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La mort del Conseller de Governació

El Sr. Sbert ha con-

El plet amb Catalunya

La Comissió de plens
podara

Una grandiosa gentatia acompanyä les El Consell de Minisdesorientació es
despulles de Joan Selves i Carner de tres acorda mantenir La
una "actitud d'upa- completa i l'objecte
Governació a la Generalitat
principal és evitar la
rent inacció"
• •
Madrid, 29. — A dos quarrt duce
crISI
del luan salan reunit els ministres

Madrid, 29. — Procedent de BarceL'analogia que abans-d'ahir assenyalava lona, ha arribas a Madrid el senyor
l'editorial de LA PUBLICITAT entre Sbcrt, el qual sIn mostrat reservat.
l'espera de l'Islam i les modernes teo- Abaste dc dmar, el senyor Sbert ha conrice anal que s'enittalcalla l'absolutisme
amb el President del Consell.
clima avinentesa per a consideracions ferensiat
Interrogar sobre aquesta entrevista, ha
molt curiosee.
negar
que
es tractí, d'una entesa.
Avui no és cap dubte per a ningn
El que pasta és que fins ali j e d 5C'
que sota la farsa de la disciplina i les
Samper no sentí la necessitat de
diverses faramalles feixistes hi ha un ca- nycr
conversar amb tal representant de la Geperit de cansarnent, de renunciament i neralitat (le Catalutiya. Traçat el perfatalisme. La raé, es dina per vencuda fil de la fórmula parlamentaria que tots
i accepta a ulls clucs una firmula ben coneixeu, el senyor Samper ha pregat
simple i una subjeccii rigorosa. L'home que una persona qualiiicada s'entrevistés
está content de ice abnegació de la res- anda ell. Si sliagués fet aid abans batiponsabilitat deis seus acres. Val mes és- rla estat millor per a tots. En realitat
ser esclau. Menys feina.
el Govern no pot lee mes que el que
A totes les èpoques. poc o tnolt, sala l'autoritza el Parlament, ja sigui amb
produit aquest fenomen: pera una de les l'article 19 o amb el tu. Per tant, potseves aparicions més anole bsiques fon
ser, el que volia saber el President del
als començaments de l'Edat
Consell és l'estat d'espera amb que
i
trones
liquidã
limiten
de
Roma
quan
el Govern de la Generalitat acolliria les
tolla aquella administració tan salida que intencions governamentals per tal de resemblava eterna.
saldre el problema. He portar dades, inEncerclant l'Itnperi tota la Mediten- formacions i antecedents per a poder
rania, veiem que mentre les ribes del discutir amb eficacia.
Nord passare g mil trasbalsos i agonice.
El senyor Sbert comunicara després
cercant entina de grans complicacions la al senyor Companys el resultas de la
dona
estructura
politica
que
creació
sea entrevista amb el President del
prevés respondre a les múltiples exigen- Consell, i reunit el Consell de la Genecies del valor humà, la riba meridional ralitat, podrà acordar el que sliagi de
s'arranji. per dir-ho aixi, en un mo- ice si les extremes dretes accedeixen a
ment. Les doctrines de Mah,sma, sim- resoldre l'assumpte amb el Parlament
plistes i ferrenyes. eliminadores de la saneas.
!libertas del pensament — malgrat una
ALTRES DILIGENCIES
florida escadussera duna ciencia, totjust
Aquesta tarda cha celebrat una denascuda de l'hellenisme tantost marcida tinguda conferencia per tractar del
i mena pel sol africà de la intolerancatalà, entre el senyor Sbert
cia — proporcionaren als pobles. de P ri - problema
algunes persones de tota confiança
mer antuvi, una cohesió, un ordre, una del Govern. que porten la gestió
puixanea formidable. I, vegess quina ca- ciosament pedí amb ple coneixement
sualitat que pulsen no ho it tant com d aquel!.
sembla: fou la França, com ara. qui
TORNADA A BARCELONA
detura. i amb penes i fatics. l'envestida .DE
Aquesta mateixa tarda ha sortit cap
sarraina. Per molts segles. l'Islam obliga l'Europa a la defensiva. La sera a Barcelona el senyor Sbert. Moments
tasca de conquesta fou incalculablement abans d'emprendre el viatge de tormis gran. Entre un cami ile victòries nada, un periodista li ha preguntat:
--sA que obeeix el vostre viatge
assoli... que un dia les nacians mahometanes caigneren so ta el poder d'a- tanElrapid?
senyor Sbert ha contestar:
auellS europeus complicats i relativistes.
—U ei mes dels que el rneu cauce
(atie baria esdevingut?
. He visitat el senyor SanaPer un carni rey es la llibertat de znamposa
En efecte, hem parlar una nuca
pensament el coneixernent que se'n se- per.
no puc dir res. No sic un
miela i el matrinvsni de la filosafia amb de tot. Jo
emissari cont s'ha dit per ad. No fine
la f :sita havien po s at a mans de les na- per que portar cap mena de fórmula.
cions d'Europa unes forces meravello- He parlat anib el cap del Govern, i
ses. El mer fanatisme ne dóna mai per aquest, cona sempre, ha estas correea tant. Es un expedient per a tirar uns tissim amb mi. M'ha exposat alguna
anvs a uns segles. Perh tard e aviat ar- punts de vista i jo uns atres, i res mis.
ruina lee nacions que s'hi donen.
No tinc missió ni oficial ni oficiosa,
I si velen més exemple, un de Pr6- i el meu paper és un altre. El meu
seale d'Or i de la viatge i la nieva visita no tenen imalm. L'Espanva
Inquisició. Alli. el sentir islämic eslava portancia. Tot el que es digui a l'entan incrustat ¿inc el cristianisme corn torn d'això han d'ésser fantasies pela tonifica i el lexic arähic dins la riodistiques. No tindria res de parparla castellana. Tora la classica intole- ticular (me llagues parlar amb cll de
rancia espanyola , tota aquella fantästica qUestions d'actualitat, pe/ni no tindria
pretensió de servir la causa de la religió mes importancia de la que pogués tecatólica amb els mèteales apresos dels nir si del problema en parléssim vós
almoravida mellaren el pais a un grau i jo.
tal d'eixarreiment cultural o ye a coEL QUE DIU "LUZ"
mençaments del segle XIX desaparegué
El peribdic 'Luz" diu que té la imcorn a potència per mar i per terra. pressió que aquesta tarda el Govern ha
Perquè tots els demazo gs 1 els fal - establert contacte amb la Generalitat de
sos profetes del món encara no podran Catalunya, per tal de conèixer la posició
obtenir une tota la horca i la grandesa d'aquesta davant el projecte presentar
de la humanitat vingui d'altra banda que a les Corts per a resoldre el problema.
pensament I el tensament neces- No creiem equivocar-nos que la Genesita llibertat i respecte. Si no, es mi- ralitat, que no ha contestar encara, no
gra i deixa en la barbarie i en la in- ha tingut per a aquest projecte un acodefensi6 eonseriient la nació que no ha lliment favorable. Els fets, repetilament;
sabut Venerar-lo 1 talerar-la.
confirmara n aquesta impressió nostra.
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graus. miman relativa: 30 per mi. Velocitat del venti
a qunometres per hora, del nord nord-oest. visibilitat
del cel:
nortizontai, en gomal: 30 qundmetres. Estat nores:
24
4/10 de Curda, set] , Ci. 1 cast En les darreres
mlnlma:
Temperatura rnaxlma: 279 graus. Temperatura
397 qultemetres.•Pre.
tra gnus. nerúrre g ut det vent:
en el
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elpItació: e II lre3 per metre quadrat.
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DOS TRENCACLOSQUES
Aquest primer trencaclosques el de-

vem a la iniciativa de la Lliga.

D'enea que ion proposat a l'atendió
pública, n'bem girat 1 regirat eis termes,
les peces. Hm fet tota mella de proniastics, heni imaginar que el sea manteniment podia comportar escenes de
tragedia i escenes de sainet ens atril
plagut a desembullar idealment la trena
en Consell. I.a reunió ha terminas
seas ha acudir que. si calgués, pedrie01
a dos quarts de duce. El ministre de
Madrid, 29. — En un dels passa- respondre a un embull amb mil emTreball &ha facilitar la segiient nota dvsos circular; del Congres han cebulls.
lebrar una extensa i animada confeoficiosa:
posició de la Lliga, no solament
-El titular de Governació ha donat rencia els senyors Gil Robles i Sam- haLa
estat de plantejar el trencaclosques,
compre de Testar de l'ordre públic per. Convcrsaven en termes rnolt vius
de mantenir-lo immune i
també
a Espanya. el qual satisiactori. El a jutjar pels gestos. Acabada aquesta sinó
persistent, a deserat dels propäsits de
Consell sisa ocupat del Problema entrevista, el senyor Gil Robles ha
fonedis o de dissimular-lo en un
plantejat pel recent decret sobre al- parlat amb el senyor Cambó, i lambe rec6 de melonar.
cohols i ha acordar mandar una aquesta conversa ha estar viva, DemEl
trencaclosques
segueix en pes/ , a
comissid, composta per representants ves el senyor Gil Robles ha passat l'hora que som. Al seu voltant hi ha,
dels interessos afectats i pels dire e a conferenciar amb el senyor Alba, a Madrid. tot de gent ensopida, i al.%nrcultura. per tal-torsdeDuani i la conferencia ha estat bastant exut alguns ma- guns eridaners que persisteixen en una
que proposin les solucions que Siellin tensa. S'ha interrom p
el senyor Gil Robles cridäria serle ruina ¡ guinde sense sigoportunes. El Govern, tenint co comp- ntente, mentre
documente que li lliurava nificanea, com aquelles criatures que, en
care l'informe favorable emes pel Te- - llega uns
majar del Congrés i el se- aqucsts dies Y:ardorosos, ploren de
banal Suprem, ha acrorlat propoaar nyor Alba celebrara una conferència lor, i desitgen sobretot una orillara fresa S. E. el president de la Repablica ands el senyor Lerroux. Després ha ca que els permeti de sentir-se callar.
!a gracia de landult per als condem- continuar la conversa dels senyors
L'enigma de l'esfinx, repetit cada cha,
nats a mort Manuel Gonzalez Marín, Alba i Gil Robles. Els periocbstes acabaria per serablar-nos rebregat El
Joan Félix Manzanares Rafael Cas- s'han acostar al senyor Cambia per trencaclosques ofert per la Lliga al
tro Zorrilla, sentenciats per la Sala sollicitar-li una reierenc:a sobre els malaventurat Poder Central que va delsisena d'armen alt Tribunal. E:s mi- termes de la conversa, peró el cap xar-sel endossar en una hora d'absennistres han celebrar un ampli canvi de la Lliga sasa negat a ier cap mas cia, ja esta tos masegat i suat. Reped'impressions sobre el problema de nifestaciei.
tim-ho, no obstant perque hom aprecil
l'atur obrers: :Sha ocupas del dictaque ja no ii resta ni la mis llunyana esmen emes per la Comissió parlamen- MARTINEZ BARRIO I GIL RO. perança de fer goig:
BLES SALVEN LA RESPONSAtaria que fou designada a lefecte.
Com es poden combinar una necesDesprés saian pres diversos acords. BILITAT DELS RESPECTIUS sitat jurídica Jora de terme i una in.:
possibilitat
política lora de seny. de maPARTITS
AMPLIACIO DEL CONSELL
a donar evitin tant
En la conversa sostinguda pels se- nera que les passes
Els periodistes han aconseguit sales mesures radicals com la ins ignifi
ber que el president del Consell ha nyors Samper i Gil Robles sala arri-cane?
informal els ministres ampliament so- bat possiblement a una firmula de
Tothom esta abaltit de donar-hi volconcòrdia en relació amb la fórmula
bre la seva actitud amb el problema presentada
i
pel Govern per resoldre tea. Aci la gent s'ha recomportatCalcande Catalunya. El Govern sembla que
la paraula
preblerna catall Les minories agri- reizt, tot repetint-se
es mostrara en actitud d'aparent in- el
ries i ¿Ardió Popular presentaran non. Cadascú sap qui vol dir aquesta
acció fins que querlin aprovats els vots particulars, que quedaran retirats raraula. ¡ les llambreg ades del menys
pressupostos. u un cop clausurades les en oposar-se el Govern a la seva ac- inicias en sén la prova. — z Qué (tiran
Corts farà ús de les facultats que ceptaciO, indicant les dites Ininories els de l'alma banda? E,Canya? Peres
Ii concedeix el projecte de Ileb les que el retiren per tal d'evitar la crisi. quina, caldria saber: si una de mutilaquals secan aplieades en tota la seva D'aquesta manera el: senyor Marti- da o be una de sencera, una de paccioextensió ¡ en la forma que determina nez Barrio i Gil Robles salven la res- narla o be una de coactiva. Afortunada- uI dit projecte.
ponsabilitat de llurs partits en votar 'nett, tse e5 pot tractar. en definitiva,
altre dels assurnptes que ha les mesures de! senyor Samper en sitió de l'E5pal ya rentiblicana. L'altra,
estat tractat en el Consell d'avni ha el problema català.
no és sine, Vespectre d'una suicida. que
preocunació que la de torestas la dimissió del sots-secretari de
EL SR. MELQUIADES ALVA- en te cap eItés
tar-Oe a suicidar. elan hesi pres un
Trehall. La dita dimissii ha estar
REZ,
SATISFET
acceptada, i es nomenara per al dit
sie..,
carrec el senyor Jesús Ulled.
Acabada la sessi .5 del Congrés. el
Al Consell s'ha acordat persistir senyor Melquia rles Alvarez ha dit als
Però sernpre hi ha un pitjor. com diu
en el propòsit de tancar el Parla- periadistes que Ii interessava fer con s
-tarqueldicmntare- la. nostra saviesa popular i el trencament densa encara que la *elan hagi
¿'allargar-se tant com sigui possible cii arras l'assumpte de Catalunya no cloaques suara arre s tar no és pas ii mea
per a aconseguir-ho, tal com ha dit és el publicar pelo periòdics. ja que inssluble del; trencaclosques possibles.
Cl president del Consell. També s'ha en aquest es detenmna que la Gene- N'hi ha un de tenga mis escabullan
El formulare:
invertit emir : e temps a examinar ralitat complira prèviament la sentOnLa Lliga, en una maniobra en la qua!
ranteprojecte del min:etre dAgri- eta del Tribunal de Garanties. Aquest
em
prono té mis alternati va que la de semblar
cultura per a revaloritzar el Mar. Els és un assumpte del qual jo
ministres han indicar algunes propon- posava parlar, i com que el senyor ridicula o resultar odiosa, QUE HI
tes que recollirà el d'Agricultura. i el Martínez de Velase() me l'ha llegit POT GUANYAR?
1 aquí si que si us entesteu massa a
decret es publicara demá. També ha i es tracta del que es die. no tinc
que dir-vos que aix6 masa satisfet ex- pensar-hi (cm us recomanaré per al cas
examinar el decret sobre alcohols in- traordideiament
que
siguen rendista vag.atiu o funcionadustrials dictat pel senyor Marrazo.
L'acomiadamerte del dol, a la plaça de ls República
d jtillatl . haureu trobat la manera
ELS MALABARISMES
S'ha acordar que celebrin una confed'arribar a la mort — per remota que
rencia els representants de les entiDE GIL ROBLES
sigui — immerceptiblement
de Serveis, senyor tats afectades pel decret amb els diL'acte- de l'enterrament del con- nyor Coll, i el cap de
de la Cambra e5
Als
passadissos
BELLAEILA
senyor
Marina,
delegat
rectora Generals d'Agricultura i Dua- comentaven les rectilicacions que 'I e
n Ge era- Badia; el
ació de la
seiner de Go
vern
Verdugo; comissaris de la Generalitat nes i airees clemente. Despres, recelitat, senyor Joan Selves Carner,
fent
el
senyar
Gil
Robles.
puja
que
va constituir una sentida manifesta- a Girona i Lleida, senyors Puig Pujades litt el resultar daquesta entrevista. el cap de la CEDA fa manifestacions
delegar d'Ordre
el Govern deliberara. El ministre de davant els periodistes, que aquests
cid de dol. Durant tot el mati no va i Valldeoriola;
a Lleida. senyor Martí Cabos. i el Governació ha exposat :a situació de eretien haver recollit amó absoluta
cessar la desfilada del públic per la hlic
l'Estat, senyor Carreres i
t
de
delega
l'odre públic, que ha millorat nota- claredat, i despees es tro ben amb la
cambra mordida, installada a l'ediblement.
sorpresa que sin desmentides.
fiel de la Conselleria de Governació. Pone.
Seguia el dol familiar, entre el qual
Al migdia van visitar les despulles figurava
el
qui
fou
secretad
particular
del senyor Selves el Govern de la de! senyor Selves. senyor Orriols.
Generalitat i els familiars del finat.
Venid a continuació diputats al Parha apros
A les dotze en punt va arribar a lament ele Catalunya i al de la RepúbliParis, 29.— La Cambra
Governació el president de la Gene- ca eenyors Aragai, Sattestini, Sunyol,
val pel procedime nt de mana aixecia.
-sos me.
ralitat, acompanyat del consener
tdiec 3 el conveni comercial tranco
Ventosa i Role. Sirni i Bofarull, ComCultura, senyor Gassol. ¡ del seu se- panys (La Rubió i Tuduri, Canturri,
El ponent de la consissió de dua.
cretad particular, senyor Alavedra. Salles. Itatir et. Conillera. Gales, FlseaTorres, eti
Una gran gentada esperava als vol- nya, Bru i Jardí, Puig i Fe-reter. Van M. Margarine, i M.
una nes.
Sant
Sebastiä,
29.
—
S'ha
rebut
nom
del grup Franga-Rússia, shas
tants de Governació i al trajecte que celta Folch, Cerezo. Ibars. Soler i Bru,
resaludó segons la qual el general
per la renovació de les relees
hacia de recórrer la comitiva el pas Casadernunt, Colldefarns, Soler i Pla.
Madrid, .29. — En conversa que els af antes Anido ha estat amnistiar. felicitat
cions econämiques entre els dos pai.
del cadáver.
Terradelles. Adata Fontbernat, Irla i periodistes ban sostingut anih el presos. L'exportacia francesa a Rússia,
Poc despees de la visita del pee- Serra i Meren
sident del Consell 5 Ita pogut con>
representava
Ira recordat un orador,
sident del Govern es va procedir al
leS cenaSeguia el Tribunal de Cassacia amb provar la noticia que definitivament
ItOrtléS l'Cto per cent de
trasllat del fèretre al cotsse mortuari. ci sen president. senyor Jaume Guveria denla, terminada la labor de les
pres
russes
a
l'estranger.
que everava al peu de l'escala d'hoel; magistrats senyors Comes, Pujol Corta, es tancaran pel termini consEl ministre de Comerç 511a asconor de Governació. Forces de la Gernia. Madi aliralles. Gonzalez Eche- titucional de tres mesos, o sigui t'iris
Cal a les paraules deis dits orador*
guardia civil, mossos d'esquadra i varri, Micó i Rahassa.
al 30 de setembre. Els informadors
i ha expressat la seva satisfacen pea
girar-die; d'assalt van rece els honors
a'enia despees l'Ajuntament de Bar- han preguntas al president si creia
feliç exit d'unes negociacions porta..
corresponents. Tot seguit es va inides a tetrne amb gran esperit
celona el/ CO7reaC16, amb l'alcalde, se- que, no obstant el seu desig, caldria
ciar la marxa.
Sehabilitar
diumenge
per
a
sessions,
a
nyor Pi i Sunyer. i els consellers
tat Ha fet constar que els Banca
iacilitaren els crédits necessaris per
LA COMITIVA EN MARXA
nyors Duran-Reinals, Ventós, Bernales, la qual pregunta ha contestas:
—No
ho
cree.
El
més
que
caldra
Carbonell,
Rossell,
Mora
Cortes,
Aliales operacions comercials. M. Lamoes va posar ne marxa
La comitiva
com
fer sera recórrer a la sessiti permaba,
Fumarola,
Matera
Martínez
Cuenreine ha incitat la Cambra a votar el
a dos quarts d'una. Anaven (lavara
nent
denla
per
tal
d'aprovar
allb
que
i Ventosa. Ajumaconveni per unanimitat.
els batetiors de la policia urbana ¡ la ea, Oliva. Duran
a
en
corporarii:
Aiuntot
seguit
ens
hem
proposat,
i
dess
La Cambra ha prosseguit desprid
Banda Municipal de Barcelona. Se- ment de Manre
culas.
amente
del
Prat
de
Llobregat,
L'Hosel debat sobre el projecte de reforl
guía una secció de cavalleria del cos pitalet i Badalona. en corporaci.3 i amb
per
fi
demi,
dissabte,
sera
z
ma fiscal, i ha adoptat sense dificultat
de seguretat de Catalunya, ordenan
dia de treball parlamentad?
diversos articles, fins al nove, que
ces de la Generalitat amb braçals ne- els respesstius alcaldes. Moles; senyor
- fra de ne—Naturalment. D'aixä no en dubunifica la tassa sobre la in
Ex-governador
senyor
gres, ordenances de l'Ajuntament i
gocis i, per consegüent, suscita Mies.
ten.
del Parlament de Catalunya, ces de Hurtado; general de la Guardia civil
tions molt delicades.
hombers, ces de "serenos" i policia senyor Santiago; coronels senyors Joan
García López de Santisteban; oficiafitat
M. Doumergue ha retut homenatge
urbana.
(le
la
Guardia
civil
Ilittre
de
servei
i
a la Cambra per l'elevat esperit amb
Seguia a continuació el cotxe morclel cos de Seguretat; geneque progressa v a aquest debat. Ha fet
tuori, tirar per sis canalla. Li dona- oficialitat
constar que cap de les esmenes pre.
ven escorta una companyia de la ral Marzo: delegaciO de la Inspecesi
sentades afecta al caràcter del pro.
del
Treball;
ex-director
general
de
Segnarilia civil, i a continnaciú, entre
iecte. i si només a la seva aplicaciós
els massers de la Generalitat i de guretat setior Menéndez, i conüssari
Na obstant, ha afegit que no pot des
l'Aiuntainent, venia la primera pre- general dels Sometents, senyor Pérez
ceptar cap esmena a fi de no deedi.
sidencia, en la qual iigurava el llohuixar les linies generals del prO's
de la conselleria de GoEl
ver:1 de Catalunya en ple, iormat pel Salas.
ex-alcalde
president, senyor Companys; els con- vernació, senyor Azdtraga;
en
el
Consell
aprovat
Serà
jede. dit que la reforma assegura
sellers senyors Martí Estere, de Barcelona doctor Aiguader; seererealització completa de l'equilibri del
tari de l'Ajuntam en t de Barcelona seDencas, Gassol, Comorera, Barrera
pressupost. Ha acabar amb una novi
del Coitode dilluns i tot seguit
el president del Parlament de Cata- nyor Pi i Sunyer; el president
crida als partits a ti que continui
gi de Secetaris de Catalunya; el presilunya, senyor Casanoves.
treva patrieilica a fi que França sigui
sera
publicat
dent
de
la
Federació
de
alunicipis
CaLa sessona presidencia la furmaven
cada dia mis forta en el man.
el vice-president del Parlament, doctor talans, que ostentara tintín: la remeEl projecte ha estat aprovat ped
Malgrat;
Serra-Humer ; el secretari, seuyor Ger- sentació de l'Ajuntarnent deVives;
A
primeres
llores
del
mati
mane aixecades amb la senzilla mel'alhard; el cap de la majoria parlamen- l'alealde de Lleida, senyor
a un indret del Mont-,
diticació que permet al Govern de tesIm
traslladat
tanta, senyor Mestres; els diputats se- cale de San Edil, de Guixols; una seny el conseller de Justicia, senyor
nir en compre en el, SetiS decretsrepresentada de la Cambra de Comete
nyors Pere Coromines i Tauler;
les abans de la sera lleis les variants de detall me Cre.46U1
Zaro
Agha
pocs
aun,
el
seu
president
senyor
Félix
Esmajor del Parlainent, senyor GarEl senyor 1.1uhi, al qual acompaconveniente.
mort
les Soldevila; el se,retari de la Presi- cales: el (leg a dels Jutges d'instrucci; nya el seu secretara senyor Gubern,
Guichard ha presentat &soda
linda, senyor Alavedra, i el delegar de Ajuntament (lel alassion; alcalde de Sant durant els dos dies que sojornará al
un projecte de disposició addicional.
rru- Cugat del Vallés; el secretari del con- M,intseny preparara el Reglament de
Istambul, 19. — A l'hospital da- M. Chautemps ha recolrat aquesta
la Generalitat a Girona, seus
seller del Treball. senyor Ramon; eamees.
questa ciutat morí ahir, a les set del proposiciii en nom (lela radicaba perb
la Llei de Contractes de Comen.
Una altra presidencia la formaven el mi ssió de l'A ssociació Empresa ris (le
Com es recordara, dilluns, en la vespre, l'honse més vell miel mita expressant la voluntat (le no trencar
comandant general, senyor Batel: el pre- Cataltinya; comissió de Penya Rin amb reunid que celebrara el Consell a !a
la treva de partits.
sident de l'Audiencia, senyor Espera' el seo president, senyor Molins ; el sa- Generalitat, sera aprovat l'esmentat Zaro Agha. Pretenia haver nascut
Doumergue ha presentat lat
der ; fiscal senyor Bonilla ; rector de pal (121 Sometent de Barcelona.
Reglanient. i tot seguit es procedirà en 1769. Tenia, per tant, segons els Miestió de confiarse' i ha obtingui
(lose
Gimpera
Universitat,
senyor
la
seus cälculs, cent seixanta • Cinc anys 324 vois contra :al
pigina 15, C01. 4) a la seva publicacii inunediata.
d
el cornissari general d'Ordre Pablic, se-

L'enterrament, celebrat a la tarda
a Manresa, constituí una
impressionant manifestació
de dol popular

Dues emissores clan- Els tradicionalistes
donaven prefereixen la pena
destines que
tendencioses
noticies
de mort
Madrid, 29. — Parlant de la reLa D olida va poder descabrir i es
er la Connssis., de
va incautar de clues emissores de ra- Pressupostos, el senyor Romuald de
dio que funcionaven clandestinament Toledo ha dit que ell creia que l'opii que des de i n pees dies donaven no- nió dele representants tradicionalistes
ticies tendencioses. D'aouestes ernis- i de "Renovación Espafola" era que
sares l'una estava installada en una en lloc de votar aquests milions per
essa del Pohle Sec i l'alca en una augment de guärdies d'assalt i polil'Hospital.
ca s a del districte
cia s'havia de restablir la pena de
De moment no sabem que s'hagin unió celebradacosa
P estalviaria al Tremora la qual
practicas detencion s , es fan, però. sor molts diners i a mes era més efigestions per a detenir els que feien caç.
in:ir: s alar les emissores.

