenen necessaries per tal que jo vena saber. Repeteixo que vag
de resaldre el canflicte. Després d'un coincida- ainb els cape de niineria de
acepte canvi d'impressions sala arribar tal manera, que a les sis de la tarda
a una tal caincidincia que fa presumir se m'apropà un diputas per anunciarser a malt aviat una solucia ¿eh can- me que anava a presentar una properquè es concedis
ilicte. De tota manera. avui la repre- posicia incidental
vot dr confianea, i jo
sentació obrera concretara les !t' Ye s a s- al Govern un
ii vaig pregar que no el presentes i
riraciona. que secan Ilitirades al minis- que esperes el resultat d'aquesta re.
tre alndastria en funcions de ministre
unía. En resurta que teas esteres sade Treball, i el plet es tractarà al Contisfets plenament de l'acord pres.
g el l r?n divenares.
EL QUE DIU EL SENY'OR
LARGO CABALLERO
HI HA FORMULA I L'HA DE
FIRMAR EL SR. ZABALZA QUE
Parlant sobre el conflicte català, el
senyor Largo Caballero ha dit:
ES PERSEGUIT
—La pugna es entre el Govern i
In he una fórmula perquè s'acabi la
vaga de camperols, entre eis socialistes i el Govern, però ha de signar el

diocurnent oanciliatori e1 senyor Zabalza. secretari de la Federaci6 de Treballadors de la Trua. el qual es traba
perseguit per les autoritats. El director
g eneral de Seguretat lea estor al Congrés cridat pel Govern. peruué cessin
les recerques polic1aques coatra el Senyor Zabalza, i pugui aquest signar el
alacument que doni solució al conflicte.
DE TOTES MANERES, SEGUEIXEN LES DETENCIONS DE
SOCIALISTES

Set illa, 13. — Ei governador ha
maratestat ais periouistea que ja normalitat ha (mutar restalderta compietantear al cama. La policia ha detall-

gut nombrosos comunistes.

Ciudad Real, 13. — b ita reprès el
treball a tots eis poblea de la provincia. Als diversos pobles de la provincia salan practicar detencions de
significare elements socialistes.
13. — Durant aquesta matinada sala observar extraordinaria
nerviositat. Salan collocat pasquins
,mpresos excitant els camperols 5 ;a
vaga, atacant durament ei Govern
les autoritats governatives i aconseIlant una croada contra el feixisme.
La policia ha arrencat els pasquins
i ha detinguts alguna joves que eis
collocaven, gairebé tots afilíate a len
joventuts socialistes. El governador
ha dit que a partir d'avui, diariament,
a :othora, es practicarás un escorcoll,
car esta disposat a arribar al desarmament absolut.

L'agressió de diumenge d'un auto contra

uns excursionistes
Es detingut Merry del Val
com a propietari de l'auto
que se suposa agressor
Madrid. 13. — Per la policia ha estas detingut Anona alerry del Val.
Se l'acusa d'ésser el propietari de
l'auto des del qual es feren uns dispara contra un grup d'excursionistes
al carrer d'Eloi Gonzalo S'lta fet
un reconeixernent del vehicle, i
comprovat que els dispara havien estar fets des de dins, havent quedat
una de les bales incrustades a la carrosseria, per haver topat ami) uns

ferros.
Interregat el detingut , no ha pogut
justificar el succeit. Els testimonia
presencials de Iagressió no han reconegut el cotxe, dient que era d'un
altre color. No obstant la declaració
dels testimonis, af erry del Val ha
anat a la presó per no justificar la
causa deis impactes que hi ha al ve-

hiele.
La detenció de Merry del Val no
obeeix ja en aquests moments al suc•
ces del carrer d'Eloi González, sima
s'ha obert un sumari per tal de
SEGUEIX LA VAGA A MALAGA que
determinar les causes per les quals
es
dispara
des de dins de l 'auto /1 i 6alalaga, 13. — La vaga ha continuar
en el dia d'avui amb igual intensitat bu l i en quina ocasió i motius es fe•
que durant el d'ahir. Al port l'atar ha ren aquests dispars.
continuas esteres general, malgrat que
aquest mati, a primera hora, salan presentas nombrosos obrera al treball; penó davant les coacciona de que han es- UNA ENTREVISTA ENTRE
tal objecte, s'han retiras, La poblacia
ha estat proveída. A les llegues han ELS MINISTRES DE GOVERtreballat els amos i familiares Crups de
pistolers salan tirotejat amb la foraa NACIÓ I DE COMUNICApública a distinta llocs de la població.
CIONS
Al carrer del Carme el tiroteig ha estas malt intens, i han resultar terne els
,aanants Miguel Domínguez i Antoni Madrid, 13. — A primera hora de
Fernández.
la tarda ha acudit al ministeri de la
La policia ha practicar la detenció Governació el senyor Cid, i ha celede nombrosos individua que exercien brat una detinguda conferincia amb
coaccions. El governador ha parlas amb el rencor Salazar Alonso.
els periodistes, i els ha (lit que tenia boS'ignora el tema que han tractat en
nes impressions sobre la marea del con- l'entrevista.
(líese. Per ordre de l'autoritat han oben
les portes els establiments. Han ates
el servei dels clients els amos i familiares Un grup de vameistes ha apedreRECURS CONTRA UNA
gat el Cale Universal, i ha causas destroces.
MULTA

la Generalitat, i és una altra mostra
de l'actuació desencertada d'aquell.
No considero lògic que es pretengui
acerar els dos Parlaments, guate el
que ha de fer-se éäi que el Govern
afronti la responsabilitat i resolgui
personaltnent el problema.
LA PREMSA DE MADRID
Els periódies d'esquerra diuen que
és indispensable compile l'Estatut i la
Censtituci6, i que d'haver-los cosesplert no hauria sorgit el conflicte actual. També creu que el Govern no
té res decidit en un problenia tan
greu i tan inesperat.
Els periódica de centre i dreta arremeten violentament contra Catalunya
i qualifiquen de facciosa l'actitud en
atta es ep iloguen els diputats catalana.
RUMORS DE CRISI
Els rumore de csiri salan accentuat
ara fins a l'extrem de die alguna diputats que el cap del Govern acudiría
aquesta nit al dernicili del President
de la República per sotmetre-li la

possible confiança.
EL SR, SAMPER VISITA EL
PRESIDENT DE LA REPÚBLICA
Des del Congrés el cap del Govern
sla dirigir a la Presirincia del Consell, on ha romas breas cemente. Des
d'allí ha marxat al domicili particular
del President de la República, on ha
romas una hora. A la sertida ha dit
que havia estat despareant amb el senyer Alcalà Zamora, rom de costum.
—.¡En la firma hi ha alguna cosa
rrinteres?—han preguntat tls penodictes.
—Res, san decrets ordinaria.
—Res,
—Perit és que—han insistit els perindistes—es diu que darrera l'ame]
dele capa de minoria, el Govern prendria un acord respecte a Catalunya.
—Si, és clar, sala par:at craquesta
gitestió, pena en coacret no hi ha cap

propcsicia.

DECLARAT L'ESTAT

DE GUERRA A CATALUNYA?
Amb carácter particular es deia als
passadissos del Congres que ja estava firmas el decret declarant l'estat
de guerra a la regió catalana.

A MADRID, TOTHOM
IMPOSA MULTES
Madrid, 111, — "Ei Socialista",
;sola el Wat "Como en la Dictadura. ti a ; peor", diu:
"Por si desfallecieran loe
alientos persecutoriOs de Solazar Alonso, la Dirección General
de Seguridad, al alimón con los
ministros, se ha lanzado también
a imponer multas. Mientras el
ministro—que por eso se llama
periodista —se la entiende con
has periOdicos, el director general de Seguridad, secundando tan
rintRble sistema, se las entiende
con las organizaciones políticas
O con sus elementos directivos.
Nosotros—acaba dient—no tenemos negocios ni servimos a
negociantes de la política que
pueden engordar nuestros ingresos. Las cuotas de los afiliados
soto escasas. ,;Son esas cuotas
las que pretende atrapar el Poder público para someternos a
tui régimen hipócrita, pero efectivo de clausura? Pues dígalo, y
lendr,i, ya que no razón, la gallardía de ser sincero."

ELS DELIRIS FISCALITZADORS DE ROYO VILLANOVA
Madrid, 13. — El senyor Royo

Villanoa:a ha fet per

crit

següent prec al ministre d'Instrucció Pública:
"El diputado que suscribe
ruega al ministro pida al Presidente del Patronato de la
versidad dr Barcelona envíe por
telégrafo los siguientes datos
que considera precisos pato la
disensión del presupuest a le Instruee tan Pabliezia. número de catedras que han quedado vacantes en la Universidad de Barcelona desde que se promulgó el
Estatuto; número de catedras do
nueva Creación en dicha Univer•
sidad; manera cómo han sida
provistas unas y otras; cantidades en metälico que han ingresado en la Universidad de
Barcelona durante 1933, por grados y títuloa; eandidades envia das al Ministerio para su repartición entre lös catedräticos con
•1.111K,—
arreglo a las disposiciones viMadrid, 13. — Davant el Tri- gentes."
LA PUBLICACIÓ D'UN IN- bunal de Garanties sita presentat un recurs per "La Gaceta del
FORME QUE S'HAVIA DE Norte", do Bilbao, contra una
multa de 10.000 pessetes que li Llegiu LA PUBLICITAT
MANTENIR SECRET
fou imposada per una composiPropagueu-la!
ció folOgratica. El ministeri té
qn tarrniai de deu dies per a raMadrid, 13. — Referint-se el tificar la sumió.
111111111111111111111111111111111111911111311111111111101111111110
periòdic "Luz" a l'informe de
ralinirall Salte sobre les maniobres nevals, diu que l'informe
havia (réeser eme!. La publi,aironda
()A
ció d'aquest informe—afegeix ---sant PPr PLI
a qualsevol a Hui nació s'In:oil:In
eonsidernt cmn uit acte d'espiotron
natge. Aquí l'heno Ilaneat a la
voracitat del públic,

inallafrOZR

Es posa a del3at el projeete de hei d'estatuto del Tribunal de Comptes
afadrid, 13. — El senyor Alba obre
la sessió a les 410 de la sarda , ennng
de l'acosturnada desanimació. Al banc
Ibais els ministres cie Manna i Comanicacions. Només hi lea cinc diputats als
eSCOns i gairebé eón buides les tribunes,
llegida i aprovada l'acta de la sessió
anterior. Durant la lectura de l'acta entra el cap del Govern, el qual co nd erefleja breument amb el president de la
Canasta. L;n cop Ilegit el ¿espata ordinata avui molt abundant. s'entra a l'ordre del di n .
Es aprovat definitivarmnt un projecte
de Ilei relatiu al personal que presta
servei als arsenal; del Ferrol. Cartagena i La Carraca. Es dóna lectura a
e:tia proposició de Ilei del senyor PEPEZ DE ROZAS, i d'altres. relativa
a la fi xació del preu de venda deis Pa E7 presa en consiaeracia. Hi
una altra prnposicia de Ilei sobre prohhicia als organismes locals i provincale d'imposar gravamen% als vins nacinnals.

ES REPRtN EL DEBAT DEL
DICTAMEN DE LA COMISSIÓ
DE COMUNICACIONS SOBRE
EL PROJECTE DE LLEI

RADIODIFUSIó

El seryor MONTES fa ús de la patoraula i !Taren el seu discurs
Salita t des del banc de la Comissió.
Es refeerix ale argumente exposats
per un altre rnembre de l e dita C o rnissia. el senyor Sala de Caftizares. sobre
Radiodifusió. (Ocupa la presidencia el
senyor Rahola.) L'oradas- exposa el que
al seu judici hauria d'ésser el pla nacional de Radica-tasa'. S'oeupa de la
tasca que va realitzar la delegada espanyola a la Conferencia de Lucerna
i del qu e es va acordar per tots els
pateas representats en ella. relacionat
amb l'acceptació de rleterminaaes disposicions que tenen retada arnb la longitud d'orla, installacia. etc. Diu que la
Rarliorlifusió necessita, mes que altres
matataes, estar sotmesa a convenís internario:lela . Despres rebutja lea afirmacions el senyor Sala de Caajzares, segara les quals el Cnnveni Internacional
de Lucerna no tenia gran valor, i que
moltes no l'havien signat. A aquest efecte tracta de treure del tete error el senyor Solé eje Caaizares. i Pasa de res
Mea la torea que el dit tractat té als
peinas que l'han eubscrit.
L'orador consulta una serie de dades, i (bu que les emes de les actuals
estacions ncc cobreixen el territori nacional, i cal que Madrid tingui una
entiesara d'ona !larga, que se senti
amb galena des dels indrets més ella_
n-ats de la Península. Posa de relleu
la gran obra cultural i artística que
es podria realitzar amb una emissora
nacional. (Torna a la presidencia el
senyor Alba.) Acaba dient que no pot
deixar-se a Catalunya que es reservi
roas q ue li semi-AL
El senyor SOLA I CARIZARES
intervé novament per allusiens. Repeteix argumenta ja exposats amb an-

seus legitime drets. (Presideix el senyor Rahola.)
Queda acceptada una esmena del
senyor Royo Villanova, i a continuada s Iaprova l'article primer.
El senyor FERNANDEZ DE LA
BANDERA defensa una a:tra esmena.

El senyor ROYO VILLANOVA
interromp exclarnant: A l'Estat no se
li poden posar linnts sei traves. L'Estar pot len el que li doni la gana. (Ru-

moro.)
El senyor DE LOS RIOS: Per a
l'Esta t existeixen les limitacions ju-

rirliques.

Entre ambdós diputats s'entaula un
viu diàleg i cadascú sosté les seres
respectives opinions. Intervé, en el
que podríem anomenar conversa, el
senyor Teodomir Menéndez.
S'entaula una violenta discussió entre els diputats agraria i socialistes,
serse que la Presidencia fae i res
per tal de tallar rincident. Es- generalitza mas i més la conversa entre
diputats agraris, populistes i socialist e s.
Els senyors Royo Villanova i Menéndez, a peu dret, s'increpen matuamena i el primer exclama: Aneu-vesen amb l'Esquerra i que us enserrin
junte! (Forts rumian ¿'agrario, popoloes agraris i a la Tribuna de acureseries)
El senyor RODRIGUEZ VERA:
Dernano la paraula per una Miestió
dor a re, o sigui que la Presideneia no
permeti que sIataqui l'Esquerra en la

seva absencia.
El PRESIDENT intervé, per fi,
.
acansegueix imposar orare.
El senvor FERNANDEZ DELA
BANDERA acaba de defeásar la se.
esmena.
El senyor ROYO VILLANOVA
intervé per explicar la secaa situació.
S'estén en Ilargaes consideracions per
tal d'afirmar que és liberal. (Rialles.)
Alludeix als socialistes i l'Esquerra, i
ela qualifica d'antiliberals. Diu que
l'Esquerra exerceix a Catalunya
gran despotisme, i suspèn els persadics que li són contraria. (Rumore. )
\TUS: I la censura de premsa?
El senyor ROYO VILLANOVA: La
censura de arernsa no és la suspensió
indefinida de periadice, cene «erre a
Catalunya. Acaba dient eme (luan a la
Cambra Constituent es Ya retirar la minoria agraria. 1,in:en no ea. feu cas. i ara
que s'ha retirat l'Esquerra, sembla nae
tremolen les esteres. (Aolaudiments dagratis. monarnuics i CEDA.)
El senvor FERYANDEZ DE LABANDERA defensa.una altra esmera
que pasea a la Comissió i queda finalment rebutjada. Es refereix a la Jactatat d'alienar les estaciona.
El aenyer ' SOLA I CARIZARES
interve i diu que te una esmena quasi
idèntica a una altra de defensada pel
senyor Royo Villanova,
La Comissió ¿emana que es retiri l'esmena.

