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del senyor
Com viatja
Els Campionats de Ahir es reuní la Diputació
La Volta Coses d'Andorra Unes paraules
Companys
Catalunya de Natació
Roosevelt a bord
en
plena
ja
Estem
permanent
a Franca
El Consell d'avui
del vaixell almirall

opereta

Magne continua al

L cquip espanyol continua
ben situat.-Trueba ha passat al setè lloc Catiardo

El mono divertir tenor Boris di
Skossyreff, titulat fins fa poc comte
rEOrange, hará de Shosayreff i delegar especial del duc de Guisa per
als afers d'Andorra, i erigit, l'u del
mes que soma en Boris I, Princep
de les Valls d'Andorra. Lloc-tinent
de S. M. el Rei de Franca i Defensor de la Fe, va fer coneixer ahir
la nova Constitució de l'Estat Lliure
d'Andorra.
Heus-la ad:

es menté al vuité

TEXT De LA NOVA CONSTI-

davant de la classi-

ficació general

TUCIO ANDORRANA
Art. 1.— Ei Cantell general es
transforma en Parlament.
Are 2.—S. A. e: Princep presentara el Govern al Pariament.
Art. 3.— El GOVC111 será CO/T1POSt
de tres ministres.
Art. 4.—S. A. el Princep
regar à de la formada de Eetrèreit nac:onal i de la representad() de l'Esta:
davant l'estranger.
Art. 5.-5. A, el Princep sera Delegar perman en t d'Andorra en la Societat de Nacions.
Art. b.— Les carteres de ministres
del Principat seran, en ordre a llar
importancia:

riA corredor basc Ezquerra

Dissabte diumenge foren cobertes
e:5 sobrevivents de la Volta a Eran,3 les daPCS 11 i 12, les quals, coceariarnent a; que hom creia després de
ilegir eis comentaris de la premsa francesa respecte a l'estar de Magne, uta han
zsartat variacions d'importancia als primers !loes de la classificació general.
guanyador de Niea-Cannes, fou
priaier a escalar els culis de BraUb
la,„1,4)sarbie, els quals puntuen per la
fassificació del Grain Premi de •ialunanya, la qual cosa li permeti disminuir
csrasiderablement el nombre de punta
ate el separen d'Ezquerra i Trueba en
aleesta classificaciò especial.
E: primer esmerilar passa al sete lloc
.éo la classificació geazral, mentre que
sal:ardo es ~té al ruite.
Els corredora espanyols semblen en
hines condicions per emprendre
cslada als culis pirenencs. Caldrà veme
si quan -hi aribin Vietto, que ja dio es
trabara al sett país, será tan brillant com
ha ha estat als Alps.
La huila per al primer Roe entre el
francés Magne i l'halla Marrano con1:assa molt aferrissada . Marrano, de
Cuates a -Marsella va isaer víctima de
dues caigudes, les quals el retardaren i
perdre la batal:a. Però la Ilu;ta
en pea.

Uonzena etapa, Niça-Cannes, fou guanyada per
Vietto
Cannes, 16.—Es va -disputar ahit
'id:mena etapa de la Volta a Franca.
de Niza a Cannes, 126 gin:Orne:res.
L'etkpa tenia en el seu recorre g ut dues
muntanyes tue puntuaven pe: al Gran
Premi de Muntanya,- en contrari
es Passava Del punt més baix de la
Voita, tenint els corredora especialistas en tala ocasió també p er a Huir
la sera es p ecialitat ea els 29 quilómetres anteriors a Cannes.
Va vencer l'etapa el franses Viettn
trae va ésser també el que va escalar
en primera posició les &les mi/atara-es a qué tris hm referir: ne s ó els
esaanyols, sense realitzar una de les
seves millors curses, es van desenrollaPar encertadament de tal forma que
" aula hiSPal/. 0-SUi5 se gueix el segon
e:: :a classificació de les nacions.
En aquesta etapa Niea-Caane:, l'esDanyol Trueba ha tinzut un brillant
p aner com els dos anys anter.ors.
A dos guarra de dues de la tarda
sortir del passei g dels Anales,.
Niea ela 43 corredora que encara
c,-...anuen la Volta. A cinc de snrtir.
va comenear a pioure torrencialment.
ata', aixra no va esser sufieieet Per fer
fue+ C:5 nombrosisaims seguidors. E
iataces Vi g ilo va ésser aclamar. El sen
campana- I.e Grevés. p er a evitar ti'
ex irnos d'entusiasme dels paixans de
no li va deixar visitar la sera
marea
A la collado de Sita. de 3s9 21,17
rEileada, el van escalar jwos enatet
ir 71-elors. Vierto. Ezquerra. Martanc
; o Maca. Darrera d'ells ho tan ¡oc
a nainze sezons. Lapebie. Gittin
Mazne. Després va pastor \'emaecke.
a c antinuació Trueba ami, i més taré
Cahardo i Meini.•
En la prim e ra rampa del mort
Naus, de 995 mctres i un cksniu'ell
,.as del dotze per reist. Martano csnyfa la multiplizaeió i mentre e:1 realz a nuesta operado. Ii pas -en Magne
: Lapebie. Gotti es q ueda amb ell, i
ls dos. j unt amb l'espanva' Trutba
q ue arriba. van a aconseguir els seas
'-ninaanys. Vierto intenta una escapa'a. pera de seguida Eaconsegneixen.
En an nou intent del fron,sa, té
e x.i. i aronsegueix coronar en primer a Posició el citn. A 30 seein; ius fa
Ezquerra, a 36 Trueba i a 4 0 Mar ta'ao, a un minut 15 segarla, lizgne.
B 1 .25 Maes•j, a 130 Versaealt..
(Cnet ;e nçn o la eagina

A.— Presidencia del Consell i Justicia.
B.— Hisenda, Tresor i Economia
pública.
C.— Interior, Política. Policia. Instrucció Pública, Cultes i Higiene.
Art. 7.— Els ministres secan escoIlits jora del Parlament. Els diputats
no podran. sense un decret especial.
firmar per S. A. el Princep, exereir
càrrecs en el Govern.
Art. 8.— El President del Consell
i ministre de Justicia del Principat
sen ä andorrä.
Art. 9.— Els dos ministres
senda i de Einterlor podran esser
subdits estrangers.
Art. lo.— El Govern sera responsable davant del Parlament, el qual
votara la sera confiança en en,
Art. ti.— El Parlament del Principal, per a destituir el Govern, necessitara 13 vots com a mínimum.
Art. 12. — Una regada destituir el
Censen de ministres del Principat.
S. A. el Príncep formara un airee
Govern.
Art. 13.— Els ministres presentaran al Parlament els projectes de
lleis.
Art. 14. — Les Beis seran aprovades o reiusades pel Parlament.
Art. 15.— Després de la deguda
aprovació del projecte de Ilei, correspondrà a S. A. el Princep el dret
absolut de premulgació de la hiel.
Art. 16. — El veto de S. A. el Princep tindrä per eíecte la modificada
de la hei del Govern del Prinodpat.

UN PROJECTE
DE DECRET-LLEI
El "Princep” Boris fea coneixer
també ahir el test d'un interessanrissim projecte de decret-ilei.
Diu així:
1.— La llibertat política i religiosa
es absoluta.
2. — De conformitat amb l'art. 6
del decret firmar per S. A: el Princep en l'exili en II de julio! de 1934,
samnistia tots els delinqüents secials.
3.— Es declara legal la introducció de periódics. i com a consequencia. es poden imprimir i entrar al
Principat, sense cap restricció, eis
periòdics i impresos de totes menes.
4.—Es declara illegal tota capeopiació de bens.
5.— Els andorrans no podran éster
objeete dexpulsió.
6.— Les expulsions d'estrangers no
podran ésser dictades més que previ
expedient.
7.— El ministre de J usticia elabo
reor--raunpojectdHisbr
ganització de la justicia.

s'ocuparà de la comunicació del Govern

Aquest resultat is considerat com
derrota del Govern Samper

espanyol al President
de la Oeneralitat i del

Regfament de la hei
de Contractes de
Conreu
Ahir al migdia, quan els periodistes es retiraren del Palau de la Generalitat, es creuaren al pati deis
Tarongers amb el President, senyor
Lompanya, el qual es dirigia al seu
despatx oficial. El sen; or Companys
amablernent els saluda i els digué que
no tenia cap noticia per comunicarlos, per quant hada estar un dia i
mig fora de Barcelona.
—No obstant, puc maniiestar-vos
—afegi—que aquest mati he conversar per teiefon amb el senyor
que;-eom ja saben, es troba a Madrid
peraassuraptes particulars. El senyor
Lluhi attha dit que no podrá venir fina denla, i cont que té alguns
assumptes del seu departament quo
vol portar-los al Consell i aquest
slavia de reunir aquesta tarda, jo
he comunicas als conseilers que
l'ajornavern fins denla a !a tarda.
Hom ien observar al Pre ddent que
segurament aquest Consell, que ae
ceic'orata avui dimarts, sera mcit
impartant, por quant sima hamo,
de tractar del document que e; Govern espanyol ha tramé; nl Presa.
dent de la Generalitat en tant que
representant de l'Estar a Catalunya,
i del Reglament por tal d'aplicar la
Liei de Contractes de Conecta
—Si, seguirem e,• tudiant aquest
Reglament —alta limita: a dir
President.
— s Eins podrieu donar la vostra impressia sobre aquell document que
el senyor Sarnper us 1.a dirigir?
—Ni la impeessia ni Eopinid puc
donar-vos fina que el Conell
estudiar. Altranient seria una indiacreció que laruentaria. Unicartient
dlr-vis que esta redactar ami malta
correcció •i s'hi respira certa cortesia.
-Aquesta comunicació ¿és tin pas
cap a la solució del conilictei.—féu
un altre periodista.
—D iaixa no us n'he parlat. No e,
tracta d'un arran;ament ni d'un desarranjament. La Generalitat té un
cama tasa: que segueix no pa: ama
nereiosiorne d'infant, sinó arnb enteri clar i precio, acuse vacillazions.
Nosaltres—afegi. — entenern que la
política és una cosa sudosa i no cometrem cap rebequeria. jo — acaba
dient —trametre re:mentada contrinicació al Govern de la Generalitat,
en tant com a representant de l'Estar
que säe d'acord anda la Constitucia.
cosa que caa organisme no ha d'oblldar, ni ning,ú, car ho asid no circurnstancialtr.ent, sinó per disposició de la
Constitució de la República. Jo só:
borne de pau i gens partidari de la
violencia, si no m'obliguen a anar-hi.
Seguidament s'acomiada dels periodistes i se n'ana directament a la
Presidencia, on diverses visites l'esperaven.
Mt+.41444444444+.44444444«

El misten' Camera
Lleüiu a la piat.
la continuació
craquest • ensacional reportatüe ele
LÉON SIÉE.

FORASTERS A ANDORRA
El "cop d'Estat" del senyor Boris
ha fet anar a Andorra molts Curiosos,
sobretot estrangers. En llar rnajoria,
periodista'. Alguna éeiiv, decebut,.
comencen ja a rreure que tot plagut
podria ésser un truc del Sindicar
d'Iniciativa Andorra...
1144444444.44444414.611444.1
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"Houston"