L'etern femenf

I

El conveni comercial franco-soviètic

Avui quedaran hinMartínez Anido
carles les Corts de la ha estat amnisliat

República

Ha mort Zaro Agha,
l'home més vell del
món

El Reglament de la
Llei de Contractes de
Conreu

GIL. ROBLES. — Primer de tot, que se sotmeti; despria veurem
qué se li
LLIGA. — Alxf m'agraden el i hornee!
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matel goo attiotes al millor pum de
l'any, • ( 'a top finida aguaita teje
biciö, can Iliurqueta ersivallaeä. ellSeant tes
guaina dure, una 'alearía del, millors
d i/Julio* Prer,:t ats armero any al teu
stand de la Fin del Dihnix.

Literatura comparada

El que les Iletres espanyoles
deuen a les catalanes
La influencia espanyola que daran i
tants d'anys ha pesat damunt la cultura catalana ha ret que la nostra literatura ios considerada per molts,
idhuc catalans. com una senzilia ramificació de la castellana i sense cap
transcendencia universal, Ett alguns
manuals destinats a segon enaenyarnent es va arribar a parlar de les
obres de Ramon Llull escrites en
"lengua mallerquina", del "Tirara lo
Blanc" en "lengua valenciana" i s'alludí Ileurnent les "Cróniques" eecr:tes en "dialecto catalán". D'aquest
criteri— sortosarnent ja allunyat
les obres mis entenimentades — a la
concepció que els senyors Jcan Hurtado, J. de la Serna i Angel González
Palencia exposaren en ti capitol que
destinen a la iiteratun catalana en
llur histbria de la literatura espanyola — de que vag parlar dies earema — hi ha, encara que no ho serabli, molt poca distancia.
Sortosament. pera', els estudia i investigaciona que de temps es cenen
realitzant destrueixen a poc a Poc
aquesta idea i de:sien lloc a la vedtable interpretació de la liteeatura

comparada hispano-catalana.
Aqui, en aasenyalar alguns aspectes
del que la literatura eapanyola deu

la catalana considerarem alguns fete
que en llar conjunt podrien oferir una
bella materia d'estudi a un critic
desapassicnat i
pert i — sobretot
recte. Haveni de tenir present. abane
da tot, que la literatura catalana es
Unicament medieval i contemporania.
Cercar obres literäries catalanes entre
el segle XVII i primer quart del XIX
es feina infructuosa i vana.
Considerant, dones. eis temps en
que la nostra literatura era esplendorosa observem que en les seves relacione ami) Feepanyola sernpre tingui
el carácter d'apertadcra.
Deixant de banda la influencia trotado:t esta, ole a través de Catalina.:
pass ä a la lírica hispánica. en arribar
el Renaixernent ens trobem ann un
dele fets que ;toar-en d'una manera
mes clara 1 competa la influincia de
Cataiunya en la literatura espanyola.
Pel que fa a la poesía, els dos lirics
catalans renaixentistes de ines importancia, Avzias March i Jordi de Saat
Jordi, tingueren una gran diiusió entre els literata espanyols contemporanis i posteriors: en són prova el
"Prohemio" i "CoronaziOn de Maceen Jordi". del Marquee de Santillana.
Argote de Molina, etc.
Auztás March te una imporancla
grandissima en els lirics cspanyols del
segle XVI. Manuel de Montoliu
la seva "Literatura castellana" ha esta .; el primer d'apuntar i resszguir
d'una manera científica i procatória
amb una caitiea excenent la influaneia d'Atizas March en els poetes e spanyols. Garcilasó de la Vega, Gu•
tierie de Cetina, Fernando de Herrera i Diego Huertado de Mendoza si
impossibles d'estudiar i definir si es
prescindeix del Poeta valenclä i la ll:fitiencia del qual apareix en menor
e-sea:a — perb gens menrspreable —
en Fray Luis de Leen. Un barcelona
Joan Bocea, introdua cona és sabut,
el Renaixement en la poesia espanyola. En ell es innegable la catalanitat de ions i de sentiments eom la
influencia, fortissima. d'Avalúe Marea.
En la prosa, l'humanisine catalá fou
f i :metí:sor i proveidor de l'espanyol.
En són la prova les dome versions
d'obres clässiques que els espanyols
van fer sobre textos catalans. el fet
que Enric de Villena escrivis eis
"Treballs d'Hércules" en català
després ell mateix els traduis a respanyol i la cart del nostre Alfons
considerada per Menéndez i Pelas('
":a primera escala deis humanistes
castellana
I fou un valencia, Joan Lluís Vives,
qui, escrivint en llatí, internacionalitzi
el nom d'Espanya entre els humanistes de! segle XVI, amb ele mis importants dels quals l'unien fermes
anlietate. Ell, que per la seca arare
era de la ternilla d'Auzias March, recolli en la seva formació cassica la
tradició dels grane humanistes catalans nats a Valencia, con Canals, Vilaeagat, Fenollet, Eis de Corea, etc.
Fora del Renaixement trobern en la
literatura catalana autora i obres que
influiren força en l'espanyola. Recor•
den la influencia de Itaumn Llull sobre el "Libro del cavalleeo et del escudero" de Don Juan Manuel , sobre
el "Criticón - de Gracián sobre la
"Plaza universal" de Suirez de Figueroa i sobre la formació de Lope
de Vega. Recardeu lea nombrasea versions castellanes de les obres d'Eixa
men:5 i la influencia de la "Disputa
de l'ase", de Turmeda, sobre "Ea crota:iiic. de Cristabal de Villalón.
Ret més repetit com l'admiració de
Cervantes pe: "Tirant lo i3 laue". El
revelli s ia espanyol tenia un caneixe•
rnent malt protand de robra catalana,
ccan ho demostra Joan Glvanel
re s seguir les idees que paSsaren
onucs:a al "Qitixeite". Cervantes roce ei lo Mane" ne directament. Sinó a travis de la veroió espanyzla impresa a Vallado :id en 15tr.
com ner la versie italiana passi a Ma.
tea Boyardo i a Ludo ...leo Ariotto, pe;
rnitia del Gura algans eedevenimente
de l'obra catalana donaren la materia
al "Much ario about nothing" de
Shakespeare. Es cert que la comer, •
ció realista i humana del "Quixote"
apareix al "Tirant", el qual inanea
d'elernent meravell6e, censtant en els
llibres de cavalleries, menys en l'en-aodi d'Eepercius. Seria. però, una
equivoraei6 meilr greu prendre pera
en aix6 per establir una dependencia
ideeleg:ca del "Quixote", ter cal re.
marcar que elo norns que avui sernbien ridiculs que apareixen al "Tirant" s6n CO3a comuna en elt llibres
de cavalleries, on te n'hi trerben de
mes fantistics. Penó tampoc no s'ha
de negar que el "Tirant" te una "vis
tontica" que fea el que plagué a Cervantes i que re y es un gran geni. Re.
cordeu el jet del filósof de Macedqnir
que ;ni a la presó per haver mort
en rufia que volia rostir un conill on
en verija remitir un tros de carn, i el

hanv de la Vídua Reposada a:ab Calces vermelles i capell de ni.
Les noves interpretacions de la novel! a picaresca eoptuyola tOttliin 4
ülauteiar el problema — que exigen(
un seriós estudi — de la influencia del
"Spill" de Jame Roig sobre liquen
caracteristie genere espanyol, cosa ja
apuntada par Mili i Fontanals. Recarden el primer !libre de l'obra de
Roig— tant de 1:0 !llagues eerrit
prosa! — i alici per la forma autobiográfica corn per la narrada estoica de
uissorts i — sobretcl— deis diferents
atn06 i v:atges de quan era noi
scmblará que retornen qualsevol navella picaresca espanyola. Cal. pera).
tractar aquesta qinestiO mal) mn,ta critica i eälida formaci6, car és molt
delicada i exigeix una visió Molt

clara.
Un p an! interessant per a l'estudi

comparatiu de lee literatures catalana
espanyola es els origine: dei teatre.
Necessita, també, un critic mole preparat i
Fin, i tot en temps de la mes gran
anorreació nacional, Catalunya va
reatar oberta als corrents literaris
europeus, els quale introdui a Espanya, coin féu en les epoques de glòria
amb la lírica provençal i el Renaixernent. El rornanticisme enträ a Espanya per CataluNa; per' una Catalunya que produia en espanyol. cert,
pera, per un grup dantellectuals alternacienals que foren els redactora de
"El Europeo" (t813). un deis quals,
Bonaventura Caries »iban. inrci 'a
Renaixença catalana. precluete evident
i indiscutible del romanticisme. La

fluencia de la literatura catalana cobre

Vespa:1). 0:a va continuar, encara. Babia i Ure ton itaitat per alguno poetes
e›panyals. 1 ée precisament en el segie XIX quan Catalunya en ton els
aspettes es moarra mala Mis europeinada que Espanya. (Recordeu qde
mollea invencions modernes — ferrocarril. parallamps. fotografía, etc. —
s'introduiren a Catalunya abans que
a la resta de la Peninsula.)
En la literatura contemporània, alguna deis moviments ales importants
que s'In han registras han estat, encara, anteriors a Catalunya que a Espanya. Quant a l'irrealisinc, aixea és
degut que en lee seves diverses accepcions (Surreaasine, etc.), iniciar en
les nostres lletres per J. V. Foix,
s'avanca a tota altra maniíestacia literaria d'aquest genere acf i a fora.
El Superrealisme catea, però. no ha
astat introductor de l'esPan yral: jora
d'aquest cas isolat citan mastrat paralleis.
Martt de RIQUER

Els M'irse, nono
"Passa un infant"
per J. Navarro Costabella
Navarro Costabella ens narra en la
beva noca producció la tragedia grisa
d'un iniant cara deu haver-n i bi molts;

de l'infant que ja, al moment de nélxer, és rebut sense alegria, con) una
nasa mis; de l'infant mal nodrit, que
cteix senas coneixer res al set' voltant que sigui bell o amable, sense
que ningú no s'esforei mai a comprendre'l; de l'infant que no veu sinG
estampes de la pobresa i fins de la
mi5eria dissimulada; de l'inlant que
ádbuc tindra unes iniciacions sexuale
agres i grotesques i que veura escapçat prematurainent lúttic brot de ten_
dresa que en la sera vida apuntava.
La mateixa manca de vítalitat da pesta infantesa deanodrida que no
deixari sentir mai plenament la joia
animal de viure, que el tara feble,
malaltis, parat i reflexiu, d'una rara
i pOc corrent lucidesa, ii donara cansciencia dels seus dolors, i la sera vida
ens apareixert així mes triase, mes
patetica que la dels a l tres infanta dissortats, però que en llar joia vial no
acaben de tenir consciencia de les pròpies dissotts.
Pel que hi ha de tendre i de revoltant en aquesta història, fa pensar de
vegades en Dickens, en el Dickens,
ebbretot. Oliver Feria
Navarro alustabeila ens ofereix una
viajó inds depreseiva i amarga encara
de la vida. Com rnolts dets seus per„arges, aquest infant porta en la
poca vitalitat i en la inateixa manca
d'anibicions, gravat al front, des de
;a sera naivença, la trista estrella del
destí q ue Ir esotra.
El millar d aquest !libre, ultra ds
dots d'observador que ens revela, és
la pietat que deavetlla: aquesta pietat
pela personatgea que es la minen- qualitat humana de l'obra novellittica de
Navarro Costabella. Sense parlar-ne
mai, cense apeUciotts directes al senmnentalismr, senee altre argument
que el de mostrar-nos la triasen d'aquest infant que ha passat incompres
de tothorn per la vida, l'autor ens fa
pensar en la nrce:sitat de crear una
mica de beneoter i de bellen per a
tothom.
Domenac OUANISt

"Vicenzo Trappola”
per WIIIte/m von Schon
Aquesta narracid de ‘Vilhelm von
Scholz, l'illustre autor de "Petpetua",
que d i, un delt valor, mis feraz, de
la moderna literatura alemanya, potser per ajan Es que el Félix Pertaux
ni tan sol. l'esmenta en el seu "Panorama" de la literatura ennentada;
apuesta narració titulada "Vicenzo
Trippelt", dono, tracta d'esestir, eegons acasturna l'autor, prefundo i
complicats problemes psitólagics i
metafísica. Ad es traen, no gens
menys, que del problema de la celativitat del Temps i de l'Eepti, í hem
de cemfessar que Wilhelm ron Scholz
ateny a realitear-ho d'una guisa ben
atractivola, Mtjancant l'intercalanient
en el cura de la narració que podriem
dir-ne central dek mitee o llegendes
que es relacionen amb la dita "rela-

tivitat" dels Tcmps i de l'Espai, com
es ara el ca3 d'aquella tradiciö del
Monjo de Heisterbach que doni a
coneixer en una ene'sadora halada
Wolfgany Müller von Königswinter.
Quant a la que n'havent dit "narria
cio central", aquesta és l'explanació
d'un inquienclor cae d'ocultisme que
s'esdevé cn el$ dies talment atractivo:, de la Roma dels Romäntics
Nazarena de comento, del segle Pat.
sat. en el ual intervé, en descomer uni acció "post mortem", aquell Vaacezo Trappola que dóna el tftol a la
narracib que ara contenten', i que ve
a enser corn una mena de precursor
del singular Josep Bilsamo que es
ieia coneixer corn a Conste Caglios.
170. Si ham considera, encara, que
l'auter ita sable plaernar anth harea
tintes* l'arnlaent roma que evoquen
les estampes del Piraneei, esperen,
fonarnen.tar encara mes el plaer quo
cenfe • oem obertament haver experimental ea llegir aquesta narrarle
Wilhe!ni von Schein, tan plena d'enzis con) ile misteri.
M. A. CASSANYES

"The Life of Our Lord"
per Charles Dickens
(The Albatross, 1530
Segons el tentament que va delatar
Dickem, no era possible la publica.
cid, ni tan sola la capia, del sea tiraenser:: de la vida de Nastre Senaor•
l'entre ell vg viure no va pau petimetre la publicaci6, perquè per instint
considerava el que havia escrit com
una mena de lletra personal, íntima,
adreeada als seus filas. El manuscrit
sola podia donar-se a llano deepres de
la mort de Vültint dels seus filia. Tot
just abasia de les testes del Nadal
proppassat, Sir Henry Fielding Die•
kens va morir a Londres, i els serie
hereus, no trobant cap motiu per do
donar a coneixer el manuscrit, han
j et passible la seca publicaciG.
Dickens va escriure "l'he Lije of
(Dar Lord" per ala seus filie, nornes
que per a ells. Alx6 ens explicarla, tal
vegada, una tersa incúria creerla no.
mea comprensible en Dial:ene, si tenim en compte rúa exclueivarnent persona! que va donar al manuscrit.
Aquesta vertió dickensiana del Nou
Testament e, llegeix, perb, amb una
singular complaença, per la sena simplicitat gens a7tificiosa. L'expectacie
que havia preduit la publicació de
l'únic manuscrit de Dickens inèdit au
ésaer gran. De primer, en forma serial, va publicar-lo el gran rotatiu
Maii". a manca d'editor vigile que ei celda anib cor de pagar els
eresciidissinia dreta que laran demanava. Deaprés la biblioteca continental
Albatross va ineluir-lo a la fa y a admirable colleccib. I ara tenim entas
que als Estat; Unir< l'acaben d'editar
també en forma de !libre amb un éxit
inverseniblant. Exit explicable, mes

* laS primera RiSiicite,, P ol t alci ,
1? (Ir, 'knut , le les den T'e te cm proieete
ea . insta!-

la rienerelitat Cata/ultra:

lada al "Grup Lm-olar Pere
davant de 1' '\r' del lt ir' i di aberta
a trahnm. ele dies feiner e .
cletze a
una del mata i cite a o ' ir ri e l ves
pre Les festes, d'onze a una del mati
Els dilluns. al rnati, roman tansada
Conté mes de 4.60n voluma de malicies
diferente, enciclopèdies importante, nihres de tilesofia, religió, ciencies socia's i ares, idiota" dende% pinte i
cedes, helles arte, literatura, histbria i
neografia (vides de g rano horneo i
res de molt d'inter è s). i an hell assertiment de llihres ner a infanta De moment tic hi ha navelles: per a mi, endavant. i a no trigar, horn té el nrocera
in navelló dedicar
exclusivament a ne yella de tota ¿noca.
Tet sovint s'enriqueix el lene de la
Biblioteca arrils obres ben importants
teta mena. Esti subscrita a maltee revistes de caracter divers, cientifiaues, literarias, d'Art. de modes. etc. Alune da'
catear-te l'any quedarjs inaugural el tenen dc rI tAteC, que pertnetri d'empertar•
sea, els llibres a elomicili. A l'entrada de
la Riblietera hom troba exnosat el reglament pel qua l es regeix.
* Jocs Flores de Valles. — Organitrato ver la Delegació de l'Asseciació
Protectora de l'Ensenyança Catelana, i
aatrocinats nel Magnitic Ajuntament de
la vila, se celebraran enguany, el dia 26
dignas, regits per les següents condicione: Les composicions hauran d'ésser
trameses per tot el dia 33 tic juliol, al
secretari deis Jocs Florals, Francesc
Carlea, carrer de Mossèn Bernat Boades, it: acompanyades d'un plec clos
que portan ner sobre escrit Ihnis titol
i lema, i dintre el nom de l'autor
!es oenyes del seu domicili. - El Jurat
qualificader será format oels següents
senyon: Joattulm Ruyra, president:
loen Estrich, mantenedor; Panul
Balda, J. Roig i Rabentós, J. Valenti
Fulja, Joan G. Junceda. V. Coma i Soley i Joan Alemany, vocals. • Heus aci
la 'lista de nremis: Flor natural i tse
:ende del Magnific Ainntanient de la
Vila: del Rvnd. senyor Rector i Centre
Católie, roo vessetes a la millor poesía
iucarlsrica: del Primer Casino de Bienes
Societat d'Acció Catal,snista), zoo pesetes al millar cant aatribtict deis diputats 5 Corte eee les comarques gironines,
loo pessetes a la millor noesia de tema
i too reseetes mes, a la millor
anesia de terna Iliure: d'altres aenyors
tiputats. roo Destetes a la millar tune"la de tema 'liare: de la Caixa de Pensiono per a la Vellna i d'Estalvi. zoo
eessetes a la millor Glena a la Velleta":
del rencor Catres i Carbó , un colum en
na ner de fil de la seva obra "El problema peninsular" al millor treball sobre
el terna "Ressenya Històrica de les As‘: ociacions de pescadora i de marinen
:le la Costa de Llevant, des de Mataró
cap al nord dels segles XVI al XIX":
de la F. J. C. i de la f. C. F., No sassseto al millor tedian sobre la Joventut
Cristiana (exclusiu per a jo y el que no
lan si n de 20 erys): de la ¡m'entra
riel Primer Casino. 3 0 peoseteo al millor
treball sobre la descripei6 d'un malee o
festa popular de Planes (exclusiu per a
¡o y es que no patain de 20 anya).

su republicanismo histórico— que haUna critica amarga de la ce
la friolera de veintiOcho arios que
10 di6.
República Espanyola

Veintiocha anos, en estos tiempos
una de les per.u- de revolución fiaica, pOiila, juri'l'ea
ailve/ina
1 , ,+i, , r1 fa hispaao-aincricanes tiriO cl!sta- y cocal son como deseientós años
rcdr-s. que , en disconformitat amb Tac- antei de la guerra.
lual politica espanyola, ha refusat el ca:.En realidad, el programa de Lered dattitinaredar u l'Argentina i la mis rosa nunza pasó de ser una sarta de
ella condceoracia creada jser la Ratii- vaguedades. Y cuando se le ha prebliea, pública a NOTICIAS GRACIAS. sentado la ocasión de Oftteernas ut10.
de 8144 110$ Aires, una dura critica de les expiteStO en forma claro, concreta y
d r ectives de la Replibbra i tina fi'vnenila bien definida, con idealindes y realiint,, ctiva contra el senyar Lerrou.r. Re- dades realizables, calla Como el que
"T m la
va irses cele- no tiene nada que deeir."
El comandanient dl senyor Lerroaabra a Espanya el tercer nimyrsari
_-eqa—ha qiodot rednit a un ne-reli
la proclatnacid de la ReptiMea:
"Y la República. ¿dónde esté? ¡
"1,a República Eapanola de hoy, ya
no es república, y. doloroso es con• los principios parlamentarios, y ;a
fesario, no lo es pos obra de quie- Conitituciem de la Repúbliea? la
nes nna blasonaban de republicanos. moral republicana? Y las leyes de la
;Qué :Manila y qua ignominia! Los República? f, a' el prin¿pio de justirepubl.canos históricos falseando y cia social? ¿Y la probidad? h
a Vatoridad? Y la demecracia? ;1'' el
destiatutalizendO la República.
No es vergüenza que un orga- ideal nacional? A merced de las denismo que naci ó limaio de pecado rechas.
original y que, en sus comienzos, se
Todo ello nienopreciado y y :lipeniba desarrollando puro, loan° y vi- diado, queda por la g suelos. Para
poroso, haya degenerado, en man 2$ justificar tanto vilipendio, se dice,
de loa rrnernas republicanos, con ex- hipacritarnente, que se hace para paabrupto repentismo, infestado por el cificar los espíritus.
¡Que enorme superchería! Lo que
veneno de la ambician personal, a- que
vuelva al ser que era antes de haber ce hace con todo esto es agriar e
nacido? Así es; y cata vergüenza pesa irritar ha5ta el paroxismo a los unos
Por entero sobre los republicanos ra- y merecer el desprecio de los otros.
Hoy Lerroux empieza a recoger la
dicales históricos, ya que los monárquico s estila en tu ptpel aneando a cosecha de su sienahra. Y, como ha

la República.
La República Española de hoy,
aunque lleva el nombre de república,
no ea mis que una monarquía de especie borbónica. La peor especie de
monarquia que pueda haber en la

sembrado vientos. recoge tempestades, en las cuales naufraga su politica,
su gobierno, su partido y el mismo.
Pero lo peor de todo es que, con el
paso que ha dado hacia la monarquía, ha desencadenado la revialu•

Iren, Iliurement, erpasa la amo opinió
penli on nomis mana la doctrina 4ne
esdrviagat le9ol:

"En España nn ocurre nada de eso.
Nuestra demecracia se compone de
unas cuantas tendencias fanáticas.
irreductibles, que se repelen entre si
con unos odios y una ferocidad catastrOfieos. Jalas han podidó sospechar

ni querido admitir que el bien común

seria probablemente la resultante de
todas ellas, despuas de pasarlas, juntas v mezcladas, por el tamiz de la
legalidad. Una maravilloia sinfonía
ea el pröflucto de una masa de hombres que per medias var :.alcs y hasta
cOntradittorioi lanzan una multiplicidad de sonidos separadamente absurdos, pero cuya conjunto, o'oedetiendo a la pauta trazada por el compositor genial y a la disciplina rigurosa, viva, del director de orquesta,
forma un torrente armónico arrebatalar. N uea tros partidos y nueatros políticos con músicos que tocan cerrilmente, obtusamente, furiosamente, ca-

da una por su cuenta. La pauta augu sta de la ley. la ponen cabeza aba‘A:

les estorba. Y la batuta del Gobierno,
del director de la oryaesta
les importa un comino: cuando ne

puede agarrarla con sus propias mas
nos. el político español siente por ella,
mas que desprecio, un profundo ren-

cor. Natuealmente: la orquesta de la
pc:itica hispana es una olla de grillas.'