El senyor ROYO VILLANOVA: La
terioritat.
El PRESIDENT DE LA CAM- meva queda retirada.
El senyor SOLA I C.aRIZ,aRES
BR °, dóna per acallat la di5cussiti de
rectifica i intervé breument. A continuatotalitat.
E! senyor SOLA I CAIZARES ció ho fan el ministre de COMUNICAdefensa un vot particular a l'article CIONS, el sensor FERNANDEZ DE
primer, i afirma que el retiraria sem- LABANDERA i el Sr. RODRIGUEZ
p re

que pel Govern es Rarautis el

VERA.

Queda retirada l'esmena del seas-OC
dret de la regia autanoma de Catalunya, sellan; es consigna en l'esme- Solas j Caaizares, i s'aprova
segon.
na presentada.
El MINISTRE DE COMUNICADiverse, esmenes del senyor TOMAS
CIONS li contesta que no té el pro- I PIERA queden rebutjades per abprisit el Gavera d'atacar l'autonomia senda del seu autor.
de Catalunya. Es mostra conforme
S'accepta en Part una esmena del se-.
en Vacceptació de l'esmena com un nyar Sola i Caaizares.
paràgraf més a rarticle primer en el
Després de brea; intervencions, quequal es digui: "Sin perjuicio. de lo que den aptos -alt els articles 3, 4 ¡ 3.
se dispone respecto a los derechos del
Al 6 defensa una entena del senyer
Estatuto de Cataluña y la Constitu- Royo Villanova. que queda retirada desción."
ores d'intervenir el sem-or RODRIEl PRESIDENT DE LA CAM- GUEZ VERA,
BRA: Per al millor ordre de la disS'aproven els articles 6, 7 i S.
cussió, podem considerar retirat el
Queda acabada la discussió del orevot particular i e5 llegirà l'esmena ¡ecte de llei de Radiodifusió, el qual
a gin: catan referir el senyor ministre queda aprovat.
i el senyor Sola.
El senyor REY MORA, per la Co- ES POSA A DEBAT EL PROmissia, intervé, i diu que l'Estat ha JECTE DE LLEI D'ESTATUTS
de realitzar els serveis nacionals ten- DEL TRIBUNAL DE COMPTES
se que aix6 impedeixi que la GeneDE LA REPÚBLICA
ralita t tingui le3 insta Ilacions que vul,
El PRESIDENT DE LA CAMBRA
gui. amb carácter regional o local.
L'esmena queda incorporada al dic - ocupa la capçalera del hanc de la Comisan'', com a president de la de govern
ladeen.
El senyor RODRIGUEZ VERA, interior del Congres.
FI senyor VIDARTE consumeix un
socialista, recolza un vea particular
del diputat de l'Esquerra senyor Pas. torn en contra del projecte. Manifesta
let. Diu que defensaran els vots par- que existeix una unir analogia entre
ticular; de la minoria de l'Esquerra. aque st projecte i el de l'any 18e 0 .
Crea que per aquesta causa no resA continuació la retira. Són retirades
diverses estirones /11 g a entre elles una pon el proiecte a les rieres modernes
que
han de regir alta dia un Tribunal
del senyor Royo Vilfanova.
El senyor FERNANDEZ DE LAC' ztaesels articles del projecte•amb
BAN DERA defensa una muelle a de.anaTitP
article primer. La Comissia la rebut- tota mena de detalla. ¡ combat la meja, perú la part que es refereix a lona dels anides, per creure que no
Itstabliment d'una estació dona ex- respon a les necessitats del filomena i
traeurta queda incorporada al dicta- per trobar contradiccions en els uns i
men, després d'una breu intervenció els altres.
Sc susren aquest dehat, i s'aixeca la
del senyor Rodríguez Vera.
El senyor FERNANDEZ RUANO sessió a tres guatas de note Sera represa a dos quarts d'onze.
retira una esmena.
Acabada la discussió d'esmenes i
vots particulars a l'article primer del
dictamen, cOOSUrneix un torn cii ametra de l'article el senyor ZAEORCADA, el qual exposa el sea sensor que
la radio de Catalunya i Baleara noA dos
d'onze cornenea
més ruin en catará o en mallorqui. Ls sessid quarts
de la Cambra. DesaniTambé parla de la necessitat que l'Es- macid
general. A1 baile blau hi ha
tat espanyol exerceixi un control soel ministre de Marina.
bre aquestes emissores.
El MINISTRE DE COMUNICAPRECS I PREGUNTES
CIONS li contesta dient que, serse
Vi senyor JIMENEZ DE ASUA
perjudici que les emissores de Cata- pm la del
lunya radfin en catete o en mallorqui, cobrir eoneurs oposició per a
places a l'Institut del
es taran les emisaions de carácter nas
cional, i aquestes estaciona emissores Caneer. Mitnifeslii que la plaça
serme controlades per l'Estat, sense ocupada pel senyor Jiménez Enperjudici que Catalunya exerceixi els cinas ha estat coberta novament.

La sessió nocturna
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ES TR
La qüestió deis deutes de
guerra

Anglaterra no acapta el pagament
eu mercaderies
Washington, 13. - El Govern
dels Estats Units ha tramès una
insda al titivern de Londres comunica/U-1j que per a no Meterer en falta amb la Llei Johnson ,
el Govern anglés hauria (rabo fiar el total de les quantitats que
vencen el divendres vinent.
Ea la /101a es deixa entreveure
que el Govern dels Estals Units
es troba en disposiciO d'arceptar
pagaments en tuercaderies.
En la nota tramesa a Anglalene s'indica que les importacions anuals sdn. aproximadaraen', de 30 inilions de dülars
d'estany, anroximadament una
quantitat igual de cautxú, i lambe de mangones, croni , rädium
Comentaris americana
n a York. 13. - Diversos pecl . aquesta eitilat es fan
iessb de la suggestiO que s'ha
Ist aquests dios sobre si seria
possible el pagament deis deutes
Ce guerra en inercaderies. Com
se sup, el pagdnient d'aqueste
oeutes en mercaderies no ha estat mai acceptat pels Estafe
Units, 1 no es estrany que aquest
sIggeriment, que es creu que
ädtitle exclusiu per a Anglaterra,
PC podria fer extensiu als nitres
Falsos. hagi interessat civament
eis Cireols
Cas d'arribar-se a un acord,
els Estats Unils acceptarien estany, cautxú, lädium, és a dir,
productes dels quals tenen necessitat.
Anglaterra no accepta el
pagament en mercaderies

A
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Mussolini i Hitler

La situad') d'Adela

E R
Japó 1 Estats Ilnits

MILIM

En l'entrevista que cela:ora-

Un possible can- arriben a la conran es parlarà de les rela- vi en l'estructucòrdia
eions austro-alemanyes
rac ió d'Aràbia
La premsa mai äuarcia siienei
Avui, a l'ex-easiell retal de Stra, a
pors quilanictrcs de 1 - eneeia, Mussolini
Hitler s'entreoistaran per tal de ['CMlerenciar sobre els probiemes europeus,
naturalment des de Iltir conui p:ott de
v:sta.
Aqursts des ?tomes han relnit del draft ta nrissid d'iniciar rit Ilurs paises
aquella fe-in, de Guita que s'assembla
aquests °mecea la guerra ci.tul.
dents. es de bes esperar que de
l'entrevista dc Stra en surti algun benefi per a la pan.
Els diaris alentanys afirmen que ei
principal objectiu d'aquesta entrevista es
arribar a un acord sol-re la qiiestia 171(5haia. Saint-Briee, cl Journal", traba
estranya la •oinciden•ia anib la rerifalla de l'agitaciei nazi a Austria. ;Es que
Hitler vol reetrEnce , Mussolini d'acecelar una naciona!-sociollizació d'Austria
a canvi (nitres compensacions que es
negociar ien! Els interessos d'Italia no
aconsellen fas entuertar les propostes
que Hitler puqui .ler sobre oquest
.-ii.ve sense fruir elt compte l'oposiciii
je 'a Pctita Entras,
Creirts que no solautent el p-oblenta
d'Austria sera tractat a Sta. DC.Stris
dr la intereeneib de Farthou, la Confe r encia dr1 DeSartnatneat esta salvada ¡ li cura d'arribar a estipular un
cc,i reui basat en la sequretat, el Tia)
tnfrne r el control 1, r er tant, les madi-i
cimis exac t es dels armainents
cdeincircs sera ' , conequeles. .4questa proafegida a ja formacid del bloc
de nacions denincratiques i els acosta' ticos franco-ongh's i franco-rus, den
er treorterat els dos dictadors.
4f q ú abuela let illusions sobre p o s sibles dioergencies entre Hitler i Mussolini, pera es pot cfrmar que no han
tingut mai divergeneies en les gratis IInies de la política internacional. això
es tu veure a Ginebra l'any pass& i
es torna a veure la seintana passada.
Res tan estupefaent (out les declaraeles Pacifistes dc Goebbels i les soflames de la 'ventea alenza•rya s que arras
de I'mtrevista de Stra parla del parifisme de Musrlini ¡ C 07,I si
ira, de Gi.4 icmanya ita s.hagnés ret
nebra 1 . hague's augnien oat els sens desSi
Italia
no ;laques
crusaments, i cain
intriqat cis Balrans, imentat de mbote iae la Confer,, scia Desarmantent
i . contrncat a construir dos cuirassats
gr.,. ¡eras eis 51,-/ 5 grans del 'Irún.
Obse r ve n:, per acabar, que el vintge
de Doll/usa a Budapest pot tenir alguna reració amb el de Hitler a Venecia.
Pera res u) es pot dir de segur escara.

n3a i Austria; altres insisteixen perque el mètode de les converses sigui
igualment emprat entre Alemanya i
Eranca.
Hm ha assaiat -escriu la "Deuts.
che Allgemeine Zeitting"- el metode de les converses diplomatiques entre diversos paisos. Continuem creient
que una explicado directa entre Franca i Alemanya serla, entre totes, la
millor. Aquest métode seria encara
practicable, car el punt mes important
es la continuació, segons la fórmula
de Ginebra, de les converses diplomátiques.
Aquest periòdic creu trobar una base a aquestes converses en el fet que
de les quatre notes de les quals aqusta nota rcomana la considerad/S, tres
admeten un Cell rearmament d'Alemanya.
"(0/11 que Franca ha signar aquesta fórmula ella adnerit implícitament
a una base de negociacions que ella
hacia adoptat ja una altra cegada i
que hacia abandonat en la seca nota
del 17 d'abril."
La "Deutsche Allgemeine Zeitung-,
que reprotsa els soviets de parlar
sempre de guerra, declara que si el
viatge de Hitler a Italia sembla sensacional es que sorpren -tots els que
tenen el pensament obscurit pels propòsits de guerra que han esdevingut
de moda". Es la mate/xa gen t que
s'ocupa de "descubrir problemes insolubles - i que no es separen del
seu pessimisme irlbuc quan ele esdeveniments, com el pacte germanopolones, els infligeixen un desmentíment.
Menys entusiasta i mis precio, el
"Berlincr Tageb;att - recorda que
-Italia i Alemanya tenen almenys
una qüestió a arreglar. la d'Austri a .
que ha desordenat llurs relacions diverses vegades ¡ que cal esser aclarida. Sera sens dubte el pum central
de l'entrevista".
De que parlaran, segons
Viena

La visita a Turquia del xa
de Persia
Londres. 13. - Hom s'interessa vivament a Londres pets
desplaçaments que fan actualment dos nionarqlles orientals.
La visita a Anglaterra, on restara cine o sis setmanes, d'Abdullah, fill del dif11111 l'P¡ Ht1SSoili, germb del lambe difunt rei
Faieal do l'Irak. ¡ per la geneM

Toquio, 13.- Respecte el rumor
nue ha cernenÇat a circular, segons
el qual el president dels Estats Units
censor Roeseren tenia la intenció de
celebrar una entrevista atnla un honie d'Estat japonés. durant la visita
q ue tar à a les illes Hawai, el mes de
iuliol vinent. als circols polítics d'am'esta capital s'expressa la creenca
q ue el senyor Hirota examina la dita
nossibilitat com si es tractes d'una
invitaci ó formal del senyor Reosevelt.
El president del Gallee!! de MiMetres a trames un inissat g e a 1 arn hainadar del Jape a WasWrigten, denlaimant-li que s'informi de la veracitat
deis tumors de premsa sobre la intenció de celebrar un canvi d'impressions mula bornes d'Estat japonesos
a Honoluln.
Un encerrec a l'ambaixa-

d'AM i de Londres emir de la
Tra 115(5 null n ia, no te oficialment
cap caräeter pollito. Ja seva vingurla. no obstant, ha fet renaixe
a Londres, com al Caire i a Je- dor Japonès
rikalem, el rutimr que fa Gran
Washington, 13.- El senyor Sallo,
Bretanya somnia de fer a c omo- ministre del Tape, que sortirá el dia 2
a a Toqu:o, ulta acadaments de 'Fransjordania. Pa- d ' anuesr mes Cl
lestina i eventualment de Siria miarlat del preeident senyor Ro oseha encarre g at <Me eavelt.
el
qual
li
en 1111 reialren itrab, al cap del
qual el s liglesos ne1.10earien PreSSi al Govern del seu P aí s ele sen

VII FIRA DE

BARCELONA

D E R FUM DE LICIO/'
QUE M A I NO
ACABA

D' EVAPORAR/E

i

l'emir Abdullah. com ello coIlooa ren el set/ germa al tron
'Irak', eorn havien rollorat el seu
Pace. despres el seu gerrnä Al i
en el d'Hedjaz abans que el viotorMs Ibn Semi 'manes trot
Bussoin i Iota la seva familia
d'Arabia. Ja eombitiarié tindria
oorn a prinoipal avantatge ehminar Franea del PrOxim Orient.
rnantenir en respecte Turquia i
ciposar una sOlida barrera a les
ambirMns do Ibit Send, al qual
una ami:dita I de 60.00 n lliures
es lluny d'noontentar. e4,
5005 1 1 s de rolonilzar id dl/ alia
serien allunyals de Paleslina, i
11115 traotals bems j sOljds assezurarien la Iranguitlitat de les
•olOnirs an g loses en els camps
petrolifers del Mossul, a les ,)(j_..
Hiles quiiniques de la mar Monta.
i ej Iligalll Seria ininterrompla
Pul re el Caire i Peris,
con) s'afirma a Londres. 1.1 visita
do tetIfil .‘bdullah, que s'entreamb el rei, no té
vislä
•-/ap car:ieler polflic.

que exoerimenten-timensd'a
envers el JaDO els Estats Units.
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La joventut
hitleriana
lo
a
40 hores
contra la
"reacció"
C. 1. del T.

Goebbels a Varsòvia La setmana de
Varsevia, 13. - Aquesta tarda, en
avió, ha arribat el ministre de Propaganda del Reich, senyor Goebbels.
L'acompanyen set funcionaria del dit
departament i set perioclistes.
El senyor Goebbels ha prommciat
davant la CniO Internacional un Mscurs sobre L'Alemanya nacional-so-

cialista en relació amb la pau d'Europa".
Després de declarar que el nacional-socialisme es un fenomen essencialment alemany, Ilegal al carácter
a:emany. ha afegit que el nacionalsocialis ric no te cap missió internacional en sentit agressiu.
Com que el Reich ha de relacionarse en el terrenv politic, ha de defensar els seus interessos al sien, i ho
fa com qualsevol altre Estat, en la
seca qualitat de nació que defensa
el seu dret a viure; penó a part d'aixa,
el nacional-socialisme no existeix en
la politica exterior práctica.