una
Menjars clelicats,
tres-eenis volums,
setanta filma, alüuns

revoqui Eacord de la Diputació Permanera anterior.
El senyor BESTEIRO rectifica i
diu que amb les seres manifestacions
;tomes tractava de provar que no fou
per estrenar,
un acord circumstancial, sínó que obei d'ella
a una opinió. Aquest acord de la
Cambra ha estat combatut per ele- han
ments ben oposats a ella i no cree
que hi hagi cap dubte sobre el nornenatnent de ministres per a la Diputa.
ció Permanent. Hi ha un perill greu
en
qué pugui arribar un dia que la DiES DEROGA L'ACORD QUE
putació Permanent estigui a mans del
NEGAVA EL VOT ALS
Govern, la qual cosa va contra les.
MINISTRES
perit de la Constitució.
Calme bodano, la gran ramplona
El senyor GUERRA DEL RIO:
El senyor GUERRA DEL RIO maecu
tito'
ha
renovar
el
catalana, que
nitesta que a la Diputad()* Permanent de Cada regada que- el Govern tingui
rnajoria
es donará aquest cas.
(Vegi's informada', a la täqina ql les Corta Constituents s'acordi , , al seo
Intervé el senyor PRIETO. Diu
entendre, Ilegal i antireglamentari
que els ministres que luinnea part que les circumstancies d'haver estar
de la Diputació Perm.te e t com a dipu- membre de la Diputada Permanent
Manifestacions
de les Conatituents i autor dela protats no puguin rotar zis prajectes
que el Govern sotmeti a la delibe- posicia que prohibí el vot als minisdel Conseller de Rovernació hiel
tres l'obliga a pronunciar unes paranracid d'aquesta Diputació.
Aquest unird el considera contiari als les que gairebé no caldrien després
principis que regeixen la constitució de del que ha dit el senyor Besteitm.
la Diputaciä, i, per tant, els diputats Aquestes paraules san per a dir que
ministres han de tenir exactament els l'esperit que informa la seva proposta,
mateixos drets que con' a diputara ce- el que informa aquell acord, bou el
d'evitar un deis més greus perills dels
den al saló de se.ssions.
Demana a ha Diputació Permanent que molts ' que te el funcionarnent de la
abano d'entrar en la discussiO de l'er- Diputad() Permanent, cual dibuixada
dre del dio 'es revoqui aquest acord en les seres actuacions per la Consde Eanterinr Diputacid i que e:3 minis- titueió. No fou el nou afany d'elimitres diputats tinguin la plenitud de nar el vot dels membres del Govern,
y
d'establir el precedent qtre els
llora facultats en la Diputacic Perministres, en les propostes del Gomanent.
y
erra
no poguessin ésser votants per
.
Desurdo ha fet sis de la paraula el
Roosevelt
Alti- .al uu t igdi, en rebre e: 5 pedo- senyor BESTEIRO, el gnal ha dit que, evitar el risc que qualsevol dia, per
distes, el senyor Dencaa s els maniies- eta Cielat, la Dtpuració Permanent de virtual de combinacions politiques, puRoosevelt s'ha concedit, aquese
guin els dos terços dels vocals ésser
ta que la seva secretaria prenia apunts les Constituents adopta •aquest acord,
unes implica vacances. Les ha
taquigrafies de les seves _declaracions, que llavors no tinaué cap impugnado. ministres i tenir copades les iniciati- any,
de
començar
amb una excursió marm
ves rninisterials i les resolucions parno pas per a controlar les informaEl senyor GUERRA DEL R10:
tinta que li perrnetra visitar Haití,
cions d'aquclis, sind per a facilitar la L'impugna:un els sensor; Ilartinez larnentaries, i es aquesta la raó per- Puerto Rico, les Illes Verges de les
qú es vota Eacord.
iniormacid. de remissora Ra.lio Bar- Barrio, Abad Conde i jo.
després de travessar el
El senyor BESTEIRO ii.tervé no- Antilles i,Panamà, les Illes Hawai,
celona.
El senyor BESTEIRO: Perla no preCanal de
vament
fent
altres
aclariments.
Diu
gire,
tal
com
baria
sigui
Es doni eonipte
valgue Eopiniú de la V. S. Com
en el cor del Pacific. Les acabaria
ue (Juan es va realitzar la primera un cap en terra ferma, travessant
uns quanta des, les autoritats que l'acorta creä un estar d'opinió de la qdesignada
de vocals es va observar d'una banda a l'altra l'immens tenia
estaven disposades a acabar ama els Cambra, es considera en el cas de do- qtte els ministres no poguessin ;arenEstala Units. Al seu retorta
incendiaris i sabotejadors. ExPlicä que nar-11e una referencia, o perque
dre part en la Diputació Permanent ton i dels
ahir al inati un agçut de policia veie reflectit en el projeate de moadicacio si arribara a reunir-se. dient aleshores a Washington, hauri recorregut apto.
uns 25,000 quilrumetres,
del
Reglament
del
Congrés,
que
esta
ximadamtnt
tres subjectes, quals portara
que (luan es reunís aquesta el mi, una bonica distancia per a un hornea
una ampolla. Corn que inspiraren sus- pendent de discussió.
Probable seria que hi hatzueasin altres paralitzat de les carnes.
;
de
Reclament,
Segons aquest Projecte
pites a reSineurat agent, aquest els
ministres. i que la condk:.i de dipuel; ministres no poden formar part do tats era titol suficient peroné fogueoMr. Roosevelt ha fixat el seu do.
doniEalto. El que portava
es tragué una' pšštola i intenta dis- la Diputad() Permanent. Per tal d és- sin pertanyer a ella, pel que - a haver micili a bord del creuer "Houston".
adoraciet
parar contra l i agent. Aquest va re- er substituits, es proposa un erocedi-s d'accedir entara q ue no ii semblaaa Coin que sent una veritable
per la mar i els vaixells, és un place
pellir l'anee-46 i va. matar Eincen- ment, que consisteix a nomenar suplent p erfectament justificar.
El senyor AIZPUN din eme a !a per a ell estar a bord d'un navili, endiari. -F.lsi alces dos individus pague- guau C5 fes el nomenament de vocals
la Diputacia, pera sestableix d'una ma- Comissió de Reglaments ht va haver cara que aquest sigui de la marina
ren fugir.
pos
no
110
conformitat en la Incompai i b i litat dels de guerra, on. generalment,
Rsf erint-se a la vaga de Sallent. di- :mera taxativa qiie els tniniatres
troben els relinaments dun
gne que nontinuata igual. Els de la dran tenir en cap cas mis que veta pera ministres corn a membres de la Dipu- de turisme.
tació, però entenent que no passava
F. A. I. —d‘gué— ens donen la ba- mio vot.
no es una qiiestiä de partit, d'ésser una orientada per al futur.
Ha estat escollit •E"Houston • per
talla, i nosaltres . Eacceptem amb to- ni Aquesta
de tendencia d'esquerra ni de dre- Per altra banda creu que r.n hi ha arborar el pavelló presidencial perqu'é
tes lis* seves conseqüencies.
la. Aqui hi ha el senvor Aizptin, que res que els impedeixi formar part de :a es tracta d'un vaixell-almirall, ea a
Ahir mal mati, mentre entraren a tre- també ho recordara. Precisament l'asdir, que al costas de la cabina del
arnb veu i vot.
ballan quarre-cents obren de les mi- sistencia a les deliberacions d'aquesta Diputació
El senyor ALBA maniiesta que ha cornandant, el capita Walter Wooda
nes, hi ion comes im atemptat, a con- Dipulació acusava apuesta forma de delimitar a la Secretara t . enica un son. hi ha les del -seguici de Ealmie
seqtrinca del quual resulta rnort un presencia. La mis nombrosa, a par: informe relatiu al func:onarne ,r: de la rall". Són aquestes darreres que oro.
jove que no tenía res a veure :dala duaa representa z i6 del partir radical, Diputacid Permanent i que not •'oaar- para Mr. Roosevelt. Es componen
la vaga i que no haría entrar a tre- pertanyia a la Ceda, en nombre de se lectura a la part del tema que es d'un saló, un dormitori i un departa.
bailar.
ment de banys. Hi hacia també uq
tres o quatre, almenys. i algun repte- discuteix.
"office" que ha estar transformas eta
Aquesta agressió —digné el senyor sentant del partit liberal demócrata,
Aixi es fa.
Dencas— equival a un repte, el qual el senyor Pedregal, ern sembla, i la
Diu després que not sotmetre's l'as- una veritable cuina per al servei de4
nosaltres acceptem, tal com he dit, minoria monarquica representada pel sumpte a votació, enienent q ue els nue President. Ha semblat que era pee.
encara que sense apellar a la vio- senyor Serrallo Jover. De manera que diguin une si, voten a favor del dret ferible preparar-hi tots els plata des.
tinats a 2tir. Roosevelt, que alai els
iencia, per re s pecte al arree i a Eau- el que podrient anomenar esquerra no deis ministres.
a la sera cabina
hl era representada sintí per mi que
toritat que exercim.
Es procedeix a la rotació i per once podría reluce calents
També digné que la Fábrica d'In- era el president. Amb tot, aquest acord voto contra quatre queda derogar ra- en compres de ter-los pujar de la
dUstries Cotoneres de l'Hospitalet, la es prengué per unanimitat, per la qual ,-ord que negava el vol als m:niore, culata.
En obsequi de l'hoste illustre del
qual en té'inställades d'altres en al- cosa no es tractava d'un acord preci- L'ELIMINACIO DEL SR. HORN
El senyor PRIETO, acabada 1s vo- vaixell, el comandant Woodson hcs
ganes poblacions, amb motiu de la pitat de la Diputació Permanent de
disposat
que es mináis el serve.
tada. protesta en nom de la minoría
crisi, i per manca de treball, hom es les Constituent.3.
El senyor GUERRA DEL RIO: socialista per haver-se eliminar el sa- Han estar embarcades tota mena de
proposava tancar-les.
menges delicades. Sabent que a
Degut a les gestións realitzades per Es clar, el ulla que la Carnbra aprovä nyor Horn, representant de la minarla Mr. Roosevelt li agradara molt la
l'autoritat, shia pagel evitar el tanta- aquest Reglament i declara la incom- nacionalista basca a la Diputada Per- tortuga se n'han fet venir moltes caiment daquelles. El nombre d'obrers patibilitat dels ministres amb el cär- manent.
rec de vocal de la -Diputació PerEl senyor VENTOSA opina d'idèn- tes de conserva.
que hi treballen passa de mil.
L'habitació del President no és pas
El senyor Denzas acaba la sera manent, l'assumpte quedà arranjat, tica forma que el senyor Prieto en latosa. El sala, d'un blau ciar, cotopera ara aquesta Diputada és la que
uest assumpte.
conversa amb els periodistes parlant lis de dictar aquesta norma. Per alza a q El senyor ALBA explica que la prén :tomes una taula de centre, un
del conflicte dels contramestres, refe- el dia que sigui incompatible, el pri- Comissió la formen 22 vocals en llar escriptori, una cadira, un aparell de
rent al qual digné que continua en el mer que succeira es • que no puguin de 21 i que era indispensable
radio i una llibreria de cinc prestasestat i que ahir entraren tots éster elegits, pera els que com jo hern la minoria nacionalista basca. sense ges. Tot el luxe del dormitori cona treballar.
estat designats membres de la Dipu- p eriudici de sotmetre l'assumpte a la aisteix en un veritable Hit en compAl vespre els digné que allana rea- lactó Permanent essent ja ministres, deliberació de la Cambra per a fer e/ tes de la Ilitera habitual dels vaixells. Al cap del Ilit, i , penjat al mur,
litzat un intent de crema d'un trara- és indubtable (me tenim aqui el ma- degut acoplament.
hi ha estar coHocat un petit aparen
via als volts de l' Are del Tríonif, que teix dret que altres diputats. Per això
((OntifIlla a lo higina 5, rol. 7) de ràdio. Darnunt la tauleta ute trd
la força pública havia pogut evitar.
insisteixo en la mera proposta que es
hi te un telefon a la francesa. A tema
Es una Ilastinia --•-afegi—que no
hi ha un aimple linoleurn verrnell: al
es puguin detente els inductors d'asalo hi han estas ;posats tapissos
quests fets, puix que seMpre els que
d'Orient.
són detinguts o ferits són joyel que
El personal de la Casa Blanca i els
estan a sou i que . tenen una prima
oficials de 1 — Houston" si tian aianyat
per cada tramvia gire cremen.
a oierir al President totes les distraeCal acabar amb aquesfs fets i amb
don; possibles. La tripulació preels qui corrompen . el sentit . moral
de saber quina era la marca
oetipat
de la joventut.
de cigarretes preferida de Mr. RooseAcahä referint-se ,als feta• de Savelt per a fer-ne una abundosa provillena on, a desgrat de tot, digné que
sió. La biblioteca d'a bord s lua edite
els obrers de les mines anaven reinsiderat, és clar, insuficient per satistegrant-se al treball.
fer el President lían estar embarcara
Digné que Eassassinat comes al
tres-cents robinia triats amb molta
mati en la persona d'un obrer que
atencij, per la secretaria del president
junt amb d'airee% estava dormint en
p er tald'assegurar-se que nun n'havia
una era, és un daquests ter% amb els
Ilegit cap. Aquesta biblioteca de Me.
quals cal araban; les autoritats posaRoosevelt, combinada segons el glitt
ran tot llar esforç a aquest efecte i
que se li suposa, es molt curicsa,
confien en Easaistencia ciutadana, a
Conté una cinquantena de novelles
fi d'exterminar aquesta banda de depoliciaquea; "Lassassinat de Eagent
linqüents que van contra la societat
de
la policia secreta n., "Tretze a soconstituida. Afea í que bi haría trames
par"... A la !lista hi figuren altres
forres dissalt per tal de vigilar i imvint-i-cine novelles, una Biblia, un
pedir que s'alteri l'ordre.
ifractat prictic dets tapissoa d'Orient.
una Histari adel Texas en cinc robinia, una obra aohre els cuirassats
aeció i diversos voleen de, política I
Les vacancia del President
d'histbria.
de la República
Al pont superior, sota els canana
de rail polades, ha estat reservat
Madrid, 16.—El dimecres comenpel
president un lloc taneat per una
cacé el president •de la República !a
tela, perque pugui prendre el sol gl
.ev a temporada d'estiueig a La Diumenge foren motu' els patriotea que portaren flora a la tomba d'An
ten mort. Al centre de la
reces de les mirades indisetetes.
Granja. L'acompan y aran el secretani gel Guimera, amb motiu de l'aniversari de la
pronunciaren
general senyor Sinichez Guert a 1 el foto, el doctor Murillo, que clogué els parlamente que el
(Corarinxa o la Mino y, .4davant
la
tomba
Rn n v Im illo.
Madrid, 16. — A un quart de set de
la tarda. sota la Presidencia del senyor
Alba, s'lla reunit la Diputada Permanent de les Corts, i sha pracedit a
relecció de vice-president i secretari.
Han estat designats el; senyors Casanueva i Carrascal, respectivarnent.
El senyor ALBA ha fet con,tar a
( aariaaae,s, que el primer absunipte C1,e
sla de tractar és el refereat al problema bullen

La mort d'un
incendiari i la
aga de Sallent
. .

estat enlareats

sinó

L'aniversari de la mort de
Gaimerit,

elituat le, 1; de j1111.121 do I 94 e
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INFORMACIO D'ESPANYA
Els diputats bascos El senyor lluhí Els espanyols resi- El Sr. Mara fa
que es retiraren no està tan greu dents a Cuba es una severa critica
Je' Parlament de com es posma troben en situacie de la politica
lerrouxista
molt critica
Avul arnba a
la Repülica

Les vacances del
Sr. Samper
Abans d'anar a Fuenfria
parla deis assumptes poll'
tics d'actualitat

sobre
l'emissiö d'obligacions del Tresor

La reunió de
la Diputació

Madrid, 16.—La "Gaceta" publica el següent decret de fi-

permanent

El decret

nances:

Madrid. 16. — .1 primeres
"Articulo 1.° — La Dirección
de la tarda d'alair, diumenge, et cap
(l'e de la primera pagina)
del Gavetas es traellade amb la seva General del Tesoro Público emitirá
a la fecha del 18 de julio
familia a Fueniria, iniciant restiueig.
PROBLEMA HULLER
EL
Madrid, 16. — El senyor Mullí Madrid, 16. — L'ambaixador d'EsA les sis de la tarda el senyor Sam- artual obligaciones de la Deuda
a Cuba, senyor Lepcz Ferrer,
Seguidanient s'entra a l'examen del
l a "Hoja del Tesoro al cuatro y medio por
ha estat preguntat aquesta tarda panya
per
edita
un
redactor
de
es troba a Madrid, ha parlas ande Creu que As neceasen anar Oficial del Lunes'', atub el qual ceHan esiat objecte d'un pels periodistes si havia celebra( que
ciento anual, libre de impuestos problema huller, i l'oficial mejor china
els periodistes i els ha donat compte
lebre una conversa sobre alguno te- preeentes y futuros, incluso del lectura de diversos escrits que s'han reoap entrevista o conferencia po- de les visites que efectuà dissabte al
relació al dit problema.
impanent homenatge,
a unes alecciona
mes d'actualitat politica.
litice a Madrid.
operaciones pig- butElamb
ministre d'Estat interi, senyor Rocha,
senyor PRIETO. en noca deis soEl periodista féu notar al cap del Timbre, en Ins
—No n'he celebrada cap, ni i al president del Guisen de MinisMadrid, 16. — Al domicili del Parrit Govern l'expectació que hi havia al, nontlicias en que (11 , 111/ obliga- cianstes, enten que el projecte de dea Tolosa
Republicä Conservador, sha celebrat centres político i periodístics davant ciones constituyan la garantía cret presentat pel Govern sobre l'ase
peraonalment ni telefanicament. tres, senyor Samper.
—La rebucla—lia dit el senyor Ló- l'anunciat asee Politie , ell el si tial be l'arribada a Madrid del conseller de por la cantidad de 250 millones sumpte assenyala un procediment pereSant Sebastiä, 16. — A Tolosa tes- En aquest moment vivir de reco gue lioc rharnenatge als diputats nado- Ihr d'un especialista tisis poeitius per Ferrer—ba estas cordial i i'acolli- pronunciat un discurs el Sen ior elauda. Justicia de la Generalitat, senyor de pesetas, reintegrables al plazo llós per al regim parlamentare mutua
da afectuosa. Tant el senyor Samper
L'estatge era completament ple de pe/taliste; bastos, que en nombre de ca- de radiografia que in'han prae- com
',luid, ja que s'assegurava que el dit de cuatro aftüs, que vencerá el el Govern pot aprofitar la facultat de
el senyor Rocha, en guatitas de
politic cataiä venia per a celebrar una dia 18 de julio de 1 9 38, reser- suspendre les sessions de Corts perque
sesee ea retiraren del Parlament de Mo- tical per una malattia que pa- ministre d'Estas, shan interessat per blic.
El senyor elaura sha limitat en la
&id per solidaritat amb Catalunya.
vista 3. 10/1 el preeidient del Coto
s'aprovi a la Diputació permanent el
tojeo a l'estólnae. D'aquestes rasituació en que es troben cts es- seva dissertacie a glossar el maldices fa entre
sell i buscar una saludó al problema vandese mil 'tesoro la facultad ele
tingut grans
Des de la vigilia comeneä l'afluència diografíes es detitiere afortuna- la
panyols resident a a Cuba. leona es na. ceitat pel Comen Nacional del par a plantejat entre el Poder centra) i la retirarla de la circulación antes que a la Cambra ha
see forastera i es féu intensissima a Peje dament que la meva malaltia no toral, Vaig ¡ensalmar el cap del Gocultats.
dicho
plazo,
preputas
del
gen
conservador,
els
prineipals
de
transcurrir
Generalitat
ami,
motiu
de
la
Llei
die
Fe senyor SAMPER nega que el Goludes hoces d'ahir al mate entrant a te la gravetat que temía. Es trae- vern i el senyor Rocha de la situaciú
san els segiients:
Cenreus. El senyor Samper ccmtestä: vio pago de su valur nominal y vern fugi de la intervenció del Parla'rotosa nombrases caravanes de Naver- ta d'un començament d'úlcera en veritablement critica de nombrosos
"Una regada mes — comenta dient —
—Poden
assegurar
dine
és
sincera
de
los
intereses
devengados
hasment
per utilitzar les facilitats que troba
ra, Guipúscoa, Biscaia i Alava. En trena
ei duode, i espero que arnb el compatriotes per l'aplicada de la ley el partit repte-Ojee conservador es trota la maniíestació del senyor Lluld sitie
elltoda mnibue es traslladaren a Talase tractament i remas que tullan cubana anomenada del so per loo, que en el cas de dirigir-se a feeinió núbbca ve a Madrid per a visitar un metge, ta el dia fijado para la reco- a la Diputacie. La clausura del Parlament ne ha estas per acord del Govern,
talas de nacionalistes, acompanyats per
en la práctica resulta del uso per toa, per tal d'informar-la de la vernae/e amb motiu d'una dolença qu e Pateix. gida.
seembroses banderes i estendards. Pot preserit quedara veneut aviat.
Art. 2. • —Diertas obligaciones sine, per les prepies Corts.
i en la qual es dispoea que totes les situació política i social en que es troba No cal (lir que aquesta entrevista no
es
re_j,poden
dir-nos
quan
quede,
envaida
El problema huller té una tratesTolosa
ben dir-se que
empreses hauran datorgar collocacide el puls, i apartar d'en qualsevol joc de sha celebras i crcc que no ha de te- esteran representadas por dos
enorme. Hi concorre la eirpcls iotasters, que portaren bandee de unirä el Consell de la Generali- en la dita properciO al seu personal responsabilitat ner tot el que suceevx. nle lloc.
titulos designados con cendencia
series
de
xistularis i quadrilles d'espatadantzaris tat?
cubä.
i per tot alle que pugui esderenir.
—sQuina tasca prepareu per a las letras A y B, de 500 y 5.000 cumstäncia especial d'urgencia com asut
.
senyala la Constitució. Explica els
—La reunió lincha, Roe etern
i corularis. Hi abundava notablement
Alcé—ha afegit el senyor Isópez
Ampliem Retuesta regada rämbit de la aquesta eetnianal'
pesetas de valor nominal, res- mas que hi ha hagut sobre aquest proe'element temeni, quasi tot ell jure.
pule quo per defereneia a nii ha Ferrer—, cpte ja constitula un perju- n,estra I leid l i sincera crida, a les ins—En els Consells d'aquesta settnaPer tal dassair a l'hornenatge també estat ajornada la remita que ba- dici notori per als nostres compatrio- titticions republicanes i en les quals ye- na anem a estudiar, entre altres as- pectivamente, los enales llevarán jecte des de desembre. Parla de les inarribaren representacion s de Cataluya i ria de celebrar-se avui.
tee, s'ha agreujat de tal manera, amb driem reune en tos instala rencarnaclió sumptes d'interes general, una dtspo- unidos cupones trimestrales pa- gerències dels diputats vitivinicoles en
Galicia, integrades per personalitats de
sició que afecta els nostres serveis al • a el cobro de intereses en los eassumpte, i assenyala les nombrases es—i,S'estudiarä en aquesta re- motin de l'aplicada de la Ilei, que de la serenitat i de la previsiee
1
catalanistes
menes que es presentaren al projecte.
diversos sectors potajes
espanyols, en quedar-se acose
Segeeie diem' el manifest elle la silva- Protectoras del Merece. Fui i les vencimientos del día 18 de los
unió la relució del reglament per inohts
Anuncia gute no vol entrar en cocollocacie, traveseen una situació cri- ció política i social da l'hora esent nostres colóniee de Fernando Poo i meses de enero, abril, julio y
galleguistes.
12 de
del
hei
*
/
de
la
a
l'aplicarle
accions, però existeix extraordinäria
tica i desitgen tornar a la uoetra pä- difereix poc (le la del teate i encara seria Guinea. Tambi preparem la reorga- octubre de cada alio.
A la nutinada es tocà una diana per
de
concontractes
jinjol
sobre
gravetat en aquest problema, com is la
una banda de xistularis, i a les quals
tria. Els erstes de raplicació de la mis exacta i cabal la compareció an ti nitzacie deis serveis d'aviació, en
Esto a titules se negociaren que provocarla un conflic-te. per resoldre
Ilci esmentada deixat sentir la del 1923. perquè aleshores, com are compliment d'un dels articles addireegiesia. de Sant Francesc, tingue reu?
d'enpor
suscripción
publica,
tendran
— Precisa ment trat-tarem
principalment ea les empreses de ier- el poder públic es trobava a titans sen- cionals del preseupost aprovat, que
el qual caldria convocar id:me les Corts
Lec una missa de comunió en sufragi
llest ir la relacia d'aquest regla- rucarrils i tranivies, oil treballaven un se voluntat, sense autoritat prdepia. To- estableix la necessitat de concentrar la consideracitan d e efectos pú- o arbitrar els crèdits extraordinaris
dels nacionalistes traspassats.
COblicos,
disfrutarán
del
privilegio
SOrti
la
gran
nombre
d'espanyois.
d'acord a l'article 114 de la Constitu3o
.
ment.
Als reiteras de les 9
ses les rebellies tenien assegurada dan - aquests serveis.
—eHeu inforrnat d'aquest problema tus t la impunitat i el triomi. La iniusAixí mateix dictarem disposicions de ser admitidas como efectivo, cie per atendre possibles pertorbacions
El t ésser preguntat si no es
r:itiva d'Aberri-Etxea, local dels
tolosarres, i es dirigí a resgle- desistiria d'aplicar la Bel. ha als senyors Samper i Rocha?
ticia social mantenia lespanra en veri- per organitzar el Consell de rEcono- sin estar sujetos a la eventua- greus d'ordre públic.
—Si, és clan Alzó ha estat una de table regim de testes. La sella ligar- mia Nacional. Jo hauria desitjat que lidad del prorrateo por el imporAfegeix que el Govern fati front a
rarroquial de Santa Merla, on Mi- zontestat el senyor L'oh( que la
en les darreres sessions del Parlament te del capital nominal e intere- les necessitats en els termes que li dicti
gué lloc la solemne benedicció de lee resposta podien deduir-la tic les nieves primero preocupacions. quía política Ofegava Ira inictatives
ó.
lemderes d'Emaleurne-Abe rtza:e Batea l 'ofici que el Govern baria adre- Cona us he indicas, tant el cap del tots els qui patrieticament intenta ,..en ele- shagues aprovat un projecte de Ilei ses vencidos en cualquier ope- la seca obligaci
Govern com el senyor Rocha s'unte- var Espanya a un Ida de vida més neta que en aquest sentit slauria presenEl senyor MAURA enten que aquest
t Organització Femenina Nacionalistas i dat a la Generalitat.
ración de conversión o consoli- assumpte
ressaren
vivament
per
la
situació
dels
tat.
D'aquesta
manera
resmentat
orplantejat en la forma que
,
dels mendigoizales de Tolosa.
Fi na I rnent ha manifestat el espanyols a aquella illa, i puc dir-vos i noble atnb l'agravant q ue avui més que ganisme podria treballar durant l'es- dación que pueda realizarse en ho ha fet el Govern és una transg-resAl propi centre, a les deu . Migue
Justicia de la Gene- que el Govern espanyol estudiarà la aleshores. té Espanya un pressupost ge- tiu en el complirnent de la sena co- la fecha o untes de su venci- sió de la Constitució.
lloc una solemne missa mejor, en la Canseller de
neral de Fiestee compendi anib el seu vot
rnlitat que el fet d'haver adreeat tornada d'aquelte eepanyols, animas de tots els ordres i prodigalitats imagi- mesa. Com que aixte no ha estat pos- miento, y serán pignorables en
El senyor SAMPER diu que no, i
qual es cantä la del compositor toloel Govern l'ofiet a la Generalitat dels millors propesits, dintre de les :tablee. Aval znés que aled:ores, el regint sible, pensem nomenar un cornite in- el Banco de España al noventa que constitucionalment planteja el proeenc Ignasi de Mokoroa.
necessitat apremiants que també en de favoritisme itsstitueix la patent de cors terí, integrat per uns set vocals, que por ciento de su valor interés blema a la Diputació permanent.
desfavorable
considerava
el
na
als
diputats
L'homenatge i adhesió
aquest ordre del treball hi ha dintre per al saquete de heran i odbbe ; asen s'ocupará molt especialment tIc tot el no superior al cuatro y medio
S'entaula una discussió sobre aquest
ascos se celebrä a dos quanta d'una. per a una intelligencia.
tema, i hi intervenen els senyors Marra— Aquesta nit ha marxat cap la Península.
més que aleshores está en entredit i la relacionat amb la qüestió d'aranzels.
al teatre Creta. Hi assisliren els diluces por cielito.
send
--a
Arriben
a
molts
espanyols
els
La
labor
d'aquest
comité
co, Prieto, efaura i altees.
gent riuxiueja sobre la netedat moral de
entats nacionalistes, dirigents del par- a Barcelona el Conseller de la efectes de la dita llei?
Art. 3.*—Se declaran exceptuaEl senyor MACRA diu que si el Gotots els qui transiteriantent tenen a Ilur proiitosa per al país. Concretament.
slt nacionalista base, el diputat senyor Generalitat senyor Lluhi. En aco—Caleulo que solament a L'Havana cárrec la direcció dels destins púleles.
aquesta comissió prestan ä collaboracie dos de las formalidades de su- vern persisteix en el seu propòsit de
de
la
ió
han
rniadar-lo. els periodistes
Traba], en nom i representac
han estas desplaçats del seu treball
i
ajeut
en
materia
de
pressupost,
foral
arreglo
o
concurso,
con
basta
portar endaeant la discussió i aprovaDe les gratis finalitats de la gepeblica
sieneralitat de Catalunya 1 de la tni- insistit sobre el rnatiu del seu 1.500 di 2.000 espanyols, se n se P er l a
en instaurar-se, cap no sha complert. mació per a la reforma aranzeläria i número primero del articulo 55 ció dets assumptes que quedaren peor.oria de l'Esquerra catalana al Par- via tge. ¡ el senyor Llutii ha re-diqueastnombrgi
hosqueig i lela de reorganització de de la Ley de primero de julio dents, es retirara de la Diputació peri
aquelles
el
compliment
de
les
quals
Sarnent de Madrid; el senyor Roca i petit pie era de earetcter particu- l'aplicada de la Ilei continua. Situaciú,
l'Economia Nacioval.
maneta.
teavael, en representació de la Unió lar ¡ que havia obeit emirament ruin he indicat, critica, puix que a va iniciar estan arte tan desvirttresles,
Aquest descans que jo em prene de 1911, la confección de títulos,
El senyor MARTINEZ BARRIO
Derancrätica de 'Catalunya; el tensor al seu desig de consultar un es- l'espanyol tense collocació—moits que apenes en queda altea cosa que un ca- al Guadarrama—ha continuant dient impresos y toda clase de gastos
tite
y las mostea la seva conformitat arnb la tesi
easterlao, en representada de Galt- pecialista de reeteemae.
dele quals fa molt ternes què resi.1mb esser greu el que precedeix, /10 el Senyor Samper—no és prepiament que originen la emisión
scnyors Prieto i afaura, i anuncia
deis
1 altres personalitats.
deixen a la capital—cal unir la seca tl5 muSs encara restat crindiscipena so- un estiueig. Petiso seguir treballant negociaciones, los cuales se safamilia. Per altea batuda, nombrosos cial en que viu Espanya, estat que ve a amb tota intensitat i cada dia al niel' tisfarán con cargo a la Sección igualment la seca retirada, Entén que el
Ofen i l'homenatge el president de
procedirnent que es vol establir es
espanyola dels que travessen aquesta essen l'expotient exacte
Gipuzko-Buru-Batzarra, doctor Herde la perillosa despatx de la Presidencia. Unicament tercera de Obligaciones Genera- funest, perquè el die de demà
stivació, sellen dret a una pensió de la eituaciú per que travessem.
eandorena.
Per la dreta a la nit vindré a descamisar, pene per les del Estado, parte segunda. altre Govern podrim ter el mateix que
Caixa
de
jubilacions
caballa",
i
es
,
e
a
la
Ineva
labor
el
A la una se celebrä el banquet
a reintegrar -ne
s diver- s'intenta fer ara.
veuen en la impossibilitat de ier-la 1 per resquerra, obertament, a la lium niati següent. I els dissabtes %rinche: Deuda del Tesoro, gast o
per la Junta municipal de Tudes dia, s'urganitzen les iorces oficials
Cree que el Govern hauria de deefectiva, amb l'excusa que no han amb aparells bales; e'arina, es perse- aquí i no tornaré a Madrid fins di- sos, capítulo tercero, articulo 9,
sa als diputats nacionalistes, autontellar la simple ausoritzacie, en lloc
complert els requisits que estableix
limas, a no esser que les circurastan- del presupuesto vigente.
s:tats del partit i delegats forasters.
gueto,
topen
i
ea
maten,
passant
les
Ilei sobre el total d'hores de treball
eles no ho aconsellin.
A les tres de la tarda, al Frontet
Art. d.*—Queda autorizado el de portar projectes redactats.
El senyor Samper; No poden terealitzat per aconseguir la pensió. victimes calgudes en la aluna als (gua—Que ens diuen de politice, senyor ministro de Hacienda para dictar
Beetibar, se celebre el miting; quedaches
d'hunor
per
a
exemple
de,s
les normes que traçà
Aixe no pot éster atribuit als nostres
sen sense poder entrar al local mis
las disposiciones que requiera el nir-se en compte
per a espero dels odis i de l'espero president ?
16. — Als salons
Madrid,
compatriotes,
puix
que
no
és
culpa
—Que hi ha pau, la qual cosa cal &- cumplimiento del presente de- la Diputacie permanent anterior, puix
to.000 persones. Parlaren els se- "La L'inca'', va repreadre les se- sera el veure's acomiadats dels seus ile vemanea.
que fa un monient ala vist com l'acnyors Carles de Linazasoro, Josep
Aiegeix en un altre paragraf el ma- sajar.
creto."
sessions ahir al mati el Con- linos.
tual ha revocat un actual d'aquella
—No hi ha núvols a l'oritzó?
:entiese de Aguirre, Teleeforo Mon- ves
niiest:
"L'eeperit
de
pugna,
de
Iluita,
—e
Ha
pres
l'Arnbaixada
d'Espanya
totes
tan important cona el relatiu ais mi—Jo no en veig. Amb els núvols de
:on, Trabal, Roca Cavan i Martinez gres Nacional de Joves de
de rano:trua ¡ tuis dude que velera avui
a
Cuba
alguna
iniciativa
sobre
quesnistres. De manera que ara pot tarnLópez, per Catalunya. i el delegas del lee ideologies. contra la guerra ta incidencia?
en dos bándole els espanyals, orles de la política marre el que amb els altres,
be fer el rnateix. Amb tot, cal reel feixisnie.Fou aprovat un ma- —He presentat en nom del Govern dIreccie, de gula d'ideal cornil, que se- els atmosièrics, que es formen quan
Partit galleguista senyor Alvarez Gaara
Na
oobstnt,
jo
fins
soldre l'afer en un pla de cordialitat,
rnenys
es
pensen.
nifest
dels
joves
socialistes,
els
llego.
espanyel les eporttmes reciarnacions al lament es pot trabar eta un estas moGame.ro,
com ha dit el senyor Martinez BarTots els discursos foren accentua- quals adrecen una crida genera- Govern cuba, .i han estat acollides pel dem, fort, just i presper, que a tots puv dir, igual que Gutiérrez
baremerre
ra
sha
que el frare del seu
rio. El Govern na té inconvenient
eament nacionalistes i hom ovacionä litzada per tal de continuar la senyor Mendieta, o sigui pel president uneixi i dirigeixi, i, si tal,
a deixar en suspens tot quant es
Iluita mitjaneant la unificacied de la República cubana, amb el mejor l'ubediencia a la Ilei, uto pos concluir a calat la caputxa.
e:, oradors.
—Es
parla,
perl',
d'una
possible
crisi
refereixi a les normes per al regint
Els senyors Traba; i Roca digueren de les javenluts treballadores.
desig, ja que és evident la justicia de aura cosa que a una dictadura de la parcial, potser per proveir la cartera
huner i que la Diputació acordi simiorea que acomegurixi prevaler, la de
m'e Catalunya apreciava en el seu
Aprova també el Congres un la demanda.
d'Estat, en cas que l'estada a Relee del
plement atorgar-li l'autorització que
eust valor la geeta dels diputats bas- m'ore' de les Jovenluts de les miimpressió tarta' de la situada la dreta o la de l'esquerra, pene qual- senyor Pito Romero es perlIongare.
sevulla que ella sigui, auimada del proValencia, I G. — De Sueca co- estere vinculada cml aquest crèdit excoi, que ara refrendava el poble na- rionalitals opreses preconitzant política de Cuba?
—Efeetivament—ha contestas cl cap muniquen un suecas que apareie traordinari.
pesa
decidit
d'exterminar
radvereari.
A
cionalista. i deelararen que Catalunra la solidaritat del proletariat es—La situació de Cuba és summament
del Govern—; el que °corre és que el
El Sr. CASARES QUIROGA inno -oblidarà mai mes la no b le solida- panyol.
interessant. Passa la illa, despees dels aixe ha vingut a parar la Repúhlica li- senyor Rocha, que en reiterados ocasesas vollat, de circumstancies estraberal i democrática, tan juiosa i neta,
sisteix en els arguments exposats pels
ritat basca, que no s'hauria de trencar
aprovat uiu altre atlas de Dictadura, per les cornmocions instaurada el te d'abril. La rectificado nansa expressat el seu desig amo el re- nyes.
lamba
Fou
senyors Prieto i Man e a i diu que ea
mal.
inherents a tota resol icid politice, i es radical del seu rumb ës apremizast, ur- Ilevi de l'obligació d'atendre la cartera
Dintecres s'advertí la desasta- el moment que comencin de tractar(I P les Delegacions d'indúsEs tancá la ¡ornada amb una festa aaord
completi tota veu precisada a afrontar al mateix tempe gentissima, si ha de salvar les darreres dEetat per dedicar-se intensament als rició de lee-alcalde del dit poble se aquests assurnptes, es retiranä, per
per
tal
que
es
tries
er atletisme i folklore baecos a l'Estateas els problemes danke social, que
del seu departan/cm de Mari- Juan Llopis. Ele familiar; do- no atcadre al fet amh la seva preei de Berazuld, en la qual iatervin- l'atenció de les organitzaciona un aquests momias preocupen la mejor possibibtats de convivencia entre eis ce- assumptes
na. Es possible que hagi de pensar en
compte a lee autoritats_ sencia com a representant de leapanyols.
als porte, ferrocarrile, fabriques part dels paises.
suenen filés de 800 atletes.
Dia darrcra die el partit republicä atenere els desigs del senyor Rocha, pere perü totes les recerques que es guerra republicana.
d'atines i altres indústries
Pene jo espero mult del patriotisme
ara no hi ha res acordes en defi- van fer resultaren infructuoses,
El Sr. VENTOSA diu que cal que
(pues, per tal de fer mes eficaç deis cubans i canijo que es trubarä uuna conservador ha vitigut predient el que per
nitiva sobre aquest assumpte.
la Huila contra la guerra.
a les set de la larda, es l'exercici de la facu'tat s'acomodi a
fermula de concòrdia a una solució Po ja está passant, pero tot ha estat esteque
testada
del
senyor
Pita
—Creieu
-litceanbuGovrtcabe, til. Feto encara una suprema i definas- Remero a Roiga es rromelgara molt va rebre un avis dient que en el la realitat (me rs planteja. Es
T'amig a es retan( ahí!' al Concruda a la consciencia nacional, i interme che CIlllera. tul riu *Mear, cita un erecta per a dietintes coses.
gres el Nacional Fereeni contra inspirada en els sentiments de !libertas va
temes?
algunes de les gneis permeten esperar
democràcia que a tots animen. Cal re- vitern a la reilexie per amor a la Rela guerra i el feixisme.
—No crec que sigui durantt tust restiu, havia esta t trobat el cada n er la prexima reunió de les Corts el dia
els
que
amnb
nosaltres
tots
pública,
de
conèixer—afegeix
el
senyor
López
FerMadrid, 1e. -- Pec clespres de
A la tarda, conjuntament, se
acre
cal
sumar
que
el
miaistre
d'Esd'un
honse.
primer d'octubre.
dos guatas de sis de la tarda han celebra la eessid de clausura rer—que l'actual gavera del scnyor Men- col-laboraren i sofriren per instaurar-la. tat liagi de romandre a Roma encara
Les autoritats es traslladaren
Des del 19 de novembre venus diem
Respecte als alunes afere, cenit el del
conieneat a arribar al Congrés d'ambdós Congressos. Es feu un dieta ha mantingut sempre mb bones
l lel i agost.
troballa, i cona/tro- cometa del ente, aquest argument ad¡loe
de
la
públiCainent el mateix, i ho repetim ja durant els naceos de ju
al
relacions
amb
la
representacide
d'Espa(As diputat e que formen part de resum dele discursos i s'aprouna regada mes: Si el (deseche nascut
de
¡'extraclava
que
es
varen
ha
acollit
en
tot
moment
arnb
el
mis foro. Pel que fa a rauquireix
i
nYa
J a Diputad() permanent de les varen les conclusions següents:
umuuhlsr desig , dilate del possible i deis d'aquest Parlament no pot aconseguir
alcalde, el eadäver del qual apa- sili a l'Ajuntatuent de Sevilla, afirma
e.ort s.
Intensificar en tutes les . pro- naturals inconvenients, t t'ei les seves de- més eficàcia i autoritat que la que disreixia Iligat per la cintura amh que un diputas sevillà Ii ha dit que no
QUIN NOVICI!
El primer que ha atribat ha vineies d'Espanya la Iluita con- mandes formen part mlsl Govern cubà sortadament ha mostrat amb el que ha
une u' urdo de l ' eXtrels1 1.111 la nual responia a les necessitat s i exigencies
estat el cap de l'Esquerra, senyor tra el feixisme ¡ la guerra. i no- persones que semen una gran simpatia succeit en aquella data, si els qui no
penjava una peutra 'non croe ea. d'aquella ciutat, i p er a i e s- c a l la sed
tingueren
el
valor
i
rencert
d'acudir
a
santaló, el qual ha passat ini- menar Comites a tallers, fabri- t,er lespanya, entre els lactual sccretari
-metrladicmenal'iforme s
De primer antuvi es va creure
Madrid, 16. — Gabriel Ramírez
d'Estat, aellyür Cosme de la Terriente, les untes amb la bandera republicana
mediatanient al deepute de mi- ,pies J Universitats.
, sacerdot, ha presentid que es tractava d'un suieidi, pe- per la Comissió de pressupostos, tot
desplegada,
no
poden
aspirar
a
guvernar
o
Romer
que
vicia
a
Madrid
fa
un
quintil
ternps
eaMptiMalres, jIta celebrat una Ilarga
Realitzar una intensa
que teb reconegui el cadàver pela fe- fornmlant un nou projecte que res, :onferencia anib el bell e o e S,aiti- nya a favor del Relee comunista (tuteen rexercici del seu arrec diplo- la República dintre aquestes Certs i ;el Jutjat, una demanda dient
trair els seus electora, i sense provocar fa une guante dies es va presen- res tases, sanlvertiren al ecu coa ponguis millor a les necessitats urgents.
alemany Thaelmann, coincidint mätie, i el mateix coronel .Mendieta,
¡cr oriund d'una distingida familia de Bis- la, repulsa justatnent irada de tots els lar al convela establert al cartel. senyals (Me obligaren el Jutjat
l'er liben diu que, pertocant l'asEn sortir, el senyor Santaló aquesta arnb l'aniversari de l'abons republicans: Si les torees republi- de López de Hoyos, 5, un Mili- a tritslladar-se a un hort proper,
cata.
ha parlat arab els periodistes cabament de la guerra mundial.
socialistes tun de romandre ti. vidu amb la prelensió de fer els propietat de l'ex-alcalde, e a la sumpte del conreo del cose, estarle
—Aixi que acabi la nieva Ilicenzia, canes ila
disposat a votar-lo si se li dones un
sobre el problema caleta, i ha
Preparar una acció conjunta que aprontaré per descansar 1 gessideser deis a seva significació dintre el re- exercicis previa per a ingressar ('ASa que hi ha al mig del
les mis geloees guarcarecter limitat, perqué es pugui noeontra la projectada campanya prop del Govern Mi el que SigUi bene gim, i han d'ésser
en la canitinita t. Va observar una hola, es comprovä que ¡ti havia rar l'arbitri dele cine centime a pardadores
de
la
legalitat
que
elles
crearen;
—Ahir cm trobuva en un pu- de propaganda que te anunciada
per als interessos dels espanyols-fices si a ningú no beneficia robstinació en vida exemplar i seguí toles les el mas gran desordre. Els /nobles tir de la dita en que s'aproves aquest
idet dele voltante de Barcelona, Acció Popular.
residents a Cuba; interessos que no he l'error que condueix Espanya al caos
erdres de la disciplina. Aquest estaven regirats i s'advertielt s e - i no la del primer de juliol.
quan sean dona compte d'Un teoblidat ni un motnent el Govern capal'anergeia, sno és obligas posar fi .t individu ha desaparecen despras nyals d'una possible 1 itit 1 a. Tat
El Sr. BESTEIRO explica que
nyol i la garantia i importäncia dels la causa del mal, elevant davant el país daipoderar-se de 2.0 O O pesseles
legrama que slavia rebut per
nixie fa suposar que l'ex-alealde aquest projecte nasqué essent ell prequals estan representats per nies de 300 sobirä la consulta remite sigui dl qui
a mi. Inimediatameet em vaig
en plata i diver- nse sita sueeiditt, sitió que fou ',ideas de la U. Cu. 'r. i el eenyor Lerbitllets,
250
en
posar en marea cap a Madrid , un INCENDI D'UNA CISTERNA mil espanyols que resideixen a la 111.a i digui la darrera paraula.
sos objetes de l'ortle,
vfolitna d'un ietlostori, 1 que en rota president del Consell; perd crea
iue collaboren amb lemes activitats en
he arribat aquest mati.
A eentinua cie afetd eix que guata la
eferir resistencia fou mort. pels que de rautoritzacia continguda en
DE
LA
CAMPSA
el comerç i en la indestria anth el Set, República estä en ¡seria de niort o,
assistire
a
la
reunió
de
la
No
la Diputada sols ha de fer- sen úe
trehall al descabdellament econamic de el que és pitjor, en perill d'heme.11adres.
Diputació pennienelit. Ile vingut
amh les majen garanties. Combat Is
Cuba.
que denaria un ample marge als ex.
diat
descrèdit,
la
unió
estreta
dels
reA
les
once
perque haig de fer algunes preSantander, II. -n•nnnnn•nnn
test del senyor Samper sobre que les
publicans constitueix el mes elemen- tremistes perque fos el seu el que
guntes (n'Iteres, i aquesta
Corts ioren clausurades per Hu r propi
de la nit, quan sortia itt tren de
tal i a la vegade el mes sagrat del. prevalgués. Per a nosaltres sois en
acaree
sine que ho ¡oren per desig
nit mareara en l'exprés cap carrega diel Nord, a causa d'una
un releen de convivencia, die miau ELS SENSE FEINA PREPAADHESIÓ
AL
SENYOR
delires.
del Goveria
guspira despresa de la maquina,
a Barcelona.
la unie respecte i d'estricte compliment de la
Honradatnent
mantindrein
Sobre el problema ratalä jo no iba incendiat una eisterna de la
Creo tambe que aquests assumptes
MARTINEZ BARRIO
mentre subsisteixi el Pe ril l P er a la Ilei, pot ter-te obra enea,: i digna REN UNA MANIFESTACIO
que el Govern n'enteja no san de la
dec parlar quan hi ha a Madrid Campee, que (*enterita 16.000
República i merare l'activitat política d'ésser escomesa. Repreeentan f s le g f16.
—
L'ex-diputat
Madrid,
a
un representant tan caracterit- tres de Kasolina.
comuna discorri per camisas de legali- thns ele rautentic sentit conservador
Madrid, 11 — Els obrers sense eompetincia de la Diputació i esta
Ràpidament hi ha afluid per- Corle de lee Gonstituents senyder tat i de respecte a les institucions. No dintre del regim, ens traben/ avui tan fednu han convocat eis seus com- conforme selb esposada sezat del Parlarnent calalä com el
Bernardo
Giner
de
los
Ríos,
que
del
orar
de
vol,lriton veure'n' obligats, en delco- Iluny deis qui a la noura dreta, a ed l'ye per tal de 1111111ifeSlar-se el gallo la qual no ha d'autoritzar-se ni
senyor Llitht. La me y a impreesló sonal, el qual, després
perlenyer a la minoria al Serarnb la pre,éncia a la Diputació, repersonal es que. segurament, ele el combai, ha aillat PI vagó-cis95 de la República. a sobrepassar ni Mol de contrarevolució, cc/meneen
ha adversa( un pum aquesta linia diviseria, per- la guerra civil, eum d'aqiielle que. a dilemas ment, a les den del cord sobre la Proposta del Coreen.
n Ios Governs, el de la Repúblien terna. /fi han acudit lambe elm sal de la República,
Presidenoia
mull,
davatit
la
del
Aqui la laus, per a tractar d'aquests
ml senye o . elarlfnee Barrio
no n tra comerte, pretintlran demä
I el de Calalunytt trabnran una tinnibers, i despeas ele grane es- earla dleidhesie incondicional, que el fritit d'una victeria assolidla prevaler per mitjà de la violencia del Consell_ per st c 'envencer els afees, que es convoquin de nou les
per la violencia no portarla certarnent
fúrrnula que resolgui satisfaelö- toreos han pogul sufocar el foc,
la
urgencia
a
regovernants
cle
Corts, puix que la Diputació permay a labor a la del aparellat el preclonlini de la nostra material, o amb l'atropen o repudiant
riament aquest plet. que no ha- sense que ocorregués cap des- sumant la me
soldre la seva situació,.
,noae la lc rejusar de ttactar-ne.,
radical
demócrata.
unstet matede, binó les institucions.
partit
doctrina
i
del
personal.
gràcia
de
produje-se
mai.
aaa bagut