Si tan mes interveinen les masses
la rf alicjea—diu—mis anemia el diei ha que van elles
malci.res varar l'ariihdament de la dem,.
craltiae

"Cuando los partidos políticos de
ción."
cultura europea occidental."
La intelligeneia de Leerer js de ein- ideologia opuesta son incapaces de enRecorda qur quan fou proclamada lo
tenderte
entre si y convivir en el seno
RePoiblica les maese, a0 el dataste:a cuit limftat:
legal de un régimen democrático, asamb grderancia per cap perfil republi•
"Lerroux en el gobierno se ha pues- pirar: raturalmente a destruirse unos a
cd, per la 'ensilla ra6 que, de partit re- to en evidencia, perdiendo la aureole otros y a imponer ceda uno de oca si ,
pub!ica, no n'hi havia lisdpiomeat cap. de que venia rodeado. Ha forcejeado mediante la violencia, su interés y tu
hasta la desesperación por subir al capeieho. Esta es la :ase que atraveEi senyor Lerma:, amb el sets ebene
s'havia posct 'tia tele! O les portes da poder y lo ha logrado. En el poder, samos actualmente en España. Pero
la monarquia esperant que 1451 dio !era por retenerlo, se ha avenido a todo, el proceso no se para aqui: nunca es
hasta a no hacer gobierno propio. Ha estable la anarquía. Llega llegará
cridat:
"Mi, valientes, mucho mäs valien- caido de el rápidamente y hoy han fatalmente en España— un monacato
tes que El y de categoria moral mis bajado tanto sus valores que, proba- en que, una de dos: o bien uno de les
acentuada fueron alguno. monärqui- blemente. no se levantará más a eeaS bandos enemistados a muerte consealturas.'
guirá imponerse y acogotar a los deCOS. nbe, por ser consecuentes, no fiPer la uva banda el :rimar .1. Tor- más, o bien surgirá, por modo inesguasa en el santoral de la República
rerdell,
en
ruin
figurar
Española, pero que merecen
bou artide del CORRLO perado (aunque previsto) un acogoen el de la libertad y la democracia. DE GALICIA, rot aceptant el que hi naden inédito cualquiera, que los acoEn los postreros anos de la monar- ha de just en apesta critico, qualifita gote a todos. En ambos casos,
quía no habla en España ningún par- de deficient la visió d'Esaanya que ei democracia:"
tido republicano, pero venida la Re- doctor .4. Gutiérres ofereix als argenI es pregunta cmb trirtesa: ¡harca
pública, al desmoronarte la monar- tin s. El d0aPr Gutie7res--diu—noti ea
arribos el monitort d'oreariodar-sa per
quía, sale Lerroux a la palestra invo- Niza aliso ocaoi6 Ortega
scmPre de la veritable democracia!
cando su 'antigüedad y apellidindose, do Catalunya:
así mismo, republicano histórico."
": Eso se acaba. amigos míos! La
"Porque es cosa bien sabida que en
Altrament, quin programo tenlo Lee- Cataluna se gobierna exactamente lo democracia continúa, pero no aquélla.
¡Acaso
no es demecatizo el régimen
ron:7
mismo, y aun en tono mis acentuado,
Hitler, o e; de Muasolini. o el de
"El contesta — subrasando de paso que en la primera etapa de las Cons- de
tituyentes, cuando los espíritus, mäs Stalin: • ¡No äe austenta en formidademocráticos se vanagloriaban del bles masas de adeptos, de creyentes
fanáticos, como nunca se hablan moPUBLICACIONS D'ART cambio radica! que -España había ex- vilizado
en el mundo? Basta que Musperimentado y al cual ellos habían
Es cierto que mientras solini diga una palabra, para que diez
que per la valor intrínseca de l'obra,
A "Cerámica" (Revista mensual. contribuido.
y
ocho
millones
de italianos se IGncen
Cataluña afirmaba ma> oritaritmente
pel fet d'ésser iniclita fins aval. 1, és
Números de gener a abril. Barce- la continuación de las
izquierdas en al cOmbate y a la muerte, por un
clar, la curioa i tat es una debilitat hulona.) el aenvor Roure 1 Torent pu- el poder, en el resto de España triun- idea!. aV qué son, tino pueblo, demos.
mana irresistible.
blica un documentat treball sobre les faban lau llamadas derechas, Pero esos millones de hombres? canto
3. L. GILI I SERRA
diverge. fabricacions artisticlues de también lo es que los republicanos podemos negarle; la nomina de que
Copenhaguen. El senyor Juan sie izquierdistas de Madrid y denlas pro- deleguen art gobierno, su kratos, en
Valdeira hi comience la publicaci,5 vincias no celan de apoyarse en los .s1 caudillo que le; di la gana?
duna serie d'articles sobre l'estil evo. parlamentarios de la "Esquerra" y
Así va el inundó, y quizá es inútil
EL CORRED D'AVUI
lutiu en la cerámica. El senyor M. Lo- enaltecer el ejemplo de Cataluña. El reinar contra la corriente. En Einaile,
* APunts del Mesfre pou Coses. — * Sopar del Saló de Barcelona, — sada perla de la raloleria historiada mismo Largo Caballero, aunque re- rezagada siempre, no nos damos raenque decora el vestibul de la Can' de gresara de Barcelona sin el triunfo ta. pero vamos poco a poco hacia donContribuint a nornenatge de la cien de
liarcelona a l'eximí artista Pau Casals. La Juma Directiva del Saló de Barcelona Convalecincia del vell Hospital de de una unión socialista deseada, no de van los demás. Desde que se imreunirá
la Sznta Creu, amb ben pot coneixe- dejó, hace muy poco, de elogiar cato- plantó la República —y esta es una
avui,
dissabte,
en
un
sopar
la Sala Busquets inaugurara aquesta setmana una interessant exposició d'apunt s
conipanyonia amh els seus consocis, ment de la materia. El ¡elijan* John siastamente el espiritu resuelto de la inmensa verdad, una verdad como tn
templo, según dice la gente—. no bedel calebre originals de l'artista anuas i simoatitzants, a les nou del ves- Mc. Crag publica una divagació so- Cataluña hoy mayoritaria.
bre Therlildita en la ceramita. El ce.
escultor kamon Llises , el eual ha %a- :)te
Quiere esto decir que a nadie de mos tenido ni cinco minuto. de deRe5tavrant "jeanet" de la Bar- nyor E. M. ens descobreix una inteauténtica. Todos los gobiermocracia
tan finte d'una manera defintiva. totes
cultura y reflexión le es licito incriles artituds d'aqueli illustre menee que celnneta. Fit tiquets. preu le O'So pee- ressant pisa gòtica de Venecia, pub minar a los republicanos españoles ni nos obraron dictatorialmente, en el
sols
dele
motius
parlar-nos
tan
fondo,
y
la,
formas parlamentarias )
Per
ira eco suara honorar amb la me- rete'. es naden ad q uirir al mateix Resaventurarse ea afirmacionee derrotisQue la deceren. El !enyor E, Gil Si tas contra la República 1:solito:a por las mayorias gubernamentales ev 1,0 Sirdalla de la ciutat.
taurant "Joanet" i a lee aecretaries del dicorre sobre eis
drets de l'artista
vieron para cubrir las apariencias. is
* Vi S'ole del Grazne — Continua C i reol Artittic i del Ci ecal de sant industrial. El senyor Franc Ellas hi la perspectiva que ofrece Madrid y el espiritu del tiempo, que se impone
algunas regiones. Ello no es posible
inúlt visitat el VI Saló riel Grave, or- Uta:.
fustiga el$ desvirtuadors de la ceri- razonablemente sin caer en la injus- quieran que no. La democracia liarg g nitzat per II. C. dc les Arta del
mica, els imitadors i talsificaders de ticia de no hacer notar la excepción moniosa ha pasado. Ahora antrantoa
bre. anda la coHaboració de rAgrupaciO
les bones tecnique5. Un otees de lite- catalana, que se mantiene a gusto de en la democracia violenta. Aquella
cl Artistes Gravadors de Cataluni a, a
ratura dolenta ve a malmetre la bona quienes sólo tienen por república la era fruto refinado de la inteligencia,
can Busquen* A l'esmentada Sala searrencada d'aquesta publicació, la qual de los izquierdistas.
puro Siglo XVIII. Esta es producto
gueixen rebent-se les tsarenele de i otacontra
les
d'altra banda ha engrandit el neu
@Mea
Estos tienen el deber de no con- del mi:aculo proletario, puro siglo
ció :lelo Atajes del Gravat a Cataluformat.
fundir el gobierno ni siquiera la ma- XIX. En adelante sera difícil que
aya. per a atorgar el Prenn fundat pels
Jean SACS yoría parlamentaria con la República, gane y gobierne el Mi,s justo, el mas
con toda España. como si los que comprensivo, e: más. tolerante y el
gobiernan no fueran sólo, y er, rea- mi, respetuoso con las ley'et. La democracia violenta se entrega al más
lidad circunstancial, la mitad mis uno. osado,
al más fuerte, al menos escruPor haber olvidado esta patente verpuloso,
al mis deslumbrador. Y el fudad cayeron del poder los otros, Ce
decir, por creer torpemente que ellos turo de Espana. tan incierto en el
fondo, en la t'orilla se nte aparece muy
también eran toda España.
claro: no cabemos a dónde vamos a
Fato, empero, no me interesa hoy parar. pero nos dirigimos hacia tse
preferentemente. Mi propósito único destina desconocido, por vias de franmodificat l'horma borsari en la següent
Tan-a fixada pel Mercat Lliure de ahora consistia ea subrayar el con- ca imposición de unos sabre otras."
forma;
Valors en la sessió d'avui:
c e pto centralista que todavia domina
"Davant la conveniencia d'establir
y perturba ciertas inteligencias, hasta
Valora
Tanca
Dia
an
Ad
o
La conlicväncia
durant rl prbxim trimestre llora d'esel extremo de recortar del mapa esanterior balsa paitol muchos kilómetras de nuestro
tiu als Centres de Contractació de valors
LIBERTAD
recordo, per a com.
1.4
MERCAT LLIURE
405
40 :3n
-44'3.5 territorio. Son los eternos separadoi mercaderies que depenen de la Gene- Nords
a
+napa res verdaderos enernigee de la Cons- parnr-10, el jildici d'Ortega i GOSJet
4 2. E 0
L'única sessió que celebre ahir el sec- ralitat de Catalunya, seguint el costum Atacante
el prrbleetta general de Catalunyo:
M. Ríf
55'35
34: 0 ci
+0.85 titución actual."
tor d'especuladó, que loa a la tarda, a .l'any 5 anterior,.
Colonial
"Hoy son las contratas de cultivo
44. 33
43'73
Bors, e demenvolupa amb torea animaAquest Departament resol:
+c`.60
113'75 tiCoo
--crup
maitana será el cultivo de loe conció de públic j regular activitat contraeDes del cha primer de julio) proper Exalosiits
Sucres
5
i
4 1 '33
4 '30+ o'S3
:ratos u Otra eosa cualquiera. Defeco .
tartera, malgrat ésser una jornada se- fine al 3 0 de setentbre ci'aquest any, les
—4,5a
aspiración, exigencia. Demanda o re331:00 aat'so
mifestica. Eisens els tanvis han donat hores per a celebrar sessions bersatils Chsrfea
beldia. Lo que tea habrá que "con1 43 .00 142'5o-1-0.30
preves de relativa fermen i hom oh' als Centres de Contractació de valore Ford
llevarlo". Porque lo que hoy iraperta
secta bona disposició en tons els tea- i mercaderies que depenen de la Gene- Petrolis 7_P0 75 +O a5
1.1
sanca
anterior
dele
Fand
as
del
mis
a la República es Ia paz públic t.
tors sota aquest aipecte. El detall que ralitat seran des de dos quarts d'onze
La actitud del Gobierno en eate
reproduini rnés aval} és prou eionajent a le n dotze del mata exceptuant-ie els die III del mes que 50111.
—Eateu malalt?
que la Generalidad
BORSA AL COMPTAT
per evidenclar acinesia tänica, i veiem dissabtes, que continuaran essent inhá--Es out con' que no gueto de la mOnlenta dificil
creado nos parece correcta , digna
enen ele avanços maí s apreciables coi-- bil% per a realitzar operacions d'aquella
Els rotllea d'obligatinne es veuen tenis i no puc deixar de menjar carn, yhaconveniente
a
los
intereses natioresponen al, velero que en sessions pre- classe. — Barcelona, 20 de juny de Inaa. inca desaitimats, degut en gran part a veig les eatrellea amb ela meint heD0a a salto las altos presticedents el veieren mes perjudicats.
— El Conseller de Finances, 3farti ¿lo- la seca iestivitat del dia: els carvis, m a rroidea. ;No tindré reas Temer tIne nales.
gies
del
"fribunal
de
Garantiv: pero
A parir d-1 proper dilluns, i d'acord tare.'
per la Seca banda, no acusen yarlaelc,gs aricar-are o p erar. ner Molt dolor.l3 no Se encierra en la intransigencia.
amb Verdee de la Conselleria de Finanque sigui!
I.es reunions dei Borsl se celebraran apreciables.
amenaza con ;a fuerza. Su conduc—No. hoine! Seguiu el tren con- ni ecuanime. razonable, de buena aoces que ptibliquem a continuacia, queda de dos quarts d'una a la una
Els Deutes de l'Estat, pee *cita.
%sil. Proveu el Posterisan i ja eructa ta
luden x nivel', testingtits.
litiea y, ' Obre rodea patriótica, no =S6e:t'elle no es fa negaci amb A j uma- toril en normes setmante quedaren tisfize arecbe a los energamenas nae
rca:ment rural. Ea infaHible.
mente, i je-in raes aperats 11 15 es registoa° lo f. g n a la fuerza, ni talrl,r.-4.
1.:neüent. nessetes 475. Supos.toris probablemente. a quenas veu '
tra variació mes ere en el. que fa alne‘setes
oro.
ecu
s'havien
entitzat.
ne
dite
le
tutela de la Gral .. ..Vid:al el re s. ... a De V r1(;:i a totes les farmic,es.
Le.; Diputacions i cables tampoc
miento de una palitica fra -asa :a.
ee veuen afavotides ser la contractació,
Pero el Gobierne teta en lo cierto.
posicions.
nn acunen fluctuaría en
Fuerte para imponer el fallo del Tri1.a mateixa tónica presenten els vaLa democràcia violenta
BANQUERS
bunal de Garantías. Corno e, su deber.
Cts ferroviaris i eis d'indóttries diver.4 LA l'ANO() ARD1,4 Onsiel eserin 1.- omptensivo. desculo, cuando llegue
ses.
Rambla dels Estudis, 11 i 13, i Bonsuecés, 1 1 3
es
pessimisies.
o
e
ra
Stas
aliada
r
ia
l
la ocasión, para recoger 115 aspiració¿ORS A DF. artlz
roda dia IPI Ñ la
E'/'anys
El mercat parisme es reiä quelcom
NEGOCIEM ELS CUPONS VENCIMENT
o siatii oovern del pable. net y atender las necesidades del can,deincerdeia
la depreeeid soierta en la iornail a M'e*
d'iota p ia p era enPfertfe atta /o peaino catalán, que, miro les dernáS
cedent: Del grup de rendes shn de re- Pern erais
1.er DE JULIOL
de España, merece la solicita atenmarcar els canvis de; renda francesa cle,natuealo,-0. Reci,rda, eens a f.vmPle
de demoardear puro, Angloieera, Ort tot- ción de gobernantes y legisladores."
1t Per t oo. 77' 6 5 (+231; tata alliberade. 47. 36zo (+30); loa a per loo,
411•n••n•
CAMINA (M I AMADA
CAIXIL S OIL L. LOCI LI II1
!le,65 alliberada 4 i retir yen 100.
ni'6o (+401; nene de Franca, 1 t425
per a guardar valore, documente, lotes 1 nitre i objeetes
14-25) L'especulacié, quelcom i -i recularde color
'seria domina tendencia sossineurtaiRi
COMpertiments des de 22 peinotes anule
Tinto, 112 ,1 (—e ) : Royal DPach. rike
( sls aord : Canel Stier, 10000
; Es pot visitar tole ele dles feinere, de 9 a 1 1 de 330 a 8
Kuhlmsnt, 585 (+1); Wagons Lita.
444414444.4.64444444~4144444444444444~~14404 7925 (-75).
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LA

Parlament de Catalunya

El Congrés de Metges I Blölegs de llengua Catalana

Quedaren aprovats els pressupostos de Treball i Obres Pú- Es
bliques, únics que mancaven
per discutir

homenatjat a
Sitges el doctor
Roig i Rabentós

3

PUBLICITAT

n

Vassassinat No hi hura con- La vista de la causa per
Layret flicte entre les em- l'atracament de la Creu
Segarla Vera, Oliveras

també hi intervingué

La pnlicla va posar ahir a la dispo.
sitia del pajee de guardia els dettagats
Fulgenci Vera (a) Mere i Opten i Oliseres , detinguts con, a supOltats partique
arenen
pare
en
congreeietee
Ele
cipant5 en lassass i nat Erancesc
el VII Centres de Meted i Ihälees
dayret.
!lengua catalana. celebraren ahir fanoEl jutge, tan aviat COITI va tenle al
menat Die de Sitges.
sea poder el' cerresponents atestats, :a
A les mire del metí van sortir en auto- rebrels declaració.
, art. en S/ter-vals ile deu mineits, san%
Vera va confirmar tot el que havia
cengresietes.
retrete a la sera inter•
experlietenaris. an coa a Silge3, dit a la e oficia
venciA en rassaseinat, ratificant-se amó
visitaren diierents indrets d 'aquella Po
que Oliveres Ii guardava les espatIles
tingué
-blad&!unetra
si de cas eren perseguits.
al eal6 dales sfr l'Aiuntament l'ha rindividu conegut amb cl
Afegi
menate,e al fin d'aquella vila, doctor sebren oinque
de -Nano", que es el in:
Jratep Roig i Rabentns.
sinomena Mutado, bou el que també
Davant gran concurrencia. que <amplia va disparar damunt Laye« i e: que
el sal& formada per congressistes i sitl'obliga a dl a disparar igualment conemana. ralraltie Salvador Olivella va sa.
tra aquell per la par insuperable 'Pe
iuda r e l Pnble de Sit g es i féu un pene- Ii produïren lea anlellaCe3 del - Nano" ei
eiric de l'obra realitzada uel doctor que, den/és, l'apunta per 'esquena.
Idnig. Pended( les belleses de la nohlaAittnni (»vetes va confesase que haciO i acaba aeraint a testa Iaseistencia via pertangut als Reguerete perä que el
a aquel homenatge.
seu Meres datava de rally lpao. (lata
Finalment oieri al doctor Role i Re- posterior a la qua; ion carnes el dejen-,
henfide un magniiic pergamí. que rIM:
vil& sincera- i per tant que no havia pres part en el

preses i els obrers
del gas i electricitat

Coberta
El fiscal

modifiearä les eonelusions

Alar coinença, davant dei Tnn,uaal c le fin el serve de v,atgers fina al
d t. /senda, la vista de la causa per Prat de Llobregat, no va parar tino
ratracament comes ab carrer de la Crea tue va a conseguir deteMr-lo al water
Coberta el dia le de mete d'aquest 23Y, d'un bar.
El
1,1um
i
FOr9
Front
Eitir
de
la
Alfa. ajudat per un altre agent, el
al demicili del senyor Ramon Ararron.
ene trame! una nota en la qual La vista se celebra a la Seeeira Quieta. va de3arnidr i Ii va nrendte la pistola
es <bu que Ola arnhat a un Flan processats ame/ motiu elleuest fet : un eanuet de destiles.
deis
per
acord entre el personal 1 frs Em. Albert Coria, Mali Campos. Frene-ese
A q uest testimorti va declarar que
presea respecte l'aplienriö de la Climent , Rafel Gil i Isfaxim Campos, en adonar- s e que era Pesede diversos
les de
aun,
tes i els dita d'alto que li diem
jornada intensiva de treball
So l er Sanchez i Jalee Areriaes !Apea.
disttarant.
Presidia el Tribunal el magi s trat re- ele e:Ardiese va continuar
rant 1/1$ tuecos (le agost I
termes
Els impactes prndu:t g pela tres
eetembre, en virtut del qual r.5mr Juli Rodriguez Cnntreras, amb
ara
ea y enes a
encara
disparava,
alce
ELS CREDITS
A das mares de sis i deu minuta
s'han establert les normes se- manietrate senyors Braga-In i Serra. lee asceta del bar.
An .mau de defensars els Iletrets sePER ALS PRESSUPOSTOS
cementa la settaie sets la presidencia
güents:
L'agent Climent Gonallez, que es
nyors SamMancat. el qual defensava
de: senyor Casaneves.
nue va ajudar Vitae a deSeetedardent, i Sejtse diSCLIabi t:t , és
Campos, Alhert Coria i Rafel Gil: ti el guardia
Al batee vermell hi ha els censetiterdo
admInIstrattu
Personal
va coincidir en absolut
hei sf autorització des
• enyor Dmnínguez, que defensava Eran- tenir Cananas.
!lees de Finan:es i Treball i Obres aprosada la
cra:dits per a les depeses aprovades
I.--El personal de tarn del cese ClUnent; el senyor Medina, a Ma- ande :es declaracions del sea torraPabliques.
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BASES DE TREBALL
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n ona eanitaries, una quantitat equiva- sea Roig i Rabentós. — Sienes. 29 ce del Sindicar Unic.
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i Terraesa, que hauran de contri- des corgreseietes rhonumatee que la vila Aquest sera desarxivat
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restaurant.
riat% l'Hotel de Tereamar. amb un Sr man, promngueren alteraeions d'ordre qua; valora
(Entre el conseller de Justicia.)
mite que les doloreses circurnstinpiablic devane de l'Ajuntament. Ifi in- setes.
ella amb tranqui1litat.
per la Generalitat de Catalunya.
AVUI HI HAURA SESSIO
aconsellaven.
Creu que si no es fa niel. els obrera
presenta
cies
Trobant-se al taller, hi entré un intervingué la guärdia civil amb rohjecN'o val ser" ir tac a re' les habiliA les vuit. einds ate de la dietla.
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ELS PRESSUPOSTOS DE LA
GENERALITAT PER A 1934

Avid. amaestro tarda, a l'ohieete
M'oculte 3 la yotaejó defin¡tiva de
la nova Ilei dels pressupostos que
:-. auran de regir durant el sis aron setves t re deeneuanv, se celehrerä
pressupnstos anextraardinaria.
teriors, prorrogad dues vepadel per
trimestres. fineixen avui, darrer die
REUNIÓ DE LA COMISSIÓ
MIXTA A BARCELONA
Parlant el senyor Cnreaminee nmh
rs perindi g e3 va dir-los /Die el proper día 4 de juliol es reunirà a ll artetona la Ccanissid Mixta de Trn spaseos

CANVI D'IMPRESSIONS
1"na veteada acabada la se•sin, ele
consellers yac es trabaven al Pariament ven reunir-se en inia de le!
~caridades del Parlament, i celebraren un eanvi n rinipressinns.

T

DE SAN/TAT
Es acceptada tarnbe una tameme
censIgnacions des
q u e modifica les

artkles 3. 5 i 6 del capitel LV, Sanitat, i s'aproven aquest. Conjuntament les eonsignations pugen un
total de 1.631.6io pessetes.

VETIN

del trimestre.

LES NOTES OPICIOSES
Durant la seesin dale el diputat
(Segcn semestre)
de la I.. S. de Catalunye !temor
DEPARTAMENT DE TREBALL Fronjoeit va ftrmular al conseller
Sen s e cap dI3Ca. 51,3 s'aprova el da Traban un ere.- clie fa reierinina
treball,
les Delegacions de Jeeball de Catiessupast del can j eo' VII,
ti consignara, del 1..1 »ea salter, talume.
En el Caes 4.1 seu Iscurs el cepessetes.
flor ['relajo:4 va Iltgir en caetelld
OBRES POBLIQUES
una nota d'una emita( patronal metalS'aprova seguidament aquest eapf.
Ini referent a Obres Piibliques, la
-Le llegeiao en la 'lengua que
conaignaern del qual p u ja 7.119-8,3>de (cm eserita — digne—. rar cinc inteasPesseteo
fea a pereehre'n ii le a ronerit el
lcr
AGRICULTUR A I ECONOMIA
Am i" /O/, el redactar de la tuna
Es arremeda una esmena que me
e la prende era tan lamenelifiea els adietes 3, 3 i 7 traques, pa5ehrad4
np ie el eenyor Cornmines no va
rapJ/01, j a continuació s'aproven els table
poder
estar-se
de dir:
esmentats anides, els guate, just arrsh
—/Dones adhue en castellà hn fan
els restante, pugen 3.nr3.6o3'13 p e a malarsent!
seta.