Viena, 13. - Als cerdee ben informare es considera que el terrorisme hitleriä a Austria sera ohjecte de les converses que se celebraran entre els senyors Hitler 1 Mussolini.
Horn creu saber que el Govern aveTurquia
triar ha tractat de orevenir-se contra la El xa de Persia a
tedencia evident d'Alemanya encaminada
La visita del xa de Persia al
Mentre el comunisme vol imposar
a tergiversar la veritable naturalesa dele zhazi 31ustafa Kemal té una gran
la seca ideologia a les altres nacions
atemptats. atrilmint-Ins al cornunisme.
importancia. No cal a penes tub- per tal de dur-les a la revolució
rat liar l'acostament de les poliS'anuncia silenci
no,altres respectern el dret partiques tureo-perses, que en serä ticular de cada roble, ¡ vejen, en la
Berlin. 13. - El peribdic "Ilamhur- cl restillat. Però el que als ulls cooperació europea duradora la souger Fremdemblatt - . referint-se a l'enes actualiera
v
planRoma, 13, - La delegació italiana tree isla qtae han de celebrar els senyors dels anglosos pren una signifi- ct,injat dele problemes
carió parlicular es que l'acustaque prendrà part a l'entrevista de Hitler i Mussolini. ani.mcia nue sera
econòmic
entre
!neta
avui
polilin
i
'Mussolini i Hitler ha arribat
guardar el silenci mes aheolut sonre
Venècia. Está composta de Fulvio detalls de l'entrevista entre els dos sus- Turquia i Persia pot i mt fi u ir molt
t
als
a
st
d'E
sots-secretari
sobre les relacions a 1111) la RnsSucia.
dits homes d'Estar.
Afers Estranners: Pompeo Aloisi, cap
sia sovietioa. Una guerra de ta- POND I SABELLI ARRIBEN
del Gabinet de Mussolini, i l'ambai- Hitler a Baviera
rifes i prohibicions fa temps que
A ROMA
Cerutti.
xador clitäha a Berlin,
es prossegueix entre Pèrsia i els
Viena
.
13.
El
canciller
Hitler,
que
pròpial'entrevista
E5 confirma que
gràcies
a
acomodaSoviets.
Si.
es troba a Ohersalzherg (13aeierat des
ment dita tindrä lloc a la villa reial del dissahte passat, ha fet una excursió metas amb Turquia, Persia
Roma. 13. - Els aviadors Pond
de Stra, situada entre Pädua i Vene- en autorróbil fine a la frontera austro- ationsegina trobar niercalS per
Sahelli han arribat a l'aeródrom de
cia. En aquesta villa sotorna Víctor bavaresa.
als
seus
productes,
podria
ocaaustros
Lictor,
i han estat saludats esi baixar
Manuel III quan les tropes
sionar, es ereu, una entesa que de l'aparell pel sots-secretari d'Aeroa:emanyes envairen el Veneto j no
t'aria contrapès a l'entesa turco- nautica i per nornbrosos ofíciale das'aturaren fins al Piare.
ciado,
Les entrevistes tindran lloc els dies Titulesc parla de la situa- soviética.
Es veritat que un tal acord
14 i 15.
ció exterior de Romania forlificaria a posicid de Pèrsia
La delegació alemanya està corn posta de con Neurath, ministre d'Ai Ii permetvia de formular attib
Bucarest, 13. - Titulescu, ministre Inés
:ere Ettrangert 1 von Hassel, arnbaiseguretat reivindiracion.s ELS FEIXISTES JAPONEJn comentari trances
d'Aiers
Estrangers.
ha
estat
rebut
pel
xador a Roma.
con) la que es refereix a l'illa dc
sobiri
rei
Carol.
Titulescu
al
ha
fet
al
SOS DESTROCEN UN SALO
París, 13. - La possibilitat
1..a delegació alemanya residira
Bahrein. al golf Pèl -sic, que
• stnentada en la ilota americana Gran Hotel a 'Venecia rnentre que una Ilarga expcsició sobre l'acord de conté petroli
que
Anglaterra
i
DE L'AMBAIXADA
a Ginebra.
le pagar els deutes de guerra en els representants italians residiran
Després d'una audiacia nur ha durat rehlan de reconeixem com a pos:.aturalesa, ha desperlat gran in- l'Hotel Dandi/.
mes
d'una
hora,
en
sortir
del
palay
retal
SOVIETICA
sessitS
persa.
Peti
pot
tot
el
que
villa
PiEl castell de Stra, antiga
., res als Centres oficials. Pot
per Napote6 I, i 1/a jet als representants de la prensa fer frarassar un projecte rus
sh . rriar-se que ni la idea de pa- s ani, fou comprat
les
declaracions
següents:
del costal d'Asia i de la MeditenEtigeni de Beauharnais s'hi installä
-Rumania lia fet tot el que ha 110- lilIliel revesteix sin gran inl
,els denles mitjançant grans cn qualitat de virrei. La prcp i etat, esToquio, membres de l'orga.7:.ments de cautxú i minerols devinguda reial en 18o8, ho restä uns gut perque les relacione entre els Estats als tills dels anglesos.
nització japonesa d'extrema dreta han
destrocat els mohles de la sala d'espeita arnh grane dificultats. a 1875. Des de llavors forma part del rein progressin. Ami) tres dels no>tre,
crins - Polónia, Txecoslováquia i lura de l'ambaixada soviética. per a prograns e g tn la cessió d'una dominí nacional.
goslávia - eón aliats. Amb Bulnàrla
testar
contra els incidents registrats dade Elmr.eri. Aquest traslIal
Tarnhi, ami/ mona de la visita del les nostres relacions sea/ molt satisfac•:-,ereaderies presentarla difi- canceller alemany. han arribat aquest tóries, i tinc la ferma convirtió que ci- El eso! ¡mies Kuramoto vant el Consolat i anonis a Ultabarovsk
i contra el homhardeig d'un vapor Stall'
tan grans corn el paga- mati a Venecia nombrosos periodistes. tan estinades a progressar continuament.
.
Su. al riu Amaur, per una hateria soEn principi el canceller alemany Encara, Romania aprecia molt les redel &u+ e en espire.
ha
estat
retrobat
viètica.
ha d'arribar en a, i n; den,ä a les deu laciens de lann veinatge i d'amista;
1,a >Aida ha adoptat mesures per tal
del mor, i immediatament després de d'firmaria i saludara ami, ¡oía tota ocaEl Govern letó no paga
de protegir l'ambaixada.
la seva arribada marxara cap al cal- sió per a establir-les. Alb demostra
Toquio, I 3. - El corresponRiga, 13. - El Govern leld ha teil ile Stra, situat prop de la carrela importanci a de los nostres bones
,n rnunirat al dels Estile Units tera de Indita.
relacione atril) el nostre vei te l'est. Uit sal a Xang-Hai de diversos dialis suspen els setis pagaments
A la tarda el senyor Mussolini visi- acte dels mis importaras ha estat res- ris japonesos assegurava que
tará el enyor Hitler, que. oficialment. litzat a Londres quan, per convencions mustia una pista que perinel EL PARLAMENT ANGLES
e tito de deutes de guerra.
s'e s tatjara en MI gran hotel d'aquesta diplornätiques amb la Unió Soviética. afirmar que el vice-eänsol ,iaiutat.
ES PREOCUPA D'UNES
hom ha colIncat el territori nacional a pones a Nanquín, senyor Kuraara na hi ha noticie< carvi-e- l'abri c de tota invasió i de tot arte de moto, ha estat rapta!. per 'nomINDEMNITZACIONS
tes sobre el tema que ;era tractat en violencia en general. Les dispo<icions pa- bres de l'Assoelació "Camises
ELS PRINCEPS KAYA
el my, de la conversa des dos linones cifique< demostrarles per aquest acord Blaves", que obra per comple
d'Estat.
lambe.
i
deepres,
pel
aneen
de
la
UniE
A ROMA
Londre<, 13. - A la Camina dels
Societica, havien de portar 4 la norma- la gendarineria xinesa.
El N iee_e,',nsol japones ha es- Comuns un
Comentarla alemanys
lització d'aviti de les relacione de Ro diputat pregunt a ¡lui r en
tat
trobat
als
voltants
de
les
quin
mafia ami) la U.R.S.S.
estat es trobava la questió de 13
Roma. 13. - Prceder.t de Nàpols
Berlin. 13. - l,a premsa alernanva
gairebd
esvanit,
de
Ming,
tinnbes
indemnització
als stihdits anglesos que
de
sentir
dir
a
bit!le el gust
arribat el príncep i l a prince;sa manifesta una gran satisfacció de l'e:a.
.K ".. .Ya. de la familia anperit iaaonesa, trevista projectada entre Hitler i vino s a Gi neb r a q ue armen nui reivin- II causa d'haver estat expostrt al- sofriren perjudicis amh motiu de desordres ocorreguts a Málaga i altres du'
A rest y ,.., h . n estat sa'ndats per Mussolini. entrevista que, segons ella. dica el territori d'altri pensa en la guer- gnus i lies a la intemperie.
Examinat per alguns metges, tale.
l'a mhaixador del Japó i el personal tindrä una gran in/porta/ida per a la ra, rae ningn no cedeix territoris de
hon
grat.
Ife
i . / ,'Ambaixarla.
estat
felir.
al
mateix
Sir John Simon declara que elan fet
el Fell 11. 1s no presenta cap fepau d'Europa. Certs periòdics donen
Pn després de la seva arriharla ek
noves gestione, i que encara q ue no ha
entendre que una de les Coses mis temas. d'anlaudir les paraules per les vida.
-crs han seguir el seu viatge en important s que es discutiran serä la g uate l'eminent comissari del noble ale
Segons la Km-lisa xinesa, a la etat possible induir el aoven esPanvnl
,
a Fl..,réncia.
qüeettó ele le relarims entre .Alenta- .A fers Estrangere deis ose "el gevern Legactó del ;latid es ilPin itquest a acceptar la responsabilitat d'aque ll <
sovietir aporti , ami' el t . l 'e n o rMe força
perjudicis. /le es desaprofitara cap ',camoral d'un Estat de 17n miliens dho. 'naif que slovia finar un lerlilInt e '. per a l'arranjament de la questió.
aulornals
xineses
per
1;11
mes. Estar ved la forza del ramal creix a les
mcg res s ivament, Estat que romp defini- de trobar el vice-cOnsol japonas
ticament amb sus passat ele conq ui . te, mi - senyor Hura rito fo.
S,111, fessa del veitge. amt essisteneia ne la neuerantat litars i d'anexione i que durant els setze
Per nollries de hon origen PAUL BASTID REELEGIT
I /pe patuntament. Ser le lg q e 110 m c urslone ei salsel. anys de la leva nona existencia ha dn/.,,Cmiti1M115unimmunnnumpow
elici sabut que qual re batallons
avia, terrmia 1 au/near p e r a Europa I Ath e a. Al pala.' nat provee abundaras del
eeit
amor
sin.
jupottosets esta vell rlisposals a PRESIDENT DE LA COMISn,Imero 1 le risa MIngral someter* 1111,1 ruina per a cer per la ea l i.
dirigir-se a Nanqu1n.
nenes. Entra 15, una pesseta.
SIÓ D'AFERS ESTRANEl senyor Kurnmuto es (roba
Pern6, CateS de la Moda, organlizat per lo casa P. FM.
es nega a parinoll
extenunl
j
1
n1 4Iliql1i1 1 9 vlseina. 're eonapre g , a pessetes
EL REI BELGA HA REBUT
a
GERS
Dissaate, metate entraerelnerte
lar. Ha estat eimricit novament
aels macetees: are mol/u de les earreres nutomobiltslIques de - p eina ml in", ni. L'ENVIAT DE ROOSEVELT niel ge perquè eaalllini el sen esParis, 13. - Ila estat reelegit prelong 1 nheriarre, a la larda. 1 ilissabte al Mili, Pedrada sera eveiuslvament pe'
Brueselles, 13. - El rei ha rehut er ta', ca p iliiu (91 O Iguns r»ornetils
e arrer de LleIns. El tramvia numero 61 us hl porlars des 6P la pina ne Cat•dumi ,,,,;iencia
eenyor Itsitd. en iat c'ne la ßensavii li de 'm'ir quelcoin ‚ideal de la Comissió dr Negocis
el
Preu dei infiere/
cid a Eurora d el President n1 . 1, Es Dettorbinles les facultats men- tranger% de la Canihra de Diputats, el
1 5 "Miga'
hils,
1+14444444111444+{.4414444444444.1144444 lar. Units, se•ler
sensor Paul Bastid.

Londres, 1 3. - Als Cfrcols ben
...formats s'assegura que la postibilitat d'un pagament el dia 13
l'actual d'aeord amb el que
inoposa la nota americana, ha
quedat l'ora de - discussib.
Els obstacles actuals per a
ribar a un acord sobre el probiema dels denles, no han desaparegut ni poc ni malt.
Els Estats Units insisteixen a
exigir l'arranjament integre dels
venciments propers , mentre que
; e: la sea part Anglalerra no
arceplaria una "entesa - Inés que
:asada en un arranjament definihil, la modicitat del qual no
estaria, des d'ara, en relació amb
a 9nportancia que exigeixen els
1.stats Units.
Els anglesos no accepten tain- els pagaments en mercadoequivalents a sumes d'im'
: :han/la, per ereure que Angla1 s.Tra disposa de poques Illen111erries de les que poguessin in. ,.. ressar els Estats Units , a part
rjältres raons d'ordre industrial
,.omercial.

e.

Ginebra, 13.- La Comissió de Resolucions de la Conferencia internaclonal de Treball, ha elegit president
el senyor Ruiz Manen, representan:
del Govern esnanyol. al Consell d'Admin;straci d de l'Oficina Internacional
de Treball.
Davant la Comissió, el representant
del &oven, espanyol, senyor Final, ha
presentat una esmena Cl Conveni elahenal reierent al cninerc, en el sentit
eme no s'apliqui a Correas i Teleions,
nue eilt serveis
A q uesta esmena ha estat combatoda tel gnu> obrer i, a proteste del
7enreentant d'Anglaterra, ha estat
retirada Del seu autor.

Berlin, 13. - La joventut
riana, que correspon als ba1iila italians, ha estat rnobilitzada pel regist
al Costat de l'ofensiva contra els desfetistes i els rondinaires. I el cap d'a(tuesta organització predica . amb l'ardor d'un needit contra el que ell anomena la reacció.
A Hannover, un deis caps de les
joventuts, Enris. State, ja con.gut pe '
la seca campanya contra els Cases
d'Acer, ha dit que renemic dilema.
na no és ni a la dreta ni a resguerra, i que aquest adversari sera
combatut per la gent d'energía.
Des de sempre els desfetistes de la
reacdó tenen el costura d'enganyar
la joventut, de traicionar-la i vendre2.500 MOTS A CONSE- la. Les joventuts hitlerianes estimen
el darrer miner que aquests eleQUENCIA D'UN HURACA mes
ments que, amb llur punt de vista de
Nova York, 1 3.-Diuen de San Sal- classe, rolen portar el noble a la desvador elle el nombre de morts a cense- ¡eta.
s/Milicia de rhurara puja 2.50 0 . Alguns
Els productes imprimas a l'estranavions han solat damunt la re g id sinis- ger (es tracta de perinclics de la Soistrada. Han apreciat una gran exteneiú de sa alemanya) que eón comprats al
ruines i nombrosos cadasers insepults.
carrer, es troben sempre a les tnans
La Creu Roja nord-arnericana ha ofert d'aquests reaccionaris i neu en poder
socorsos al Govern de San Salvador,
de treballadors alemanys, àdhuc dala
antics militants dels partits extremistes.
UNA ALTRA BOMBA
Si aquests desfetistes continuen llur
pera, la joventut alemanya podria es
A L'HAVANA
dia tenir la temptació de posar-les la
L'Havana, 13. - Al barrí traques- inä al coll.
ta capital on estan installats els grane
La Huna será portada sota aquesta
Magatzems ha esclatat una bomba, 1
ha resultat una persona morta i norn. consigna: "Que la reacció mori per
broses de ferides.
tal que el nacional-socialisme

D

arrera Hora

Un accident mortal obliga a suspendre
la vetllada pugi i stica de lelympla

l

A conseqüencia d'un greu accident

Que es va produce atta passada a 1'0lympia, els empresaris, d'acurd amb
la Federadó Catalana de Boxa i lau'
marital g overnativa, va acordar suspendre la reunió pugilistica anunciada, en els matxs principals de la qual
Torres baria d'ésser acarat al cantMi') de Franca Augier, i Ortega a
Víctor Ferrand, per al campionat
d'Espanya dels pesos mosca.
L'accident a que iem referència ha
costal la vida al boxador Julia Martín, a cárrec del qual anava el primer
combat de la reunió. El seu adversari era Josep Blai, ex-campió amateur dels pesos gall. El combat, convingut a sis represes, es va descabdellar normalment aislo alternatives
de domini fins al tinque round. No
obstant, B131 guanyava clarament per
Punts en acabar la represa. En COniençar el sise i darrer round, els dos
boxaclors es van Ilancar decidas a
l'atar. Blai seguia dominant, quan tot
d'una, va trobar l'ocasiä de placar
una serie de cops a l'estämac que va
rematar amb dos o tres cops mes al
mente. A rouseqüenda /faquests cops,
Ilartin va caure ainb tant mala fortuna que va topar amb el coll contra
la corda inferior del ring. Ningú no
va donar importancia a aquesta lo'
p ata que hacia de resultar mortal, i
l'arbitre va comptar els des segons reg lamentaris, passats els quals Martín Va isser declarat l'atta per lora
de combat.
Va Esser en retirar 5fartin del ring
q ue hom es va adunar que el seu estat era alarmant. Conduit al Dispensari del teatre, els metges van inter-

venir ripidament per ferio tornar en
si: li van Practican la respiracid artificial i Ii van subministrar injerrione.
Despres de mis d'una hora de Iluita,
ele metgee es van haver de convèncer
que no hi hacia res a fer: Julia Martin havia //toa
Mentes els metges assaiaren en va
de tornar Nlartin a la vida, es disputa al ring el segun encolare de
la vetllada entre l'azorro i Frog. El
primer essinentat va vèncer per abandonament al sise round.