Barcelona

Els congres os contra el teixisme i la

guerra

Mort misteriosa de
l'ex-alcalde de

Sueca

El Sr. Santaló
a Madrid

1. L4
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TRANGER

Com viatja Roosevelt
a bord del baixell almirall
Houston
je de la primera pagina)
,a la popa del creuer, com a la
„aalria deis vaixells de guerra ame•:ans, es donen representacions cine11t ogr6fique5. La tria dels films,
;•esta regada, ha estat feta antb
ole de compte perquè, si el presiat ho desteja. cada dia pugui preiar una sessió de cinema sense
t hagi de repetir cap film. Han esembarcades quaranta-una cintes
gran extensió, t renta-cinc de cura els organitzaders s'han assegua; que, exceptuant-ne cinc o sisi. cap
, :es altres figuri en la llista de les
-”-rentee pellícules que Sir. Roasea:t fa ha vise a la Casa B:anca•
d'aquestes pellicules han estat
'f7: 2.5 per les companyies de films
aae !es qua tenea nedites. El nresir
:Ira, no cal dir-ho, no estara barreamb la multitud dele quaranta
i els sis-rente hornee de la trialció de 1' Houston'. Darrera el
li ha estat reservada una
ana de preferencia, i per assegu-.ase que no li escapará cap paraula
film, se li ha installat un altaren