DEPARTAMEN

Pa tia de rest6inae i dels intestino?
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Els nostres Laboratoris ofereixen sempre al públic una demostració clara i precisa de serietat, donant a conèixer els casos de guariment que reben diàriament, amb la màxima garantia de tots els detalls de llur procedència.
A continuació copiem la interessanti3sirna carta que ens ha trams la senyora MAURIC1A BALLESTEROS,
resident a MADRID, carrer de TORRECILLA LEAL, 5, segon, dreta.
" Madrid. 1.° de marzo de 934
Sr. D. .1. Gununa. — BARCELONA.
constanternente los
s efi o r nit o . Li r vaba DIEZ Y ()CHI) ASOS de sufrimientos. C011 unos dolores horribles y devolviendo

ahmetilos.
flecurrt a los Mejores tratamientos existentes. sin hallar el resultado que eepernba.
retaba ya tlecidtda a operarme cuando entable eonooirniento con una persona que Me ree,nueadd con in.sistencia su producto
hasta entonces can
R ETIN L Vo . d esd e !neto s , me resistir/ a tomarla, ileserigailada por las resultados negativos obtem.t-e
otro, prodne (tes.
No obstante. el dura primero de abril empere el tratamiento con el SE R V IL TINAL y hasta la fecha en que !e eecribo no he
xnelto a experiment Sir mas datares in molestias, habiendo conßuniido solamente cuatro frascos, con los cuales me considere, restablecido completamente y puedo usted tener la seguridad de que en nit cesa no fallara nunca mita un fraseo de su especifica.
Como detalle interesante he ele indicarle que al empezar con tni producto pesaba 4.9 kiloe y actualmente peso 62, como de
todo, duermo eorno utitica y ht/gel tt3thiS I ra s fneiltiSt de la casa 0111 experimentar fatiga alguna.
de entere de la; rnar iwatosos resut.
Aßt, pues, descarta publieara usted esta carta. 1•01) ei imieo lilI dp roe lodo el rountld
lados que Se obtienen ['CM el SILIR V E TINAL, pnesto que, grama a él. puedo dirigirme a usted en esta fecha.
Con el mejor agradecimiento se despide de usted su affma. s. a., q. e. s. ni.,
(Signar u MAURICIA BALLESTEnnei.^
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Exhala el legitime SlE llI VETEVAL
i ntereag eades

1 wi e a dlust etea ah at batituelon s
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Martínez de Velas- Segons Oil Robles, primer Avui començarà el El tradicionalistes
s'haurà de sotmetre la
Consell de guerra pes també claudiquen
co també vol la
Generalitat
I intenten justificar-se
submissió de la Perú el Sr. Lluhi pre- fets d'Hernigua
Madrid, 29. — La minoria tradi-

Oeneralitat
Madrid. Aquesta tarda ha
canierenciat durant maja hora el senyor Martínez de Velasco amb e:
Dresident del Consell.
En acabar l'entrevista. el cap dels
ag raria ha dit que, continuant el 3C11YOT S2111Der les entrevistes iniciades
ahir p er exp osar el: acords del Gavera en relació amb la solució out
es p ena donar a: p roblema de Cata.
lunya i del projecte de hei tiran en
la sessia nocturna de dimecres. havia
volgut donar-li campte a ell del realitzat fins al momear i dels p unta de
vista del Govern.
Se li ha p reguntas si li haría indicas el p resident el seu propasit d'acabar el neriode actual de sessions
arah la de densa a la Mt , i ha contestat que craattest assumpte no n'havien p arlat. Derb que semblava que
acuesta era la decisió de tots.
Despees. el senyor Martínez de
Velasco s'ha referís a la reunió celebrada aquest matt per la minoria
Que presideix i ha dit:
—Hem examinas en tota la sera
integrizat el problema que planteja la
desvalorada del blat i ens n'hem
ocupat detingudament. S'ha acordar
q ue un can p romulgat nel ministre
d'Agricultura el decret anunciat sobre
aquesta materia. ens tornaren, a reunir p er examinar-los amb calma i
Prop asar al Govern, cas que no s'arribi a constituir una solució definitiva,
l'adopció de :es mesures que calguin
Per aconseguir-la.
La minoria ha felicita: el sen representant a la Comissió de Pressupostos. senyor Alonso de Armian, pel
seu vot particular en el qual demanava la suoressió de la consignazió
destinada al sostenirnent dels Consella de primera i segona ensenyança
de Catalunya. S'ha insistit en les manifestacions tetes pel !mayor Martillee
de Velasco a la Carnhra. i pel ministre q ue representa el partit al Gavera, senyor Cid, de considerar un
comprarais de partit i no regatejar a
la Generalitat de Catalunya car de
les facultats que li reconeix l'Estatat
mentre no sigui modificas Del peocediment legal, però no consentir tasarme que l'Estat espanyol es vegi privat de les atribucions q ue earnessaaleas Ii assenyalen tant l'Estatut con,
:a Canstitució. l'article quart del aval
• 7oc:ama de manera incontrovertible
(1 predomini nacional de la 'lengua
El se a n« Alonso de Armiño ha
d-aat contase del vot particular al
mmjecte del Gavera sobre la inaplica'a de la 1.1ei de Conreu votada pel
Parlament cátala. i en el qual es demana que no es faci de l'autoranació que les Corts atarguin. mentre
no s'hazi i rn p ósat d'una manera efectiva l'obediència i eubmissia a la sentencia dictada riel Tribunal de Garanties Constaucionals.

S'estudia eli dictamen solwe l'elevació
del preu dele diaria
a 15 cèntime
Madrid, 29. — Aquesta tarda
isba reunit ja Consissió d'Indústria sota la presidencia del senyor Sierra Rustarazo, per estudiar i dictaminar una proposició de Ilet presentada per daversos diputats sobre la puja del
preu dels pertedics a 15 ce:ultime.
Despees d'un detingut calit
d • impressions i escollar Fu l lorne dels ponente senyors Izquierdo Jiménez, Araquistain i García
Guijarro, la Cornissió acolli en
principi favorablement la proposta de la puja dels
En consideraciti a la c o nNe
-ruenciad'stblgexcpCIÓ a aquest criteri, fonamentsri.
en diferente raons. s'ha convingut per unanimitat a obrir una
Informació pública des de 11 Hl
20 de julio' vinent, a la qual podran acudir per escrit, dirigintse al preside:a de la Comissió
dindústria, les Empreses i organit zacions periodfsliques en
representac16 deis periòdics (pie
formin part d'elles, i
nasnt aquells periòdics que no
formin part de cap Associacih,
per a manifestar la ß D VA ronformilat o disconformilal anal)
la proposta de la puja ¡ les bases
en qué es pmeüessin recolzar les
excepci)ns de ia dita puja. Una
regada rebuda ¡a informad() pes •
blien, la Comissió estudiara la
proposició de !Je t 1 presentase el
ttorresponent dictamen, que Consistiria, segurament. en tina Ilei
carecter general, a la qual es
puguin adaptar surressitis sieere' s.
En la proposicid deis diputats
S'establia com a base per a la
puja la creacid. d'un (cine per
isesteniment d'una Germandat
retir de periodistest, separan? de
l'Ingrée de la puja una petita
part destinada a aquel! fi.

Llegiu LA PUBLICITAT
Propagueu-la!

para l'aplicació de la
Llei de Contractes de
Conreu
Madrid, 29. — "El Socialista" diu:
"Els republicana desquerres, els republicana conservadors i els socialistes rebotarla el projecte de legislada
per decret a raó de la seva illegalitat
i del neu dsparatat enca j e en aquest
caen . La CEDA el recusa perquè ten,
que el Gavera claudiqui davant la
Generalitat. Dad l'estirabot exigit per
Gil Robles: "Primero tendrán que someterse los catalanes. - La resposta a
Gil Robles la dóna el senyar
conseller de Justicia de Catalunya,
preparant l'aplicada de la Llei de ConrellS.

Aci el e Imitas que han trohat la fórmula han estas els catalan s : realitzar
la Llei. Es la mateixa farrnula del
senvor Samper. El que pas s a és que
el Gavera no ha pogut estudiar-la encara. Ja remeta con, tot es resolt ami>
la fórmula dele catalans.
Quelcom apunta el Gavera en el
projecte de hei de picas poders en
fixar les bases de la legialacia per
decret. La CEDA ala escamat. amb
motiva distinta als que ens ohhatien
a nosaltres a combaste el dit projecte.
(»Nene i vague, sense res d'amenitat.
aqueas document ni és la farmula ni
l'anuncia. ¿Pera no deixa d'entreveure
la predisposicia del Govern a acatar
la Llei de Canteas? No podia ésser
d'altra manera. Qualsevul/es que siguin les voltes que es dotan a la qüestió. el dilema as, coneguda l'actitud
de la Generalitat ben clar: o se sotmet Samper o sargeix la guerra civil.
Les dretes prefereixen la guerra civil.
Altre; prefereixen que se souncti
Samper. Fautor, arah la Lliga, de l'enrenou. Nosaltres no preteran res, Que
Im resolguin cont vulguin. De les dues
sortides que aquest greu problema té
nn saberla quina ene convindria mas.
El que tuviera de dir ja ho hem da:
amb Catalunya."

Un deeret referent
a la Universitat
Autimoma
aladrid, 29.—La "Gaceta - publicas el següent decret, referent
a la Universitat autónoma de
Barcelona:
"El Patronato de la Universidad de Barcelona, en uso de las
atribuciones que le confiere el
apartado b) del articulo 11 del
Estatuto de autononiiii de 7 de
septiembre de 1933, i cumplimentados los tramites que preeptúa la snencionada disposición , propone la moditicaciOn
del articulo 76 del mismo para
ponerlo de acuerdo con el articulo séptimo del decreto de
primero de j111110 de 193:1, y en
eonsideracian a no ser suficiente
el plazo de un ano acaaémico, no
completo todarfa para que los
catedraticos numerarios puedan
hacerse cargo de las obligaríatres que les da la autonomía universitaria.
Fundado en tales razones, de
conformidad con el t:On Se jo
ministros v a propuesta del de
Instrurción Pública y Bellas Artes, vengo en decretar lo siguiente:
Articulo Unien.—E1 articulo 76
del Estatuto de la Universidad
;tutónoma barcelonesa, se entender:S redactado de la siguiente
tornan:
"Si alguno de los astuta les catedralicos de la Universidad no
asta de amierdo ron el presente
Est al ut o, podrá solicitar la excedencia antes del primero de julio
de 1938. En este caso se le recamareras' las dererhos y ventajas que establece el artículo séptimo del le-reto de primen de
junio de 1933."
Dado en Aladrid a 27 de junio
de 19111 — Niceto Aleala Zamora. — El ministro de Instrucción
Pública y Bellas Artes."

Ma yra votara la concessió de plens poders
ahoirid, 29. — A (1DITel'a hora
de Ini tarda han ()maitu en un deis
passadissos de la Cambiar ( . 1; sell ames Mama ¡ Boyo Villatta y a. El
primer ha dit al diputa t agrari
que en la cessió en lis qual es
verifiqui la votació de concessita
de plena poders al Govern Dis
D'Irisan mes remei que volar per
disciplina de partit.
—Dones, no—ha dit el senyor
Royo Villanova—; per mea que
eso matin, jo no voto, encara (pie
nalagi de quedar sol. Jo no faig
traïció als meus ideals de brIllpre encara que in'expulsin del
partit agror!. Quedaré sol, pral)
complIr e amb el tutti deure, i
(Bistre quirtie dies Espanya esfera dividida en dos grasas grups,
feixistes i anarquistes, i jo SiW
Fünje republicà.

El fiscal dimana 21 penes
de mort

—

Tenerife, 29. — Denla cerneneará el
L'alisen de Guerra per veure i fallar la
causa seguida atub motas dels successos ocorreguts al poble Herinigua. En
els das successos resultaren morts das
guardies civils i un paisa. ED el yapar
correo - Ciudad de Mälaga- han artabat els diputats aenyors Jiménez de
Astas i Viciarte, deiensurs d'alguns deis
processats. Sala prohiba la mal/destaca:a
que pensaba formar-se per reine els dits
diputats.
Procedents (le Les Palmes han arriba 50 guardies d'assalt amb l'objecte
de retomar les torees d'aquesta poblasta durant la celebració de la vista, i
segurament s'adoptaran grane precaudon; perque no salten Fordre. Els elemetas obrers preparen una vaga general
a rota la cega, i el governador ha adoptas mesures amb el fi que no s'arribi a
iatur
El Consell de Guerra estarà formas
pe' tinent coronel d'artilleria senyor juep Gómez, en gualdas de president,
pels capitans d'Artilleria senyors alarin
Suarez i pels capitans diníanteria senyors López, Luradillo i Prat. Cum a
defensora actuaran els senyors Jiménez
de Asua, Vidarte, Mascaren°, Castro,
laodriguez, Figueroa, Ballestee i Sellara.
Les cunclusiuns del fiscal san les seguata
Seria de mota per als processats Fer,:anclo Ascanio Arma, Vicente Armenara Rodriguez, José Almenara Gonzalez,
Tomás Bruto Méndez, Serafin Casanova afectara, Juan Corma Mesa, Juan
Darias Brisa, Manuel Fernández Hernandez, Leoncio Facundo Hernandez,
Catalina Hernández Negrin, Maria Hernández Hernández, Antonio Ifernandez
Garcia, José León Palero, Alonso Medina Medina, Francisco Martín Negrita
Antonio Mesa Morales, Antonio Mendoza (lamia, Manuel Mendoza Herrera,
Avelino Navarro Méndez, Avelino Cerdomo Plasencia i Vicente Valladolid
Mesa Reclusa; perpetua per a Miguel
León Cordobés, Domingo Medina San'
t, José Martín Hernández, Manuel
Pedraza Hernändez i Antonio Gutiérrez
Gonzalez. Quinze anys de reclusió tem
-poraleMnuCsvedia,
Victoria Prieto, Anselmo Hernández,
Antonia Mesa Hernandez, Antonio Rían Medina i Domingo Rodriguez Enrique Sis anys de presó per a Ulme Herrera Trujillo, per inducció. Tres anys
de presa per insurt de paraula a la finea armada a Catalina Hernandez Negrita i Guadalupe Mendoza Medina,
nuatre anys de presó a Antanio Martín
Hernanaez per actes amb tinencia a
ofendre d'obra a la fama armada.

cionalista ha fet pública la nota seguent:
"La minoria tradicionalista té especial interes a fer constar que el
set, deaistinnent de l'obstrucció avui
a la tarda no implica conformitat amb
el dictamen de la Cornissia de presi
dència en el projecte de 116 referent
al problema plantejat per la Generalitat de Catalunya. Si davant la imprenta, dolorosa que li causa atuir
la lectura pel president del Colasen
del projecte de hei prengué, coni la
minoria de "Renovación EspaPola",
l'acord de dificultar per tots els mitjans reglamentaris l'aprovaciö del
pressupost bou degut al fet cale legacament hagué de suposar que el projecte comptava amb l'aquiescencia
dels grus parlamentaris que collaboren amb el Gavera ¡ tement que
aquesta aquiescencia es traduís en
una utilització de les forces majoritaries per a aprovar-lo rapidatment
tancar immediatament les eorts. No.
més per aquesta consideració arribä
a adoptar, corra l'anica arma eficaç
i possible, la mesura veritablement
greu d'obstaculitzar l'aprovació del
pressupost. Per6 ja que les terminants manifestacions del cap del Gavera garanteixen una discussió raonada i sense prenses de la dita ilei
referent a Catalunya i ami matean
que no hi haurá prensa en el tancament de Corts, no ha vaciHat a desistir de robstrucció al pressupost, per
tal de no pertorhar la vida económica
de l'Estat, perb amb el ben entes
que es reserva discutir extensament,
oposant-s'hi per tots els majan;, a
l'aprovacia del dictamen que, especialment tense haver cessat en la seca
tracta de concedir el Gavera central l'autorització que sol-licita per a fer possible, mitjançant un
decret-Ilei, que el Parlament català
torni a aprovar una nava hei de conreus."

LES CORTS DE LA REPUBLICA

-

S'inicia un atac contra el Tribunal
de Cassació de Catalunya
Ha quedat aprovat el pressupost d'ineressom

els pres,upostris de despeses, en la ..Praniet la V. S. que no tancarà e'
quantitat en que s'hauria de modificar Parlament precipitadament?
el dang ressoa En tal puna ni un deis
El senyor PRESIDENT DEL
vocals de la Comissia esta satisfet CONSELL: Com que jo no he dit
de la tasca realltzada en el prensa- q ue es va a sanear, no tinc tampoo
post de despeses , i aspirem a que en Dernue die el centrar:.
el proper es iacin les economies neEl senyor ALVAREZ (Basili)i
cess.äries.
Manifesta que confía en les paraules
El senyor RODRIGUEZ DE VI- del president del Consell.
GUR1, també en nom de la Comissió,
El senyor FUENTES PILA: Esdöna explicacions de com cha formu- Deretn, dones. nue el Govern atendrá
lat el pressupost d'ingressos. La Co- els interessos ramaders tan respectamissió aprecia que els calcula eren ex- bles com el tue mes.
cessius en alguns casos, pera no ha
El PRESIDENT DE LA CAMpogut fer rey sobre el particular.
ERA: Dóna per acabas aquest inciEl MINISTRE DE: FINANCES dent.
intervé per lee el rasura del, discurS'aprova l'article segon per roa
sos que slan pranunciat. Diu (pie cap vats con tra cata, i sense votado tots
pressupost ha estat tan combatas cona
articlea del capital primer.
aquest, i encara eue jo podría inhibirEl senyor ILLANES, en nom de
me i eludir la meva intervenció, per- la CEDA, consumeix un torn en conqua fou meva la iniciativa, el defensa tra del capítol sesron. Dernana properque el crec just. Sala valgas molt tecció per: al conreu del tabac a Esde les estadistiques per combaten i aanya i la reforma del Reg:ament pel
jo he de dir que les estadistiques ch- q ua l el dit comer es regeix actualtes laarórnetres acusen un millorament ment.
en l'economía del pais, millorament
El MINISTRE DE FINANCES
que permetrà uns ingressos majara. li contesta i explica les causes de la
Aquest millorament s'observa des de /imitada de: conreu del tabac a Esl'adveniment al poder de: senyor Mar. panya Posa de relleu la seca opinió
tinca Barrio fina aval, ¡ esta en re- favorable a la protecció del dit conlació directa amb la pau i
reu , i diu (me abans de reformar-se el
tat pública.
reglament del dit conreu. ha destoEl senyor PRIETO: ¿A què diu ciar-;e a fons el p roblema i després
la V. S. patt i tranquillitat? u Rumors.1 sotmetre a l'aprovació de la Cambra
El MINISTRE DE FINANCES. la Llei de cometas del tabae a EsA que cadascú pot recollir els fruits panca. Es mostra partidura que els
del seu En aquest pressupost cultivadcrs de tabac puguin rea:itzarhi ha un deficit real de 600 milions ho en bones cendiciono.
de pessetes, pera sala de tenle en
El senyor (LLANES rectifica 1
compte que amb ell es remeia molt s'ap rova uns el capital nave.
la situad a de la nostra Hisenda, teEl senyor PRIETO interné en el
nias en compte les càrregues que en; capital dese, article únic. Alludeix a
Reimt
els
arguIletzä
la
Diciadura.
cions.
la política que se segueix respecte al
ments del senyor alartinez Herras, petroli i pregunta al Govern si Densa
ES REPREN EL DEBAT SOBRE dient que Cl separa d'en el distint, denunciar el contracte que sobre eta
EL PRESSUPOST D'INGRESSOS concepte que cadascú te de la propie- p etrolis va fer el Goeern espata/01
tat de la terra. La forma cona s'inten- amb la República deis Sovieta en 1931.
l'evasi6
DE L'ESTAT
ta aplicar la Reforma Agräria produi
EI senyor MARTÍ HERVAs se- un collapse a la riquesa de la terca, Li semalen censurables aquests proponsabilitate,
gueix el sea discurs, que queda inter- i aix6 ha repercutir als ingressos. Fou pósits. Crea que tan deis errors mes
és
romput en la sessió nocturna cFahir, un deis errors de la República, en in- grana que ha comes la República
no hacer establert les relaciona eodiu
combas el pressupost dangressos, i tentar la reforma agraria, no hacer mercials
i politiquea amb Rússia. Abra
es queixa d'alguns mitjans que es anat a una reforma tan transcendental era un comprarais revolucionara i si no
politie
valen emprar per a obtenir ingres- en la terra, sense una reforma previa es va portar a cap va ésser per la
afadrid, 29. — A primera hora de SOS; censura al mateix temps que no al sistema tributara El senvor Cal- resistencia passiva del Govern als
la tarda ha arribas al Congres l'ex- s'exerceixi ama accia fiscal sobre la derón ha exageeat mott la situada, reiterats precs dels ministres sociariquesa oculta, la qual no contribueix pessimista, ja que rnolt po t atenuar- listes que seran per a aquesta Cambra
cortase de Romanones.
Interrogas pels periodistes, ha dit com hauria de ter-ho a engruixim se aquesta situada en el desenrotHa- els tres genes; de l'Amocatíasi.
que ell creta que el Parlament es tan- rerari pahlic. Posa de relleu les ano- ment deis pressupostos.
UNA VEU: Eren guatee.
malita que saad y erteixen al pressu
caria azul, la FeSSiei de denla.
Té raó en as senyalar els errors en
El senyor PRIETO: Confnrme.
t , tals com la que al cens de-pos la considerada de les :cifres de la con- Per6 nosaltres dran, tres i no podiem
—Ja veureu — ha afegit — com no
pana res. De rnoment tus diré diles contrihuents h¡ ha més de cene mi: tribució territorial cedida a Catalunya. conveetir-nos en quatre.
cases: primera, que no pot produir- propietaria que paguen una peneta Aqueas trasbals gran is revisable i ta
El MINISTRE DE FINANCES
se, contràriament al que dittert algu- anual de contribució, i prop de dos- rernei. Per tantear i evithr aquests Pinterromp.
El senyor PRIETO: ¿Pera que diu
nes minories, cap crisi parcial, i se- cents mil que paguen entre dues i danys, en el preper pressupost es taran
gana, que l'actitud del senyor Gil tres pessetes anua:s. (Entren el cap les reformes necessàries per aendeizar a q uest home?
El
MINISTRE DE FINANCES:
Robles
en
aquests
rana/rata
és
de
les
la
nostra
Hisenda
i
per
a
assolir
del
Grivern
i
el
ministre
de
JustiEL PROGRAMA PARLADonas jo dic a la V. S. que fou el
mis encertades que ha tingut en tota cia.) S'estira en curiosea considerade la nostra economia.
responsable
que es perdessin alguns
El senyor MARTINEZ HERVAS
MENTAR' PER A AVUI la seca actuada, demostrant tenir cions sobre el resana tributari espauna gran visió política. flauria estat nyol, en el qual diu que s'imposa la rectifica i diu que davant l'optimisme mercats per aquell contracte. ;Un movn disbarat el posar el Gav-rn, en
necessitat demprendre una profunda del Ministre h¡ ha la ruina de l'Agri- lesta ene ho digui? Dones que hi iarern. No ens aternoritzen els vostres
aqueas mamelas, en trineit d e crisi. reforma.
cultura.
la crisi pot produir-se amb (Pulse
El MINISTRE DE FINANCES: argunicnts que aneu a donar la bata.
El senyor LAMAM1E DE CLiAIh cosa. menys pel de Catalunya,-ra RAC constancia un torn contra la Hauria ron major si no slagués reco- ha i aue va 3 desaparèixer el Parlamena Assassinat per vosaltres? Co.
pula que havent estas ell el que l'han- totalitat del dictamen del pressupost Ilit la allita con, beu dit vosaltres.
ria provocat per aquesta causa, pea. d'ingressos per al segon semestre de
El senior PRIETO: iQui ha dit neixem el trae.
Madrid, 29. — Acabada la sessió de ser li haguessin ".aqui tenia el l'any en cura. Es refereix a la contri- amnesia lestiesa? (Protestes deis radi El senyor PRIETO pregunta al
la Cambra el president ha rebut els conflicte: resolett-lo, pula que Flieu bució sobre la terra, i (lana cornpte cala)
ministre de Finances si ei ahuma/ va
aeriodistes i ela ha les les segacras provocat." I no ral que us digui les de com cata de recarregada, pesant ex.
o no negociacions amb
a
entáular
El MINISTRE, DE FINANCES
manifestacions:
dificultats que aixa batirla portar.
traardinariament sobre els pesas pro- tambe pratesta. i dar que si no sala dit. Rtissia. i si el senyor Manato coneix
En la sessia de la nit continuara la
la derünzia de eructan comercial peLa situada' del senyor Gil Robles pietaria, de tal manera que dificulta el l'intent lv, estas c/ar.
.liscussiú de l'articular de la Llei de mIn molt diferent a la (Falsees mino- seis desenrotllament econtamic.
FI senyor PRIETO: Aeul airea no trolifer, i si aquesta dernincia era d'aPresupostos al qual hi ha presentades ries, i ell, per rana en les converses
El senyor BILBAO (Crescenciä) ha ;lit ni ha intentas aixa. Que ha sä- cord amb la Campsa.
!imites esmenes i acidicions. Tinc.
El MINISTRE DE FINANCES
d'alar i abans-d'ahir, ha demostrat un interromp l'orador dient que la terra ra ga la V . S., sanear alarraen.
grat això, l'esperança que s'acabara gran tacte politic.
et‹, por ieeer instrument de renda.
Acaba la discussió de totalitat, i co- anuncia que avías s'entaularan negoaquesta nit i que hi hattri votada deciacions
amb el cornissari de relaciona
El senyor LAMAN HE DE CLAI- n/enea Eaprovacia per articles.
u nni / ira. Si quedes quelcorn pendent
Diversas aimitats &manen votacia exteria rs de Rússia. senyor 3.it yinov.
FAC reu tina la teoria del diputas
PRESSUPOST
ileniti el mateas pla parlamentari que
nominal per a raprovacid de Farticte Pr i S'entaularan les negociacions amb els
i indica que no es tracta
ama, o sig ui, acabament (lela Pressu-mer. Soviets, que san una mica complicaD'INSTRUCCIO
xd en aquests ntoments, aína de les
p ostos i discussió dels altres
carregues que pesen solare els agriEl PRESIDENT pregunta en nom des.
tes q ue figuren en l'ordre del dia.
Alludeix la denanca del contracte
de quina minoria.
Madrid, 29, — El pressupost cultor:a
Se li ha preguntar si es discutirla
amb la Nafta russa, dacord amb la
El arrayar BILBAO (Crescencill
S'aixequen ny diautate entre ella rno- Campaa, i diu que aqueat mati, eta
denla el dictamen de p leno Poders al dinstrueció Pública aprovat astil
Gavera i ha contestat que res podia passada puja 166.818.1lam11 pes_ interromp novament ¡ manifesta que narquics. de la C.F.D..a. i algara; ra- Consell de Ministres, s'ha acqrdat enperque no havia canviat encara setes. Porta un augment per als les collites, produint el nett per u, dicáis. .aixe, producir estranyesa a la c iar a aloscou un ministee pleaaactendonen per a pagar totes les despeses. Cambra, i despees se sap que san rei nwres‘ions amb el P re s ident del Con dos (farree trimestres de
,,ara, i rel.ee a ala,Lid urt represenl'any en Aquest aun' a Andalusia, la terca ha preentants de Demandes ramaderes.
-sel.Eprobaqudnämteix DI1TS
caat acates:c.
de
4.296.95971
pesseles.
donar el 35 i el 40 per cene, i per tant
El PRESIDENT DE LA CAMPR A
hagin de discutir-se els suplicatoris,
El senyor PRIETO insisteix en les
no poden queixar-se eta propietaris.
ordena la votació, i diu que per a cop er q uè les Corta tenen un termini leEl senyor LAMAMIE DE CLAI- neixement i satisfaccia de la Cambra seres maniiestacions.
g al ile 20 dies per a resoldre i estem
El senyor MONDEJAR intervé
R.aC diu que no es pot escollir com ha de manifestar ante el temps que s'inal SS.
a base un sol any. Acaba la seva in- vertira en la/testa vntacia nominal e: hreurnent, i s'accepta una esmena que
Se li ha preguntas tumbé si hi haues
refereix a les hisendes locals.
de l'aeu- tervencia fent altres obieccas ns al per a un epiaraf que diu:
ría sessia el diumenge, i ha dit que
El senyor MARRACO es mostea
manifesta' pel diputat socialista.
"Riq uesa rústica i Pectairla d' Es partidari de l'autonornia d'aquests oren aquesta Miestia les opinions estan
El senyor CALDERON (abili) inmort
d:vidides, peró trinar en compte el can- sat de
-eanY". ganismes.
tervé comparant el pressupost (tasament deis diputats, potser es conComença la voticia, i queda aprnDesamas d'una lleugera discussió
quee any amb els daltres exercicis
cedeixi descans el diumenge i el diBerentuer
vat l'article primer del carasol primer. queda aprovat el pressupest d'ingresanteriors.
Iluns. De totes maneres això ha des102
eer
sets
contra
s.
sos'
Censura energioament el pressuser una decisió que prengui la CarnEl sensor ALVAREZ (Rasili) expliEs posa a discussib l'articulas de
Sant Sebastia, aa.— El governador post d'ingressos, que enten mal cal- ca el seu vot.
bra , a dis p osició de la qual está la
q ue Parla en nnm
la Bel de pressupostos.
cular,
i
afirma
que
la
recaptació
no
ha manifestat, parlant de la detenció
Presidencia.
representacia
deis
interessos
mamares
Cont yapa que el seny-or Lamarnié
Entre els dictämens qtte han passat d'Emili Huertas, un dels autora de rodea arribar mai a la -tira que In de Galicia, Astarie s. la Muntany a i alde Clairac no es troba al sal?., i era
a l'ordre del dia figuren els següents: la, mort del general Berenguer, que figura. S'estén en nombrases dades i tres reginns.
iúnic
diputat que tenia demangda
llegeix
abres
i
relaciona
de
l'ingreasat
Ploposicia de I,Iei de bases per a un secons la guardia civil del lloc d'E.
Aprofita aquesta circum etattria ser
Estatal tle funcionaris de l'adrninis- charri-Aranaz, aquel( ha declarat que l'any 1933. (La Catalina es troba parlar ,tain oler time fern obiecte (Vena paraula sobre la totalitat, es dóna per
acabada
aquesta diseunia i se amen
tracia local; modificacia de la Llei de l'octubre de 1925 es va fer escàpol de !wat animada pel que afecta a les preposicia incidental el dia r3 de juma
sots-oficials i classes (le tropa; credit la presa de Matara, on es troaava de- tribuales, pesa els escons apareixen i que el Pregident de la Cambra no ha el debat. Tot segad s'aixeca la sessia
extraordinari de t.784.869 pessetes per tin g ut cona agitador amb motiu d'una gairebé Mata, i eis escassos diputats ansat a debat Amb molar de la im- a les vuit i trenta-cinc minuts per
,:ont . !nar-la a d.ls guarra d'oaze.
a tacar les indemnitzacions Per en- vaca del rana de la construcció, °colo Otte lt i ha conversen en neu alta, acu- rentada
de blatdemoro ordenada pel
aleshores. 'lambe ha declarar-re:ida se atcndre rl discurs i els raonaments
, e taYatica d'adules: prnjecte de Ilei
fiase
Exterior.
aq
ueste
s
regions
espa•
de
l'orador.)
Al-luciría
reiteradament
baria
ares
(Me
•rampliacia del, canas de Vigilancia
pus en els s urccssos
nyoles feren una e ecti6. pena !l'ha donas
i Segnretat i ea/ah:mor,: ratee:mies, i revolucinnaris de desembre a Calata- les afirmacions del senyin. Calvo
maicena% d'un credit Der a aquestes yud i a Saragossa. Respecte a la mort irlo i din que sala Ilianat a Catalu- el cas vereonvas nue a aquestes regions
atencions de 46.810.513o pessetes; dic- del general Berenguer, ha declarar nya la contribució territorial de les interessades en la impartació. d'aquesta
tamen relatas a l'atttr obrero ajuda cate pocs dies abans diversos hontes seves quatre formoses provincies, i imanetaria (le anexan taren flemas els
A dos quarts d'onze comenea La es( r i ma nrer,ieid de Ilei sobre cancro- ha y al. celebras una reunia a l'estaca', llegeix dades i xiires respecte de la n'ha correeaost 31.eno, i en canvi la resta sió nocturna. Presideix el senyor Alba
emprat
e
l
la
molturada
"er
a
l'exriquesa
antb
que
comaten
Barcelona,
d'un crèdit de a o.ana P e ne te a Per de l'Encina, i que per sorteig li va
Al banc blau el ministre de Finasen,.
a l'acabarnent det manument a Jacinto corresnondre cometre el trina Els ',leida, Tarragona i Girona. (Entra o. accia taalenhala. (Rarnars a la Cana- Comença la diacussia de l'articulas ate
fea./
tres van anar a Madrid i es van hos- el ministre d'Instruccia Pública.)
Benavente.
El PRESIDENT DF 1.A CAMBRA: la llei de Pressupostos. S'aprova el arSoste que s'lla de ter el cadastre a
tatiar al carrer d'Embajadores. .Alli
ticle primer. A l'anide segon s'adniat
van llegar un taxi de la matricula de les pronuncies catalanes, el mateix que e i nn sala discutir anuesta nronosició. ha Un NOt particular que queda incorporat
Els germana Ruqueta han Saragossa, el número riel qual crea el corresponent a ley abres regiona estas per un acord de la Canana de no al dictamen.
que és Cl 2.852, i van arribar fin; a qUe aspiren a l'Estatua perque é. es- avantrosat can assumpte al de.s presEl senyor CHIPAPRIETA intervé
presentat una querella alemana passant per Matas del xalet acacia( saber el que es donara i el sunostos.
per fer algunes observacions a l'anide.
El senver SAM,PER El Govern
que es l'ebri
que m'anea la iamilia Berenguer,
En vista que segueixen les conver- Ad en com pre els interessos deis rama- Censura que els ingressos del presta
es van dirigir despees a Sant Sebastia.
contra "La Nación"
post siguin igualats als de 1 932, i goa
Més tard van tornar a Hernani, i es ses, cosa que impedeix de sentir l'ora- ders
Madrid, 29. — Els germana van situar estratègicament als voltants dor, el PRESIDENT DE LA CAMcensor FUENTES PILA: De tot ele crèdits extraordinaria pugen mis Je
2,10 maleas nie pessetes, Cal parlar clac
Busquets han eitat "La Nacido" de la via del tramvia. Va arribar el BRA crida Fatencie als senyors el nord d'Esnrinvz
El senvor ' SAMPF.11 lo cenia al país per dir-li quina él la situacid
a conciliacid, perqué rec tifiglli vthicle i va halaste la germana del diputats. (Entra el senyor Lerroux,
financera de la nació, que l'orador con.
UDS arlicles en vis mutis parla general. Va aortir el general Here i n - que s'asseu a la tanta presidencial per arte es 'rada, ' de Galíaia. (Rumors./
conversar amb el senyor Albal
Si el Banc Exterior no ha fet un uniera pee beneficiosa per al país, i
nie deidunties formulailes pel alter a relate la !leva geentana, i van
aconse/la
que es faci 1111 canvi en maEl
senyor
V
IDAL
I
GUARDIOLA
r
e
nartiment
e
q
uitatia del moresc a bata
Cohgrils sobre el nego ei dels lu- dis p arar contra ell i es van lee eseätaols ,amtesta a l'orador en num de la CoEspanva. /Iteraras d'aprovats ele pres. tèria pelitica econamica.
se g uitiament. Ha declarar tundid el
hrificants, domíneles que, Regoste derin
El MINISTRE DE FINANCES
g ut tue s'havien equivocat, puix rnissia, i diu que no tindria cap fina- sup ostos, el Gavera p romet (1C.111,31,5e
diu "La Nación", consten al que l'atennatat anava diri git contra el litat reduir les xifres dels ingressos, d'anucst problema arnh tota amainad. déna algunes explicacions a l'orador i
la
Cambra
no
rectificara
ara
Neri de Sessions.
perquè
creu
que arre els ingressos actuals
y
or
SUAREZ
DE
TANGIL:
Berenguer.
El sen
senyor !parnaso