Acabas el combat, l'speaker puja
al ring per donar cornpte de la trista
nova al públic, ensetns que de la determinació de l'Empresa de suspendre la vetllada. L'Empresa assabenti
igualment al públic que destinava
recaptació obtinguda a la familia de
Martín, quedant de totes manetes fas
cultats els espectadors per retirar
l'impon de la seca localitat u les
taquilles. Dient de passada que !oren
molts els que optaren per aixb darren.

A les dotze de la nit es presenta
el jutge de guardia i ordena l'aixecantent del cadáver del dissortat
tims i el set' trasllat al dipäsit
col
Martin comptava actualment 21

anys, i íeia poc que hacia totnat del
servei militar, que tea a Mallorca.
Debuta en l'esport com a ciclista. i
mis tard es dedica a la boxa. Durant
una temporada va practicar indistins
tament aquests dos esports per decidir-i.e darrerament per la boxa. Era
un bon esportiu, encara que no ¡aire
afortimat en la comesa de guanyar-se
la vida. La Federació Catalana llavis
hagta d'ajudar peceniariament alguna
cegada.
Als passadissos de rOlympia es
produí despres de l'accident, i ja des-

embarassat de públic el local, la consternará:, que és cíe suposar. Els tíopresans, eh managers i els federatius
que s'hi trobaven estaven consternar,.
Demamirem al doctor Repeto, saetas
de la Federació Catalana, el seta )4ren sobre les causes de raccident.
"Estic segur -ens digné- que les
causes de la mort de Muda eón alienes en ahsolut a la boza i al joc des.
plegat pels dos boxadors; si 'Manis.
en mame no llagues topat coetra
cerda, lii lo ni els sien, contpanys
no haurtem hagut d'intervenir, i fina
dubto que llagues perdut el matx per
knockout. La inhibició del pecunia
gistric, a conseqüencia. del .xoc
mentat i la consegüent 'paralisi teriliaca, constitueixen. al tneu entendre
les causes del trist desenllac que 24
he pas de dir c om ilitla afectat."

Dijous, II 'de juny de 1934
A PUB

RC ELONA
Pels Centres Oficials
IIENERALITAT
Consellerla

de

Governaoló. —

Ahir al 'n'Ola, en rebre els periodistes, el Conseller de Governació, senyor Deneas, els manífestä que durant la tarda anterior harten fel explosió a Súria
dos petards de dinamita, rolloeats en uns pals de conducció
electrice.
Immediatament foren donades
ordres als alcaldes, perquè la
guardia proeedis a la detenciä
dels autors de la collocacita deis
dos artefactes. Aixf es fata i foren detinguts dos individus ele
quals confessaren que, en efete, havien
havien rollocat ele dits petarde als pals. El e foren ocupades armes. Els dos del inents han
ingressat a la Presó Cellutar.

complimentat pels elimines de
L'Escota Nacional de Vallirana,
aoja i noies, als quals aeompanyaren el setiyur Josep Sala, alealde de Vallirana; el senyor Jaep Güell, mestre, r la senyora
Elvira Ealau, mestressa de l'Escota.
Dies de visita de/ conselier de
Cultura.-1.1 doctor Crisliit Col-

tic, conseller-regidor de Cultura,
rebra el públic els dilluns de cada
settniana, de les onze del mati a
la una de la tarda, i el directors
de Grups Escolars, mestres i
mestresses. tots els dijous, a les
niateixes
La Comissió de Turlsme I Festes.—Ahir al matt va constituir-

a les quilla pugui ¡ateressar, que el Bullida de la Generalltat de Catalunya, de dala
9 del correal, publica la convocatòria per al concurs entre funcionaris municipals de l'Ajuntament a l'objecte de proveir una
P lu Ç a d ' of icial, sis de sergents
12 de caporals del Cos de. la
Policia de Trälec, concedint-se
un termini de ruit dies a couiplar del de la inserció de l'estilenlada convocatória en el Butlleti
per a la presentad() de
tuds en el Registre General de
persones

Secretaria.
Itaillorass a Sant CiervasI. — El
conseller delegat del districte
tercer, doctor Pumarola, ha elevat a les Regidories Municipals
de Serveis Públics i Coldractes
i larbanitzacita i Reforma, diverces mocions interessant 'M'Iones
urbanes per al districte de la

se la Golnleslú Consistorial
1 miente a Festes, numetiada pei cera jurisdicció, així com l'ar-

Ple del 28 de maig proppassal,
presidint-la el conseller-regidor
r Josep Marta Massita i
aen ocupades era igual que la ae ll Y 0
assistint-bi
els consellers-regide les pistoles que havien estat
trobades a Madrid, i el senyor dora senyors Anloni \ ilalta, AtiOencas li contesta que saestaven toni Ventós i Odó Hurtado, el
prarlieant esbrinaments per a president de I'Assemblea Munisaber-ho; per° que si eren @MÍA- cipal senyor Josep Escote': i els
earis de fora, de moment ja ha- consellera aenyors Xavier Cuidevien caigut a mana de la policía. . i Josep Maleo.
La Cotnissió, entre altres
la quäl procurarà aclarir-ho toa
ha pres el d'asstetir a
• Digna tamba que en l'ae- acords,
la
de Sindícala. de lunapecte social i terrorista, la si- rereunió
de Gatalutiya, que tindrà ltem
tuarla harta millorat, ja que els el dies 15 i 15
del corrent, deBatee de violencia havien eessal.
Es referí a les vagues dels iegant a l'efecte el senyor Escocontramestres i de Sallent, j di- fel. i subvenint les despeses de
gué que seguien desenvolupant_ l'esmentada reunió anda la pian_
ittat de 300 pessetes.
Cenormalment.
Ccncurs entre funcionaria. —
aa Al vespre el senyar Deneas
digue als periodistes que baria La Canselteria de Circulada) I
imposat una multa de !S00 pee- Policia Urbana fa públic, per tau
Celes a "La Veo de Catalunya". que arribi a coneixement de les
per haver publicat una nota que
baria estat censurada.
Un periodista ha preguntat al
iEerytr Dencaa sobre els rumore
que corrien d'haver estat implantat l'estat de guerra. El senyor Dencas hn ha desmentit en CAUSES VISTES AHIR
absolut. i ha dit que la tranquilIllat era tan gran que ni tan
A la Secció Primera, davant el Trisola baria esclatat cap bomba bunal del Jurat, i a porta tancada,
d'enea que ocupara el càrrec.
es velé una causa contra Maria PéNomas hi ha — acaba dient— rez per corrupció de menors.
El Tribunal del Jurat va dictar un
la vaga dels contramestres. que
erecta a tot. Catalunya, i la de veredicte de culpabilitat. i el Tribunal
Fallent. però aquests conflietee Ii imposa la pena dun any, vuit tuecos
un dia de presó. El Jurat considera
'es deecabdellen amb normalitat ijusta
la pena.
j sense incidente.
Un periodista preguntit ei la
marea de les armes que els fo-

/ 1:1

ranjament de diversos carrers,

entre 'lis el de Mas Puja, de la

•••••n•nn,

Servei Meteorológie
de Catalunya
IITUACIO OENERAL AT111017011CA
D'EUROPA A LEA 7 DORES DES. Ola
13 DE J1/113 DE 1934
Lee beis« preaelens use ele dareses dios San prodult misal. I tans.
cunee 41 migas de ',anea I al nord
l'Aspares Vall ynyen up • Orlent, I
consegnentment el ternes ha mElloret,
persistint, no obetient, encara alguno
nuolls favorables per • la formuló
de turbenadea local. durant lee llores
de mea sale,.
Actualment pleu • Italia I a teta la
mar Tierena. A la ruta de l'oecident d'Euro» fa ben tenga, a excopete. del. PaTtos Eaixos I costea
d'Irlanda, on hl ha alguna nebuloaltat
ee registren patitos elogies.

t3TAT DEI. TEPIP3
A eATALUNYA. A 1.114 VUIT
Vomina bon temes, pulo gu• el cal
SOIS vire • J'Intorlor, I as ?platea
l'exigua nebuloaltat a la meitat tosEn las darme. 24 horas u n'oletearen tachonados a la regle del Montuny, que e'estengueren cap • Girona
a Ilarcilons, produlnt algunas plu-

s«.

La temperatura máxima d'elle, a

Tortosa, fou de 82 pum I la mlnlen•
baniatla de Les Calas, cainf durd'avui, a C.pdalla I a Núrla, de 9
encue.
es al earnp del Futbol Club Bar(Les coservacions
celona.
ternos
Barcelona, • Ice sel. van 4 la cap.
A instància de l'esmentat rontalara ise la primera pluvina.)
setter ha estat aprovat el projede d'urbanització i retorna de
la Placa de Molina, que per les
seres dimensions, trafee intens i
bolles perspectivas. esta destina- trina dorada y un espejo pared biselacantos dorados, leo cm. anda a ésser la millor plaça de la do Con
rho, todo ello formando juego de sabarriada de Srinl Gerva.51.
105

lón: un armario madera blanca ron
Donatiu ala bombera. — En cristales y una librerja madera comocio nett al: bolis servms irse_ puesta de vidrieras; una máquina escritotapel Cos de bombers en l'in- bir Smith Premier tipo to con mesita
rendí Tteorregut el dia 5 del cor- roble.
ran!. a la Barobla de Cataltinya. VALORADO EN TRES MIL SEISnúmero 81. principal, la Coto- CIENTAS SESENTA PESETAS.
panyia lberica Films, S. A.. hit
Se previene que la subasta tendre lufrt un donaliu de 500 pessetes _lar en la Sala Audiencia de este Juzper a la CRIXii de la Germano:bit gado sito en el ala izquierda del Paladel Cos de Beynbers de Barce- cio Ce Justicia, Salón fiC Fermín Galán, el dia veintiocho del actual y hora
lona.
de las doce treinta minutos, bajo las
condiciones siguiente,:
1 • . Que para tomar parte en la subasta deberán los licitadores depesitar
previamente en la mesa del J uzgado o
en el establecimiento destinado al efecto el diez por ciento del tipo de valo* Al Jutjat número cinc s'han re- ración, cuyas consignaciones serán debut eis antecedents telegrafies que te- vueltas a sus respectivos duchos acto
mo demanats, referents als vuit indivi- seguido del remate a excepción de la
dua detinguts en un !eral del correr de del mei o r postor que quedara subsisSent Oleguer els gneis catan processats tente como garantía de su obligación o
per reunió clandestina.
en su caso como parte del precie del
remate.
Pertanven al rann dels vaquees.
L'informe de la direcció general
2. • Que no se admitirá pastura alreg istres diu que cinc d'ells no tenme pina que no cabra las dos terceras
anteredents, però en canvi Miquel Pa- partes del tipo de subasta.
lau Corteza ha estar eendemnat per
3. • Que los gastos de subasta, pago
'Audiencia de Lleirla a la pena de ca- de derechos a la Hacienda y demis indena perpetua per robatori
herentes, serán de cuenta del rematante.
per l'Audiencia de Remeto/la fou conBarcelona, trece de junio de mil aleedemnat també a cinc anys, den meses
cientos treinticuatro. El Secretario
22 dies pel delicte d'atemptat, i a la de
Licdo. José Me Salvá.
dos anys per disnars.
Jaume Tico Duplo he estat cendernnat pel _lidiar de Vitafranca a la pena
EDICTO
de sis anys i un dia per robatori. i
En virtud de io dispuesto por el seNemesi Pefia Ruiz és en rebellia de la
pena que li ¡mensa l'Audiencia de Bar- ñor juez de primera instancia numere
celona en la causa que li seguí el Jet- siete de esta ciudad en los autos de projat de les Drassanes per lesions i re- cedimiento judicial sumario por los trásistencia. La causa amb els antecedents mites de la Ley Hipotecaria, premovipercute el fi scal la quelifica s'ha seguir des por Detia Elvira Rius y Azurmendi,
representada per el Procurador Don
poi procediment d'urgencia.
Jaime Cantes, contra Don Enrique Diogene y Laffranque, se sacan a pública
por segunda vez y por el seASSENYALAMENTS subasta
tenta y cinco por ciento de su valoraPER A AVUI
ción, las fincas siguientes hipotecadas en
la escritura base del procedimiento:
Primera. — Finca urbana situada en
AUDIENCIA TERRITORML
la presente ciudad de Barcelona con
Sala Primera. — Dos menor quan- frentes a las calles de Alfonso XII (en
tia: Cinta Bonfill i Soler contra jau- le que le corresponde el número 291.
me Ferrer i un abre. Teodor Roca- i:ei Porvenir y de Denia, antes de Sanfort i d'altres contra Amador Casals to Domingo y correspondientes al Disi d'alees.
trito VIII municipal y a la Sección
Sala Segona. — Menor quantia: tercera o de San Gervasio del RegisSebastiä Villardebo contra Francesc tro de la Propiedad del Distrito del
Pellisser. Mejor quantia: Pencas Boix Norte de esta ciudad; cual fiaca urba¡ Companyia contra Carsonell i Com- na se halla constituida por una porción
panyia.
de terreno de extensión superficial
eogi8 metros y 82 decímetros cuadraAUDIENCIA PROVINCIAL
dos. y por dos edificio, contiguos entre
Semejó Primera. — Quatre orals per sí contenidos en dicha porción de tevaga, film lesions i ús de nom fals, rreno uno de dos plantas destinadas a
contra Tomás Gómez. Teresa Ribes, viviendas y otro también de dos plantas destinadas a Fábrica y Talleres.
Josep Noguer i loan Ramos.
Secció Segona. — Un jurat per ro- Lindante por el frente principal, Este,
batori contra Joan Macip i un abre. con la calle de Alfonso XII, por la
Un oral per estafa contra Joscp derecha saliendo Sur. con la calle del
Fuster. Divorci: Sofia Barrera contra Porvenir, por la izquierda, Norte, con
fincas de don José' hI. Iriarreta y don
M. de las Navas.
Secció Tercera, — Un jurat per José Gibert o de sus sucesores y por
el
fondo o detrá s , Oeste con la calle
corrupció contra Merce Balanye.
Secció Quarta. — Un jurat per de Denia, antes de Santo Dominen.
Inscrita
la hipoteca en el Registro de
avort contra Presentació Grau.
Di yorci: Eva Hin; contra l'emitid le Propiedad del Norte al tomo 1.763,
Ihre 193 de la sección tercera, folio
Morral.
.19. finca 4.620, inscripción cuarta.
Segunda. — Finca urbana situada en
la presente ciudad de Barcelona con
ANUNCIS JUDICIALS fuente a la calle de Denia, antes de
Santo Domingo, en la que está señalada con el número uno, y a la calle del
Porvenir y correspondiente al Distrito
EDICTO
En virtud de lo dispuesto por el se. VIII Municipal y a la Sección tercera
Sor Juez de primera instancia del Juz- o de San Gervasio del Registro de la
gado número nueve de esta Capital, en Propiedad del Distrito del Norte de esprovidencia de este día dictada en los ta misma Ciudad, cual finca urbana se
autos de juicio ejecutivo promovidos halla constituida pur una porción de
por Dei% María Rico contra Don An- terreno de extensión buperficial 793 metonio Riera Cercos; por la presente se tros y So decímetros cuadrados y por
sacan a pública subasta por segunda vez, un edificio de dos plantas contenido en
término de ocho días y con rebaja del aquella porción de terreno y linda por
veinticindo por ciento del tipo de valoración los bienes siguientes:
Un comedor compuesto de un bufet
y un trinchante con luna biselada y sobre mármol, una mesa comedor cuadrata
da grande y seis sillas tapizadas piel
La me y a filla es casa a darrers de
marrón todo ello madera n ogal y haciendo juego; un aparato de radio con setrnana, i per tant hem d'ajornar
su altavoz grande: tina docena tazas l'operada de les nueves hemorroides.
—Bé; dones, vas direu quan.
plata baja y recipiente porcelana con
'i Penh. entretela no podrieu resus platitos y cuchara; una limpara comedor metal blanco con luz central y ce/atar-me nuelcom?
—L'alije que pot alleujar-lo és
con tres brazos para electricidad: un
mueble mcderno recibidor de madera Posterisan. ungüent o sunositoris:
inlictueu-lo
tots els dies matí i tarda.
olivo y melis y dos banquetas haciendo juego tapizadas; una mesa roble i no tri gareu a notar ele seus efectes.
ng nent, nessetes 475. Supositoris.
forma antigua, un sofá grande, dos si- U
llones y cuatro sillas madera caoba ta- pessetes. 6.00.
De venda a totes les farmicies.
pizadas estibo con dibujos cubistas: una