•

LA pUBLIGITAT

Corn que al president Ii a grala ntell
la natació, a bord tot esta a punt
per armar-li, si ho desitja. una mena
de piscina rudimentaria feta de Iones.
Mr. Roosevelt viatja en companyia
deis seus dos fills petits, Eranklin
Johan. un criat i dos assistents de
la Casa Blanca. El seu azon,ranya!nene ocupa nuatre cahines en el inate'x p one que ell hi té l'hanitatiä.
Els nombrosos atemptats au , en
altres ternos han p osat en perill la
vida deis Caes d'Estat americans. eaicreixen una estreta vizilhac:a de la
nolicia secreta sobre el oresident en
tots els seus desnlacamente. Sfr. Roosevelt, no obstant, no ha volgut que
la presencia dele detectius ii fos
/nonti constant d'incomodtat. E:5 polides i tres renresentants d'agencies
informatives segueixen al oresident.
p ub en un altre vaixell. un destructor
Qu e va de comboi anal, E" finuston".
La vigilancia. altrament. és constant:
als neriocEstes i als noticies els s n-',n
facilitades p er T. S. F. info-macions
reculars sobre la salut del n.'esident.
les seres ocuoacions, eta.. i (Plan
Slr. Roosevelt s'embarca p er a pescar.
els seas guardians tarnhé tiren una
embarcació a l'aigua i. tot tert
tue ells també Destinen. segueixen
a resident a res p ectuosa distancia.
Heu-vos ach com viatja. aClUeiS eSt:11 de mil nou-cents trenta- g uatre. e'
2 resident dels Estats Units. al qual
no s'havia vist mai absentar-se per
tan: de temas del sea Dais: ni visitar
ea funcions de tal. tants de paltos
tic e.

La Conferència
Naval
Les eonverses preliminar no seran represes fino a l'octubre
Desprs del canvi d'ira/vea/toa:2 entre
Franca i Anglaierra, i dcopres de can.:iser-se la decisió d el govern de Tuquio, a Londres sisa cregut aportú dajumar tina a l'octubre les convelses preEminars de la Canterheia naval. Evidclittnent, es té la sensaeid qu e, de prosseguir-les en aqueo, moment, tot podrut
més.
isser compro
Franca, :Inglaterra i els Eslats Calla
poden arribar facillnent a una Mesa,
fina la divcrgéncia sobre la parllat f ra u ea-italiana pot isser superada. Pera
l'obstacle que ve de regulo és insuperable. En realitat, el gol-cric japonés rol
desempalleaar-se de tot comprt4nis i
obrar anal iota 'liberta' d'acció en el
programa de eonstruccions navals. Esteta ai.rí, eta Estala Units i Anglaterra
matéis- IZO poden comprombre's a una
lttsltació d'artnaments navals, la que
agite-sis dos països lene!, interi•s a manfruir l'equilibri de les torees nrarítinws
del Paific.
Pera fs dificil que d'aquí a I octubre
es Produ cixi res de 11011 que pugui in:Jai,. ?aguja a caerme d'actitud.

PEIX A LA MARINERA

EI

moviment s'estén a altres punta de
Califòrnia i a Oakland

San Francisco, 16. - La vaga general, la primera d'aquest genere que
es registra als Estats Units, decretada
per ranomenat Comité Estrategia dele
Sindicats Obrers, està produint
estat d'agitaciti dele Inés perillosos.
El moriment sembla limitat de moment a San Francisco, Oakland i Alameda, ami., un total d'obrers raguistes superior a retut mil.
Les autoritats han pres gratis mesures i han augmentat especialment
el contingcnt de iorea pública: també
tracten d'assegurar el provciment de
la població, amenaçada pcls vaguistes.
Segons la versió oficial, el movinene obrer ile l'Oest té un dar significat revolucionari " i es per això que
les mesures preses per Eautoritat poden qualificar-se d'execpcionals.
El governador de Califòrnia, senyor Slarriman, ha declarat que si la
població pacifica, especialment dones
i aros, quedes amenaeada a ronceMiencia de la raga, no dubtaria a ter
una crida a les tropes per tal de resoldre la situació.
Segons les Ultimes noticies, l'aeur
és importara a San Francisco i Oakland, i sembla que els dircctors
obrers tracten d'estendre el moviment
a dateres Estals.

priven la distribució de deu inilions
dblars en productes alimentosos que es
troben emmagatzemats als dipòs its del
port.
El governador ha ordenat a la policia. que ha esta? armada amh ametralladores, que protegeixi les caravanes de
carnions encarregats de proveir la població.
El Comité de vaga, en el seu desig d'evitar la proclamactO de la Ilei marcial,
ha assegurat a la poblad() que no sofrita
els efcctes de la vraa. Estan garantits els serrcis de Telefons, gas i &cctricitat.
Forces cap a San Francisco
S'han triplicat les primas
d'assegurança
San rancisco, 16. - En els tres idtims dies i com a conseqii'mcia dc la
situació actual, s'han triplicat els tipus
de les primes d'assegurances per als riscOs de vaga, disturbis o guerra civil. El
nombre de peticions d'asscguranfia que
es formulen Es enorme, i iins ara no
haría tingut precedent.
Los Angeles, 16. - Ha sortit en tren
anal) direcció a San Francisco el 16o
Regiment de la Guardia Nacional.

que han an hilat dos
regiments enemics

ínundacions
japoneses

ye Don acusat

d'homicidi per
imprudencia

Al Brasil s'ha pro
mulgat la nova
Constitucib

Alrosed..k,Cercatitu

ja té encesa la cuino

Se li atribueix caràcter
revolucionad

E s bolivi g ns diuen

[es víctimes de les

Ir I Aly

Plats típ ! cs catalans

comunitat d'acopada entre cornuntstes cubans ció de comunistes
i socialistes
I exercit
-francesos

Com es fan diputats
al III Reich
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La vasta deneral de San Francisco

Washington, 16. - El secretari d'Estat. senyor Hall, ha declarat qua la suspensia de les discussions preliminars navals de Londres fins a la tardor, no
significa de cap manera una ruptura de
les converses.
El senyor Norman Davis, que torna
als Estats Units. estará' disposat a torDemà es declararà la vaga
nar a Londres aixi que els delegats japoneses estiguin disposats per prender
a Portland
aart en les dites converses preliminars. Els taxis ) els tramabas
Nora York. /6. - El Comité de
Toquio, 16. - En alguns cercles d'avaga de Partland ha anunciat la sera
que.sta capital es Cre,1 saber que el Inicien la vaga
intenció de declarar l'atur el dintecre,
La
Censen Supreen de Marina ha adoptar
San Francisco. 16.- Anticipant en
una resolució preconitzant la necessitat 36 liares la declaració de vaga, els vinent.
El dit Comité ha advertit als rodc procedir, sense tardanea, a l'execu- conductors de taxs i nombrosos trammunistCs que no intentin aprofitarció del programa naval de substitucio viaris han abandonat el treball.
se
de la vaga per a donar lloc a diede les unitat s que hagin d'ésser retiraEls raguistes han detingut gran turbis.
de; del serrei.
nombre de camisas camercials i !l'han
"Si s'arriba a la vaga general. serä
bolcat i incendiat una dotzena.
una vaga, i no una revolució'', ha
;;Havana. 16.- S'ha registra t
El contera es calcula Tic perd dir el Comité.
:a topada entre uns 400 corno75.000 dòlars setmanals a corseauenA Scattle prossegueix la cirrega i
fles i (orces de l'exercit, a MeTRACTAT COMERCIAL
c:a d'haver abandonat la pol nacid els descarrega dele vaixells per obrers
Paris, 16. - En la sessió ce.¡ Luna (Oriente;..
mernbres
d'una
Associació
americana,
no
sindicats. No obstant, la Seccid
lebrada ahir pel Consell Nacional
ENTRE L'ARGENTINA
nue es trobaven en aquesta capital local de l'American Legion espera
un creu que aquest serà el
del partit socialista trances, el
celebrant
un
Congrés.
s
d'una
serie
d'episodi
resposta d'un telegrama que ha diri--er
I ALEMANYA
senyor Zyromsky manifestä que
git al President. sen Oc Rooser4
que es registraran a la
Els distribuidors de gacreia que es podia arribar a un
sollicitant que doni per interromput
71 sucrera.
la segona i
entre
Buenos Aires, 16. - Dintre solina, tancats
acord
proper
el sea creuer actual, i tarni per a
L'Havana, 15.- S'anuncia la
pronun
s'espera que arribi a
temps
la
tercera
Internacional,
por
tractar de re!-oldre personalment
-astit uci ó a Campo Colombo ciant-se a favor de l'acció co- aquesta capital una comissiö coSan Francisco , 16.- La r: . la dc la tual conflicte.
acta exèrcit de 30.000 ho.
Doblacid
esta
virtualment
para.jeza.la
amb els comunistes, però mercial alemanya, que ve a l'Arr_ae• que estaría sota les ordres muna
no circula pels carrers cap trataria.
sempre que es faci amb les de- gentina per tal d'estudiar, junt
irs oficials.
Nornbrosos magatzems. restaurants
amb representants del Govern i cafés han tancat les seves portes,
Si-gons sernbla, la nova força podes garanties.
El Consell aprovà una moció argentí, la possibilitat d'establir davant el temor que ouguin cametre's
El conflicte del Chaco
•:'esentarä. un Cos d'exercit
presentada pel senyor Paul Fou- un nou traelat de comerç entre actes de pillatge.
i que serä collocat
366
que arolndás pisos.
contra
-3.471
vols.
re,
per
Gran; de va g uistes van d'una balda
el control directe del cap de
a Ealtra, en automeMils. adiertiat a:s
n'oblingué una allra presentada
• Maj a r Central.
.111111>
lloc;
de venda de g asolina, esneo: a lpel senyor Frossard.
ment al barri de Livernore. que seran
La inoció del senyor Faure és
DINAR A L'AMBAIXADA tancats a la forca, si no tanguea rocompletament favorable a la uniluntar:ament en el termini que sele
tat cracció m'ab els comunistes, ESPANYOLA A LONDRES Indica.
mentre que la morid Frossarrl,
Les autoritats local; maniicsten que
per be que és favorable a aquesLa Paz, 16. - Ctt comunicat
Londres, 16. - L'arnbaixador les torees navals i militars, que diaaota arrió, formulava nombroses d'Espanya a Londres i la senyo- sen d'importants stocks de provennents, facilitar al ministeri de la Guerajudaran,
Si
cal,
al
preven-a:U
de
la
reserves.
ra diu que els regiments enentics
ra de Pérez de Ayala han donat
B e rlín, 16. - El ministre de
En la votad() no l'oren compMariscal López i Piniantuta, han
un lipat a l'ambaixada, al qual població.
del Reich, doctor Erich.
Se sap que des de diversos punts
caudiverses
per
tals
77
vols
han assistit nombroses persona- estan en carni caa a aquesta capital lar- estat präcticament aniquilats,
;atila? de cap de la fracció
ses•
Wats britaniques, l'ambaixador ces dartilleria i infanteria q ue vine', havent sofert 3.500 baixes, i qu e
Jaentäria
del Brasil i la sera esposa Fall per ajudar les autoritats en els esforees l'ofensiva enemiga, començada
designat dotze nous diptipersonal de l'ambaixada.
- per tal de cobrir els llore
que realitzen amb l'objecte de fer front el dia 5 de l'actual, quedà paralitzada a partir del dia 13.
a la situacid.
!ffin quedat N acants. a conA pesar de la vigilancia que s'exerLa Paz, 16. - El r.iinisteri
- .. , ncia dele esdeveniments del
EL MAL TEMPS
ceix. s'han registrat alguns actes
Itelacions Exleriors ha enviat :11s
juny.
violencia. Un grup cornpost per aseo seus representants diplortiadir a
MAL TEMPS A TRENTO
persones aproximadament ha assaltat el següent cablegrama:
Roma, i - Informacions que pana
magatzem d'articles alimentaris i
"Sún completaninnt inexact es
Roma, 16. - S'han registrat se n'amportat comestibles per valor de
bliquen els diaris donen compte que a
les noticies d'origen enemic soviolentes tempestats a la regb5 dos mil dòlars.
conseqüència del mal temps regnant
de les freqüents pluges, s'han ragistrat de Trefilo 1 especialment a DoloSis comunistes han estat detinguts per bre la caiguda da Ballivan. Les
danys de cons:deracie i victimes perso- miles.
p ostres Iropes resisteixen victodirigir imults en pah:ic a l'alcalde.
nal; a distintes regions d'Italia.
En aquest darrer Ihr, han
tiosament l'ofensiva paraguaiaBoldnia l'aigua ha destruit multes ca- caigo( algunes nevades als rime Els vaguistes velen crear
na, que en el curs d'aquesta setses, l'enderrocament de les quals ha cau- de les muntanyes mes elevades.
mana no ha progressat cap secuna policia sindical
d'unes
25
persones.
A
la
renarrt
la
Londres, 16. - Telegrafien de To- sal
tor. Una noticia procedent de. la
gid de Milá nombroses cases han queSan
Francisco.
16.
El
Contite
ho a l'Agencia Reuter que, segons
zona d'operacions que acaben' (le
dat
inundades.
directiu
dels
vaguistes
va
estar
ahir
ae.e 3 oficials, el nombre total de sic a la nit reunit, per a adoptar mesu- retire confirma la resistencia
Charolles, 14. - Atan ha descarregat
rotes de les recents inundarioins a
en aquesta regid una torta tempesta L'INDIA NO HA VENUT res amb vistes a la declaració de vaga victoriosa (lel nostre exercit, que
7rovincie5 de Ishikaya i Toyama.
castiga duran-J(9n l'adversari,
general.
•• 1- 121 morts i 152 desapareguts. - que ha causar danys de consideració, esARGENT ALS EE. UU.
Se sap que te el propäsit de racio- produeix nombroses baixes, que
perialment a Chaufailles.
nar
el
consurn
i
distribució
de
queviuAl dit Ajuntament, que té 4. 000 ha•
queden abandonarles al catana de
res i de gasolina, i que a més es va
b i tants, han seden grans desperfectes
Rombai, 16. - Als cercles re- a crear una especie de policia sindi- batalla, ronfonent-se els rnorts
els sostres de totes les cases, i el vent lacionals amb
el mercal d'argent cal especial, que estar-a encarregada arnb els ferits j agonitzants."
la enderrocat tnolts arbres, alguns dele de Bombai declaren
no saber res de cooperar amb la policia regular
auals han quedat en terra a mes de ao
1a
en relació amb els rumore que en el manteniment de l'ordre i imrnetres del seu emplacament.
pedir que es produeixin actes de v ioLA CAUSA CONTRA EL
Les comunicacions estan gairebé in- han circulat segons els guate el lencia o sabotatge.
terrompudes. Hom creu que la qnantitat Govern de l'India havia venut a
El
governador
de
l'Estat
de
CaliXOFER DE LA CATASdeis danys sera superior a diverses dot- Nova York cent milions d'unces färnia ha decidit augmentar en dos
d'argenl.
nenes de milions de francs.
mil els mernbres de la guardia naTROFE DE LEPESTHEY
cional.
. nnn•nnn••n•
Daaglas (Illa de Man). 16. - El
El Comité directiu dels vaguistes
,zt redar automobiiista Kaye Don,
Tolosa, 1 . El xofer F11111ha autoritzat als amos de dinou resPARAT
HA
JA
a un: d'hornicidi per imprudencia i AL JAPO
taurants perque obrin les portes dele cese Ocaña, que conduta l'autoHOSTES DE MUSSOLINI
'ate ha estat condemnat a quatre meDE
PLOURE
seus establiments.
car quan es produí el trägic aepre56, ha estat posat en lliEl provelment de la pocident de Lepesthey, que eausla
' utat provisional per haver estat acViena,
16.
_
La
senyora
de
blac16
la n tort de 13 turistes espanyol e,
',Ptat el recurs de cassació que ha
i que haaia estat posa!, reeentDoll
fuss
ha
marxat
s7tsentat.
atole
els
seus
Toquio, 1' - Ja ha acabat
San Francisco, 16. - A l'ohjecte de
fills
cap
it
Riccione,
titi
passatt
ploure a lote els llocs afectats
resoldre la qiiestiä dels proveirnents, nieta en Ilibertat provisional, seuna temporada a la villa que Ealealde d'aquesta capital està estu- rit jutjat a itfont de Marean el
per les inundacions.
STARHEMBERG,
El balanç total de les vIctimes posseeix el cap del Govern italiä, diant la formació d'un gran dipòsit dia 13 d'octubre.
A VENECIA
Varebvia, 14. - Explotara la
central de queviures, per tal de proés de 150 persones ofegades i senyor Mussolini.
reir tots els habitants, sense distinció popularitat de quii gaudeixen els
desaparegudes.
Vie na, 1,- El vice-canceller, Prinn•n•n,........n••n•-•111110.1.1n1•••••••nnn•••nn•
aviadors Benjamí i Josep Adade cap mena.
tea Starhemberg sortfrá aquesta tarLes aigües han destruit con,La circulació per les carreteres de mowiez, que suara han realitzat
'j a ea avió cap a Venecia.
estan gairebé completarnent inu
l'Estat
de
Califòrnia
is
poc
segura, la travessia de l'Atläntic nord en
E l sea viatge té carácter Durament pletament 470 cases 1 . 15.000 més
zart: cular. Derb no obstant, el .Pr iu
a conseqüència de la presencia en avió, dos individus, fingint-se
sg`m gairebé del tut inundad.Js, i
aquelles de gens de vaguistes, que esser els dilate aviadors, han
a orefitara la seca estada a Italia.-'
s'en'ft a entrevistar-se arnh el senyor es tern que moltes d'elles
detenen tots els vehicles i originen aconseguil estafar a diversos
derroquin.
constants
incidents.
1Tessolini.
&juntamente importante quantiEl 11 Ces d'exercit, acontonat a la
tale de diners.
regid de San Francisco, interrindrá
La policía ha obert una invesRío Janeiro, 16. - Ha estat en el cas que les forces de policia no
detenir els
prou per a mantenir l'ordre. - tigació a l'objeate le
Contra els mals d'estómac, fetge, intestins, promulgada la nova Constitució. siguin
esmentals individus.
Fauna.
L'Assernblea Constituent
estrenyiment
aprovat una resolució per virlitt
Els vaguiates no voldrlen
de la qual el President, senyor
. UNA BOMBA AL TIROL
Vargas, conlinuarb en el arree que es proclamas la Ilel
de cap del (lorern, després de Ist marcial
Viena, 1, - Comuniquen d'Ira:brial:
promulgaciA de la nova ConstiSatt Francisco, 16. - Els comerciants que a conseqüencia d'haver-hi esclatat
turba i fins que s'efectuin les a la menuda slan vist obligats a rucio- una liontba, ha resultat destruida en part
lar els seas clients, car els vaguistes l'església de Momeen (Tirol).
eleccions presidencials.
••