De

nones en

Madrid, 29. — El senyor Alba abre
la sena') a les quatre en punt. Desanitnació als escons a les tribunes,
i al banc blau, el ministre de Marina. EF llegeix i s'aprova J'acta de
la sessió anterior. Són aprovats eis
segiients crédits: Despeses de l'Exposició de Belles Arts, 294.62 0 pessetes; indemnitzacions d'acumulada
de cätedres, 180.0613s; havers de la
clerecia, 16.5oo.noo. lambí s'aproven:
el dictamen d'Instrucció Publica incloent al pla nacional de Cultura les
obres de la Ciutat Universitaria: un
altre de Justicia cerlint a l'Ajuntaanomenat
ment d'Albacete
església dels Justinians.
Es prenen en consideració dues
proposicions de Ilei: una del senyor
ALONSO (Bru) per la qual e3 concedeix a l'Ajuntament de Santander
una bestreta reintegrable de dos miliana de pessetes, ¡ una altea del senyor PEIRE perquè els cavallers de
l'arde de Sant Ferran cobrin els seus
lu yera de retirara pel Ministeri de la
GlIerra.
Després s'apearen definitivament
els segiients projectes de Ilei: Adquisició del Retaule de la Mar, de l'escultor senyor Sehastia Miranda: eradit extraordinari de 8.8to per a satisfer la guata d'Espanya derivada
del Conveni de la Seguretat de la
vida humana a la mar; un altre de
39949318 pessetes, per al pagament
de residincia al personal d'Inetruccia de Canäries i nord d'Africa: dos
mas de 117.8;676 i 204-943.28 pessetes per a pagament d'hores extra.
arainaries al personal de Comunica-

de resRomafacie

¿Es podran tancar
les Corts?

EL

PUBLICA

Antecedente
la

de

La sessió nocturna

LA PUBLICITAT

l aauble, ou d j ti de 19j4
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Les converses preliminars
S'aprova el pla Marquet
de la Conferéncia Naval
A París no han
d'obres públiques
de 1935
POLIT1CA FRANCESA

La travessa aèria
J€

París, 29. - E', ministre de Techan,
cor .Marettet. es proposa sonnetre a
:a signatura del senyor Lebrun dos pro;enes que seran presentats 'inmediata/re:u a la Mesa de la Cambra.
Per un crells s'obre un creeit de 175
lerions de frailes destinat a la partidaezie de l' Estat en tralial l,s eampresos
er certes conectivitats
Pel segon projecte s'autoritza a les
eempanyies tercos tres a contractar un
eilairastit antb la Caixa d'assegurances
aazials per a la realització de treballs
d'in:eras general. tals com el deseableasment de Pelectrificacid de les hules
leS i la supressió des passos a nivell.
Aquesta tarda sala celebrar Censen
de ministres, i no &ha estat facilitar
comunicad.
No obstant, és sabia que han estar
aarovades les proposicions del senyor
aiarquet. ministre sIe Treliall. relatives
a la reatitzacie del pla ile grane tre•:. eacaminat a combatre l'atar loese

tiegocis, anide que ha estat adoetat per
353 vots contra 212.
Tumbé en aquest cas el Govern havia

La reforma fiscal
- Aquesta tarda sisa reParis.
; ces a la Camina la disaussie del proa te de reforma fiscal.
No abstant late t "a tt t'apiada al
ea el que es refereix a le; ea..tette;
'abre qüestions de detall, el senyor GermaM Martin ha plantet it lt miestii de
caniianqa contra una que afectava la
;esca. i que ha estar rebutjada per 377
as contra sol.
Desaees un diputar ha demanat que es
:e nou el coajunt da rarticle pel
:-ain q ica la taxa sobre la xiira de

Orla:ajad la qüestid de confiança.
Durant el debat plantejat un diputad ha uresentat una esatena encaminada a l'aplicacie de la carta
dentitat fiscal amb ebjezte de reprimir ei frau.
El ministre de Finances, ha expressat la seca y o:untar de reprimir
els trans. pecó ella declarar hostil
a la dita carta d'identitat fiscal i ha
plantejat la qüestió de conlianea contra l'esmena que ha estat refusada
Der 352 vote contra 231.
La reforma de rEstat
París. -29.- Al Senat Ola discuta
a q uesta tarda el projecte de recolucia
Presentat p er 49 senadors, entre ells
el senyor Paul Boncour, en el qual
:e sollicita que sigui nomenada una
Cornissie porqué esturlit la reforma de

rebutcapnotícia
dels aviadors

l'Achninistracia de l'Estat.
En defensa:- la dita proposicie, el
senyor Boncour ha dit eme halda d 'u ceptar-se el nomenament d'anuesta
Comissió, ja . nue convenia (Irisar a la
iorentut i a les seres aspiracions la
p ossibilitat de manifestar-se en la via

constitucional.
El senvor Cheron ha deixat el Senat en /libertar de pronunciar-se en
la forma que cregui convenient. ha
declarar que et Govern :ara tot el
CLIC slgui pessible ner a facilitar la
labor de reforma g eneral en la direcciú de l'Administracie de l'Estat.
Co rn aconseniiéncla, i desares d'un
curt dcbat. el Senat ha adoptat Tesmentada Prenosicia.

n-••• n •-n

discurs de Poo- Un dis:urs de Dolltuss contra el
s2velt en detensa
terrorisme
de la seva política
lin

washington, 29. - El president
R,J)SeVelt pronuncia ahir un discurs
aestinat a esser transmes per radio.
Fea histeria de les realitzacions
aortades a tenme per la campanya
er ressorgiment nacional. Subratllà
beneficis de la campanya que són,
saagons Rozsevelt, l'augment de salara, mercar s nous, alea del valor dels
preductes agricoles.
Totes aquestes realitzacions han
Ntat portarles a terme sense armatea. els drets de !libertar individual o
cc -rtucicrnal caracteristics del p oble
Estats Unjas.
Complim eis vells ideals del noble
nara-america. Altres nacions sacrifiy..terl la democracia. Cal que nosaltres restablim la confiança i el benc : :ar sota el regim que el poble es
doni.
Declara. finaltnent, que les mesures
adoptades pel Congres sea el canvi
del sistema monetari. establint standards adequats a la vida moderna i
fent justicia a l'ar i a la plata con,
a bases de :a moneda deis Estats
Units,

• HA ESTAT RESTABLERT
1 EL SEMI FERROVIARI
ENTRE PEQUIN I MUKDEN
Telilla. 29-1:1 s,r p i l'el-1'0entre Pequín i Mukden, titte
fou interromput arran de les
operacions militars a Jehol, ha
esta( reslablert.

\Juni

n41.411111.41.41nn

Viena, 29. - La nit passada es regi s traren dos m'ale atentarais ale Canijas de Ferro: l'un a la Farsa Austria, i Vahee a Estíria.
En lots dos Mea la via fèrria ha
quedar malt avariada a conseqüancia
es eeplasions, peni el ir:die no sita interromput.
Un pont situat a la via feria prop de
Spittal, a Carintia, ha resaltar tambe
destruid en part, per Fexplosie d'una
També s'assenyala rtn atemptad de la
mateixa natura/esa a Villach, a cm-tseIii;mt n a del qua( ha rendtat un ferit.
els dares materials són de malta con•ideració.

HENRY DE MONTHERLANT, GRAN PREMI DE
LITERATURA DE L'ACA-

Harbonegrace, 29. - Fas germans
Arlamowicz han partit cap a Varsovia a les 6 . 26 hora local en un monoola del qual se serví l'aviador danés
Holgerhoris en la sera travessia Hanbourgrace-Krefeld.
El manopla va equipad aquesta veitada ami) un motor nou i Me5 potent.
moment de partir els aviador:
polonesos bufava un lleuger ventet

EMPORTAR-SE'N DOS MIL
MARCS
Berlín. 29. - Els immigrants
que surlin d'Atemanya, d'ara ni._
davanf, no podran p ' e• tar tnae de
= .00 0 Mares, en llor de 10.000
oír ü tt lav a n attl a ritza t s fins nra.

MACDONALD ANIRA
AL CANADA

Les converses preliminars de la Coaferrncia naval de 1935 tenen llar biloteroimen f entre les narions sinjinamts dds
c,vmenis de il'ashington i de Londres
britanie. Les prinicres s'hon
i
celebrat amb els Estats Punta , i ten coMUniCat que anuncia que s'izan arabst,
ins diu reS de les conclusions a 93i
¡mala arribar. Prri, les divergencies entre Londres i Washington ere,:
t'intimes, mes de f ormo q ue de jans, Perqn cl triticipi de la tarifo entre les
dues narions aconseguit 'sI o podia rsser d'ultra manera, entre dues
gr an S pCiaCieS que valen manteir la

sutremaria.

.1l¿f difieils seran les negociacions amb

de l'oest.
Frania i lat;. Aquest doctor pais,
El temps era clar i les condicions que ha acceplat antb„recan‘a els pre;eiaverables a la ruta nord de l'Atian- dents tractats, vol oblenir fa paritat are
tia, segons les dudes del butllet í Ille- els Estas Luto i :Inglaterra. El govern
teorolbgic.
dc Toqui t t , infln:t de ”aCiOnaii.fillf
ha amenaof de retirar-se de la ConEls aviadors polonesas han aterrar a les 2016 a Terranova per tal ferrncia naval,
lic proveir-Se d'eseéncia.
Paris, 29. - Encara no s'Ita reina
cap nuva sobre els a v iadors P olon esas que han sortit aquest madi d • Ilarliour Grace cap a Varsevia.
.11n10.1.{

El p,overn Xinés
contra els comuiiistes
Gatdon, 29. -Ele governadors
militars de vine provincies del
,inl-oest do Xina han celehrat
tina conferatteia en aquesla capital per tal de tractar de l'elaboraciU d'un pla encamina} u
combatre els comunistes.
Sernblit que la sisena campanya empresa contra els comu!listes pel dictador Xang-liaiSliek no ha estat coronada per
l'exit, en la so y a lilalitat_ per be
que s'inigilt °Mitiga vietöries
pareials.
L'esmentat mariscal, que te 11
les seres crilres emir a conseller
militar el general alemany von
Sekt, compla amh uns 890.9 0 0
!Mines j nombrosos ast es que
han estat adquirits a Alemanya.
Estats Units ¡ altres palsos.
Les trepes romunistes compten amh l'ajut dels Soviets i el
sen nombre as de 350,000 'mines.
Darrera me id han adoptat el sistema de guerrilles per a mant enir la Huila.
Aquest sistema l'empren sohretnt a la regid de Tse-Texuan,
i a aixó es deu que la silimeM
de les trepes governamentals
Nanquín es (robla en sil roten

DEMIA FRANCESA
Paris. 70.- Ei senyor Henri Monterlant. al qual l'Academia Francesa ha coneedit el Gran Prerni de
Literatura de 10.000 frases pel C011junt de la seva obra, va néixer a París en 1896.
El aenyor Montherlant practicà la
tauromàquia durant els am.s 1112
i 1013.
FOu greument ferit durant la guerra, ¡ una cegada acabada aquesta pugné seguir prenent part en curses de
toros; fon f eri r en 1925 en tina cursa
que se celebrà a Albacete.
Entre les obres del dir senyor que
mereixen citar-se figuren "l_e releve
du rnatin", "Le Songe" i "Les bestiaires".

ELS IMMIGRANTS ALEMANYS NOMES PODRAN

l'Atläntie

ELECCIONS PARC1ALS

A IRLANDA

Lcs negociacions ja ¡eles a II'ashington no han donat cap resultar. Cal remarcar que a 7 . 0qUi0 II0 han volgut
saber res di projecte nord-america d'UN
¿ale de ;ro agressió.
No es pot saber si :Inglaterra podré
eenn,neer el govrrn japoQs de ranciaciar a la Pardal, i tOt COIIVC/Ii acuse el
Jah; tindria una eficacia molt n.
ter Ita dir
Fran;a i Anglaterra s'haurien de ro sor facilment d'acord, si a Londres los
segnida la política tradicional. Alguns
rumors, que la Lied Press ddna
ben fonamentats, a ProPait d'una inidatjra del Foreign Office per l'II pa-!:
de 110 agreSSjö entre Belgiea i Alcutatt-a,
farien (retire que a Lo,,drrs
ura doble política.
El ntanteninktnt de la sortida de l'Es-

La !tulla es rada dia mes aferrissada entre la dictadura del
Kuominglang de Nanquin ¡ eis
comunistes, i es seguida a lo;
arreu amb gran atencid, puia que
ele seas reaultats tul ileixaran
d'influir en grata manera en l'esderenidor de Xina.
Ve.1.1111.-4n"

UN D1SCURS
DE LORD CEC1L
B,nnemouth, 29. - Fit un discurs
¡me ha pronunciat amb motiu de presidir una Conferencia de Delegats del
pro Sncictat
Consell de la
Nacions. Lord Cecil ha preconitzat les
tres linies directrius segirents:
Primer: Reafirniacie del principi
que SlIllosa la responsabilitat de tots
en alle que es relerelx a la protecció

f0f0p9.
.111. •••nn•

EL MINISTRE DE LA
GUERRA ANCLES A PARIS
--

Be rlí n, 29. - El ministre d'Afers
Estrangers, senyor Von Neuratia ¡lar.
UNA NOTA ANGLESA
lant en tina reunid de la Carnbra de
Cornerc Exterior, ha dit que la causa
ALS ESTATS UNITS
alede la baixa de les exportacion:
manees és la desvaloritzaci 6 de la
Londres, 29. - EI govern anglas ha
maneda de quasi tots el: gratis pal503, tramis una nota al Departatnent d'Esque fa impossible tota competéneia tat dels Estats Unas, relatis a als leudes
Referint-se a la qüestia de les tra q s- n le guerra. S'In afirma que donat l'estar
ferencie, ha dit que la neva resoluto actual de la qüestió dels deutes, caldria
depin d'un exarnen ser que els al- unte els I t E. uu. revisessin totalment
tres paisos facin de les possibilitats le: 511111e, degudes. davant le; eircumspractiques d'Alemanya.
tincies de cada Dais i sine fan impossible
el pagamcitt dels de ¡les.

SACIÓ
Londres. 2q. - Els perits anglesos
i alemanys han celebrat aquesta tarda
una nova reunió el amartament de
Tresnrcrla, en la gual sIn eeguit exa•
ininant la possibilitat d'arribar a un
aCOrcl en alió 91Ie es reiereix al ,,rr% ei

MORT DEL PROFESSOR
OTTOLENGHI

r10111u, 215. - Ila lt p tI el /0 .Londres, 29. - A la Camina deis
Contuns ha estat adoptar el projecte febbur Sal g ulore Oltoletight. que
relatfu a les Caixes de Compensacia, era direchm de l'Inslitul de Meanta, les esmenes introduides per la dicina legal t te l'Eseoln Sui t eCamina dele Lords.
i t iOr de Policía.
El rojee-te ha relmt de seguida la
1011 deixeble de Cesar Lointant queda conver-

dels emprtstits afectats per la mora- sondó reial, i per
tit en llei.
tória a'-sinanya.

broso,

ELS PLATS D'ARGENT TENEN TAMBÉ LA SEVA
POESIA... SÓN ELS MIRALLS DE LES VIDES TIMIDES...