Tribunals i jutjats

COMISSARIA GENERA,
D'ORDRE PUBLIC

* A la Secció Segona es reuní
igualment el Jurat per veure i fallar
la causa seguida contra Francesc Massana, Antoni Mareo, Josep Canals.
Antoni Miralpeix i Ventura Ferras,
acusats d'un delicte de malversació
de cabals, comes a l'Ajuntainent de
Sant Pere de Riudevitlles rally 1926.
Després de les provee, el fiscal va
retirar racusació que sostenía contra
els processats, i l'acusador privat va
sostenir-la contra els tres primera. El
juras va dictar un veredicte absolutori.

El Comissari General d'Ordre
Públic, senyor Coll, va rebre els
periodistes, i un d'aquests
pregunta si sabia res de la trobaila d'un e explosius a Lleida.
contesta que el Comiesen
d'Ordre Públic de Lleida, amb el
* A la Secció Tercera no hi haqual havia celebrat tina conferencia, no li hada parlat de res via assenyalaments.
Afegf que s'havien vist obligata a imposar una sanció a -El
Correo Catalán", car en els naomente de nerviosisrne que travessem no era oportú que es publiquessin les coses que surten en
aquell diari.
▪ Arran de l'atemptat de caracter social ocorregut a GranoIlers, se cap que la policia ha
practicat diverses detencions
:d'elements afiliats al "Rädium".
entre elles, la d'un individu
que esta acusat d'ésser l'autor
material de l'atemptat. junt s mb
un altre, el qual sembla que sera
detingut molt aviat. Els altres
'detinguts ho han estat per coneiderar-los inductors del dit
temptat.
•
La policia acudf ahir, cridada amb urgencia, al carrer
d'Anselm Claver, número 9, perque en el Sindicat Autònom installat en aquella casa els elemente comunistes prelenien celebrar una reunió que havia estat
e uspesa per l'entorila'.
Davant la presencia dels guär'ches molla deis avalotadors es
retiraren, perú d'altres no volgueren obeir, pel qual motiu caiga donar una cärregit i foren
practicades algunes detencions.
Després de declarar a la Comis>aria General d'Ordre Públic els
detinguts foren alliberats.
• Al carrer de les Tàpies fou
detingut per la policia Salvador
Martín i Codina, de 26 anys, el
qual, rentase pasear per policia.
tractava de treure diners dele industrials d'aquell carrer a eanvi
de deternlinaderi toleràncies.
• El Comissari General d'Ordre Públic, en la seva conversa
diaria amb els periodistes els ha
Manifestat que havia parlat per
tel4fon amb els tres delegats
'd 'Ordre Públic de Tarragona,
Lleida 1 Girona, els quals no
iionaren noticia de cap incident.
pula que la tranquillitat era absoluta a tot arreu.

- * A la Secció Quarta va conten
car la vista de la causa per jurats
contra Joan Escardivol, acusat d'homicidi frustrat.
El processat va disparar alguns
tre t s contra tres individus que al terme de Balsareny entraren en una finca propietat seva. Un del, individus
va perdre un ull a conseqüencia dels
trets.
Després de lea provee, el fiscal con_
sidera el fet com un delicte de lesions,
seguint, per aquest motiu, la vista de
la causa a arree del Tribunal de
Dret. El fiscal sollicita per al processat la pena de tres aNs de presá.
VARIA
Al Jutjat número nou es presentaren ahir els nois Ferran Sarfullo Dávila, d'anee anys, amb domicili al carrer del Peu de la Creu, i Ferran PeIlisser, de deu anys, domic:liat al carrer de la Riera Baixa, per recollir
els vestits que trobaren abandonats
uns carrabiners a la platja de Chicago, de la Barceloneta, el dilluns pastee
Els dos nois manifestaren que havien anat a bany-ar-se en una altra
platja, i debaten encarregada la cus ida dels vestits a una dona. En tornar-ne, no els trobaren, i es veieren
obligats a anar-se'n a casa seta arnb
"taparrabos".
* El Jutjat número set va practicar ahir diverses diligencies relacionades ami-) la detenció de Dionis Eroles, acusat per Jaurne l'out d'haver-li
lliurat liquids inflamables.
Eroles ho va negar, i Font va sostenir el contrari. Segurament el Jutjat denla prendra una resolució contra Eroles.
* La policia pose a disposició del
Jutjar de guardia Antoni Esteve Vidal,
reclamat per diversos jutjats pel delicte del robatori,
* Remen Diaz Jiménez ha denunciat al jutjat de guerclia que en obrir
una carta certificada que li enviaren,
es traba a mancar un xec de 750 Pessee
tes, que venia contra un banc local. i
que en donar l'avís al Banc perqué no
el paguessin, Ii digueren que el dia anterior rhavien fet ja efectiu.

* Per ordre del jutjat número cinc
fou conduida a la Direcció de Policia
per a ingressar en un convent, Amàlia

Cervantes.

Segons sembla, la policía ha dernanat antecedents al Jutjat, puix que, malgrit tenir 22 anys, l'ha declarada menor d'edat. Ella allega que és casada:
etaPtas a l'aloolde.—L'alcalde. que té dos ijihi, i que, per tant, Es maenyor Carlea Pi 1 Sunyer, fou jor d'edat
mesita centro forma ovalada, tina vi-

AJUNTAMENT

Estimat doctor
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el frente principal, Este, con la calle
de Denla, antes de Santo Domingo, por
ei todo o (letras. Oeste, ton nuca de
la

Asociación de Damas Negras, o de

sucesores, por la derecha saliendo,
Sur, ceo la cede del Porvenir y por
la izquierda, Norte, can tunca de 515tintos particulares, inscrita la hipoteca
en el Registro de la Propiedad del Norte al tomo 1.103, libro 193 de la sección tercera, 10110 44 vto. tinca número 4.625, inscripción cuarta.
Las descritas fincas fueren veleradas de común acuerdo en la cantidad de
domientas cuarenta mil pesetas la primera ); en la de dos,Ientas cincuenta
mil peseta, la segunda.
La subasta se celebrará el día diez
y seis de julio próximo a a las doce de
la mañana en la Sala Audiencia de este Juzga.10, instalado eis el segundo patio del piso bajo del cuerpo de la derecha del Palacio de Justicia, sito en el
Sal 1 de Fermín Galán.
No se admitirán posturas inferiores
al tipo de la valoración por que se sacan a subasta, y podrán hacerse a calidel de ceder el remate a tercero.
Para tomar parte en la subasta deberen los licitadores no exceptuados por
la ley consignar en la mesa del Juzgado o en el Establecimiento destinado
al efecto una cantidad igual por lo menos al diez por ciento del valor de los
Poren que sirve de tipo para la subasta,
sin cuya remlisite ne serán admitidos,
devolviendo dichas consignaciones a sus
respectivos dueeos acto continuo del
remate, excepto la que corresponda al
mejor postor que se reservará en depósito cemo garantía del cumplimiento de
Ir, obligación y en su caso cerner parte
del .precio del remate.
Los autos y la certificación del Registro estarán de manifiesto en Secretaria todcs los días hábiles de diez a
doce de la mañana. Y se entenderá que
todo licitador acepta como bastarne la
titulación. y que las cargas o gravámeres anteriores y los preferentes, si les
hubiere. al crédito del actor continuaran subsistentes. eMendiendose que el
rematante los acepta y queda subregade
en la responsabilidad de los mismos sin
destiearse a su extinción el precio del
remate.
Barcelen a. trece de junio de mil norecientes treinta y cuatro.

DIA

Cursos iConferèneies

10,5

El Secretario

JOSE G. COSTA ALVERO
EDICTO
En virtud de lo dispuesto per el señor Juez de primera instanzia del Juzgado Número Tres (antes Distrito del
Hospital), de esta ciudad, por provima ne cinco del mes corriente. dielada co autos de procedimiento judicial sumario promovidos por D. Matarle Seinz de la Torre v Cavada, representada por el Procurador Don Luis
Bou, contra D.' Rosa Pi Serra y doinc
Juana Camarasa Pi; por el presente edicto se sacan a segunda subasta
las fincas hipotecadas ea garantia de:
crédito cuya eiectividad se persigue y
cuales fincas en la escritura de debitorin se describen así:
t.' Casa situada en esta ciudad, barriada de Gracia, calle de Nfonmany.
'chalada con el número 43, compuesta
de haios 3' dos pisos, con un pequeño
patio a su espalda. ocupando un solar
de su perficie total cuatro mil ochocientos cincuenta y siete palmos diez cit .:times cinerarios, equivalentes a 184 metros 51 decímetros, y linda por el frente, Este, con la citada calle de Monniany por la izquierda, entrando, Sur, y
espalda, Oeste, con la casa y patín propios de clefia Josefa Pi Serra; por la
derecha, Norte, con finca de dona Antenia Canals; hoy don Jaime Castells,
tasadas por las partes. a los efectes de
la subasta. en la cantidad de cincuenta
mil pesetas, y
2. Casa situada co esta ciudad, barriada de Gracia , calle de la Travesera,
señalada de número 24 5 compuesta de
bajos, con cubierta de terrado, en el
que existe un pozo y un lavadero cuyo
solar tiene una exteasien de treinta palmos de ancho o frente, por ciento sesenta y seis pahnes de largo u fondo,
conteniendo una superficie de cuatri,
mil ochocientos nos ema palmos, aproximadamente, equivalente a ciento ochenta y ocho metros cuadrados, trece de.
címetros, tiunbien cuadrados, de los
cuales ocupa el editicto 1.111US sesenta y
ocho metros y los restantes ciento veinte con trece centímetros el patio y hada: por el Este, derecha entrando, cm.
propiedad de José Calvó; por el Sur,
frente, con dicha calle de la Travesera;
por el Oeste izquierda, con Antonio
bascompte o sus herederos habientes, y
por el Norte, espalda, can el jardín de
la casa de El . Juan Villas Catupderrás,
tasadas por las partes, a los efectos de
la subasta, por la cantidad de veinte mil
pesetas.
El acto de remate tendrá lugar en
la Sala Audiencia de dicho Juzgado de
primera instancia número 3, y Secretaria de Don Jcse Pastor, sitos en el
Palacio de Justicia, el dia trece de julio próximo, a la hora de las once; y
se advierte que los autos y la certificecial' del Registro de la Propiedad a
que Se refiere la regla 4." del articulo
131 de la ley Hipotecaria, estarán de
manifieste) en Secretaria; que se entenderá que todo licitador acepta conto
bastante la titulación; que las cargas y
gravámenes anteriores y los preferentes, si los hubiere, al crédito de la actora continuarán subsistentes, entendiem
dose que el rematante los acepta y queda subrogado en la responsabilidad de
los misnios, sin destinarse a su extinción el precio del remate: que el tipo
de subasta es el SETENTA Y CINCO POR CIENTO DEL VALOR
FIJADO A CADA FINCA, y no se
admitirá postura alguna que sea inferior a dicho tipo de setenta y cinco por
ciento y que los lieitaderes deberán censignar previamente en la Caja General
le Depósitos. a disposición de este Juz:arlo el dice per ciento efectivo del tiro de subasta. presentando, al licitar, el
reiguarrio ene acredite la ronsienadón
sir cuyo requisito no serán edmitidos.
Barcelona, doce de junio de mil novecientos treinta y cuatro.
El Secretario

JOSE PASTOR

A L'ASSOCIACIO INDEPENDENT D'OBRERS BANCARIS
—
Conferència de Josep Manet
Tal com esteva anunciat, el senyor
Marlet , secretar general de l'Associació Independent d'Obrers Bancaris de Catalunya, diseerte en aquella
entitat sobre "La nmtra posició davant els problemes de la dependencia
de Banca".
El conferenciant féu referencia dels
antecedents que provocaren plets intenis a la dependencia de Banca de
Catalunra. i per conseqüincia la
creació daquesta entitat, que aplega
els elements que tenen un criteri netament catete i que volea resoldre
els seus problemes a casa nostra, sense tutelatges estrenes.
Estudie les possibilitats que ofereix
el ti-aspes de serv&s socials a la Generalitat per confeccionar un nou
Contracte de Trehall, i arriba a la
conclusió Inc els dependents de Banca de Catalunya, igual que moltes a:tres !tranques del comerc, poden i han
de regular les seves condiciona de
treball des de la Generalitat, i no
des de Madrid amb unes condiciono
fiMques per a tothom, ja que la simeció i condicions de vida dels empleats de la resta de la Península són
snob diferents de les dad. Critica !a
disposició de Largo Caballero creant
en Jurat Mixt Nacional, que vol centralitzar la regulació de les bases de
treball, 1 digue que cal diseldre aquest
Jurar, que té una vida precaria, i
atendre la pe,icie. justa i raonada
dependents de Banca catalana.
L'A . I. 0. B. C. complete amb el
seu deure assenyalant el cami que cal
seguir. i diu que continuare treballant
amb entusiasme pels seus ideals i per
crear Una gran forca sindical al servei de sota la dependencia de Banca
ele Catalunya.
El senyor Marlet fou molt aplaudit
per la concurrencia que omplia el local, i la seca dissertació, contentada
molt favorablernent per la seca oportunitat i concreció.

munitacions: Dr. Fergues: "Terapéu.
tea de les neoplasies del tuticle".
Dr. Lucena: e Criteri sobre els procediments eagnants emprats en el
emite de próstata". Dr. Sahater i Garriga: 'Tiranos postoperatorio. Seroterapia endovenosa. Crisi anapilactica.
Curació".