Sfr. Roosevelt estima la p esca Duce
,abarcaclons p oden ésser tirades a la
-.Z.7 y er g ue ougui hincar -se al ten esa: aredilecte. Mr. Roosevelt es poro vestit vell, un barret de tela
ira i no s'hi mira rae g ens a pasT-5e moltes hores a la banda del
-eier, nersegnint preses de
a trenta Mares.
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Un discurs
discurs de Protesta alemanya
davant el govern
Barthou sobre
deis E. U.
Washington, - L'encarregat
el Locarno
d'Afers d'Alemanya ha estat al D edepartament d'Estat, on ha
manar expiicacions oficials respecte
oriental
a un discurs pronunciat pel general
anat a

Es probable que el mes
que ve Alemanya reingressi
a la S. de les N.
Eis orasió de la inauguració d'un
monument als morts, que ha tingut lloc
a Sajona, Barthou, en' presbicia de diversos diplontatics, entre ella els ambaixadors d'Espausa i Polònia, ha fet
un discurs dedicat en gran parl a la situació infoltaCi011at. Com cOMprensildc, ulla ocupat sobretot del Locarno
oriental.
Bart/tou ha volgrit remarcar el cardeter ent ineniMent pacifista del pacte, que
resodria rápidament la qiiestió del desarmainent.
Ara ja is segur que Franca i Rtissia estan d'acord perfecte, que Aergl,
torra ho ara amb bons ulls, i Italia Ha
hi fa cap oposició. Perl serignoica cucara les decisions d'Alentanya , de Po13nia. Aquesta darrera, malgrat algas
dubte sobre la seva política internacional i alguna reserva prudencial de Beck,
no fosara obstacles al pía franco-anglo-rus . Resta la incógnita alcmanya. A
Berlín haurien de t'aura que aquesla
és la millar °cosió do sortir dei
en que es ficaren el passat octubre. La
noticia, de Londres, que Alentara:ve. reingressa a la 5. de les N. es una demostendió que Co vol acabar amb els equívocs.
El pacte ideal por Barthou eciicedei.r
a Alcmanya aquella igualtat lícita que
invocara. El silenci de les esteres oftdula ha d'jsser int e rpretat - a part
raons tic politiea interior inconegudcsCOM a motivat per la necessitat d'estudiar les proposicions arribades a la
IVilhelm-strasse, i donar una resposta
que sigui d'adhesió i alhora IZO CS COI/.
rOdig;li mama amb la política seguida
fins. ara.

Johnson, cap de la N. R. A., que criticä severament les execucions sense
previ judici efectuadas per ordre de/
Govern hitleriä.

L'ACORD COMERCIAL
ENTRE ANGLATERRA
I ESTONIA
Londres, 1‘ .. - Ha estat publicat el text de l'acord comercial que s'ha celebrat entre Anglaterra 1 Estbnia, en el qua' es
preveu el manteniment a favor
d*Estbnia del tracte de nació
mes afavorida, especialrnent per
als seus productes agrícoles,
com a contrapartida, s'estableixen noves facilitats per a les imporlacions britàniques.
Estbnia redueix els seus drets
de Duanes sobre certs productes
britanics, especiabnent i
carbó, i es compromet a adquirir
al Regne Cnit el 85 per 100, amb
un mínimum de 35.000 tones
mariques de les importacions
estonianes de carbó.
Els productes agrícoles estonians importats a la Gran Bretanya seran tractats sobre la
base dels acords recentment
acabats amb els pulsos escandinaus.
Aquest acord, que entrarä en
vigor als deu dies d'haver-se
efectuat el canvi de ratificacions,
serä valedor fins al 31 de desembre de 1036, podent ésser denuncia després arnb un avía
previ de sis meses. per qualsevol de les dues parts.
.nn

REVISTA MILITAR
Baiona, 16. - Ahir tingué Boa al
Slonument dels Mores, sota la mesidencia del v Barthou, la cetimdnia
de descobri r les plagues dedicades als
allistats voluntaris portugueses i poloneses que moraren per França.
Hi assistiren els representants de
Portugal i Polänia, i l'ambaixador
d'Espanya, senyor Cárdenas.
Primerantent el president de EAssociació de mutiliats ha exaltat els sacrificis pottats a cap pels voluntariosos
portuguesos i poloneses, i despres l'ambaixador de Polünia i el comandara
Portella, agregat militar portugués, han
pronunciat breus paraules allusives
lacte que se celebrara. Seguidament ha
fet ús de la paraula el senyor Paithou.
Bayona, 16. - A l'Ajuntament ha
estat ofert un banquet a honor del senyor Barthou, deis arnbaixadors de
Polònia i Espanya i del representant
de Portugal.
Acahat el banquet, el senyor Parthou ha pronurciat un important disertes, en el qual ha exposat la politica
estrangera del Govern, especialment
en el que es rciereix al Pacte oriental d'assistencia nifitua, recordant que
la política francesa de Pactes regionals consisteix essencialment a unir
els paises que estan igualment interessats en la política de patt, per oposició al sostenia de blottes de ag encies, que s'oposen els uns als atetes.
Ha afegit que a conseqüència de la
realització dels Pactes regionale, po(frien comenzar les negociacions sobre el desarrnament, però no cont a
condició d'aquests Pactes.
Seguidament el senyor Cárdenas ha
fet ns de la paraula, i ha dit, entre
altrcs coses
Conec la pregona simpatia que professa Espanya al senyor Barthou, i
cotice aixi rnateix l'amistat que existeix entre els pobles francés i espanyol. Vull saludar en la persona del
ministre de Negocie Estrangers el
gran bearnes, el gran datada, el fi
diploinatic i el gran !tome el'Estat.
L'ambaixador d'Espanya ha donat
després les grades a l'ambaixador de
Polemia per l'amable allusi3 que baria
fet a Espanya, i Ita acalat aixecant
I sera copa pel President (le la República francesa, per la prosperitat de
França i per l'amistat eterna entre
Franiia i Espanya.
Londres, 16. - Noticies de hon origen arenen saber q ue és molt Probable
(tue altans d'acabar l'actual mes d'agost,
Alemanya sollicitarä el reingrés a la
Societat de les Nacions. Es diu tate•
be que la Wilhemstrasse intenta donar
aques t pus rem tal d'assegurar -se
avantatle en el cas q ue Rüssia efeetui
el !ten ingrés al citat organisme internacional i estar ett millar situacia, en el
fas que es du gni a terme el pla d'un
Locarno oriental.
',emires, 16. - Anitesta tanta ha arrihat el sensor Hugh Wilsom ministre
deis Fstats Units a Berna, i observador
permanent a la Societat de les Nacions.
Ida celebra? una conferencia amb el
setwor Norman Davis.
L'ohjecte del sett viatge és posar-se al
corrent dels recents canvis (rimaressiena sobre la qüestia naval, i taub) sobre els resultats de la visita del sem:or
Tlartlinta aixi roen de l'estat actual de
la qüestió dels armaments.

Lisboa, t. - E l ministre de la
Guerra ha passat revista a les trepes que
fan maniobres pels voltants d'aquesta capital.
Després servit un dinar fred, al
m ial han assistit uns 500 oficials, presidit pel ministre. Entre els comensals figurara el comandant Tapias, ag regat Mi
de l'Ambaixada d'Espanya.
-litar
A l'hora dels brindis, el ministre de
la Guerra, després de saludar e sPecial
-n,ctl'agremispnyo,hafet
algunes declarado:1s.
Espanya - ha dt - és un país mes
ric que nosaltres; perä estic convençut
que Portugal eltä en cami de refer les
seres finances i modernitzarà el seu
exercit. Portugal es felicita d'asee reí
d'un país amic i ben equipat.
Despees ha fet ressaltar que en l'exposicid de mohos del Pressupost, el President del Consell. senyor Salazar, declarava que els presstrpostos de Guerra
Marina lusitans no serienaugmentats.

EL BALANÇ COMEKRCIAL
ANCLES
Londres. t •,. - Les importacions
en juny han pujat a 61.172638 lliure s esterlines, xifra que representa un
augment de 7.39 5e0e Ibures esterlines en comparaciti amb el mateix
mes de Eany anterior.
Les exportacions durant el mes de
juny, a 32.120.075 !limes esterlinee,
amh cn augment de 3.654323 sobre
el mateix mes de Eany passat.