J.ROC
JOIER
RELLOTGER
I ARGENTER

PASSEIG

L'ACORD COMERCIAL
ANGLO-FRANCES
Paris. 29. - L'acord franco:ingles, que fou ruhrioat el dia 10
de l'actual i signal ahir a Londres, posa terme a les dificultaIs que havien sorgit recentinent entre andulJs
Entrarii en vigor el dia prime n
i he vinent i durara fine al
31 de mar ': de 1935, però podra
renovat theitarnento
Sera complementat dintre
por per 11 n ronreni de cariteter

L'acord reglamenta la qüestió
aranzelaria i l'atribució dels
contingents, i andules paises et,
coneeeleixen mútila/1'mM la clansula de uncid mes afavorida en
materia aranzelaria, cosa que no
eslava prevista en el conveni de
rany 1882. que fou denunciat per
Urano.

n 71

`'Le Temps" parla

De Valera triomfa del conilicte Madrid
en les eleccions Barcelona i de la
irlandeses

trances

Dublín, 29. - En lee eleccions parcials
per a les diputacions provincials que
:han celebrar a Irlanda cap oartit no ha
tret malaria'
Els resultats san els següents:

Partit Fianna Fall: 4 98 llocs.
Partit de ODuf fv: 398
Viena, 29. - E n. un discurs que ha
29. - Cani a conseqüancia aronunciat a Feldkirch, a Voealberg,
de la conclusie de l'acord comercial an- amb motiu d'una gran manifestació del

clo-francés. el Board of Trade ha uuhlicat una ordenanza deixant sense efeete
cls drets sualementaris del 20 per Ion
que havien ratat ¡maceara per virtut de
rordenanea del q de iebrer darrer sobre certs rroductes francesas.
A fi que el prezitat acord tingui els
seus duts efectes, la Trescreeia ha

política espanyola
París, 29. - El periedic "Le
Temps" dedica el seu "Butileti” del
dia d'avui al coni:icte que ha sorgit
entre el Govern de Madrid i la Gene.
ralitat de Catalunya.
E l citat diari, referint-se a aquest
plet, din que s'ha de perdre de vista
que excepte eis elements extremis.
tes del desordre f de Fanarquia. ni a
Madrid ni a Barcelona no hi ha ainzú
que tingui interés a provocar un ton,
flirte, les conseqüències del qual sea
rier perilloses per al ragira.
Pere ¡'última paraula ha de donar.
la el Poder central, i el fet que el cap
del Govern, senyor Samper, hagi sol.
licitan que se Ii concedeixin poders
per a procedir per decrets-llei deiea.
:a porta obera a una soluciú de dret
1 de rae.
La situaci6 po/itica a Espanya
diu - és objecte de preocupada) pet
al Govern i per als cerdee més inter
ressata a consolidar el règim repu-

Ir r^nt PatriMie, en la qual prenien part
unes set mil persones, el canceller senynr Dralfass ha fustigar en termes
mclt fans ele mitades terroristes que
em ar en els elements nacional-socialistes.
El canceller anuncia després eue s'a- bEeä.
dartaran tares lee mesures possildes per
El Govern Samper, que ha succeit
a fomentar el turisme.
el del senyor Lerroux, pera amb tetes
disaosat:
El senyor Drillfuss, en acabar el sea déncia mes accentuada cap a una pa.
Primer. - Modificar els drets de diecurs, bou aclamar amb gran eraulitica de conciliació amb els dretes. es
Duanes sobre certes varictats de flors eiaeme.
ven obligat a maniobrar antb molra
tallades i dnrant certs periedes sobre les
habilitar i método per a sostenir !a
h s rtali«es ¡ esaa.rea...
callesie de la majoria que li presta
Segan. - Can e edint entrada llame de
drets a certes publicada/as impreses l'abFI Govern actual té probabilitat de
jecte Je les melle sigui la publicitat sopoder romanare al Poder perque no
h ea viataes o exresiciens.
es
set, quina cambinacie podna subsa
'tercer. - Modificar els drets de
mentre durin les circumsa.
Duana sobre la seda, seda artificial i
rancies actuals.
artieles manufarturatc del dit artiele.
Fins que ele agraris i els repteWashington, 29. - El serreArpiestes marlificacione es fan da:cm- ,l
arnh les rr,nlanaCiral5 del Comitè con- lari del Tresor ha anuncia?. que eentants d'Accia carel:ea es resolguin
',mInim ilel r-l r er r, d'Itry,rtaci&
assumir
francament la sera part
a
ot Govern ha decidit l'embar g a',en/ sobre tes exportacions dar- responsabilitat al Poder no es tare
cent. Tambe seran embargades concebre altra cosa que la politica
le suport tal com es practica en el;
IP , MolledeS, que continguitt pemcmcnts actuale, és a dir, un Govern
liles quantitats d'argent.
de preponderancia radical suportat
Les expertaciens de monee:es les partits de Centre i Dreta per tal
ostrangeres nornes seran perm e
d'efectuar un programa moderad que
e s arnb el corresponent permis.-s representi lec aspiracions del pala, el
Nova York, ao. - Comuniquen de
qual neseseita ordre. calma i cona
El
senyor
Morgenthau
ha
maafilv.auko (alisconsinl que aria', matar
de la vaga de transports irme fa tres nifestat que, en nieta de les in- fianza.
Després d'aiab no hl haura mis
dies que dura, salan registrar derordres formarions que es roben d.-mant
que la dicsolucie de les Certs, i això
i lluites entre els vaguistes i la palicia. rompte que les ospeculaetons
Ha resultar en inOrt i 20 ierits p.rea, ternarionals eteetvion farree ex- seria arriscat, rar podria augmentat
L a r.ailca Ira h a g at d'usar gases lacri- pedirla/la d'argent arnh destino- l'agitacie com a conseqüència de la
carnpanya electeral.
magens.
La vaga s'Ita estés als oh rer s muni cid desea/lapida, arordat
Racir.e. pablade situada prop-cipal,de decretar iminecliataturnt l'embarcle FAS vaguistes an atacar la gament de rargeall•
fabrica d'electriritat. La policia ha hagan
LA FESTA D'AVIACIÓ

Embargament
d'aren

Desordres obrers
als E. U.

diseer reionada.

¿DETENCIONS D'AMICS

EL TERRORISME
A AUSTRIA
Viena, 29. - En rigilles del
vial ge del Catmeller senvor Dollfuss a Feldrirell (Vol:alsberg),
on Miura de presidir flemä una
gran manifestacid patr¡,71i¡ra
s'observa una mi gmidil ene del s
Mentid als terroristes, especialmeni mi les vies terroviinios.
eh Viena ha mort srm •apit5
que reeentment resitIlll
g ranulen' ferit t eonseqiincia
de }explosid d'una bomba.

-

El Intíti,tru

vo/mima tul Hect', Dr. Schnuild
Ini ilecidil prendre's elosítans
de quinze dies per tal d'atemics
el t'uncid estat de la seva

ANGLESA
EL CAMPIONAT OBERT

CANVIS MIN1STERIALS

DE GOLF

EN EL GOVERN ANCLES
Londres, 29. - S'anuncia oficialment qua senyop ()l'ye
Stanley, niinistre de Transports,
subslituiria en el ministert de
Treball el senyor Iletterton.
La cartera de 'fransports ha
estat adjudicada al senyor 110
Belisha, secrelari finalicer de la
Tresoreria. ¡ per a .iquest darrer
'loe ha estat designa( el setlyor
Duft Cooper, actunlinent sotssecretari financer del ministeri
de la Guerra.
El sols-seerela p i d'Estat dol
ministeri de l'Interior, senyor
Ilacking, ha estat nomenal per a
exereir el eärree de sots-see p elari financer del ministeri de la
Guerra.
Por n'U no, ha estat non/cual
sols-secretal del ministeri de
l'Interior el capita Creekshank.

SEMBLA IMMINENT LA
DIMISSIÖ DEL GOVERN
JAPONES

EL MINISTRE D ECONOMIA
'l'initio, 29. - S'assegura ale
DEL REICH ES PREN UN C.ireols politics que el procurador pedir ha renollit edides per
DESCANS
; 5 acusar no solument el ministre
Berlín.

8

C 1 1 .1 asllit

Un nou atemptat El nou acord cocontra Gandhi
mercial angioBombai. 20. - S'ha des echen un non
atenunat contra Gandlil.
Es tractava de ter descarrilar el tren
en orle viatjava el malianna. A tal efecte. s'havien colleaat ratee cadenes danuntt
la na, prop d'Indráni.
Un guardia ela adonat tic l'obstacle
i Ira tinent tetr.rs de retirar-lo , abans
que arriés el teca.
Ira canviat la eeva tactira. Acttialment exaarta les done c h in dús Parqu è Cci tin g uin eec cempte les cartes. ¡ ha
succerit In idea que no cW_P eria en
2.- lítica arnh rufs. maritr.

GRACIA,/i

DE

francesos i japonesos.
El senyor Nornian Davis celebra aliir
La vict,i r ia de De Vokra. So 3 :1:r de:
una conversacie que durä nl ia d'una partit Fianna Fan, it inés si5nificaliu
hora anda l'ambaixadar francas; es creu perquè al voltant del fei.rista
que l'entrevista tingué per objecte pre- s'havicn aqrupat lar force: antidemoparar el terreny per conversacions navals eratiques 1 ang13files, les anal, volien
unilaterals.
donar a les eleccions municiPals Un Caärter de desconfiança al President.

de cada un.
DE VON PAPEN?
Segon: Control de l'aviació civil.
Tercer: Força aèria internacional
%s
icpaís
que
sigan
Ine garanteixi tot
Be' Da, 29. - Circula amh gran intima d ' una agee.tsíti
sstencia el rumor que un dels prírt.
careas collaboradors de ven rapen. l'advocat Edgar Juny. al anal s'atribueix
LA PROPAGANDA COMUrelamió del fames discute nue ven
Parten pecan:11,71a a Marhure. ha estat
NISTA A FINLANDIA
detingut per la policía secreta de l'EsHelsingfors, cnt. - Els caes del par- tat.
s'assegura q ue ha fetal detir
comunista
de
Finlandia,
que
es
e•-••nnn•••nn•----.
traben a RUssia, en vista de raccie tingut el director del diari Fuhrer Brievenen
desenrotllant
els
comunisfe. i el mendire del l'erren Club. seque
VON NEURATH CREU QUE tes finlandeses, decidiren enviar di- nynr M'alter &bote.
versos organitzadors per tal d'inten••n••-••••
DE LA CRISI ALEMANYA sificar la labor de ProPaganda.
La policía ha aconseguit iletenir al-

o ha arrilmt a
Perle, 29. - Ave
aquesta capital el ministre de la
!1uerra angla . , lord }tonsila'''.
urrunpanyat del cap d'Estat 51nGeneral de rExereit i do 41
ufirials ¡ superiora.
Deinit vi g ilaran els campe de
batalla de 1 '.1isne.
LA CAMBRA DE COMPEN-

La rnoratnria alemanya

Londres, 20. - En els circo!; generalmera ben inforrnats s'expressa la creença que les conversacions anglo-americanes estan acahades i que cap nava discussie naval tindrà lloc abatis de l'arribada a Londres deis delegats italians.

Dublín. 29 - Heus a e i els reeitltate de les eleccions munic , pals parciale:
Pertit "Fianna Falla", de Idr. De
Va l era. S9 lince.
Partir "Irlanda Unida", del genee:! feltuffy, 87 'loes.
Partit laborista, 7 Born.
»res partits, 29 llors.

Londres, 21. - Sita eenfirmal
-pie el primer ministre, senyor EN TENEN LA CULPA ELS guns d'aquests propagandisles. als
tac Dormid. després d'una curta
quals s'han ortmat documents i maestada a Lossiernouth, marxartt
ALTRES
terial que els comprometen.
aiip al Canndä. on roniandrh alalud

calda d i territori holaudes is volgut per
Anglwerra Conl 0 mesura de segurctat,
pera íd una paporbincia relativa. En rus
de rouffiete franco-alemany, la neutralita! de l'Escalda is Y g lis perjudicial que
avantatjós per a 'Inglaterra.
De lates Hubieres, :nubla que tant a
Paris con; a Londres hi ha els
propasáis d'acord, 1 les negociacions
no tralmn obstacles seriosos.
En earrv , tia punt delicat sera ranatituit per les nrgoriacions amb Italia.
No es tracia de conciliar els pinas de
vista de Roma ¡ Londres, sind de resoldre la parind amb Franca, demanada
Per Italia.
Ignorrnt si entre armes!: dos Prisas
han comcn,-at negociacions sobre aquest
punt, per3 Massolinj no esta distosat a
‘ -up tronsacci j i el govern franc¿t, per
la sera banda, no vol accePtar la ¿arito?. Per tan& di esioreas de Londres
s* han d'encaminar a coierjirar Italia de
d.csistir de la paritat absolvta, ja qu:
relativa li fou concedida a fi (raP'7or el eami ter a un acostament franco;folia.
COM co yeti, les converses que :cataran a tes de Londres, seran nir. s difieds
i mini decisives per a la sort de la Conferiltries dc Vany vinent.

th t Finttnet t rt. ett resellado' do va_
lors de B o rSit, sitió 1:11nbP a un
indio inembre tlel (loa ceta

Els peribelies preverle!' la dimissió colectiva del Gabinet,

- Camrionat
Londres.
.,bert do golf d'Anglaterra.
Ilenry COI1On ha 1.7nanyat el
Campionat de golf amb un total
de 263 punts, go que iguala el
record del Campionat.
El subafrira Brews s'ha classifirat ett se g on Ilse amb 2nlì.i
Padeltam ha ohtingut
tercer lIen amh 290 punts.
L'espanyel Sagardia. atub 308
pttnts, s'ha rlassificat en -11 llor
exequo. i De la Tonte amb 309
punts ett 19 11 , e, lambe exequo.
•n•• ••nnnnnnnn•

DE BROCQUEVILLE
A PARIS
Paris, 29. - Procedent
Prueeelli.7 Ist arriba!, a les 101.5,
el primer ministre belga, senyor
De Brocqueville.

UNA EXPEDICló
A VLADIVOSTOCK
Moscou, 29. - Aquest mati ha
sortit, de Vlailivoslock el trencagles "Liiike", que es dirigeix cap
a Areängel i a l'Occea :trlic, en
ntissid ci.entífiea. Comanda l'expedioló el prpfessor Wieset

Londres, 29. - Amb l'objecle
d'assistir a la demostrad() iteronautica que se celebrara denla.
han arribat el sois-secretar' itaItit d'Aeronautioa, el general Va1:e i el general romanes Irinescit.
S'anuncia que el mes gran
avió anfihi britänio pertarl'ent
la Reía( Força :Urja, que resullä
avariat abans-d'ahir mentre realitzava exercicis volant sobre la
mar pels voltants de F.lixtorea
no podrà partiripar en la gran
testa eravitteita que lindrä no*
dema. degut a la importancia do
tes avaries que no poden eissee
reparados arub tan poo lemps.
Una tle les ales do l'esmentat
m'id ha sofert importants desperfecles a causa d'u nincendi
prodttil en amarar, que pegué
asear daminat raaalataisql.
411.n -4>

ARRIBADA DEL "COMTE
ZEPPELIN" A BUENOS
AIRES
Buenos Aires, 29. -E Iiiirigible "Comte Zeppelin - . que sutil
aliir a la nit de filo Janeiro cap
a Buenos Aires, s'espera que
amarrara denla, de nou a dos
quarts de den, a la base militar
de Campo de Mayo.
Referent a aquesta arribadis
existeix tina extraordinaria expertació, i s'bau adopta!. noinhroses preJaueions per tal d'evitar que ¡nigui produir-se aigua
accident a l'arribada f.IA

Lat
tue juny un: .44

BARC E LO NA AL DIA
Pels Centres Oficials
6E 4ERALITAT

que Selvas era una persona iiipb
la qual no era possible Intuir una
Consellerla de Governackt. — qiiestiO personal pel seu halda
El conseller interf de Gover- afable i la seva simpatia. Pasish
nació digné ahir al vespre als per aquesta Conselleria i pel
periodistas que a Arenys de Mal, vern General en els tetnps tarda
a conseqüèneia d'un Meló que es dificils que hem fingid.
- esencadena a la tarda, van caud
Acabà dedicant grans elogis al
re a terra alguns pals de con- senyor Selvas.
;afilada electrica, la qual cosa va
deixar a les fosques la poblad()
COMISSARIA GENERA!
i el trànsit queda interromput.
No es va haver de plànyer cap
D'ORDRE PUBLIC
—
desgräcia personal.
Per ordre de la Direcció GeTamba els digna que l'enterrament del que fou conseller de neral de Seguretat, la policía de
Governació harta constituit una la Generalitat procedí a la reveritable manifestad () de dol, i collida, a la sera arribada a
es posà de manifest l'afecte que «tiesta, de les edicions deis diaprofessava el poble envers el se. ris de Madrid "El Socialista" i
nyor Salves.
"La Epoca", que (oren dontinS'he merexia tot—afagf—, ja dais pel fiscal de la República.

Bu/Metí

Pedaefbüle

PER A LES COLON/ES
DE LA. P. E, C.

U N IVERSITAT AUTON"A

minuta de l'hora fixada, tindra lloc la
de segona convocatòria.

ENSENYAMENT PRIMAR!
Festa escolar. — Demä, cLumenge,
a le, guaira de la tarda, se celebrará
al Grup Escolar de Sarria una festa
escolar organitzada pel professorat i
alumnas d'aquel' grup, la qual es regirá per aquest ordre: A les guatee:
Visita al grup escolar. — A tres quarts
de cinc: Partits finals del carnpionats
escolars: finals de lluita a la corda,
basquetbol, pilota a mä. pilota a pala
i tenis individual i dobles, segona i
primera categories, als campa d'esport
respectius. — A tres quarts de sis a;
Platanar: Cançons pel conjunt coral
de l'Escota, acompanyat d'un conjunt
instrumental: "Rosa de bardissa
Mar bonança", "El pescaire", "Muntanyes regaladas, "El bon caçador",
"Cansó del lladre", "Cana() de la puea", "El rei dels veras". — Repartiment de premia als guanyadors dels
partits [mala del campionats. — Una
1110 (te giumastica respiratòria per un
conjunt de nois de l'Escota.

ASSOCIACIO PROTECTORA
DE L'ENSENYANÇA
CATALANA
Subscripció per a les Coldnies Escolars, — L'Asaociació Protectora de
l'Ensensansa Catalana té oberta una
subscripeid públ:ca a favor de les say as colónies escolars d'enguany, les
qua ls, com es sabut, organitza per als
alumnas de les escales catalanes. Ela
darrers donatius que la Cornissi6 organitzadora ha rebut corresponen a
Trinitat Uriach. Francesc Uriach, G.
Senaat i Fills, Alfons Par, Adolf G.
Abrinés, Francesc Ombravella, "Un
cotonaire", Francesc Jover i Sala,
Enric Jover i Sala iLCds J over 1
Sala.

tN disputara una copa obsequi de ia

II ITUAC I O DINERAL ATR I OSPER ICA
D'EUROPA A /Ea 7 NORIA Off. DIA
29 DI JUNY DE 1994
D'out a una d'emuló barometrlea •Ituarla • Italia ha •rnpltiorat •I
Lampe, •etablInt - t• venta forte que
han prodult un notable deseen, de
la temperatura a gran pan do l'oooldent d'Europa.
Plou I ee registren turbonada' a
Plumea, • les 'colon. alpinas, • Alemanya I ala Paleas Releas.
Al lud de 5. PanIneula I a la mar
lealtIcs fa bon lampa, I persiatele
•I raplin de oel airé, cante !Pillos
I tem peraturas •Ites.

DEL CCCCC
A CATALUNYA. A L 1 4 VUIT
In general domina t•mps variable
I e• ragletren venta forte del norcloeat a le. oemarques de Tarragona.
El cal caté rnIg nuvolde I len tam-

garaturas han experimentat un notable il aucene • tot el pala.
En be.
24 hora. s'han
ragletrat ruleate I tempeati t e de. de
la rail d• Ribes fien • Sirena I •
la costa do Llevant,
lee mielmes precloltaclone de 41 mitras per
mitra cuadril u Girona I 25 a Sant
Julli de Vilatorta.
(Les

senyoreta Margarida Montplet.
A dos guara d'una, vermut d'Usanguraci6 de la Joventut del F. C. R.,
amb assistencia i P arlaments dels se
-nyorsR.TaiMc,end
Llares i Oda Hurtado.
A dos quarts de sis de la tarda,
ball de gala.
TELEGRAMA DE PROTESTA
Ha estat tramas a l'Ambaixada
Alemans a de Madrid aquest telegrama:
"Sindicat Indústria Hotelera Cafetera Barcelona, compost de cinc
mil afiliats, reunits en assemblea extraordinaria, unänimement acordaren
elevar humana protesta procés Thalinan, i us preguen que la feu extensiva al Govern alernany recaptant
llibertat processat. — La Junta."
UNIO SOCIALISTA
DE CATALUNYA
La seccid Barcelona-centre notibca als sena afiliats que passin per l'estatge social tots els dies, de set a ¡tau
del vespre. Urgeix la vostra amis.
lacia.

°n'arrecien, del tensos a

parcelo:la, a les en van la cap
Calera a• la p rimera Mama.)

VIDA CORPORATIVA

Tornada del Rector. — Ahir al mati, en i'expres , torna de Madrid el
Rector de la Universitat, senyor Pere
Rase'. i Gin/pera, que ha romas alTranscorregue ja el nostre hivern, guns dies a la capital de la República,
amb els seus ireds vius, forts venta
gestionant diversos assumptes benepluges persistents, i aqueas any adhu c. ficiosos per a
la riostra Universitat.
amb la seva neu. Som ja a l'estiu, 1
ocasió de discutir-se el Pressupost
els rossinyols ja han vingut, i le, en
d • Instrucció Pública que m'ir queda
orenetes han arribat, amb Ilur retorn
aprovat al Parlament espanycd.
anual, a les seves liara catalanes.
Les escales no trigaran pas gairc
Tots els que desitgin almiar llur
a ésser tancades, i els infanta, com
ELS ESTUDIANTS
ajut a aquesta obra benéfica i patrióels ocells, emprendran la v olad a. 1 els
tica poden fer-ho, ultra a les oficinas
infanta benestants, els que viuen en
Associació de Mescres Nacionals del de l'AssociaciA Protectora de l'Ense.
Ilara mes o menys luxases, pera gai
nyanca Catalana , carrer deis Ares, t.
sernOre assolellades i airejades.-rebé Partit d'Igualada. — Es conv,ca 515 principal; a la Llibreria flastinos, Pees preparen també per passar l'estiu associats de la Secció d'aquest partir layo, 52: a la Llibreria Bosch, Ronda
de la manera més escaient i agradosa. a reuma general ordinaria per al dia de la Universitat, rt:
a la "limaría
que ha de enfortir-los per passar una en qua es pagaran els sous correspo- Catalónia, Ronda de Sant
nents al mes (le 1un)', a l'escola nú- la Llibreria Verdaguer. Pere, 3: a
bona tardor i un bon hivern,
Rambla del
t de . la cintas, a les deu en punt, Mig,
I jo, que sempre he estat innecent, mero
p , i al despatx del senyor Joes preve que transcorreguts trama sep Batey,
em pregunto, en reune tanta prepa13ruc, 44. despatx.
racid: ¡Es cert que el sol aun per
11 anys de supremacia
a tothom?
en Radies de qualitat
Si, Déu ha fet b les coses; per()
els bornes les han espatllades tant.
que be podem dir que, si el sol surt
Lo Gran lanybititor
per a tothom, no tothom s'aprofita
croqu•sls moderna
Ahir, a les sales del civil i
deis seus raiga.
receptors
perrnet escriminal Banc per valor de rail ruit-centes
Sortosament ja fa temes que les no hl havien as seny alaments,
coltar cense difcul.
pessetes que resulta fals.
-coses van canviant, i aixl veiem que
tot lea emisoras mea
* El representan t d'una casa de
els nostres Ajuntaments, especialment
VARIA
Ilunyonea.
pell s anomenat Frischer Josep ha deel de la nostra ciutat, el qual ho fa
nunciar un viatjant que tenia, ei qual
meravellosament ara i sempre, i muto seno pareas de ro
A l'Avinguda de Francesc I.ayret ha desaparegut emportant-se'n un
té un nombre considerable de benepermst reproduir ale
va
unser
detingut
l'oficial de rexarcit mostrari ile joies que valora en une:
!p eritas entitats, entre les qual cal essona ton bd•Inutint.
mentar la nostra Protectora de l'En- .fuli García Sánchez, per haver-se inso- cinquanta mi/ pessetes. Suposa que
•n
..1 que no exiiteix cap
aenyanea Catalana, organitzen cada lentat amb un guardia. El detingut se n'ha anat a lestranger.
diforantio
entre lo
va
¿asar
p osat a disposició del jutjat
estiu les seres colanies escalara; 'lás* .Anit foren posats a disposició
raproducela I la res.
tima que solament tinguin un mes de de g uardia. Li sera aplicat el p rocedi- del Jutjat de guardia els diaset deWat.
durada, quan a un iniant li fan falta ment d'urgència.
tinguts al grup de cases baratea de
* S'ha donat comete al jutjat de Sant Adra mentre celebraren una
ahnenys tres mesas, per tornar a ciutat mas o menys enfortit, per a po- les lesions de p ronòstic menys greu reunió clandestina.
der resistir l'estada hivernenca a la nue soireixen el g uardia de seguretat
Els reunits en Ilurs declarac,ons
seca llar.
Rarnon Mata i fempleat de la Plaça
I jo, que tant se del dolor dala de les Arenes Josep %M'alba. per ha- han coincidit a manifestar que traenacen
d'una excursió i que parlaren
infants pobres, cont ho saben/ aquella cer estat "cornejats" per un brau ahir
companys que cada any fern la revi- al ves p re al "callejón" de la dita d'algunas coses relacionadas amb eis
RADIO
& id deis centenars d'alumnas de les plaça. Els diss ferits van ésser assistits grups 'libertaria dels quals formen
escales catalanes, i a vegades havem de primera intenció a 1 . iniermeria i pan.
Gairebé
tots
els
detinguts
ja ho
d'abandonar la nostra revisió amb un després van passar a una clinica
eati g ueren (luan e5 descobri a les
gest d'impotencia i les llägrimes als particular.
•t/ TO IteCIRICIDAD. S. A.
* Al carrer de les Corts, pral) de muntanyes cl'Harta fa unes quintes
ulls, sento grat que la Protectora en
me.- 7:4
trameti tants corn pugui a CoHmics les Arenes, i en el moment (rae es satinan/es l'intent de celebrar el Cond'estiu, ja que no pot ésser a cola- disposaven a efectuar un tinto pel grés de joventuts Ilibertaries de CaPies permanents. per tal de portar els p rocediment de !ea /Mases, van ésser talunya. tila trames al Juljat la doinfants dissortats al sol, ja que el sol detinguts ahir Félix Domenec i Pene- cunientad.', 0..npaaa.
no pot anar a ells.
Als detinguts seis aplicara la lid
dito i Joan Gil i Sänchez. Van ingrestiiimg .4 P4: 1.2.
S'ha dit per persones de la majar sar als calabossos del jutjat de guar- d'ordre priblic, i el sumari serä tramitar pel procediment d'urgencia
bona fe i bondat, que les institucions dia.
4111.1.1nnn.•
de cultura no han de practicar la be* Per ala prOx:ms dies 2 i 3 de
neficencia, talment rom si la cultura tuna està assenyalada la vista de la ASSENYALAMENTS
de la intelligencia estigues renyida causa per assassinat contra Ramon
amb le cultura del ras.
(j uma. el qua!, el 17 d'abril de 1933 ,
PER A AVUI
Pare, digueu-me, bona amics: ¡que en un excés de gelos va matar la seva
en trauriem de receptar un bon regim núvia al noble de Mediona. El fiscal
AUDIENCIA TERRITORIAL
alimentari a rnalalts que no tenen sa- va sollieitar la p ena de 7 4 an Vs de
Sala Primera. — No té assenyalalot ni estómac bo per a resistir-lo i oread. L'acusacid privada, dirigida per menta.
pair-lo be: Si jo fos borne tic, no In l'advocat senyor Sardä i estimant unes
Secció Segona.— Menor quantia:
haur:a entorn meu cap infant que circumstancitat a g ravanta, va sollicitar
la Pena (le 2 0 anys de presó i 25.000 l'ere Soronella contra Salvador Riera.
patio.
Si jo fon borne ne, seria el goig p essetes d'indemnitzacid. La defensa, 2 Contenciosos: Ajuntainent de Barmés pur de la me y a vida donar a un confiada al Iletrat senyor Roda Ven- celona contra l'Administracó Com
infant pobre la joia del bon aire, del tura i donat l'estat mental del pro- rancia Nacional Telefanica d'Espany, — Frederic Vers contra l'admibon vent i la bona aigua, fresca i re- cessat, va sollicitar
La vista es yema davant el Tribu- nistració Videns, Arasua, Masip, —
galada, i del bon sol que deixa semFOMENT CATALA
pre la pell curtida i el 3 músculo forts nal Mixt del jurat, format p er hormas Divorci, Eulälia Fanaaa contra Lloi el cap despert.
i dones, donada la enndield de la re«. Vinardell.— Menor quantia: RoREPUBLICA DEL i
mag,sa i Ca contra Antoni Renyer.
I si no tos pum ric per a ésser jo víctima.
* L'amo d'un estanc de la plaça
POBLE NOU
sol padrí d'un iniant, amb un donattu
AUDIENCIA PROVINCIAL
fet sebtadament, voldria tornar-me in- de Sant Agueti ha denunciat que ha
Secció Primera.— Un j urar
fant una altra regada, i ten;r la nieva estat victima d'un robatori de segelle
Per
Rambla del TrIone, 73 I
contra Llore« Cardona.—
guardiola, en la qual cada mes posaria de diversos valora per un total de mraversació
L'n divorci: C. Santa contra R. Caaquella quantitat que al cap d'un any dues mil pes a
.b\ 1.1, a les onze delevespie,
rte,. Creu que l'autor sanova.
integres aquella que poden importar es un individu que en l'interval
Secci6 Segona.—Separació, Eulälia
parlaran
les despeses d'enviar almenys un mes cinc tninuts entra a l'estarle i li deComa i Vila contra Ramon Codina. —
. a col/mies d'estiu un pobre infant, per mana uns
FRANOESO
MONTPLET
Divorci: Teresa Gil contra Car:es
sobres
que
té
a
la
part
alta
'tal que ell gaudís de les excellencies del mostrador, i en girar-se per do- Serra.
1
E, DURAN-REYNALS
de; han aire, de la bona aigua i del
Secció Tercera.— Na té assenyanar-li
el
que
li
baria
demanat
s'enbon sol, dels quals jo 1 els meus fills
MARTI ESTEVE
lamenta.
dugui
del
caix4
la
carpeta
i
els
sei familiars gaudirem tos l'estiu.
gells.
AMADEU HURTADO
Sedó Quarta.— Dos ju rats P e r rap
N
I faria amb això una obra de pa-teiasndo)pblcrMate
* Rosa Grau i Llevar ha presentria. i pan. Parqué si avui la pau
Canmilldn
i
frisen
Abargues,
ras
p eesocial es un mite, és parqué els in- tar una denúncia contra un individu tivarnent. —Un oral Per
ro b atori con
fanta creixen amb l'odi al coa en veure que en pagament d'una generes ad-traFncesAgui.—Udvor:
quirits
Im
'hura un xec contra un Josep Garcia
que ella no gaudeixen com els altres.
Foment Catala Republici
centra alerce Rubio.
Jo vula dones, arnics que era llegiu,
del Poble Nou
fer-vos un prec.
Mentre l'establimen t d'una colänia
Per tal de solemnitzar la inauguescolar p ermanent no és encara posraciä d'aquesta entitat, al seu estarge
aible, fenx tan nornbroses corn pusocial, Rambla del 'friomi, 73, st
guem les colOnies d'estiu, que agercelebraran les testes següents:
manen due, coses fina ara renyides,
Avui, dissalue, dia 30. — A dos
la cultura de la intelligencia i la culthquarts de deu de la nit, bailada de
ra del cos.
sardanas.
FINAL DE L'AVINGUDA DEL 14 D'ABRIL
Protegim la llengua catalana perú
A !es onza de la nit, lunch d'inaudonem a aqueas que l'aprenen , bella
AVUI, DISSABTE, I DEMA, DIUMENGE:
gurad.), amb assistincia ¡ parlaments
talut per a p ropagar-la i estimar-la.
deis senyors Francesa Montple t,
I fern que d'aquest sol, que surf
E. D u r an-Reynais, Martí Estere
per a tothom, tothom en p u g ui gaudir
CURSES DE LLEBRERS
1
Amada', Hurtado. A l'acabament de
jo us P rometo Cltle passareu un
l'acta,
el
Nucli
Femení
t'ara
ofrena
de
a les deu de la nit
bon estiu, voltats d'aquella que tant
estimeu , 1 quan us ajeieu al peu
la bandera de Ventilas, apadrinada
d'un
per la senyoret Glória Marti i el
Autobusos des de la Plaça de Catalunya al
arbre, cap al tard, de rara a la mar,
.el sol us enviarä el raig més acarodoctor Tomas Fumarola.
camp, 60 cèntims. -- Venda de localitats sense
nador, parque un besi la mi, mentre
A dos guarra d'una de la nit: cre.
les fulles de l'arbre que us servirà de
ma d'un casta!l de focs artificials.
augment de preu al Centre de Localitats de la
domar caumn damunt rastra com
Diumenge, dia i de juliol. — A lea
Plaça de Catalunya.
L'hija de flora.
deu del mati, partit de futhol entra
Dr. Jeme 1I.. Petit i ?roble,
l'equip de la Joventut de l'entitat i
l'equip de la Joventut de l'Ateneu