Escota d'Assistència Social. — A
les 19, Pene Benavent donara una
conferencia amb projeccions. Tema:
"Arquitectes i arquitectura".

Ateneu Enciclopèdic Popular. — A
les 20, DOInineC Casanova dissertarZ
sobre "História de la Filosofía".
— A les 22, conferencia pública,
continuació de la campanya empresa
per l'Ateneu per tal de solucionar el
problema dels saneo infants sense
eocola a Barcelona, en la qual rar• quitecte Josep L. Sert tramará "L'aspecte de les construccions escolar,
necessáries".
Aterren Popular de Griicia (Salme',in. O). — A les 22, segona de les
conferencies públiques sobre el tema
"Creieu en la possibilitat de la in.
dependencia de Catalunya? En CA!
afirmatiu, eom restructuraríeu?" Conferenciant: Angel Pestaña.
Institut de Medicina Präctica. — A

les 22, sessib científica , en la qual
doctor J. Noguer i Moren exposara:
"Endolarinologia , morfolegia i esteti.
ca corporal'', i el Dr. Vescomte La.
banal: "Idees recents sobre genesi
de l'Ulcera gastroduedenal. Suggestions terapeutiques".
Centre Catalaniste d'Esquerra. — A
les 2 2 . i5, el doctor Josep A. Trabal
donare una conferencia sobre el teme
"Ha fracassat la República? ;Visca :e
Repúblical - . L'acre será públic.

VIDA CORPORATIVA
La Societat d'Obstetricia i nineecn Ingia de Barcelona celebra.

AL SEMINARI DE PUBLICITAT rä Junta general
reglamentaria

el dia 15 del corrent, a les set
Conferencia del senyor Vidal i Burdils de la tarda, al seu estatge socia!
Al Seminari ile Publicitat. de l'Ins- iSindicat. de Metges). Al mateía
titut de Psicotecnia. ha donat la de- temps lindra Une, la darrera sescena conferencia del curse, d'Estiu sió científica del present curs
radvocat i professor de la Institució 1933 - 1935, on el doctor F. Terd'Estudis Comercials, senyor F. Vidal rades dissertarà sobre el
temail
i Burdils.
La dissertació versa sobre el tema
"Particularitats de l'Estudi de Mercato i Publicitat en el ram electric". i
feu una interessant exposició i una
completa crítica de la nora técnica
d'Estudi de Marcats aplicada per les
Empreses delectricitat, ¡ de la Publicitat escaient a elles, en el seu
doble carácter d'Empreses de Serveis
Púbics i Comercials.
El conferenciant acabe el seu parlament exposant les campanees cIilluininaciie que tendeixen a un rnillor
aprofitament de la Il um. i remarcant
els beneficis que les Empreses, el públic i les ciutats amb elles guanyen.

"Flora microbiana rectal i
racione en
en el perin6".

Aquesta tarda. a les set, jiudrä llor la Junta general
nada de primera convo,atoris
de la Secció de Fotografia del
Centre Excursionista de CaleInnya en el seu estatge
(Paradís. 10. principal'a Si- no
es rennis el nombre suficieW
de socis, se celebrara de eegonn
convocaläria a dos quarts
vuit.
• •n•

PER A

AVUI

Llegiu LA PUBLICITAT

Cc; Facultatiu de l'Hospital de
la Santa Creu i Sant Pau. — A les i t.

Propagueu-la!

sessió científica pública mensual. en
la qual es diseminan les segiientS co-

Les

MOSQUES
propaguen els

MICROBIS
...mateu-les amb FLIT
Esta demostrar que le. mosques
transmeten els germens del tifus, la
disenteria i altres malalties contagioses. ;Defenseu-vos! No esposen la
vostra salut emprant insecticides mediocres que no maten aquests repugnants insertes. Cal emprar FLIT. Rebinen les imitacions. Compren ele
bidons precintar' que son procs amb
una falsa negra 1 porten la marca cial

soldar.
Terffil
ttitt

al lilao 31114111T11111111111M.
Calina. MIN. kg •

991,11rLA PUBLIIIIPAIr.

ous, II de juny de 1934

BARCELb
ßutileti PedaVAie

yersitat Autónoma, coxis anee als els espanyols 1-Erandio", en
Estudia

Universitaris per a Obrers,

hast,

cap a Huelva, dele senyora F • mi a.c..

tindri lloc demi, divendres, a les Dipor, s. A.; el "Norte", amb
nou de la vetlla, i anire a dime del carrega general, cap a Musel
doctor Moles i Caubet.
(Gijón), del senyor D. Mumbrú, '

Noticies Soltes

En el transcurs del mes de i Neurologia (doctor Llufs Barll Passat, les estades causa- aquer ) , 1.195; Rontgenologia
•
mai
el
correu
"Cabo
San
Antonio",
UNIVERSITAT AUTONOMA
l I des pele malalts a l'Hospital de (doctor Comes), 329.
amb passatge i carrega genera!,
Total, 13.854 serveis tet s .
la Santa Creu i Sant Pau, a 1•Ins.
Exàmens d'ingrés.-E1 dilluns viELS MESTR;:_S
cap a Buenos Aires i escales; el
excursions escolars
La setmana passada s'efertua.
litut Mental de la Santa Creu i a
nent. dia /S del corrent . COnleilçara:1
-Motomar", amb carrega general
MERCAT LLIGRE
l'en a la dependencia central 1
tiquee eezolars que ele examen; dingree a la Universij33 de les prac
Unes lliçoue practiques. - Patro- ¡ de tränsit, cap a Génova, tols
e mres fideitat reponen carac- tat. Són convocats els aspirants insEn entrar ahir al Sale de Contracta- l 'elsi"P
seiglaniendt es: amilat. /a Lltisit, tleI r'b.8s911'
61 las Sie aucursale da la Carea
cinades pel -Centre de CollaboraciO dos del senyor fill de llinnul
ernou de l'escola dara éa. eens dub- crits al grup de (iencies (aspirante Pedagógica - de l'Ala EMC ordi , els Elosch; el nüruec "Mamita", en clon, del Mercas Lliure de Valors cas malones, 17.301; alienista, 9.9051 d'Estalvis i Mont de Pieles, rie
veierem sorpresos en veure que Vaspec, alienades, 13.51141 Ilatzerins. 372; Barcelona, les següents operaFexeursionism e . L'escola d'aeui, a ingressar a les Faeultats de Cien- senyors Lluis Tesis, de Cadaqués:
hast, cap a Pomeron, de l'Aseneguein-bd de pasada: considera 1.in - cies. Medicina i 1-r ae/leida) dcl na- Pius Guiral. cje Llança. i la senyo- cm Marítima Witly; el vaixell te del mercal no era el de dies normals.
Bvn aviat VaTTI saber les causes de la Ilatzeri-nes ' 279. Total ' 37.268
un
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iunzional
en
un
mero
1
al
ect
inclosos.
a
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de
prac1.329 imposicions. per paseejj: com
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a oliciosopi neral (doctor Prats).76
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, , doeraçltal.
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en els seas drets sacials el soci pe Martínez), 711; Cor i vasoS (doc.- aesenyalat per a avui el seguecle
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13 de juny del 1934. - El Vocal gestiu (doctor Oallart;, 305; Ti.
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sep Campi, 37393; Antern Coli e s de Rousseau ¡ Pestalozzi Filoeoila Uetree de la nostra
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fer al dia 17 del corrent l'Aspina finestra a la gran lluin. EsVeda. - El "Rubí", en llast, Mo; !sf. Rif, 53'8e; Montsereat, 64'75 ; rurgia infänria (botar Oliver
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publicana del Dte. IX (Valimria.
I Inc la inaugural de l'".teneu Martí rosa general, cap a t'alares.
ha mogut la Junta del Il. Lt. V. per (doctor Horta . 995; derma10 - aulocars.
L'exeursionisme cine nosaltres mo- et coneeller-regidez senyor OdC Hur- i Julia" a la barriada del Clut. 5e prendre aquesta resolu ció. riere, ens fa g ifii ing t , Ah a (doctor Noguer 11.2La inscrip c ids es lancera cl
r:edil no es de ezreeter dieueni- t ado, el (mal descabde l larà el tenia ran invites tete els que assisteixin
l'efeete que pot ser han obratnu eje a re'• , 1.9913: Radiumlere p ia illoc- dia 16. El preu del viatge ee de
MOVIMENT D'AVIONS
e er , fessional: ni a eetil deis cen- "Missie de la Josientut".
a leenientat fossar. L'eminent ea 11e aie ó perque. to t i
1a lieugera. Dim
57) (l pessetes,
e! . exeureioniet e s. ni com els Mi3a3U:u Andreua Fornelle excretara un
trober-nee en tina moments d'experta- ler Guilera , 3 i3; Electroterapta
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s de rnuntanya. Volem. senriCentre Catelanis e a Republicà
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a
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situadO
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eie.
mena excursionisme escolar.
te d'he:menatge que tindrà lloc. a EAde Badalona
Aeredrom de l'Air Frenos, t rios eferti u lutlià. Tainh e invita Procedent de 'fol o sa, a les 627 /Tm". es troben actualment els eanci e, ne
'e t Cl que ee pedria die per ponANIIi. dicoru s . ita le. a lee dee del
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LIntransigent
ar-ne la importancia no arribada
arriba l'avió amb correu, merca- c a n, delta per segim un diari del vesvespre, se celebrará una coneer ea per
• a expressar-la amb jiesiesa. Hom al; serie. amb assistenria deis senaues necrològiques en reeordanea del doc- demes j senee passatgers.
pee, i n/e3 si considerem l'ambient role
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et,neahle sie l'en/7'303.
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629 al riba l'avió amb corren. la qual dominava reitere die
CAMPANYA FEMENINA
En el 'libre imponderable de •.a
Jeventut Nacionalista
nífica situad() : Per a visitar-la,
mesura, en llec de considerar-se com a
inercaderics j 2 passa)gers,
CONTRA LA GUERRA I
etera, obert de hat a has. pot netaProcedent de Cae. blanca, a les preventiva, havia influit pesqué la con-i
adreceu-vos a Sitges, carrer de
aut-ee Geometria amidant terrenys, d'Acció Catalana de la Barcelonete
EL FEIXISME
mis desconfiada,
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I cx.6 "." en aque`i` ca"
A les 12'60 sorti l'avió cap a '5:
ret. El dibu j a troba models per a ierencia al nestre estatge. eareer de nestres meche pelitic i intellectual.
en que el lliure canvi perd la sera IliNOTES DE LA FIRA
tes els gustos i modalitats. des de Sant Miquel, 3. La coníerencia será entre les quals hi ha els l'.0,17S de Tolosa amb correu, mercaderies be,tat d'a,- eib.
s:rnple tulla a Ealeast dele mes a cierre d'un nacionalista gallee, que Maria de la Llum Morales, Maria Pi i i passatger.
DE BARCELONA
Celebrarem que ¡tuesta disposirii, siS
eet:is, fina a le $ més complicades oportunarnent esmentarem, ¡ el tema de Folch, Anuncia Llehet, Maria BarA les 1246 sorti l'avió cap a pe,: hen aviat retirada en henefici daVapeneectives. formes ¡ colors per als sera eobre la Ilibertat de Galicia.
:alba Angela Graupera. Cesäria
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L'ACTUACIO SOCIAL
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ELS ESPORTS
Futbol
--=--DAVANT DEL BRASIL-CATALUNYA DE DIUMENGE
Ahir a la tarda. Les Corts, va celebrar-se un tanteig entre els jugadora
Que el seleccionador català, el riostra
amic loseta Torrents, havia convocat,
o sigui, Nogués, Zabalo, Saló, Sales,
Ventolrà, Raich i Cabanes, del Barcelona; Martí, Soler, Cristià, Prat, Edel furo i Bosch, de l'Espanyol; Fournier, Gracia, Mart1 i Gual, del Sabadell; Farró, Torredeflot i Prieto, del
Carona; Perpinyà i Rosalenc, del Júpiter; Bartomeus, del Terrassa, i Estola. del Sants.
Es jugaren alguns temps amb una
sirte de cantas de jugadora per tal
d'orientar l'entrenador, el qual després d'apreciar el rendiment de cada
un dels jugadora decidí formar la
selecció que diumenge ha de lluitar
contra el Brasil al camp de Les Corta
de la següent manera:
Nogués, Zabalo, Torredeflot, Marta
Soler, Cristlä, Ventolrà, Estola.
Raich, Morera i Domènec.
*••
Per a facilitar l'adquisició d'entrades i seients, la Federació Catalana
ha disposat que, ultra despatxar a les
oficinas del F. C. Barcelona. sigui
oberta la taquilla oficial del Teatre
de Novetats, des de denla, divendrea
a les deu del mata
L'acabament d'un parea -A Girona. diumenge, es jugaran els 27 minuta que falten del partit PalafrugellBadalona.
La recaptació en el torneig Copa
del MOn.- El total dels ingresaos
obtinguts en els partits de la Copa
del Món de Futbol assoleix la xiíra
de 3.800.000 Eres.
El partit de major rezaptació va
ésser el celebrat a afila entre Italia
i Austria, la recaptació del qual es de
&a p to Eres.
En l'encontre final entre Italia
Txecosloväquia. es van recaptar
7ao.000 Eres.

s'aria per a l'entrada i sortida d'Andorra.
TRUEBA ES ABSOLT • PER
MANCA DE PROVES. - L'afer
Trueba en la Volta d'Italia acaba d'asser liquidat en termes que deixa el petit ciclista en llibertat per actuar on 1
quan vulgui i sense que hom ii pugui
fer retret de la inculpació que li loa
feta per un membre del jurat de l'esmentada cursa. Després d'haver estat
escorcollat ell i el seu equipatge, sense
que hom Ii trobés els ballets de mil
tires que alga Ii havia vist rebre de
mana del massatgista de Guerra, Truaba comparegué davant deis comissaris,
els quals els sotmeteren a un minudós
interrogatori, el qual no a-a pas donar
més Ilum a l'afer que el que baria donat l'escorcoll a qua ens hem referit
mis amunt. En conseqüancia Vicenç
Trueba fou absolt... per manca de praves. La "puta" podra participar a la
Volta a Franca corn es el seu desig. I
s¡ en aquesta prova aconsegueix mostrar-se mis brillant que a Italia, hom
es desfara en canjectures pensant qtai
Ii devia passar al brau corredor de Torrelavega...

Basquetbol
L'Assemblea de la Federació Catalana de Basquet ha
acordat desIligar-se de l'Espanyola i declarar-se independent

e

ni

ELS PREMIS DELS CAMPIONATS DE/CATALUNYA
Ultra les copee que vénen disputantse anualment en eh campionata de Catalun ya en outriggers i skiff, entre els
quals figura el Gran Premi de la Generalitat, ha establert suara un premi a
guanyar pels clubs mitjançant puntuacid, consistents en una forraos; copa

d'argent.