Darrera hora
DE BARCELONA
TRES DESCONEGUTS SENBUEN DOS SACS D'ARMES QUE
HI HAVIA AMAGADES FN UN
PALAU DE L'EXPOSICIO
El vigilant de guardia a la parta
d'aecés a l'Exposició de Monjil/a pel
carrer de Mèxic, darrera el Palau del
Vestir, es reie sorprés anit passada
amb la presencia de tres subjecte que
Pistola en mi l'obligaren a que els
deixés el pa; hilare, car havjen de recollir uns sacs que tenien amagats en
un real:, de l'esmentat Palau. Das-ato
de les exgencies Pos: tranquillitaadores dels desconeguts, l'estnentat vrgilant els llagué de iranquejar el pas
tl'acord amb les manifestacions tetes
p ele subjectes en citiestiG aquests sertiren als pocs moments portan dos
sacs que harten recollit de per allí
dintre. En passar per la porta amb els
dos sacs de referencia, els susdits individas mostraren al vigilant el conMigue dels sacs que resulta ésser d'armes curtes. Després d'amenaçar el vieilaitt eue ni p retengués descultrjr-loa
nernué s'hi iu g ara la vida, els deseollegues carregaren els sacs en un automäbil que els esp erara allí prop i
a tota mama desanaregueren d'aquell
indret en direcció desconeguda,

Dimarls, 17 de juliol de

LA PUBLICITAT

-

un

BARCELONA AL1 DIA
selmanals. Per tal de significar
la seva protesta es negaren a
Servei Meteoro)ógie
cobrar la setmanada el dissabte
de Catalunya
pameal, Car no instan disposats a
gost. en aquellos finques en les seguir cobrant amb mig jornal
de descompte, com venia succeint
SITUACIO
RRRRR ATI III OSFERICA
vals sha fet ja la collita.
D'EUROPA A LES 7 MORES DEL DIA
Ordre donant instruccions per fein setrnanes.
14 DE JULIOL DE 1934
a l'aplicada) del decret del GoAssemblea del Sindical Fabril
vern de la República de 30 de
Domina riglm arnb al
El
diumenge
passal
I
Täxt11.
-mitre de mixlma pra11l6 • Prenjuny darrer sobre inlervenció
da, donant lloo • bon temo. general
se celebra una sissemblea ordia la PenIngiula Ibérica, a Fringa I a
el cornere del blat 1 de la famirla del Sindical Fabril 1 Texla al•dl
la, on al sal amb mira.
ruta.
A hm Illa• 'Manigua. I a l'Eurotil (U. G. T.). Després d'apropa central el sol etth soban I ics
var-se l'informe de la Junta ¡
registren alguna. plum degut a
dual deprimido!» situadas l'una al
l'eslat de cumples, fou elegidas la
COMISSARIA GENERAL
nord-esst d'Irland• I l'altra a la mar
segnent Junta Direetiva: PreeiAdel ti CC.
D'ORDRE PUBLIC
dent, Rabel Tobella; vice-presi* Ahir al mati, en san taller dent, Manuel Tortosa; secreta'
SITAS DEL TII II PI
Pere Guaseadas; vice-secretari.
d'arnpliació de fotografies del Rafel Martínez; tresoree, Josep
CATALUAI YA. A LES Y UIT
carrer de Tallers, es presentaren
Ribes; (. 0m/d'Idos% Enric Sainé:
El lampe 5. bo, t domina cal sera
uns quants individus que ja tela vocals: Jaurne Chiva, Jaume BelRRRRR t• • t•• comarques de taresIMUI, oil al ha alguna nsbulositat.
uns quanta dies que venien ante- eran ¡ Gil Bargalló.
Els vente eón husos., del nord, I
naeant i coaccionan( els obrers
Is• ternparaturft eón miaus, a:capdemanant-los diners. Foren dete • la regló pirenancs, on
Els cambrers. — El Sindical
perlmentat
un Amigar domen..
litigias tres individus.
do la Indústria Hotelera i CafeLos infnline• d'avul, • SIGMA han
sahst de 9 I 5 gratia, rimpectlrarnent,
* Per la policía foren detin- tera de Barcelona convoco tots
al Poet da la 50nalgua i • DUMA
guts ¡ després posats a disposi- els seus assoeiats a l'asseinnlen
cid del Jutjat Dornenec Nebot i general ortlinäria que tindra !loe
(1.811 estereselone del lampe 8
eiarealOna. • les g el. san a la CapCas tilla i Joan Melus Cubero, aquesta tarda, a les quatre de
Calera le la primera pg.•014.1
els quals es dedicaven a cotitzar primera convocatUria,
per als tramviaires acomiadats. horai després de segona.
Els l'oren ocupades 138 pesseles,
producte de les recaptacions
* Ahir al vespre turnio el
Cesmissari general d'Ordre
senyor Coll, el qua! es va
fer CitiTPC novament de la Code Llusanés. dernanant el desuoisa.
CAUSES VISTES AHIR ment
misearia General.
d'una finca, per falta de pagaturne
SIC va veure una causa contra JoL'arrendatari va dipositar jimport
AJUNTAMENT
sep Viscoso. acusat de deeobediencIa. dimre dels vuit dies de la reclamad...,
_—
El fiscal va retirar la q ualificació Del emparant-se en la Llei de Contractes
AdvertIment als taxlates. — delicte de desobediencia i en canvi el de Conreu.
va
concep tuar com un manzanitat i
El Ser vei d'inspecció i Contra'
La dila Llei eslava encara al Tride Circulació s'adreça a tots els e: va pasear al Jutjat municipal.
bunal de Garanties ventile falle.> soindustrials taxisles per a recorbre la seva validesa i el jutge, tenint
en camote que en oublicar-se la llei
dar-los que la Camissia mixta
VARIA
de: 12 (l'abril no es feia cal) menció
del Servei públic d'aulo-taxis, en
dels desnonarnents i si tan sols de les
la darrera reunió celebrada el 26
Pece Caselles va denunciar abir que
del passat mes de juny, va pren- d'un garatge del carrer de Calährin, revisions i la I hei ampliatória del 4 de
maig diu també que s'ajustarà a Valdre record d'obrir un registre on ell el tenia dipositat, havia desapa- ce que no es silenciosa en la Ilea
en el qual tots els propielaris regut el cotxe núm. 16186, que era de jurisdicció civil. lua failat ea el
d'auto-taxis hauran d'inscriure de la seca oropietat.
sentit que la consignació es va prellurs dependents, j amb aquest
sentar despees del terrnini deis cinc
Ha
estat
posat
en
Ilibertat
tri
*
presentar-se
a
les
objecte podran
dies i p er tant dóna Ilcc al desacataOficines d'aquest Servei tole els dels indiviclus que van ésser detinguts ment.
a Terrassa amb motiu de la troballa
dies , de cinc a set, de la tarda. d'un dimisit de dinamita. Scgons
* El senyor Eduard Layret, gerTamb 4 podran presentar-se, per sembla no hi té res a veme.
anis de Eranceac Layret, assassinat
l'any nazo, el sumari del qua! , eedn
tal d'inscriure's al referit regis* Ahir al mati es va possessionar recordara, ha quedat obert novament
tre, els propia: dependents taxistes. Alai maleta es recorda que ele la p residencia de l'Audiencia el ma- Per a la präetica de diligenci:s, va
cistrat
senyor Manuel López Avilés. estar al baja; número sis, cit.:e éS
secan sancionals Dais els taxisjencarregat de la tramitació, per a
tes que efectuin serveis telera* Davant el jutjat de primera ins- ratificar-se en l'escrit que en el seu
Mes contravenint la Reglamenta- t jan:ia Amero dos es va vence ira cas dia va nreeentar i ea el qual es recid del 29 de julio! del 1931 i q ue entra de ale en la Llei de Con- laten els fet3 i es nomenen les cercol'acord de nfunieipalitzaria dels reus que tant es discuteix.
nes inductoree al erial. Dintre pocs
serveis telefònics, amb una mulSegons hem p ogut saber. es va pre- dies comentara l'activitat en el enta de 500 pessetes la primera sentar al dit jutjat una reclarnació mari i hi Isaueä les diligencies lar
vegada, j els serio retirada la 'li- formulada per un p rop ietari de Prat calen.
cencia municipal de circulació
d'auto-taxis a la primera reincidencia.

Pels Centres Oficials

i•iNERALITAT

Presidència. — L'honorable
President de la Generalitat de
Catalunya va rebre ahir, entre
altres, les visites següents: el
a enyor Abel Velitle; el diputat
senyor Mangraner; el diputat senyor Tauler, el president del
Parlament de Catalunya, senyor
'loan Casanoves. j el senyor Sima
Piera.
El prealdent.—El senyor Camlianys paasä el ditunenge a Lioret en companyia del a seus laAhir al migdia tornà a
Barcelona, ¡ al seu despatx
Ungiré un petit canvi d'impressions amb els consellers senyors Martí Esteve i Comorera i
amb el president del Parlament.
aenyor Casanoves.
D'aquestes entrevistes no se'n
facilita cap nota a la premsa,
eom é$ coatum.
Consellerla d'Economla. — La
venda del pa. — Eetablerta la
nova modalitat en la venda del
pa. sansiateix i es fa present al
püblic consumidor que els preus
de venda d'aquest article a Barcelona capital i a la seva circurn5cripci6 san els següentes
Pa especial, 0'75 ptes. la barra
peça d'un quilo.
Pa de familia: 1'40 pies. la
peça de dos quilos.
Quedaría desvirtuat l'interés
que té la Conselleria d'Econornia
Agricultura perquè es compleixi el que té disposat si el
públic amb la seva acció ciutadana no cooperes al fi proposat
denunciant als Negociats de Proveiments dels Ajuntaments respectina, o be directanient a la
Secció d'Agricultura de Barcelona (Palau de Governació, baixos)
lotes les irregularitats que trobi
en la qualital, preu j pes del pa.
El Ilutlleti Oficial de la Generalitat. — En el seu número
Wahir publica, entre altres, les
aegüents disposicions:
Decret aprovant i donant publicitat a les bases dels concursos per a la provisió de les plaCes que integren la plantilla de
Ja Comissaria General d'Ordre
Públic de Catalunya. d'acord amb
Ja llei del dia 10 de Factual.
Ordre prohibint la cava de tota
Mena al territori de Catalunya,
fins al dia primer de setembre de
cada v Ilevat la de la perdiu,
que s'autoritza des del 15 da-

Tribunals

L'Aetivitat Política

Butlletí Pedaüóüie
Cioguè la festa la Banda, interpretant "Els Segadora", rtimne dc
Riego" i "La Marsellesa", que igualLA FESTA ANUAL DEL REPAR- ment. com al principi de lacte, foren
TIMENT DE PREMIS ALS
eacoltats a peu dret i aplaudits ami,
ALUMNES
entusiasme.
Amb la mateixa solemnitat i brillantor de tots els anys, se ceiehrä
ELS MESTRES
el diumenge al mate al Teatre Novetats, la distribució de Premie als
aIumnes que concomen a les Esco'es
El Magisteri Particular. —Presidits
Franceses que sosté la Societat GeAlbert Ermeneol, actuant de seneral Francesa de Beneficencia de per
cretari
ei senyor Gomis, el diumenge
Barcelona.
r5
reuní
el Magisteri particular conVa presidir la festa, que fou amenitzada per la Banda de la Bananova, vocat per U. C. P. C. El censor Erol
fea
als assistents
g
men
el cònsol gerent del consolat general
francés. M. Monjou, al q ual a corne a de les gestiona q ue porten a cap els
-nyavelprsidc uta homes C P. C.. i tot seguit pasal Parament de Catalunya. semen- earen z discutir rarticulat dels EstaFontbernat, en representació del Pre- tuto de la collegiació de la elasse.
sident de la Generalitat, i del conse- Després d'un llarg debat, s'antara
Iler de Cultura, senyor Ventura Gas- reeniprendre la discussió el ptcmer
dissabte, dia 21, al mateix local, per
sol; el consellea i vice-president
l'Assemblea Municipal, seeyor Carbo- a aprovardo definitivamtnt, car liste
nen, en re p resentació de l'alcalde; mesa de con/alimentar-lo tot seguit.
l'inspector de primera ensenyança de
Federada de Mestres Nacional', de
Perpinya. M. Fernere; el director de
les Escoles, M. Touron; M. Bou, une - Catalunya — Avui, dia /7. comeneära
la
vuitena Assemblea de la Federad.",
ardent de l'Associació d'Alinea Alumnes; M. Gornand, president del Comité de Mestres Nacionals de Cataltnya,
d'Escoles; St. Calmels, vice-presidem la dual tindrà 'loe a la ciutat de
del mateix Comité; St. Weherman, Tremp. ej acord amb l'ordre del (ha
vice-president de la Societat Francesa que sesruelx: A dos quarts de deis del
de Beneficencia; M. Bres, Presiden/ vespre: Sessió inaugural i conferencia
de la societat "Amical Française", i sobre la comarca de Trullo.
el doctor SOler i Pla , president de%
Aquesta Assemblea durara Ese s el
voluntaria catalana Que Prengueren dia 20. En els dies successius arirem
part en la Gran Guerra.
donant el p rograma de les corresPoSituats en Ilota preferents hi havia recata sessions.
el professorat de les Escoles.
Comenta lacte amb l'execució de
"La Marsellesa" i I-Himne de R:eENSENYAMENTS
go". a carrec de la Banda, que tots
ESPECIALS
eis p resenta escoltaren a neu dret.
A seguit el senyor Cònsol protenneiä un notable dißeurs elossant la tascr.
Escota d'Assistència Social per a 1s
educadora que realitzen les Escoles
Franceses de la nostra ciutat. En el Dona. — Segueix oberta la matiemia
per
a Its carreres d'Auxil i ar Social
mateix sentit parlaren. despees, els
senyors Eontbernat. Carbonen i M. Sanitäria. Auxiliar Social d'Indítitries.
Ferrer* (inspector de Perpinvät Tots Visitadora Social i Laborotecnica. Les
foren Ilargament aplaudits per la ron- persones q ue desitgin inscriure's a alcure ncia, nombrosissima, que assistl g unes d'aquestes carreres, poden reasser per la Secretaria de l'Esrolo
a la festa.
Acabats els parlamenta, la Banda (Cotts Catalanes, 669, pral., tots elt
interpreta la "Fantasea". de Suppé; dimarts i dijous, d'onze a tina.
i es procedi des p rés al Iliurament deis effsertmafflegffleenetifen~earb
oremis extraordinaria i di p lomes de
certificat d'estudia als alumnes que
acabaren aquest any Ilur ensenya tea
primaria.
Despeas hom fin Iliterament de premia (Ilibres instructius i corones de
ELS OBRERS
Unter) a les nenes. continuant el repartimtnt de premis als simia després
El Ilndleat Profeaslenal de la
d'un intermedi en el qua l canti el cor
de les Eseoles. sota la el:receló del INetallúrgla, de Badalona. celebro
nrofessor Mr. Gorgunyä. cantaid
una reunió genern1 el dia 12. al
molta justen "Hymne fraternel", de Cinema lactada, en la q ual all
l'esmentat professor: "Adeu gent:Is prendre record de protestar de
°retretes". de Mendelssohn;"afarinetl'incompliment per part dele pate n, e Dieron, "Le rol d'Ivetot"
lia:m e Lie la jornada de 44 horas
(faixdar)

LES ESCOLES FRANCESES

i Jutjats

La ternera conferencia tingué lloc
el dilaceres de la seunana rascada.
traclant - se d e la Reforma Agräria, de
la" Llei dt Contractes de Cesareis i de
la posició del Partit Sindicalista davan del problema del canip. ti parlaren els elernents del l'artit Sindicalista, Angel Pestaña, Josep Maria
Bertran de Quintana i J oseP Serrale•
Per al dimecres vinent. a dos quarts
Malita a Prat de Llobregat
de deu de la vetlla, hi ha anunciada
El proper dijous, dia 19, a les deu la continuaciO d'aquestes conferendel resiste, se celebrara un miting cie, comentarles.
d'Acció Catalana ai Prat de Llobregat ti prendran part J. Ribes, J. Int
len, Manuel Andreu, Eduard Raga.
sol i el conseller municipal ück
Hurtado.

sició de les persones que justifiquin que els pertanyen: Un por'amonedes de butxaca contenint
uns números de la rifa i metallic; una cartera amb documenta
a nom de Malles Junyent; una
cartera amb documents ma nom de
Lltifs Bertran ¡ Remira; un encenedor; una i'renela amb cadena;
una cadeneta i tina mednIleta
amb inicials; una carpeta amb
eiedules hipotecàries de Cuba;
una cartera ansah documents a
nom d'Antoni Soler; una altra
eartera amb documents a nona
d'Antoni Mas; Una maneta per a
caixa registradora; un portamanedes de senyora; una cartera
amb documents a norn de Per,
Baile.

La Mar i l'Aire
REHAFOR DE MONTJUIC
Observaclons meteorolbglques:
aul ixent veta al S. E. Ilusa, cm ele seneicoberl; al tedgclia S. S. 0.
fresc, cel arsab cirrus i horitzons
buirosos, i a sol ponent S. O. amb
la mateina foro, mar marejada
del S. D. i el cercle queda anal)
eirrus.
Bardmetre, 757. — Terinúmemet re, 21.