Horn diu que el sol surt
per a tothom

Obrar del Districte IV, al cama de
la U. E. del Poble Nou, en el qua:

Servel Meteorològic
de Catalunya

Trihtinals i jutjats

Nir

Demä, a !es deu del matí, la Cambra
del Viatjant, Corredor i Representant
Catalunya celebrará assemblea general
extraordinaria al ‚es estatge social. Ordre del dia: Nomenament de dos sucia
per a signar l'acta: conveniencia del canv i de loeal; modificad() de l'article 16
dels Estatuts de l'entitat, establint la
quota de soci actiu en 1 . 50 pessetes mensuals. La ponencia que porta en estudi la
creació de la seccii) de Retir a la VeIlesa donará compre deis seus treballa.
La Unid de Licoristas ha trames el
segtient telegrama al President del Con'ell de Ministres i al Ministre de Finances de la Rapública: "Unió Licoristas. que agrupa immensa malaria fahricanta Catalunya protesta respectuosament decret r del que rem ner la saya
tendencia mo no politzarlora i per separar
!Percal , alcohol nerfectament potable,
ereient que el problema del vi s'ha (le
resoldre aenae re s tringir 'liare ls totes
classes alcohol. — Morera. president:
Volara secretari."
La Seccid For o grafica de l'Arene!! Enciclopedic Sempre Avant ha elegit la
serenen Junta: , resident, Joan Siamés;
vice-president, Ramon Armadas; secretara Feliu Casajoana; rice-secretari.
Jip an Cervera; tresorer, Loan Vergas;
c omprable, Manuel Li n era; bibliotecari.
Josep Nicolati: vocal. Joan Camina!.

I;As anciació General de Dependents
d'Facriptori es reunía en junta general
extraordiniria el (lis R del correas, a
les t t del matti, a re s tases. del Casal
Barretead, situar al aarrer del Comed!
de Cent, 25,3 baims,
Ta Si-s-ietat Protectora d'Animals i
Plantea de Cataltinva demi. diumenge, a
curte del matf. celebrará !unta rerenal extraorelinaria per tal de modificar els Eatatuts ; renovar la ruma Directivu. al seu eatarge aorial, Via Laietina. 31". (Piad P islen

Kennel Club de Barcelona

GRANS

Cursos i Conieräncies
ATENEU POLYTECHNICUM
Els cursets de Catalä
Com sigui que els examen, oficials
de Catali tindran llor daba i s vinent,
la 2 de juliol. a les set del vespre.
rs prega als ah:trines deis cursos de
Catali de l'Ateneu Polyteehnicum que
pasain per rota aquesta setmana a larmalitzar Ilur inscripció als esmentats
es:antena

PER A AVUI

i

l'A ire

SEMAFOR DE MONTJUIC

la Major", amb eärrega . genera!,
cap a Palma; el "Cala Marsal",
A sol lada vent al N. O. fresc, amb ciment, cap a València; el
"Patricio Sala", amb c.-11T2ga
cel a mb cirro-cúmulus i
zons clara; al migdia O. S. 0. neral, cap a Aurtraitx; el "Cal,,
Castell",
amb càrrega general,
molt Bese, cel kl1111) cúmulonim bus ¡ amb alguna leugera cap a Gandia; el "Arnaldo Olipluja, j a sol ponent S. S. E. ver", alai) càrrega general, cap
Ciuladella.
amb In maleixa t'oree, mar marejada del S. 0. 1 el cercle queda
alai) cirrus.
MOVIMENT D'AVIONS
laar nunetre, 732. — TermòmeAeròdrom de l'Alr Franca. —
tre,
Proredent de Tolosa. a les 6.45
arriba. amb torren, mercas
M0VIME0 DEL PORT
darles i 2 passatgers.
Procedent de Marsella, a les
Moviment Ir elvells a posta
de sol. — Deincran a 1E. dos 717 arriba l'avió amb correa,
berganlins goleta que van en mercaderies i cense passatgers.
Procedent de Casablanca, a les
popa, dos paileboie a motor que
adunen al port i un que passa a /f24 arribà amb correa,
m
e readeries i 7 passatgers.
ponent. Pel S. una balandra que
A les 1432 sorti l'avió cap
passa rs Ilevant u una polacra goTnlesa
amb carreta, mercaderies
leta queu passa a ponen', i al
i
6
passatgers.
5. 0. dos pailebots i una goleta
A les 14'30 sortt l'avió cap
que ven e n en popa. un pailebot
a motor que ve al port i cinc que Marsella amb correu, mercaderies i 1 passatger.
van vers la mateixa direcció; de
A les 720 sortí l'avió cap a
vela latina tres falutxos vers
(diversas direccions 1 un vers Casablanca amb c o rreo, merca(tenias 1 2 passatgere.
aquest port.

Observaclons meteorolbglques:

VaIxells entrats. — De Genova
i Malsana, anib 1 passatger i
arnb cärrega general i de trànsit,
cl motor -Sil", de la Comercial
Combatía Sagrera; de Palma,
arnb correm mercaderies i 171
passatgers, el motor corren
"Ciudad de Palma"; de València,
amb corren, merraderies i 221
passatgers, el motor correu
"Ciudad de Valencia"; de Ceuta
i escales, amb passalge i carrega genera/ el vaix e ll "Vi La
Rada", tisis tres de la Cia. Tratasmediterränia; d'Algeciree ¡ escales, amb 66 passatgers i carrega
g eneral, el vaixell "Marfa R.", del
senyor Fill de Ramon A. Ramos;
Fiume i escales, arnb 7 passittgers ¡ atnh eärrec.it general i
de transit, el motor italià "Donlzetti", del senyor E. Carandini;
de Bilbao ¡ escales, amb 2 passatgers i carrega general i de
Iransit, el vaixell espanyol "Cabo
Quintres", del senyor Fill de ROinul Bosch; d'Oslo, Mnova i es/elles, ami) chrrega general i de
I ransil, el motor noruec "Sa n
.1ndrés", dels senyors Talavera
Film; de Bourgata, Estambul
e g rales, amb passatge i cärrega
odiara( i da transit. el vaixell
romanas “Sureava", de j'Agancia
alarilima 11. Muller.

Aviii. a les set del venere, a l'amfiteatre de l'Acadèmia de Medicina se celebrara la sentid, commemorativa del seVela. — Els paileb o ls "Marta
non centenari dcl naixement del cirtirgia Rosa", de Vinar?,s, amb garrofes;
Antoni Gimbernat. orgaiitrada per la
r1 "J saemfibn a g
iersat s"
el, d.. 11 igatie-i
Cs
S o cietat de Ctrurgia
Rarceicna

L'activitat política

1

La Mar

Mural", en Ilast, de Sant Feliu.

Vaixells aortlts. — Distänc.ia
navegada deis vaixells que han
seria: lora d'horitzó es 'roben
els espanyols el "Sil", amb e hrrega general i de transit, cap a
Casablanca i escales, de la Comercial Combatía Sagrera; el
"Cabo Creus", amb earrega ge neral i de tränsit, cap a Bilbao
i escales, da! senydr Fill de Fti,mul Bosch; el "Sagunto", amb
passatge ¡ earragit general, cap
a Cartagena; els rorreus el "Ciudad da Palma", amb pasaalge i
cärraga general, cap 55 Palma, i
el "Ciudad de Valencia", arnh
passatge ¡ carrega general, cap
a Val4cia, tots tres de la Cornpanyia Transinediterränia; l'anglas "Voltinito", ami) rärrega
general i de tränait i amb 5 passalcors te tränsit. cap a Londres
Anvers, dels senyors Filie de
M. Condemines; l'alemany "Gingenti", amb carrega general i de
tränsit, cap a Gendva ¡ Näpols.
dais snityars Raquera. 1-Irische i
Martín; l'islanclas "Edcla", en
llast, cap a Porlalbot, del senyor
J'osen Herrero: l'italitt
?el
amb earrerra general de
trhnsit, cap a Valencia i Genova.
sanyor E. Carandini; el llam e, "San Andrés", atnh rärrega
general i nie tränsit, cap a Oslo
¡ escales, del senyor Talavera i
Filie; el " Meri Delores", cta Ilast,
cap a Avilea, del aanyor D. alumbra

Aeròdrom de l'AeronAutIca Na.
val. -- Procedent d'Estutgard,
amb escales a Ginebra i Marsella. a les 18'10 arriba l'avió
"ROHRBACH D-AHOL" amb corren. m e rraderies i 6 apsSatgers.
Proredont de Madrid. a les
12'50 arriba l'avió "FOKKER 11
EC-PPA" amb correu, mercademies i 9 passatgers.
A les 710 sortí lavid "ROHR.
BACH D-1743" cap a Estutgard,
amb escales a Marsella ¡ Ginebra, amb corren, mercaderies f
10 passatgers.
A les 9'30 sinnt l'avió "FOKKER 10 EC-AMA" cap a Madrid
ansh corren, m a r c aderies 1 7 pas.
sMgers.
Base Aeronaval. — Procedent
do Roma i Marsella, a les 1317
arriba l'hidroavió italiä "I-TUTO" m'O) correu, mercaderies i
passatzers.

FETS DIVERSOS
En baixar d'un autoikruilbus
en marxn, a la Via Laietana, una
noia que de maleta notares se
sap que es diu Montserrat, es
produi ferides de pronastjc greu
al cap.
Tambe va resultar amb diverses ferides de pronòstic reserva'
el caporal d'Assall Pene Sales er
intentar auxiliar Montserrat.
Tots dos t'oren assistits
Dispensari del districte.
— Ahir al matí fou auxiliada
al Dispensari de Sant Andre.1
Maria Alau Massana, de 31 anys.
que habita al Passeig del Doctor
Pi Molins, 24, baixos, la qual
presentava una mossegada a la
earna elreta, de pronòstic reservat, que ii fou causada per un
propialat d'un rellogat.
Després de curada lasst al
seu d011liCili.
— Ahir, a les cine del mal?,
a l'encrenament del carrer
Casanoves ¡ Avinguda de la Generabia I. fou trobat junt a un mur!
d'escombraries un farcell que
contonia un fetits.
Avisat el Jutjat de guàrdia, es
present, al loe esmentat, ¡ es
feu carrer de la treballa.
— Pare Pechen, stibdit peruä.
arridantarmant a Barcelona, va
d e nunciar al Juljal que viatjant
en un tramvia de la linia 22, en
arribar a l'Avingurla del Tibidabo es dona compte que li havien
sostret la cartera, en fa qual
lindara 500 peseetes en billete.
60 Iltures eaterlines i 100 dòlars.
—
carear del Migdia, mentre un guardia mirava tin rellotg e i la cadena, ti fAtt robat per
Miguel Carrera. Fan delingut.

Societat M. F. dels Sants Cosme i
Damià iLlaria, 17) — A lee zo. NtSsie, cientifisa del Cos facultatiu de
Hospital -Sanatori de I s Esperit Sant,
en la (mal dissertarà el seu director,
doctor Josep M. Barjatt i afarti, soTotes les notes pregades
bre el tema: "Apertacions a lestudi
anatomo-elinic comparat de la tuber•
han d'ésser trameses
culosi millar crònica".
2atalia i ahans de les nou
Vela.—El$ pailabots el "Puerto
Centre Sindicalista (Unió, 7). — A
les 22, conferencia pels senyers
Alcudia", amb cOrrega general, i del vespre, a la
chard Tiara i Heinz Beck, de la secció
"Miguel Mira il". iniah CIII1P111, Corts Catalanes, 589, 1..
alemanya del Comité Catalä contra la cap a Maó: el "Carmen" i el "CaGuerra.
Les d'esports, a Barbarà. 11
Unió Socialista de Catalunya (Sec.
cid del Clot: Valencia, 573 1 . — A les
22, conferencia pública, a canea de
Felip %piala sobre el tema "Nacionalisme i socialisme".
Centre Català Republicà (Cardare,
núm. 121. — A les 22 conferencia
pública per Mari Salvader. Terna:
"El post de Barcelona".
Ateneu Popular de Grieta (Salmer'm b )• — A les 22 , el doctor imante
Vivancos donara una conferència Pública sobre el tenia "La l'alta contra
la mortalitat infantil'',
Federacld local de la U. G. 1'. (Pril'ONT SÄNT ALBERT-vertmrs- vAlICARCA ealCCLON4
mer de Maig, 7). — A les 22, Adolf
Sine) diesertari sobre "La Unid General de Treballadors a Catalunya".
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BARRI DE SANT PERE
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LLIBRERIA • PAPERERIA - MATERIAL ESCOLAR

I. CANTERO

Impresos - Objectes d'escriptori - Preus reduïts
Baix de Sant Pere. 1 - Telèfon 21630 - BARCELONA
MERCL RIA - OV ETATS - GEN ERES DE PUNT
PERFUMERIA - CALATS PLISATS I JOGUINES

MERCE BATLLOPI
BARCELONA

PORTAL NOU. 24

LA SU1SSA INDUSTRIAL

Anys enrera, quan els extrema de
Barcelona eren a les Rondes, el barri de
Sant Pene constituía com si dignessim un suburbi harceloni. Aquesta bar•
r n ada delimitada per la Laietana els
carrera Alt i Baix de Sant Pece constitueix un dIch de gent treballadnra. la
qua!, ja exercint le a retes Remites iminstries o tenint cura ' l s comerços. ia trehallant per altri. predomina d'una manera eanecial.
A l'indret oposat a la Laietana.
l'església dedicada al Sant, que dóna
nona 3 la eneuhr barriada i la persnerq va del pa ss eig del Sahi de Fermí
anya enrera bambú un dela extrem,
l'a q uesta ciutat que sembla que ja no
'é fites.
El l'atan de Justicia en annest indret i s. l Pulan 4e la Música Catalana.
tota sén obre s del arete nasaat. Cintra
endina. la Reforma: enfora, l'elvaninlament de la rimar que tarra els
vells carrer s . els ninfa davant l'exnansiA. la queden eatreta, peró plena de
dienitat.
L'aristocracia d'un/esta barriada la
rnnatitoiriem al carrer Mes Alt de Sant
re-e. El l'atan de la Música Catalana
li dona tea Lea antigues vivendes sumnleee5 mostren l'o-enn de le,
tires, que la romenren tré s. er ven e rables, i els comercos que tsi ha de di
-catgirebélo,mptna
cases de ratecoria.

31. CO3LIS CAMPANA
TALLER DE FAIXES, COTILLES I SOSTENIDORS

Es natural perque no hi manca qui
talla el cupés, i aquest és el terimime-

p-e más imleortlnt ner a mesurar l'irnpe-

ri de Fordre a la ciutat i al flatt,
El carrer afilia de Sant Pere té
un aanecte trist. deut a la seva estretr.r. En canvi el carrer mes haba té més

Bar

Cafè MIR

BONES BEGUDES - OLIS, VINS, ETC.

SERVEI ACURAT

Hotel

7ervel a coberts u a la caria - Cum e francesa u espa7.yola - Stabil aeons g . tn confort aran aigaa corrent,
trena t termal . siareactons amb canibra de beny.
líele§ termal!, molt indicarles en les tíreselo', neurp..
nques, reumatisme, gala 1 malalties de la pell, ele.
LES ESCALDES (ANDORRA) - A vInt-i•quatre Etn. de
rZel: n a maquean dasx-tes-Thermes,
la ‘'eu
tereerneete 5 adminlstraeldt Anónima AlzIna-Ormella
Rueda da

amt mta cnmniat

EL SASTRE DE LA JOVENTUT

SANITJAS

TRAFALGAR, 42

:

Te'éfon 16440 : BARCELONA
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"istisnlattse

as 1130111111E3 INTESTINRS
Els desordrcs de 'Intesti no són rars
cii aquesta estaciO. Per tal de fer desalaréixer en alguns dies, i definitivament,
sial mateix, adhuc en els casos greas
i rebels, leven durant alguns dies la
Eoisson Blanche de l'Abat Magnat.
Aquesta becada destruirà tots els mier,bis que pulittlen i entretenen la ideeIch digestiu.
:id en
Era fati cessar el desordre i les 'tia.
laltie s . am:a una rapidesa que us meravelara, com ha meravellat, des de fa
55 anys, els milers de Malalts que l'han
utilitzada anda ixit per combatre els Cn
E -teris. Disenteria. La fortor de
l'ale, COlera. Diarrea de la lactancia, etc.
El Bastó per a ter un litre de Boisson
Planche val 3 . 20 Mea. a totes les farrahries. Dernaneu i exi g iu la Boiss, ,n Blzn:he de l'Ahat Magnat.
—=—
flavent estat cobertes totes Ice lacite Id
ces reservades per a l'excurs;ó
penya "Vicente Simón" tara a Mont
rerrat els dies 3 0 de l corrent
julio!. re a ta definitivarn e nt clnsa
seva inscripció. Els 50ria de la Penva
i altres in s crits hanran de reunir-se
puntualment avui, di ••sahte, a dos
nuart a de cinc de la tarda, a l'esta cid deis F. C. Catalan a de la Placa
d'F.apam a. on els secan Ilitrats els
bitllets corresponents i que tcnen rescrvats d'abans.

Unte& fabrica a Espanya * Patent núm. 133394
PORTAL NOU, 29 -- TELEFON 25538 -- BARCELONA

Transports BARBA
Servei diari per carretera, de domicili a domicili.
entre BARCELONA, Saragossa Calatayud, MADRID,
Granada, Jaén, Motril i Màlaga

RONDA DE SANT PERE, 32 * T ELEFON 24760 * BARCELONA
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Se'ns demana la inserció d'apesta
"La intransigencia de la Federa-

LES SARDANES

Avui, dissabte, a lee deu de la
iii, bartianes a la Plaça dp l'Angel, a rarree de la robla La Principal Bareeloni na, organitz artes
pel Foment de la Sardana de
Barcelona ,
nema, diumenge, cobla La
Principal del Llobregat.
— L'Agrupació Cultural fia.
länlida, amb inotiu de les testes
del ()arre)) de Joan sie Peguen
(entre Internaeional i Larenzaha organitzat per a IIPIllfl.
ilitimenge, a dos cuarta n le sis de
La Companyia de', Perrocarrils
dein
la tarda, una ballada de sarda
Catalunya en a e r nninira que
dia primer de jul'ol, amb rnroin mes a chrrec de la colla Popular,
de la festa majar de Terra aa a hi hau i ballets per l'Esbart de I 41 iiSui rä servei de trena durant tota la ni'. res Attantida.
sortint de Barcelona i de Terrassa

MANUEL MAS() VILARET

olliMez

fotogràfics de totes marques
i sistemes
TALLERS, 79
BARCELONA

INDUSTRIES GALVANIQUES GASPAR
CROMAT INDUSTRIAL

Els millors cromats de peces per a MOBLES, FAÇANES, AUTOMOBILS, etc., els obtindreu encarregant-los a acuesta casa. La instan:1dt) més polent i moderna, adjuntada a la tècnica
PRELS REDC1TS
i llarga experii • ncia, Ita ofereixen la maxima garantia deis resultats.

TELEFON 31851

VILLARROEL, 15

BARCELONA

AMB LA PRESENTACIO D'AQUEST ANUNCI US SERA DESCOMPTAT UN 10 70 DE L'IMPORT
DE LA FACTURA

Taller de serrar 1 Ilavorar fustes
de tetes menea
Motllures redes i corbades

L'AM OACI° SOCIAL
-

La volta aèria

Espanya

ELS JURATS MIXTOS

ELS OBRERS
Als treballadors mercantils
,u(ilvities de Fabrica i
de Fàbrica, del C. A. 1).11. 1.,
¿Cuita sie
posa a coneixement dels teektlladors mercantils de Cornella
)ple estä tela gestiona encananades a que puguin gaudir
les IfialeiXeS condicions de treball que els dependents de Barrectifieades hilara pe] lamentable aected del Jurat Mixt ,
La Junta fa nvinent ato seus assoeials que poden passar
Grenti tols els dies de dos quarls
d le VUil a leS 11011 de la Net (la

a

Arribada de 18 aparells
Seguint tots els plans traçats per
a la volta a Espanya dels trenta
aeroplans militar,. en la 111 Volta
ofica!, iniciada fa poco dies, ahir al
mati van arribar a l'aerädrom del
Prat de Llobregat, després de creuar
Barcelona, en vistosa formació, sis
es q uadretes de tres aeroplans cada
una, procedents de Logroño, on, per
avaries i ahres causes. va quedar la
resta de la iormaci..'.
Les patrulles ¡mill: taro van arribar
al l'rat a les vuit i van aterrar sease dilicultats a mesura que s'anaven
Presenta:U. Les darreres Patr ulle s van
arribar a les deu.
Al Prat es p eraven ja els aviadors
els senyors que componen el jurat de
j a II 1 Volta aeria a Espanya i que hasien de controlar Varri'oada.
Els aparells es san proveir d'essincia, mentre els p ilots i meeanics
maven el Ilibre de control i es disposaven a reem p rendre el vol. la qual
casa van fea- sense can novetat, entre
deu i onze del mati , ands direcció a
Madrid. iinal de les manes.
L'atertat g e va CS5er presencial per
escàs pnbl.c. per ¿o sare noquea les persanes coneixedlres del viatge.