Per a l'obtenció d'aquesta copa hom
assignarà tres, dos j un punt a cada
club, per cada equip que classifiqui, respectivament, en primer, segon i tercer
llocs en les regates de cooperació, teDiumenge al mati es y a celebrar V a s- nint en compte que no puntuaran els
semblea general de la Federació Cata- equips arribats en darrer lloc.
lana de Basquetbol.
Els assumptes a tractar van asan- els
esmentats a continuació:
alemória del Comitè Directiu.
Estat de comptes.
Repartintent de premia al Club
Elecció del nou Comité Directiu,
Natació Barcelona.- El diutnenge viProposicions.
Assumptes relacionats amb el present nent, dia 17, al migdia, el C. N. Barcelona, al seu local social de l'Escucampionat.
Degut al retard sofert pel Campionat Ilera, procedirà al repartiment de
de Primera Divisió, tot ell relacionat premia corresponents a la darrera
amb el fatnós partit Espanyol - Jus -en- competidó per a la Copa Nadal i
tu t que ha tingut la virtut di. capgirar Trofeu Antoni Sabata.
El C. N. Barcelona prega a tots
tota la competid& es promogueren debata força apassionats i en darrer ter- els nedadors participants a la Copa
ma es va acordar que calia que la mi- Nadal, alai com als guanyadors del
sima campetició nacional acabés, per al Trofeu Antoni Sabata, que no deixin
bon atea esportiu, i que quedés procla- d'assistir en aquest acte.
mat un campió de Catalunya de 193 4
B
Fou lamba molt discutida la intervenPer telüraf
ció de la Federació Espanyola sobre els
Del mata Thil-De Witt.- La prern- casos Espanyol - Juventua i Patria El "Tourist Trophy" de Man. sa francesa co:nenta elogiosament per Espanto!, i mit severament censurada
a Marcel Thil el combat que aquest la intervenció de l'esmentat organisme, Londres, 13. - Comuniquen de la illa
va lliurar dilluns p assat a París en- el qual envai la jurisrlicci5 de /a Ca- de Man els següents resultats del
front de l'alemany De Wat per al talana arran dels seus veredictes en els "Tourist Trophy" de motocicletas
Campionat d'Europa del pes migfort, afers esmentata. Signada per la gran lleugeres:
Ha arribat en primer lloc Simpson,
titol que, en virtut de la seva vic- majoria de clubs. amb solament 6 wats
tarja, per abandonament del teutó a en contra , va t'ase, aprovada una pro- sobre "Rudge", en 3 horas; veloposició
que
el
la
qual
han,
demana
citat
rnitjana, 70.81.
en
la vuitena represa, resta a mana del
En segon lloc, Nott, solare "Norfrancas. Heu-vos ací algunos preci- neu Comité que es designi faci les oporsions a afegir a les que donavern ahir tunes gestions per tal de deslligar-se de ton", en 3 h. 47 rn. 7 s.; mitjana,
sobre el cornbat i els boxadors. De la tutela de la Federada F.spanyola, tal- 69'79 quilòmetres.
Witt feu damunt la bascula quatre ment cena ha fet el Rugby darreraEn tercer lloc, Walker, sobre "Rudq uilos més que Thil. Aquest, dura- tnent.
ge", en 3 h. 54 m. 13 s.; mitjana,
Aquesta proposició. encaminada a ntiè 67.67 quilametres.
ment tocat al mentó durant la primera rep resa. va anar per set segons el Ba s quet catali a s snleixi la categoría
Durant la prova sofrí un accident
a terra : el knockdown va produir una eure Ii pertany. és d'una gran impor- el corredor Crabtree, que anava sobre
viva emocia en el públic. Al segon tancia, tota vetzada que permetra que a una "Excelsinr". El corredor es fracraund el francas va tornar al tapis. la FederaciA Catalana s'infiltri aquel] tura el crani i morí a lacte. En laza
guanyà la prova. Durant la cursa hi
baria una espessa boira.
AVIACIÓ
Récord batut. - Varsavia, 13. L'aviador Rubia ha batut el récord
mundial de vol sense motor. Ha reaa dos quarts d'onze del matí
litzat 85 loopings.
L'anterior récord constava de 75
Montjuïc, Gran Carrera Internacional d'Automòbils

Nata cid

o 1 a

EL DIUMENGE DIA 17 DE JUNY
Al circuit de

lönpMgs.

ESPECTACLE
Teatros

F EMINA
I
d• la superproduoclon.

kaut,

TEATRE NOVETATS

•eMOuyla lIrloa LLUIS CALVO
Darrera setmana d'actuad/3 de la
genial
RAQUEL MELLE!
Tarda, 4'30. Butaques a 4 fan.:
N11. 945 /maques a 5 pues,
%A DOLOROSA, pe) gran divo
Mayral, Ranyuls, kcetit, Rala Mis,
Llanos, Baraja, ele.

TEATRE COMIC

El. MES FRESC DE BARCELONA
Espiendid Jardl
Cla, de millas del Romea, de Madrid
Avul, rIllous larda, a les Y • 15, batuques

a I pta., g eneral. 0-dii pues.:
LAS TENTACIONES
per Laura Pinillo', Alady 1 Lepe, NIt. a les
1015: segona representarla de la revista
de Campus t Aclame, musa, deis mesures
Faixa 1 51olla, ute sorollém Sale,

(Impost a cal: reo del públic)
14 i 15 tarda i 16 al inati, entrenaments oficials, 1 pesseta entrada.
Despatx de localitats a la Rambla dels Estudis, 6 (Carde Artístic); al Centre de Localitats. i, dissabte, a les taquilles !de l'Exposicid.

Cielisme
XVI VOLTA A CATALUNYA
III GRAN PREMI GENERALITAT
La U. E. de Salas no podia restar indiferent clavara la grandiosa manifestada automabilista que ha preparat Penya Rin per al diumenge amena Per
tal de patentitzar la seva adhesió a
aquest acte, que posa de relleu internacionalment la potencia organitzadora de
Catalunya, el Comité organitzador de
la. Volta ciclista ha disposat a honor
de Penya Rin que la presentació deis
corredora inscrits tingui lloc sobre una
volta al retinte de Montjutc denla passat, di ssabt e, a les dues trenta de la
tarda, o sigui immediatament destacas
d'haver-se acabat els últims entrenamenta oficials deis usos del volara.
4 • •

Pena a partir d'aquest segon aterratge Thil va boxar molt intelligentment
amb l'esq uerre rnantenint a ratlla l'alemany. Aquest, no obstant, opera
enéraiques reaccions amb les quals
dona a voltea la impressió que era
capaz de vancer Thil per fora de
combat. Aquest fet, no obstant, va
estar ben lluny de produir-se. Boxant
ami) obstinació i metadicament, el
francas arribé a castigar en tanta de
manera l'alernany, que aquest. al vuita
round, no tinqué altre remei que aixacar el brat en senyal d'abandonament,
al mateix temps que l'arbitre sena
biava decida a deturar el combat que
havia esdevingut una Iluita absolutament desigual.
De Witt, diuen els diaris francesos,
per perillós que sigui, no és un boxador prou assabentat encara del seu
calca Thil, sota aquest aspecte el sup en a. plenament molt més que no pas
a d'altres contrincants que ha batut
recentment.
A la mateixa vetllada Haut, va haver d'inc:inar-se davant de Decica,
que el va vencer per punta. El matar
era vàlid per al Campionat de Franca
deis galls, tito! que temas enrera
Decico guanyä a Huat sense que els
parisencs hi estiguessin conformes (el
mata es fati a Lió). Pera tothom
convé ara que Decid), en el seu darrer cornbat, ha estat indiscutiblernent
el guanyador. Horn reconlexia igualment que Huat, el famas "chat-tigre".
experimenta actualment un acusat
descens de forma.

Atletisme

II Campionat de Catalunya Juniors.- El vinent diurnenge, a la
tarda, comentaran a l'Estadi de Montjuic els II Campionats de Catalunya
juniors, organitzats per la Federació
Catalana d'Atletisme.
Les provea que se celebraran aguasta primera jornada seran les següents:
to metres tanques eliminatòries, pes
final, 5000 metres manea final , zoo
metres ¡lisos quarts de final. 400 metres eliminatòries. 800 nutres
Javelina final. roo metres semifinals.
Es comentara a les tres en punt
de la tarda, i l'entrada al Parc de
afontjuic és lliure a partir de les dues ,
ja que estaré acabat el Campionat
d'automòbils.
La vetllada del Nou Món. • Habir
La inscripció quedara tancada el
vence Santandreu.- En la reunió ce- dia 15 a les clotze de la nit, al local
lebrada abans-d'alar al Nou 116n, de la Federació Catalana d'Atletisme.
Halar vencé Santandreu per ouras en
deu represes sense que el fall donat
pela jutges al combat deixes plenament convençuts els espectadora. La
Iluita fou molt igualada. A la mateixa
reunió afendieta, l'entrenador de PauRON» NOVETATS
lino, venta Olangue per punts, desAVUI, DIJOUS
prés d'haver-lo dominat técnicament
Tarda, e les E:
durant llargues estones. aledieta
AZURSICNCH
URZAY
• pogut finir ahans de l'acabament
na
"entra
de les represes estipulades si posseis
AMOREBIETA U - VILLAR'
major eficacia en els seus punys. A
bit, a Ne d'u en punt:
la mateixa reunió, encara. se celeURRACA - PERRA

El Jurat de la cursa es constituirá
a les onza del mati a la plaça d'Espanya (Bar La Punta). Els corredora
hauran de fer les següents operacions
a l'esmentat establiment: equipar-se,
firmar la fulla de surtida, recalar dorsala, plagues i targes per als equipatges. Ayuntes operacions es donaran pur
acabadas a la una de la tarda. Seguídament els corredora hauran de destilar en direcció a l'Exposició (Avinguda de Rius i Taulet) per posar-se a les
ordres del jutge arbitre. La presentació
dels corredora s'efectuará per equipa equip francas, equip belga, equip itaJiä, buscos, madrilenys, asturiana, muntanyesos, mallorquina, valenciana etc.a intervals d'un minut. Per maja d'altaveus s'informara el púlala dels noma
dels corredora que vagos danant la 'acata de presentació. A les atoes e passat'a llista definitiva de tots junts, donantse la sortida en direcció a alanresa.
Radio Barcelona, davant la nombrosissima Ilista d'inscrita ha acordat olerir 5 premis de Ioo pessetes per als corredors classificats del 41 al 45 lloc
la galera!. Philips Radio, ultra patrocinar la participació de l'equip del C.
C. Montblanc, ha posat 5 premis de 100
pessetes per ala corredors que es classi['quin del 46 al S o ))))c braren els encontres Tuset-Minguell
i Colas Boira, que guanyaren per
Per a l'arribada dels corredora, dia punta els boxadors esmentats en pri24, es prepara un praleg de gran atric- mer terme.
campionat infantil organitzat per
Harry Masson Es el nou caminó
l'A. C. afontjuic i una gran cursa motociclista que brinda l'Associació de Cor- d'Anglaterra del pes welter.- El tito!
redora Motociclistas de Catalunya i en fe Crnipió d'Anglaterra del pes wella qual participaran Jaume Grau, Jo- ter que havia pertangut a Jack Hood,
sep Pericia Aveli Garriga, R. Mart - fou posat darrerament en competiciO
neu i Josep Virgili en sitie-cara, i Igle- a Birmingham, en matx que enfronté
sias, Sitiad, Flores, Gili, Puente, Moteó, Harry Masson a Smith. El primer
Prats, Butxaca, Pérez i Sant en motos. esmentat, vencedor per punts al final de les ts represes estipulades, fou
se.
declarat novel l campió d'Anglaterra
Tots els conductora d'autos i camia- del pes welter.
netas ¡ personal seguidor ha de personar-se al local de la U. E. Santa (GalYoung Pérez venç Diessmans.- A
lileu, 9) divendres, de deu a una del Marsella, i davant 3.000 espectadora
mati i de tres a cinc de la tarda per el jueu alija Young Pérez va vanposar en regla la documentació necea- cec per punts el belga Diessmans.

'si

veritable sent i m ent de catalanisme, el
qual fins ara havia estat mediatitzat, i
ensems que aquel! esport pugui desenvolupar-se en un radi d'acció mis efectiu.
Amb la finalitat de dur a tercie les
gestions del present exercici, va esser elegit aquest Comité Directiu:
President, Angel Trunyó: vice-president, Jan Boix; secretari, Lluís Duprer: rice-secretan. Francesa Matabosc;
tresorer, Ramon Canal.
Cal esperar i desitjar que el /tau Comita sortirà airea de la comesa i asaolira de situar el Basquet en el lloc
que li pertany dintre el concert dels esporta practicats a la nostra terra.

~Ice

IZAGUlalat - UNA/RENO
Detalla per cartiolla

Frontó Principal Palace
Avui, dijous. Tarda, 415
OLA» - GOITIA
contra

18IDORO II - ULACIA I
Alt, a les 101E1

AlITIOANNADA - CILLAYA I
eon,ra
IBARLUDEA 1 - 0011111.2

LAS 8 GOLONDRINAS
gra ndlOsa s upürprodurelA

SIMONE ES ASI

delidiosa comedia, en trances, per
Mea Lemonnier I Henry Garat
icessiii continua/

SALÓ VICTORIA
PUEELO QUE SE AHOGO
mosaic nadional
EN VENECIA, clibuizos sonora

EL

TEATRE BARCELONA

COMpanyIa de comedia CARMEN DIAZ
Ass. dijous. larda i nIt. debut de la
companyia: iletrena de la meravelloss emaj Adia de Quintero 1 Guillen

Els autors assIstiran a t'estrena
Demä. di v endres, tarda 1 rat:
COMO TU NINGUNA

Dies

Rambla del Centre, U - Tan.
Ami: REVISTA t NOTICIAR!

Alady, Lapa, Sara, Ilernandez. Ca- Aetuailtata mundial' - Documental s
rte.
3.4,10 continua
saravills, tienta, (mentiras, larda, a Vialgas
Cateo.
les 515: grandiosa fuman en celebraci6
de la Si) representacut de
011. PUEBLO!, }AL PUEBLO!
amb esplendid fi de fet.a. Ntt:
LAS CHICAS DEL RING
ES despaixa als centres Sr localltars
Valencia. 288-2,1
Telefem 7211311
Aval. diJoil i.os tari.
a..aielrat
g ila,t5
de i '15. 1 ni!, a

Agrupació Excursionista "Catalunya". - Per al diumenge vinent,

ENTRADA GENERAL:

Tarda, 4'3a, 1 ni I. 915. interessant pro.
grama: REVISTA 1 DIBUIXOS. Carp Grant
en
BABADO DE JUERGA
Annabena en PI g erencia hongaresa
CARIA
alumentre vinent, matinal a lea 1030. I
/arda, continua, de 330 a 9. DIlluns rinest: El divertlt film UN PAR DE FRESCOS 1 Erlinand Loare en TODO LO CONDENA, arnb Víctor McLaglen

LAS CHICAS DEL RING
LAURA PINILLOS
PUBLI CINEMA

amb participació de famosos asos mundials

3 PESSETES

EL GRAN DOMADOR
per ciycte Beata- 1 Anita Pare, I

Tres caballeros de frac
comedla nlUsaral. versió francesa, magna
crearan del celebre divo Tilo Sehippa
I de Pascual) 1 Jean Gobet
Nit, a dos quarts ute desa. primer dijous
g ran moda: EL PUEBLO QUE SE AHOGO.
EN VENECIA, i TRES CABALLEROS DE
FRAC, t d't 1 a 1 de la marinad,: BALL
AL JARDI D'ESTIU, per KASTELOS
ORCHESTRA