L'arribada de les atDetenc ú d'un traficant letes del Club Femení
de cocaina
La polizia que e; dedica a la persecarió del; traficanis de encana va detenir alar a Joaquim Hivern Martínez (a) El Débil, en el prec 55 m'aman
que eslava a punt de vendre uns paquets de l'esmentat
El Débil és un reincident diquesta
mena de tiendes. En veure els agenta
entra en un bar del carrer dels Enamoras, mtentant Ilancar al water els
naquetels de cocama que portava.
Fts agents taren amatents i ho
pediren.

Ainr, a mi quart ¡ inaz de qua_
tre de la larde ' , arribaren pel
baixador del Passeig de Grada
—amb n'él; d'una nota de teatleles del Club Fetal,1
ni i d'Esports que fa uns den
d'es AS trastladaren, via Alavant.
el Mareta tranc n s per a participar en uns festivals günnasties.
Toles i eada.etina de les expe
di t . ionitries veuuett entusiasmarks
rarollintent mea que cordial
atol) qué) han estat rebudes per
acuelles terrPS t rincO -

Una estadio del Metro a la Portaferrissa
Per tal de descongestionar la
circulació de la Rambla, tenim
noticia que aviat començaran les
obres d'obertura d'una estaci.3
del Metro a la Portaferrissa,
cosa (pie, dentés, thutiarit nido
vista al Gran Metro, puix que
des de reaLteiö de la Placa de
Catalunya al final de la tinta
ha 600 metres, cosa que es considera exeessiva per al translt a
peu per les ilarnbles. Naturalment, aquesla minora seria ben
poca cosa si la circulad(*) exterior seguís: igual, i és per aiV.)
que el conseller de C.irculacid
demanat a la Companyia de
Tranivies un pla de la reducen')
de la circulad ?) tratinviaria per
aquella via. La C..impanyia ha
ontestat que ,ja el tenia en esl'un, cosa que fa esperar que
n'oil axial serit un fet.
Ara caldritt eatudiar també /a
ciroulacid, Inés ben dit robstrurda a la Placa de Catalituya, que
sembla que Os una ennseqiilsnria
inevitable de la direerió anion.
Si aixt tos, no creiem que Al
inanteriimert d'un principi sigui.
en aquest rae. mes mparlant que
la practica. Potser una scdució
mixta podria resoldre el pro_
Mema.

AOVERTIMENT IMPORTANT
Els particulars 1 entitats que
ens trameten notes ker a le seas
publIceelö són pr.gets que tingula present que la redacclis
esportIv.i de LA PUBLICITAT és
al ',error de Barbera. 11 i 13, que
es on cal adrogar tota la correspendencia destinada • squeste

g acel& La publica :10 del* erigíHepresenlants de la Junta d - nals que no vInguln emb aguaste
reetiva del Cluub Femeni i nonaadreça, sofrIrie, d'ara endavant.
broses assorindes, junt wat) els
familiar», les esperaren, fent-les un retard minlm de vInt-l-quatre
>45.54***egeeme.e4 .54+5 objecte d'una afectuosa arribada. hores.
sluu illS.
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RAMON MIGUEL Llegiu cada dijous
Nou, 30
Carrer del Portal
BARCELONA
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Preparació setembre. - Casp, 37. - Bruc, 40. - Tel. 10372
Entrada Universitat. - Batxillerat - Perits - Enginyers

LYCEU TECNIC

joa ll

Reparació Restauració
Transformació d'aparells

ADVOCAT

cid de Municipis en oposar-se a que Cornellä. — La Junta del (irenti

siguin respectats els drets adquirits pcl
metges titulars, i la voluntat de voler
preecindir de complir els compromisos contrets, deixant molts d'ella de
pagar els sous, ha produit un moviment de protesta, el qua l tindrà efect:vitat des de prMers de mea."

NI

ARTUR POTAU TORRE DE *MER

les hoces següents: Sortides de Barcelona cap a Terrassa: a les .22, 24,
135 Í 4 liares, — Sortides de TerCanal de casa.--El Jurat Mixt
rassa cap a Barcelona: a les 23, 1, de Treball dels 'rransports Ter3 i 3 hores.
restres que fins el dia cravui tenia el seu domicili al carrer de
La Directiva de l'Escota d'Assiatén- lielayo, número 12, segon, seg.cia Social, acompanyada de les alistaqueda traslladat a la Via
rl es que aquest any acaben els estudio d'Auxiliar Social Sanitària i All- Laietana, número 16, primer.
Itelres
D, E. E, on funcionara des
>ciliar Social d'Indústries, surten avui
en viatge destudis per tal de visitar del dilluns vinent, dia 2 d, juFranca lio!.
les principals obres socials
i BC1gica.

nota:

25658

FABRICA DE CINTES DE SEDA I ALTRES MATERIES
Espeelalltat en CINTES D'ETIQUETES BRODADES per a
Camiseria, Sastreria, Modisterla, Capellerla i altres aplicacions

Gèneres d'Ocasió i
RECOMANADA A TOTS ELS FABRI CANTS I MAGATZEMISTES D'ESPANYA
La casa que ven els llençols a més bon preu
BARCELONA
TRAFALGAR, 21

LA INTERVENCIO D'HISENDA
/IA ASSENYALAT LES SEGCENTS DATES PER ALS PAGAMENTS DE CLASSES PASSIVES.
— Dia 2 de julio!: Germandats, remuneratóries, cessants, excedents. Dia 3:
Retirats antics i creus trimestrals. Dia
4: Retirats decrets, reserva i juhilaci n")
de tots els ministeris. Dia 5: Estrangers i tetes les [tirantes. Dia 14: Retencions.

Telefon

MOTU COMiliClil PER It Li IIECLIMICIO DE CIMITS Ronda de Sant Pere, 68 - Telèfon 11713 - BARCELONA

AU SOLE
Saldos

Noticies Soltes

Baix de Sant Pere, 50

BARCELONA

Tapisseries, Conxes, Portiers, ;
Catifes mecàniques i nuades a mà.
Cobretaules, Panneaux, Quadrants, Flassades, Tapes per a Edredons,
E
Mantons, etcétera

TEIXITS DE COTÓ EN BLANC I COLOR

VINS I LICORS DE LES MILLORS MARQUES
DIPOSIT DE GEL I CERVESA DAMM
J. FELIU REVENTÓS
REC COMTAL, 2. TELEFON 16816 - BARCELONA

ta UniversItat, 4

Luxds sersel d'auln e an, que permeten fer el vlstga

1

RONDA SANT PERE, 48 - Tel. 18781 - BARCELONA

ZAR REVENTOS

Valira

FIZTEL RESTAURANT DE PRifsIER ORDRE

Comercial Sert, S. A.. CINTERIES FOREST, S. A.

ESPECIALITAT A MIDA
BAIX DE SANT PERE. 28 - Tel. 18417 - BARCELONA

alegría que no pas el3 altres dos. El
äar, el cali i !a tavtrna hi ahumlen
mé5..Horn s'hi esplaia com a tot arreu.
és interessant de ser« establinients de
barriada com els ediiiéis que ja fa una
-,orta colla d'anys que hi tun enclavats.
De totes maneres es una barriada dan
aspecte pacific que encisa. Sembla que
en la quietud d'aquello pedrea envellides
tls seus habitarla trobin un exemple de
cordalitat i de germano'', i tot fent calasen les feine: quotidianes que l'obli•
gació de guanyar-se el pa inmola, el
comer:bit), i el petit renidsta. i lobtet
!in la seva via, no pas amb aquella induerérria que caracteritza determinats
ciutadans.
Es cert que cada barriada té el Se1.1
:ararter. i el de la barriada de Sant Pere
es tal cegada del, millar, de la ciutat.
A aretesta carcterística de pau cal ale11;r la condició d"nnneatedat que es respira en aquests carnees modestos, on
determinades estridències o desviacions
de la vida no hi poden arrelar precisanient per la rais mis poderosa que determina la fisomia uit la 'barriada. Pe,
què el treball ¡ per tot allb cm e! 'rehall predomina es dificil que s'arribi a
ensenyorir-se de l'ambient certes ceses
qu e Per a arrelar necessiten uit tercer
an l'adob sigui propici.
Saludem aquest noble nticli clutada dedicat al sant treball. que is honra i orgull de la nostra Barcelona.

'fi 11 151 rs e leeneeld imeaNaltegomogiggnolifflogiofflogoispgan tasa Inmolan »V Imelsioatiose ggilatillog IsIsrPotest glemsesonguarnaggiagfafigomi

CASA MENDELSOHN
Fabricació de Brodats, Puntes, Organdis,
Etamines per a cortinatges, etcétera
RONDA SANT PERE. 28- Telèfon 24053 - BARCELONA

Es cett que molts fabricants i comerciants que Ist han tingut el despatx o
restabliment han trobat antiest carrer
estret Osan escatnpat per la dreta de
l'Eixampla. Tot i això, n'In ha molts une
Ii han restat iidels. i el yeti carrer
barcelow no ha vist minvada !a seva
im portancia comercial.
Fora daixn, l'aspecte d'aquesta antiga barriada te un aspecte essencialment
obren Idi ha l'obrer manual i /obrer
mes rs menys intelledual que porta cl3
libres q 'algun negoci esta carregat
prejud:cis i de cstums morigerats. D'aqueats en viven molts en els carrers que
travessen les tres vies dedica:le; a Sant
Pere. Sembla que se cerquin minuamern,
perque pels darreres de les cases de cara als patis. en temps deadevenirnenta
politice i d'eleccions principalment. els
comentaris en vista als tópica de Bordee
i altre: anirémines que els politirs que
poden ésser representats pel Palau de
la Mú si ca Catalana escampen per la
ciutat, retiren i es mouen a impida del
vent que fa, icrual que la roba que emplena els terrats interiors i galeries re-

La supressió deis
cartells en parets
i arbres
Per ordre del conseller-regidor
senyor Vicenç Bernades s'està
procedint a la neteja dels cartells enganKa t S als arbres de la
Rambla i a les parets dels edificis particulars, aixf com trunbC
de les insertpcions pintades als
nionuments, tanques de solars.
eteMera. Confiera en la recotleglIda cultura dels barcelonins
i Cli llar arnzw a el que afecta
resIMiea sie la ciutat i de les
orces vies, j no dubtem que d'ara
eadavant s'abstindran irenganxar cartells a les parets. i principalment als arbres i motu/.
menta. Els infrartors seran ob
jede de la sanen% mhxima establerta per les Ordenanees Munlcipals i del seu eomplimeat cesa
tara responsable a tot aquell a
atli per dret eorrespongui.

PUBLICACIONS REBUDES
"Informackm Ilifpano-Argent.na",

núm. 223, Buenos A res. marc de

1934. — "Boletín de ;a Cantara OÍ:cía! de Comercio e Industria de Sabadell" any XXV, nUnt. 274, SabaCatalunya
dril, miig
4.
de 1—
13
c1)0", num. t ta, Barcelona, 23 iunv
de 1034. — "Boleta de EducaciOn".
any 11, núm. 5, Madrid, gener-mare
de iq3i — "Esto -, any 1, núm. 2.1.
Madrid, 21 juny de 1934. — "Catalunya", Mina 44. Buenos Aires. mag
de 1934. — "Ibérica", any XXI, 'Inmersa 1.030, Barcelona, 23 juny de
1034. — "Boletín del Instituto de Er.
torno,Agraria'', any ti 1, núm. al.
Madrid, maig de 1934. — "Boletín de
Información, serie A del Instituto de
Economia Americana - , any III, númerca 23, Barcelona, maig de 1 q 34. —
"Butlleti de V Assoc ,.aciO Pt-oteetOra
de l'Ensenyanca Catalana". any XII,
núm. 31 Barcelona. abril-maig de
i O 34. — "El C011AllIter de los Bordados", any XXX, Mima. ta35-686.
Barcelona, juny de 0334. — -Fomento
de la florticultura". any XII, núm. 41,
Barcelona, .egton trimestre de to34. —
"Boletín del Centro Social de Bene
licencia de Belén", any XXIV, número 256, Barcelona, juny de 1 934 . —
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Societat de Cirurgia de
Catalunya

Fall del Concurs
mbernat
El Jaral qualificador del Concura Gimbernat, integral pel5
doctors J. Puig i Suceda, A. Trias
i Pujol j P. Gabarrd i Garcia,
CJIII a membres del Comitè
bernat; pel doctor J. Trias
jol, com a president de la soeietat de Cirurgia de Catalunya;
pel doctor F. Talls Taverner,
en nom de l'Institut d'Estudio
Catalana; pel doctor Jaume Pey,
ri. en notn de l'Acad è mia de Me-,
dieina j Cirurgia de Bareelon't.
pel doctor D. Girona i Llageste.
ra, fa miblie et següent rail:
Premi de 1.50d pessetes a la
biografia de Gimbernat, ara dol
doctor Jaume Pi-Sunyer j Bayo.
Accessit de 500 pessetes a la
biografia de Oimbernat, del
doctor Lluis Civil i
mi de 1.000 pessetes a la biografia d'Anteni Sangerman, obra del
doctor A. Cardoner i Planes. -Premi de 1.500 pessetes a la biogratia de De1pech, obra de .1. E.
Verdier, de Montpeller.—Accessit
:le 5 00 pesseles a la biografia
d'Angelico Rollt, obra del doctor
J. Palomba, d'Alguer. — Preini
de 1.500 pessetes a la "Introduca la història de la Cirwgid de
CataltinVa", obra del senver R.
C.arreres. i Valls. — Accessit de
250 pessetes al resunt d'histöja
de la eirurgia al Llenguadnc,
abra del senyor Marcel Grimond,
de Tolosa.—Prenti de 1.000 pessetes a la "Hist0ria del Retal
Collegi de Cirurgia de Bi t celonit", obra del doctor A. Cardaner
Planes.
Els que desitgin coneiser ele
justificanls del fall p ....den dirigir-se a les oficines de la Sorietat de Cirurgia le Cal-aun-y.3.
MIM
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S
atres

Dirersee

Cinceles

CO LIS curt1;
a 1 1111,
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¡EATRE NOVETATS
prute n t • nro. LLuls CALVO

del,

REVISTA, LA HORDA MALDITA. nnn •.•
iinrry carey. 1 TUYA PARA SIEIA-

n-••"1. pOpUiar, a les Lad. Eutaqu-s
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Boh6m1a. - "La 01112111 MI palace". "En-

CINE RAMBLAS

EL FULANO OS LA CONCHA
PER L'HONOR DEL SEU MANDO.
O LA EHuSTICIA DE UN N081.11.

EATRE

I

o da empieza".
Barcelona. - -Noche tras linche". "Ei
e malo" 1 -Ties e:Maneras de
fruc".
Boheme. - "Fra Plavolu" -p(piornanin,
"Arroz con leebe". "3.: 1 /1111rInere." 1

PUBLICITIC

1

a tata ele quioscos dels
Grans Boulevards, de la
Place de la Republieue a
le wadolalne

A la PlOoe de la Bastilla

A is Placa
¡metas

le

1464+64444+64+64.66649444+66

SilálLOL

12=
5 LLIBRE QUE
HA D'ADQUIRIR
TOT CATALA

Retnel cientific

contra la calvicie

AIREBB tots els calbs h0 Eón per la seborrea, aquesta hipersecreci6 del cap,
G
que es manifesta amb 1'aparici6 de la
caspa. La seborrea is el començament de la
calvicie_ Combatre aquella es evitar aquesta.
No es conelx altre especffic contra la se.
borrea que el sec. 1 no es coneix mes que

un medicament que numen utilltaar aquestes
propietats del sobo el SULFOPILOL, ara

nou ofert al públic.
El SULFOPILOL no és, donci, un producte etnpfric, casolà, o de perfumeria, prepa.
rat gen« reponsebilitat clentIfIca. Pel contrari,
estä fet per facultatius catalansibasat en fórmules del gran dermatòleg Dr. Sabouraud.
Es l'únic remei que li aconsellerä el seu metge, si el consulta. Amb el SULFOPILOL evitan% la calguda del cabell en qualsevol moment en que es trobi el 30 proces de calvicie.
Amb el SULFOPILOL tindrà, demes, sempre
I perfectament el caben net i SCC, evitant que
la caspa li malmeti la cabellera 1 li faci lleig 1
brut damunt el con de la seva roba exterior.
de

Es t'obra cabcial i definitivo del
gran filèleg català, et Mestr•
Pompeu Fobro, en lo quo l ha
trebollat mes de vint °n'ye
Un volum do 1730 paga. magnificement relligot Pessetes 63
al comptat; ci terminis tl•
Pessetea 10 al mes, Pessetes 75.
Si desaja adquirir oquesto obro,
tollii remetiere el seguent cupo,.

a.
lama
Lo.ati tat
de.r ivo

rabel el Dicaleareri atente&

llanaa• Catalana

dei.

1 pog..,- lo

StaInt-MiChel

metropoutb)

le

centres ir esnecttics,at Dret de Ni pts.

1 1. 1B R ERIA CA1ALONIA

Al Soulevard Saltos-1111°nel

Ronda da Sons Poi•,

Al Boulevard Sebastopot

5AR C EL O N'

I a tole Clß gra uß quitißeua

de t'arta

Propagueu-1a!
•••44444.6.46.4.444+04444444~6.4.4+444

Lirriu LA PUBLICITAT.
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LA PUBLIOITAT.
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de

jun n r

1 BALNEARI CARDÓ

Caldes de Malavella

TARRAGONA

Temporada oficial: 24 Juny al 2,;

(PROVINCIA DE GIRONA)

de satembre

Balneari SOLER

L'estad() climàtica mes forme:a.
Aigües les mds nitrogenadas j
arsenicals d'Espanya. Fortament
reconstituents

AIGÜES TERMALS

Asma. Rronoultis. Laringitis. Neurosis. Anérnies.

bicarbonatades, alcalines, Migues.
clorurades, sòdiques.
Molt radioactives
Molt pures

Esteta d'esgotament. Pell. Malalties dais infant,%,
DiabetIs.

Intestins

Clima molt sec. Establiment vultat de boscos. Nava
inslallació de banys, dutxes, inhalacions 1 pelv oritzacions. Tractament hidroteräpic al maleix establimer;
de l'aigua de la deu de Sant Roe (arsenical)

INDICACIONS:
Estömac, felge, ronyons; intesti»s
( colitis ) , albúmina, artritisme,
gota
diabetis.

XALETS MOBLATS
Informes: Samsó, Petxina, 3, pral. (R. Flors). T. 18235
Farmàcia Garreta - Mallorca, 247 - Telefon 7041

Ascensor i noves i esplèndides galeries de bany
MIMMnWfMe.

Turistes 1 Esluzianis

Gran Hotel Flora
Banyoles

AA

Confort modern
Cuina selecta
Post de (»anima
Caratge - Recomanat per l'AutomOnll Club de CataCafè-Bar
unya
recentment
Inaugural

Passeu l'estiu a l'HOTEL RESTAURANT
SANT SEBASTIA, de Palafrugell

Un Hotel - Bolneari de I' ordre
o preus moderats
Mogrrifc poro . tenme, bar otges, Soló d'especracles, Centre
dexcuruorts ;o 25 km de lo Costa Brosn4 Voll nema al pes
del Morasen), n Cudleres. Cura de re pos, Lloc Ideal cr e 51 ue9

1 roniettrl:
F. Terrado,
Telef,,n 24

El lloc MéS pintoresc de la Costa Brava
Compldament rerormat - Espländides habaaciGns
Bona carretera

Unes aigües prodigioses per Ilurs

TELEFCAI 7

propietats curatives
Malalties reerveoseS , In so mm , r euros l ene,orlereetc n orotes. IMpertenslo, opoplealo,

Oran Hotel Central
BALNEARI DE VILAJUIGA

Werrole. peppeon /Me tterMI • /wat.., le leernal orleedol

-

No oneu o 4s t'unge,

OBERT TOT L'ANY

oikerq corirorrr *

No sorhu

TELEFON NUM. 1

VILAJUIGA GIRONA (ESPANYA)

Wee 11. 4e1W1,4n1•144 • 114/ el* .1444M14 1

Pintoresc

panorama

davant

la

Serra del Cadí

Restaurant . Habltaclons amb tot el confort
Immensos pinars - Bella vista Incomparable - Aigües
fresques molt potables

Guarehen: Es1 ,1m1c,

Luxós

A Una Pnra de

El més important del Pireneu, a tot confort;
habitacions amb bany i water. Festes i concursos esportius. Clima ideal. Estació climatoló g ica de les millors d'Espanya

AIGÜES DE

RIBES

Deu Fontaga, la millor aigua de taula per la
seva escassa mineralització. Es ven en g arrafons de vuit litres. Es porta a domicili

Dipòsit: ROSSELLÓ, 187
Telèfon 76106

HOTEL RISTOL
Direcció

Tecle
vida.
TOM. 3. T, rn•
502013 1.er de MAIG
a 15 d'OCTUBRE
Grans reformes
15551 PFR A i n rnxis

PRELIS MODICS
—e -

suptet

Poigeerdä. Alcäria. 1.060 m

reuno,

Beni t o.

Telefon 2 inf.: SARRET - BOQUERIA. 2
IMMEZIMMIMM3M!.n

Ferroearrils de M. S. A.

LLOC PRCFERIT PEL,S ESTIUEJANTS

Obert del 25 de juny al 30 de setembre

Mallnn11111.10

CUINA EXCEL.LENT - BOSCOS
CACA I PESCA
Telefon 2

OBERT TOT I. eiNY

de
S Seloolt)

,„4„,

rolla
Blonet

I

t

els seus vollants.
Preus (Variada i tornada en tercera
nasse, des de l'estació de Barcelona Termo (França), els quals comprenen
.•I bittlot de ferrocarril i el d'autocar.
A l'anada:
S . ,uli n la de l'Exprés Costa Brava. 730
De

PLATJA DE LLAFRANC (Costa Brava)

Feliu

... 15'20 ptes.

13'30 ptes.

CALDETES

S'aqorò

A goró, Polomós, Sant Sebarl.iä, etc.

GIRONA...

CUINA SELECTA * CONFORT MODERN
OBERT TOT L'ANY

palomo

s

SANT FELIU DE GUIXOLS

DAVANT LA PLATJA

GironQ ca,,

Servei especial de trens combinats amb autocar,
per a visitar la COSTA BRAVA.
SANTA CRISTINA
1000 ptes.
LI hei.

Hotel Restaurant
PROVIDENCIA
TELEFON 17

COSTA BRAVA EXPRESS
1

Vietbria

Caldes de Montbui
Telefon 28
OBERT TOT L'ANY

siNiiiE s CUMA 811 SEC

Ilt:11:

1 11

a 1,Z0 metros sobre el nivel l de la mar
TELEFON núm. 5

Hotel Montagut

oe

91•23=.111..1nn

3311111Hfi de UUER1LTiera

1 Balneari de Ribes

Termes

de Catalunya

foefoRdil)firiiiiil IG 'ni 31, OCTUBRE

BANYS, DUTXES, etc.

AUTO A L'ESTA=

REUMATICS!
Guarireu prenent els banys del Balneari

i
de pi, oftfdISMS, gola, reumaturne, ITOCtureS, hsfules, molohbes de la dono, er o

()f ord., ongfnes

Propietari: P ERE BOFILL

CALELLA DE 122.LAFRUGELL
.n:nIMn31.

HOTEL CELIM
Situat a la mateixa platja, a 15 metres de la mar

CUINA EXCEL.LENT
PREUS ESPECIALS PER TEMPORADA

tornada:

hort ida de Festació de Girona, 1950
De Sant Feliu de 3uixols (auto) 1900
. 1900
De Santa Cristina (auto)

Demaneu

precisament TELEFON NUMERO 1 2

CRUP CALELLA DE PALAFRUGELL

Barcelono

TELEFON 59

AIGUES DE SANT HILAR! SACALM

Propinar': ERNEST PI

tel Marina

1":E'Ll
3/111.1:VTIINT
1-10Obert
de 1'1 de juliol fins al 15 de setentbre

AUTOS DE L'HOTEL A TOTS ELS

Garatge propi - Cotxes de lloguer - Situat
davant de la mar - Confort modern - Calefardó central - Aigua corrent calenta
freda a toles les habitacions - Cambres
de barl Y j dutxa

Auto diari de Barcelona-Sant Hilari durant la temporada oficial

PASSEIG DE MAR, 5, 7 i 9 - SANT FELIU DE GUIXOLS

TRENS ESTACIO DE BALENYA —

Informes: Boqueria, 13, primer pis — Telèfon 17953 — Barcelona

Talaron

TONI

Pisos i bablmelons per
a hogar
Se serveixen coberta

r

nya-Espanya)

Eis 6 motius
principals
que converteixen
en lloc predilecte per a sojorn d'estiu:
2 La seva platja magnifica, de poc fondal i aigües netissimes.

4 Les seves comunicacions boas i rhpides amb Barcelona.
5 La seva urbanització modèlica.

3 La seva esplèndida vegetació.

6 El seu caracteristic HOSTAL DE LA GAVIN 1, tot confort i distinció

1 La seva situació privilegiada a la COSTA BRAVA.

Aixt ho proclama tothom qui ho coneix. Aixt ho proelamarä tothom qui decideixi visitar-lo