SALONS CINAES

CAPITOL: 4 tarda I 1 lt nft, "A las 7 en
punto", chester NIOrrts, 1 "Fiel a una
mujer", /renne Darle. - CATALUNYA: 1
tarda I 10 nit, "Secretos nI2 la potala de
Paris", GivIl Andrä, I "Doble sacrificio",
en
espanyol, loan Barrymore.. KURSAAL:
PALAU DE L'ESPECTACLE
4 tarda 1 930 MI: "La sin ventura'',
Companyla de resistes de
-Gran gala Travesti", Cómica I DI.
buixos. - PATHE PALACE: C.ontInua
4 tarda: "El cielo acusador", "Paris-Montecar/o", -La Sra. no quiere hijos" I
Notielarl. EXCELSIOR: 1 tarda 1 9)30
a les tota: la leviota Se l'any
nit, "El terror de los viles" (UnIcament
tarda), -Parts-Montecarlo", "La sra. no
quiere hijos" I COrnica. - MIRIA: 1 tarda I 930 rat, "Jinete relämpago", "an
disparo al amanecer", "El húsar negro-.
Conrad Veldt, I Cómica. - GRAN TEATRX
per MARGARITA CARBAJAL
COMTAL: 1.011111111a 340 tarda, "unirlos
venceremos", "Un disparo al amanecer''.
CARLOS GARRIGA - PACO GALLEGO
tip/es - 40 Palare Carls -El büsar negro", Conrad Veldt, 1 NotiPeina. (Pu-emires. a les O de la tarda. pri- ciar]. - MONUMENTAL: Continua 345
mor Ala ae les matinées ospeclals. est ro- larda, "El Implacable acusador", "Mura"Peregrinos" 1 Revista.
nant - se en aqUeSt teatro la cAlebre revista llas ne oro",
ROYAL: Continua 3'45 tarda, -La virtud
CON EL PELO SUELTO
per Nlarirarata CarbaJal. Ni.
/ u dada !lit: quebrantarla", "Murallas le oro" I ContiI PEDRO:
regrinos".
BOHEMIA
LAS MUJERES DEL ZODIACO
nua 345 tarda, "Jinete relämpago". "La
mujer desnuda". -Esclavos de la tierra"
Cónalca. - IDEAL: Continua 330 tarda.
"CinOpolis", "No quiero saber quien eres"
i Cómica. SALO COMTAL: Continua 330
larda. "Ciclón del Oeste", "Sombras del
Broadway" 1 "Acusado". - RECREU: con.
Talaren 111111111
tima 330 tarda. -El cofre de lada". "MerCompanys II
-Bardare
cado de esdandalos", Cianea 1 Noticiar'
Temporada d'estiu popularb,slma. ;La
re y/Munió en el leatre' A les 530 I a les
10'15: LA MARQUESONA. Cada Sta, els
selenis de platea a 2 pessetes: taus els
de pis a 1'50 ',asueles: entrada general.
0 . 50 pessetes. Denla, tarda. popularissima:
LA MARQUESONA. Nao tornera' del prli
mer actor i airector Rafael Bardem: LA
SORBES& entre Illunteur I Arguye
MARQUESONA. Gran Cesta anda/Usa I rePARAMOUNT GRAFIC. EL ESPEJO
El Club Femení i d'Esports comunica cital de poulte en estala, pel betieficiat.
MAGICO ,dibuixdo)
a les acata associades que a partir del
dia 15 es donaran classes diarias de
per Willy Forst. CARLOMAGNO, per
gimas de dos quarts de vuit a dos
Calma f Marie alome

PRINCIPAL PALACE

MARGARITA CARBAJAL

LAS MUJERES
DEL ZODIACO

TEATRE ROMEA

Caballero para todo

La T. S. F.
Programes europeus

TEATRE POLIORAMA

AVES SIN RUMBO

Companyla XIRGU • BORRAS
roe n'asta. lugauot 1 Domare
Asan, larda, a les 5'15, lealre d'art 1 de
ma g ia: LA CENICIENTA, de Eienasente.
PrinagonIsta: Margarlóa Xlrgu trlarrera
representaciO, per Ihner de desmamar el
clecorati. 'Cit. a tes tot:: LA SIRENA
VARADA (darreres representartons a turnarla, nit, estrena de DIVINAS PALABRAS, de Valle metan.
Cenaren de Cena. 517 - Teléf.. 30•18
Asasi. magutfic programa:
FELIPE DERBLAY
per Ilenry Hollara! I Gib)'
Estrena de la superproducció Fox,
en espanyol,

MELODIAS PROHIBIDAS

per irise Mollea 1 Cola/uta Montenegro
estrena a Barcelona de la versló doblada

3 4 2,1 na. Festival Coleridge Ta vlor.

19'15. - Estutgard, 522,6 m.
Reatad de flauta.

2000. - Brusselles flamenca,
321,9 rn. Orquestra: Adam, M-

enee', Litio.

2000. - Brusseties francesa,
493,9 metres. Orquestra
Schumann, Godard, Smetana.
2010. - Londres regional,
342,1 ni. "La Generentala", ópera de aossini.
20'30. - Paria P. T. T., 431,7
rnetres. Cabaret: "Au revoir,
monsieur Printemps", revista de
R. P. Groffe.
20'30. - Limoges, 328.6 metres. "El país del somriure",
opereta de Lehar.
roes. - Estrasburg, 349,2 m.
Conce p t: Bozi, Hahn, Gluck.
2040. - Lid, 463 m. Música
de cambra.
20'45. - 1.650 m.
Refines, 288,8 m. Concert retransmes des del teatre dels
Cainps Elisis: Wagner, Reger,
Strauss.
2100. - Luxemburg, 1.304 m.
Concert alemany.

"La banda de las perlas eí
gras", -Carlomagno" 1 i. t.:na vida
Otra•'.
caily" 1 "En nombre de la ley".
Catalunya. - "Secretos de la pulirlaq
Parlo' 1 "Dohle
"7 CerniriOn 't..o " I "Pie:1
- "El paso del ocaso" 1
sa internacional".

Cornedia. - "El monatrun de la cien).
"La noche del pecado".
Comtal. - - Untaos venceremos". "c
ensparo al amanecer" 1 "El biliar zi.
gro".
Debeles. - "El rancho dinamita". "Fi:
s a acusación" 1 "Palacio flotante".
Diorama. - "Hoy o nunca". "Una sa
por otra", en espanyol, 1 "Justa rel,,
burlón", en espanyol.
Eeplal. - "El espejo marido", "Catearo para Iodo", a catlomagno a 1 - Ata
sin rumbo".
Entenea. - "No engalle a su muja-,
"Adiós a las armas" 1 -La llama ea:.
Eseeiaioe. - "El terror de los Ce,
ainleament tardaa "Parls•Montecark)
igunaa
"L .., Orn. no quiere bljos".
y ardor",
Festina. - -Placeres de Paris" 1 "Par
Fragoli. - "El relicario", en espany
-ra/magnoCu
1 -Una mujer corno n
Fantasie. - -Moral

"A sangre y fuego", "Cupido
uniforme" 1 "YTo soy Susana".
Ideal. - "Cincipolts" I "No quiero s
Goya. -

quien eatsa
"'novia universitaria". "Re
pa" 1 "Tres caballeros de trae".

Kursaal. - -La sin ventura" 1 "Gra
z ila travesti".
Laietana. - "Haciendo de las suya),
-Paprika". "El cate de la marina'
-Alniadenes modernos".
MaJestic. - "El hombre Invisible", en te.
panyol, "Sábado de juerga" I "Con
Timan me basto".
Marina. - -Quick, mi clown", "Por e
mar viene la ilusión", "Vidas íntimas'
i -Rascacielos de Betty".
Mundial. - "Noche tras noche", en e>
panyol, "51adlson Square Garden".
Monumental. - "El Implacable acusador',
"murallas de oro" 1 "Peregrinos".
•
- "Jinete reiampago", "Un die
paro ai amanecer" 1 - El Inisar negro".
Núria. - "Carceleras'', "f or un beso"
"El hilo de la parroquia".
Paria. - "Eabaao de juerga" I - Marta',
Pathi Palana. - "El dedo 50,555v'
"Parts-montecarlo" I "La Era. no mea
re hijos".
Padre. - "Jinete relämpago", "La hui
Ep.oipibei ddicff diitnno.
Reno/latees d'actuad%
Principal. - -Ma dres del mundo" I "Ale
sin rumbo".
Ra mb/es. - "Las ocho golondrinas" ;
-Salirme PS asta
„eotre cle laca", "Mer,Itt

anda-lEols
Releuele-

Royal. - "La virtud quebrantada". "Jia.
rallas de oro" 1 "Peregrinos".
8116 COmtal.-“CiciOn del Oeste- -Son.
tiras del sroadwaya 1 -acusado".
Saló RICtOrla. - -El gran domador"
-Tres caballeros de frac".
.'ac I 'n sh e d de e il pePeear
Select Cinema. -11‘3''.'E..L
en espanyol.
"Felipe Derblar;
- meadía prohibida" 1 - Era Manila".
Smart Cinema, - "El poder y la atan:

eio s:.Eosas ne solteros", - Los tas
Taelita. ,u-

agua et
g ua p os del escuadrón" 1 "El
Trionit. - "Quiek. tot elowri", "Por el
rnid viene la ilusión" "Vidas Intime'
y".
1 "Rascacielos de Beit
Trlanon. - "El relicario", en espanyell
"Carlomagno" 1 "Una mujer romo nia.
u nao na. - "Una noche en el ceo",
" Los expresos del expres"
RUorgiggaani. a
molde rancil, "Yo soy Susana". 'St'
ehe tras noche" 1 a mes, a la tiran

XII.. - - Rom anza hdrarara'' 1 "E/ peal
y E:a ma/al:reir: S,. en espanyol.

31USIC-HALLS
Apolo. - Vsrietats 1 Mercedes Flf/
BA-Ta-Clan. - Varletats. Bella marea

13 1 Enlata Domino.

Pompeya. - Varietats t Paqulta Dom.
suex
Edén uncen,
Varletats I BurlaliOtt
I renta.
Exceialor. - Varletats.
Moulin Rouge. - 50 artiateä. 50, I MI:
Samanlego.
atembui. - Emet Alderson.

DIVERSOS

SPLENDID CINEMA

selectes
DIJous, 13 de Juny
1825, - Viena, 506.8 metres.
"Sigfrid", Opera de Wagner.
1830. - Londres regional,

Tarda: -Las tentaciones-,

Actualltats. - Reportatges d'actualital.
Amarlo& - "SI yo tuviera un runk-'El hombre y el monstruo, en e
ella"
ArennYeoal .1
1a5v eYn lur.
el tren", •
gran jugada" 1 "Con musica y astucia
Avine uda. - VacaCIOnes marnuaig
"Betty se divierte". "Aves sin rumbos
a mes. a la larda) "Duro de pelar.
Barcelona. - "El agua en el
-I
In /o condena" I "Piratas de Sangibs,
Roen. - "Madres del mundo" I
sin rumbo".
Cohen'. - "Lo que suenan las Iba>.
res'', "Ana la del reMOICadOr" 1 "sii,
Sta rumbo", en espanyol.
Bohemia. - "Jinete reiampago",
mujer desnuda' , 1 "Esclavos de la t

CINEMA ESPLAI

Club Femení d'Esports

quarts de nou del mata i a les matataes horas a la nit, a canea d'un dompatent profesara.

-

No 'VeLt2ts e. bleaST dare ll arlingn' t'i: "La dolere
-La corte de Farola" 1 Raquel 'me
PoiziozaMeao„.
.- Tarda: "La cenicienta".
PrIncipal
- -Las mujerey
Romea. - Tarda 1 ntt: "La mea,
sonsa

Cenado-ay, -

II Copa Barcelona - Y eran Premi Penya Rin

dia 17 del correrla aquesta entitat
celebrara el seu aplec anual, la "Diaria del Soca", al mas Fuster (Vall
dortig), durant la qual s'efectuaran
diverses curses i concursas entre els
seus associats. Sortida a les vuit del
mati pelo F. C. de Catalunya.
Per al vinent dia 20, a les deu de
la nit, té anunciada la reglamentaria
junta general, la qual se celebrara
al seu estatge social, plaaa del Pi. 5.
Unió Excursionista de Catalunya.Barcelona, - A l'estatge d'aquesta
entitat (Santa Anna, ro, primer) tic¿ni 'loe el dijous que ve, a les des
de la nit, una conferancia a carrec
de Miguel Fornaguera sobre el tema,
"Impressions geogràfiques del territori de Leticia (Colòmbia)
Unió Excursionista de Catalunya.Barcelona-Santa, - Denla, divendres,
a les deu de la nit, tindrà lloc a l'estatge d'aquesta entitat (Riego, 2, principal) una sessió de projeccions sobre
"Mallorca", amb explicacions i comentaris a carrec d'Albert Cendrós.

V.1111i t.

CINEMES

CINE RAMBLAS

COMO TU,
NINGUNA

60'00 pessetes
9'00
6'00

Ina croad& contra la guerra. F11- i
ada a Barcelona,
mudaamb
el coneurs
de l'Aviació espanyola

TEATRES
Barcelona. - "como Hl, ninguna".

La Corte de Faraón

prenent ti) part l' eminent artista
RAQUEL MELLER
Fl As feota, per l'estrella de la cate
RAQUEL MELLE!
Demä. tarda, programa RAQUEL
MELLER: NO
NAIDE. LA
CORTE DE FARAON, preneni -hl part
Raquel Melle, LA GATITA BLANCA,
protagonista: Raquel Mellar, 1 FI de
feota, per Raquel Mellar. Nit, estexentment
«fintas 1 letona d'onora del cobas cielo divos lenorm HlPOLIT LAZARO: primer 1 segon a ' tea de DORA FRANCISQUITA, I fragmeras rlel segon arte de l'Opera
RIGOLETTO, per HIp•Ilt Lizaro I la
silva Pliä DuamIrg. Raquel Mellar,
associant-51, a Lacte, donara un FI
de feota aria) les seves mIllors
creaclons

Eneursionisme

.........
Llotges tribuna preferent (amb sis entradas)
!Mienta tribuna preferent (amb entrada) numerada ...
Selents tribuna "pèrgola" (amb entrada), sense numerar ...

PLACERES DE PARIS
•
i PAX

Programes d'

CouigiW to
Tarda, a les R aw l nit, a les lo:
STA

EL PASO DEL OCASO
per flandolpta Seria, I
CASA INTERNACIONAL
espectacle frivol Paramount

tvici, larda. de 4 a 8, I nlis a /es
Estrella de l'Inleressant film

MORAL Y AMOR
per Canilla llorn 1 Oscar Romolka

ufiguinaona
Avul, da

projeoclone de

Una noche l
en el Cairo
ami) Alma Loy I RogInald Denny
L'ente, estrena de ROSA DE MEDIA-

NOCHE I PEGGI DIE MI CORAZON,
per Marion [andes
Produccions Metro ooldwyn Mayer
nnn•••n••••n•n••n••n•••nn•••»•••n•n

5olóment

c,NovETA-r
c) E NSAC I ONAL

Olverses

Magni ic cronómetre

1/1.10.1.1.

de buhaca sense

Obert tole ele die., tarda I nit, funcionara
atraecion•
Aval , dijous. dia Cealeal a la quitaalla.
Entrada al pare: einguanta cantlm.. Funirular I entrada: una pesseta

tn:

sant.

FRA DIAVOLO

tete. lea

f- 64itet2iie

sant.
Natal Rita. - Aval I cada Cia, ähe

en espanyoi de

MARICEL -- PARK

nnn•n••n•••

etioc d clii
: Rot-alt,
rape:1)1.1:e.
Boys.
Triana. - Tiple cafe llamean aliaga ra
Pepe Hurtado.
•
1.11bra. - Aval 1 cada clla. The ofs:

sMaelT6i 1°D

CASINO SANT SEBASTIA
Cadi dla

APERITIUS - RESTAURANT - TES

ni AOULLE5. ExacteElbaN
$01.19. Com as propagan

l'enviem e tot
Ptes15 - De 90LSNA
preciós rnodel Pres25

da

contra reembors de
1.1,271,•, n LI sedo

comemcia
Sol efotel .odcor.I oqyag
d nolo, ero ko ove ro to
le le so do.

[ASA

SORTIDA DE TEATRES
amena ea ts per la t'ornada ble
CRAZY BOYE ORC

FIRA DE BARCELONA
Avul, /liada de) rialge. visita «letal de
la Generalltal 1 Apiniament.
Demä, Saló de la Moda, a (-linee del
modista P. Rodríguez.
Dlssabte, gran revetlla dels mestices.
Sultanes, bAlls, cors, castell de roes,
etretera.

VIES URIN ARIES
%talantes secretee
•
POLICLINICA

Defertee

PIJOAN

Rambla de Canaletes 11. 1 .•r

GI N P3 RU:rsiZsi7j
ADVERTIMENT

Advertim a les

persones a

les

quals interessi la publicació
mediata de les notes que ens envien que els originals han de di.
rigir-se tots a la Redacció, Corts
Catalanes, 589, r.er pis, abans
de les nou del vespr s. Ele Qae
ens arribin mis tard d'aquesta
hora o vagin adreçats a la
premen