La Delegació d'Hisenda lea
aSSellyalal per a avui els pagamentes següents: Antoni Patines.
3.58465 pessetes; Antoni Plans,
1.16572: Unís Velasco, 600; Ma_
sia Grau. 4.40270; Manuel Jane l n e, 1.500; Miguel Marot, 10863;
Ealin Duran, 500; Jaime Fornells, 1.97:: Ernili Garcia, pes'1 es 72.54150 ; Amadeu Llapard,
1.375; Manuel Mallen, 18505;
Teroni Mnrtorell, 3.000; Manuel
Martínez. 1.71328, ¡ Manuel Vilches, 2.07782 pessetes.
A bord del "Magallanes" va
surtir ahir al maii cap a Málaga
el cap aguad senyor alarlínez
Velasco.

VIDA CORPORATIVA
Uncord amb ele nous Estatuts
de l'Atelteu Encielopedie Popular, que foren aprovats a l'assemblea general extraordinaria
celebrada darrerament i que ja
han estat aprovats per la Conselleria de Governació. segons els
(piale la quota dele socia menors
de setze anys i la de les sacies
ha estat finada en una pesseta,
prega a lote els socia que es trobin en aquesta situada vulguin
ente els sigui aplicada aqueeta
rebaixa. demanin per eserit a
la Secretaria de l'Atenen.
Avni, en l'expres de Franea,
surten eap a Lb; els senyors Rarasesn Frontera, alcalde de. l'Hospitalet, ¡ Emil¡ Saleta, cap tecnic
de Serveis de la EederacieIe de
afunicipis Calalans. -( 001 a delegats d'aquesta entitat per tal de
prendre part a les tasques de la
Conferencia Munieipalista internacional que tindrà lloe en aquella ciutat francesa els dies 19,
2o, 21 i 22 del corrent.
Els senyors Frontera ¡ Saleta
es reuniran a Lid amb els representants deis Ajuntaments de
Bareehma i de Madrid, i amb els
de la Unió de Municipis Espanyols.

En assemblea de segon grau de
la Cooperativa de Transports "La
Llevantina", ba estat elegida la
nava Junta sie l'entitat, la qual
ha quedar conalituida de la manera següent: President, Isidre
Armengol i Rovira; vice-presideat, Felip Barjau i Riera; sec re
i Rornani;-tad,JosepCnyr
lee-seeretari, Manuel Miquel i
Laporta; tresorer, .1ntani Oliver
i J emni e ; inlerventor, Miguel CaUna protesta de la Joventut d'Acció
diumenge ella 2:1 de julial nals i Canyelles; vocal, Agustí
Catalana Republicana
linea llar st S'Agari4 una batalla Fernändez Villar.
1.a Joventut d'A. C. R. posa de
flors. Agites( siete se celebrara
mandest la seva mis enérgica pro- en cl nutre esplendid de la Plaea
te ala per rempresonament que soireixen hornea d'ideals nacionalistes, dels ItaSerare. i tant pel notrelsre
mentre que rada dia sé:1 alliberats dc velsieles quo hi concorreran
professional: de tota mena de delie- com pe' lb e e eseis ient on es destea, i raposa la seca estranyeaa per eabdellarit, promet reveslir inalt
aquesta persistencia de vexacions ¡ de relleu. Ihntre peses dies boto
Entre les estaciuns de Sard
abusos que tant havien desacreditat ii illinciarà les bases d'achnissia
Andreu i 31 .mtcatla t'aren robas
jadministració de la Justicia.
els Ilacs danscripcia.
lasas (piarais melres de fil telegrafie.
Acció Catalana Republicana
de Torelló
— Al earrer d'Urgen l'oren
ES Li SING OBE !HEBILLA
sÍ,atreles a Gengs Herniette diEls nostres atajes de Torelló proGran nombre de iones es deses- ver g es jales per valor d'enes tres
testen energscament de la detenció
de l'advocat Camil 13ofill, exemplar peren de veme continuarnent desfi- mil pessetes. Horn ignora qui fou
gurada
la seva cara a tonseqüencia l'autor de la soelraccia.
1111 de Torelló i que es troba reclòs
fa dies, per disconformitat mal) l'ac- deis grans que ele enhletgeix. Aixe
- A la Randa de la tinivertuació d'una autoritat judicial, esde- prové de les impureses ente circulen
uns desconeguts donaren
Per la sang i van en busca d'una
vinguda popular.
sortida a través de la pell, mentre una l'arta empenta a Rosa
Aplecs d'Acci6 Catalana Republicana q ue en altres persones produeixen ball, la qual anava acompanvada
furóncols, borradura. crostes de Ilet
Tenim noticies que durant els me- en els nens, eczemes, picor, sarna, del seu madi, alhora ii estirasen de juliol, agost i setembre se ce- psiriaels, herpes i en general lotes les ren un pendenlif brillants que
lebraran diversos aplecs comarcals enèrgiques rnalalties de la pell. Per a purtava penjat al coll, valorat en
d'Acció Catalana Republicana. Seta- ohtenir la rapirla deeaparició de tots unes set mil pessetes. Els IlaIsla qtle el primer sera organitzat per aquests mals no hi ha mes que por:. dres pogueren rugir.
la Eederaci ei de Joventuts del Partit ficar i netejar la sang. Una regada es
— Al dispensad de la Barcei que se celebraré a Sant tugat del
t robi la san g Pura i clara i desapafun assistida la noia
Valles.
reguda la causa que els na Produir. tretze anys Josefa Castella. la
cola gran, i les altres malalties drenare (piel pres:eidava diveraes ferales
Necrològica
La Boiason Blauehe de l'Alelt-reixn. a la cama esquerra, prmillit108 al
Abir mori a 13adalona el qui fou Magnat, dotada d'energies dePuratives cama. dele Peseadors per haverpare del president d'Acció Catalana exce pcionals. coneguda des de fa 55
de Badalona. El senyor J. Santillana anvs, is el remei rapid i sempre in- la mossegada un gos. Despres de
era una persona nsolt estimada en la falible. Neteja la sang i destrueix les curada. pasea al sen
reina ciutat. Testimoniem la nostra seves metzines i en noCs dies fa des— A la plaça •le Catalunya.
condolença al nostre amic president apareixem l'origen del mal i la inateixa Sims tramvin de la Ifnia 5R atrod'A. C. R. de Badalona i recomanem malaltia. 1a Boisson D'anche de EA- pella un Imme d'uns eatiquantaals p ostres simpatitzants que assis- bat Ma g nat es ven a totes leo lar. cine anys, i Ii produt ferides
teixin a lacte del sepeli que s'efec- dines a neesetes 3'2 5) el (lasca per a
gnosis que mori en arribar al distuarä aval, a les quatre de la tarda. la p re p aració d'un litre de beguda.
pensart En poder do l'interfecto
Han arriba( a Barealona la fo y er' trabilla diversas rebuIs a
Directora ¡ alunme.. det segon nom de Erancesc radia.
curs de l'Escola d'Aesistencia
— Ahir al mati, al catres. de
Diagonal, 460
deepree de realitzar el Coneepeia Arenal, un carro do la
tall vial ge d'estisdis (tunal el matileula de Manteada atropella
PARTIT SINDICALISTA
qua! visitaren les mesi imporlants el ciclista Antoni Capella i LaAl seu estatge social (catete de las obres socials ele Franea j
plana, de 24 anys, ¡II earisa diUnió, 7, segon S, el l'artit Sindica- gica.
verses lesions. de les quals fu
lista ve desenvolupant una serie de
auxiliat al dispensad de Sant
conferencies tomentades, tractant teIlelarió deis objectes trobals a Andreu. Després de curat, tau
mea de cabdal interés per a la classe
treballadora, així con: deis problemes la via pública i dipositats a la traslladat al seu domicili, PlaMajordomia Municipal, a dispo- neta, 17, tercer,
de mis actualitat.

NOTICIES SOLTES

ETS DiVERSOS

Moviment de vabiells a posta
de sol. — Lemuren a l'E. un
bergantí goleta que va en pupa
¡ una goleta que va de bolilla.
Pe! S. una balandra que passa
a Ilevant i un pailebul que passa
a ponent, i al S. 0. un berganti
goleta i dus pailebots que van
de bolina, un pailebot i una go
-letaquvénepoa;dvel
!ladina quatre falutios vers
verses direccions
dos vers
aquest port.

MOVIMENT DEI PORT
Vaixells entrats. — De C.ardi f,
amb carbó, el vaixell "BizkargiNendi", de la Cia. Navilera Sula
i Aznar; de Palma, a/1lb 242 mis.
satgers, correu i cärrega general,
la inotonau correu "Ciudad de
Barcelona"; de Valencia. amb
115 passatgers i carrega general,
ha molonau "Ciudad de Valencia"; de aleó, amb 5303 passatgers, correu i eärregua general,
la motonati "Ciudad de Mahón";
de Cartagena, anda 60 passatgers
carrega general. el vaixell "Saguillo"; de Palma, en viatge
turisme, la miatunau "Ciudad ele
Cádiz", tots cinc de la Companyia
Transinediterränia; de Batuta.
amb petroli, la motonau "Campanianes", de la C. A. 31. P. S. A.;
d'Amsterdam, amb càrrega generad ¡ dc tränsit, el vaixell hoLindes "Trilún, dele senyors Talavera i Fills; de la mar. el destructor de guerra espanyol "Lepalito"; dels Armgels, amb petroli,
el motor alemany "Hansa", dels
senyors Baquera, Kusche ¡ Starlitt ; de Brema amb cärrega general, el vainell alemany "Ajan",
de la Comercial Combalia Sagrera; de Sala Feliu de Tossa, en
viatge de turisme, el vaixell espanyol "Betis", de la .Maritima
Successora (-jarcia Seguí; de
Londres, amb carrega general,' el
motor anglas "Punzano", deis
senyurs Mate Andretvs ¡ Cia.; de
Durban, m'ab càrrega general,
ami) 1 passalger i dO de tränsit,
el vaixell italià "Perla", del senyor Emili Carandini; de Manila
i escales, amb 24 passatgers per
a aquest part i 161 de transa i
cärrega general, el vaixell "Coblenz", dels senyors Baquera,
Kusche j Martín; de Nova York,
arnb cärrega general, el vaixell
nard-ainerica "Executive", del
senyor Tomas alallol i Bosch;
d'Amsterdam, anib carrega general, el vaixell italiä "Uramia".
Vela. — De Palma, ainb cärrega general, el pailebat "Cala
(l' artesa"; de Sind, ainb cärrega
general, el pailebot "Pone Martí": de vinaras, ami) carregal general, el pailebat "Pepito"; de
amb calló, el berganti
italià "Fernanda".

Eivissa, lote cinc de la C umalayia Transmediterränia; el "Ar,
nabal Mendi", amb carrega gene
ral, cap a Bilbao i escales, de, l
Cia. Navilera Sola ¡ Aznar; e
"Magallanes", amb paesatge
carrega general, cap a L'Havana
de la Cia. Transatlántica; el "Be
lis", amb cärrega general, cap
Soussa, de la 31aritima Successora Garcia Seguí; el destructor
de guerra "Lepanto", cap a la
mar; l'italiä "Franca Fascia',
amb passatge i cärrega general,
cap a Gènova. del senyor Toreat,
Mallol i Bosch; els alernanys
"Coblenz", cap a Hamburg, arnb
passalge i eärrega general, delj
senyars Baquera, Kusche i Mar.
un; el 'Bertran Rgkmers". era
a ponent., amb carrega general.

MOVIMENT D'AVIONS
AHIR
Aeròdrom de l'Ab, France. Prücedent de Tolusa, a les 611
arribà l'avió amb correu, merca.
deries 1 3 paasalgers.
Procedent de Marsella. a lea
633 arribis l'avió amb- correa
mercaderies 1 I P asnI lIerPrueedent de Casablanca, a Iss
1246 arribà amb correa
mercaderies i 3 passatgers.
A les 1320 sortí l'avió cap a
Tolosa amb correu, mercaderies
i 1 passalger.
A les 13'16 sorti l'avió cap 1
Marsella amb corren, mercadedes i 3 passalgers.
A les 636 sortí l'avió cap
Casablanca amb correu, merca
deries i 3 passalgers.
El diumenge passat, dia 15,
les 701, surtí l'avió aeroposta.
amb destinació a l'Amèrica de.
Sud, i el d'aquella procedenci:
arriba el maleta dia, a les 142;
bares.
Aeròdrom do l'AeronautIca Naval. — Procedent d'Estutgard,
mil escales a Ginebra i Marsella, a les 17'30 arriba latid
"ROHRBACH D-1723" amb cecreti, mercaderies i 8 passatgers.
Procedent de Madrid, a les
1250 arriba l'avió "FOKEER le
EC-AMA" amb correu, inercaderies i 8 passatgers.
A les 710 sorli l'avió "R011aHACE D-1745" cap a EstutgaK,
amb escales a Marsella i Ginebra, amb correu, mercaderies i
9 passatgers.
A les 930 sorti latió "FOKKER 11 EC-PPA" cap a Madrid
amb correu, mercaderies i passatgers.
A les 15'45 arriba l'avió "D-I-11
I-X" procedent d'Amèrica. amb
escales a Iarrain i Barcelona, i
surtí a les 16'15 cap a Estutgard.
Base Naval.—A les 12'15 sera
l'hidroavia italiä "I-REDI" cap s
Marsella i Roma arnb corren,
tnercaderies i h passatgers.
•nn•n••01

Cursos i Confer ä ncies
PER A AVUI

Associació d'Idealistes P r a enes
(Santa Anna, "St — les 20. yeferència per Delhi p alman; tema
Vaixells sortits. — Distäncia "Actitud lingiiistlea que eecau als a.
navegada dels Vaixells que han talans. selvas una conferencia intr.
sortit: fora d'haritzó ea (roben nacional almea celebrada a Viena".
els espanyols el "Atlante", cap
a Ceuta i eseales, anal) eärrega
general; el carreta "Rey Jai- Totes les notes pregades
me II", anib passatge i carrega
general, cap a Milö; el corren han d'ésser trameses
"Ciudad de Barcelona", amb
passatge 1 carrega general, ami 7atalit i abans de les nou
a Palma; el "Ciudad de Valencia", ainb passatge i carrega ge- del vespre, a la Redacciir
neral, cap a Valenria; el corren Corts Catalanes, 589, 1.'
"Ciudad de Mahón", amb pasLes d'esports, a Barbad, 11
salgo i carrega general, a.np

5 te

hi unid!

s'E trsti sus

Afitlituttede
porqué sols té gust
d'aigua I no pesa a
l'est6mac per molta
que s'en begui.
Els minora Metges
de Barcelona en
beuen 1 la recoma-

nen amb texIt.

L'ACTUACIO SOCIAL Mobles Badrinas

Domaneu-la per tot arreu.
servelx en garrafas de 8 litres
al prou de 220 ptas. la garra6

VÄVAILLPie

ecs al Ditiösit General
Paria, 174 • Tel 77410
Barcelona

Encàrr

e

IS

Dimarts, 17 de juliol de I

LA PUBLIOITAT

eiNANCES ESPECTACLES LA RADIA
Mercat de Llatja moviment borsari

Comença la setmana aquest
tneroat amb escassa concurrencia j Sense registrar-se operacions dignes de remarcar.
Moroso: Encara que no se sap
del cert quan arribarà el nou
rarregament per manca de noticies del vaixell que n'es portador,
hollo creu que serà pels voltants
del dia 20; per tant, gairebe es
pot dir que fins al dilluns vinent
no es farà el degu t repartimen
Je gènere. De toles maneres
anirein intoemant els nostres
lectora interessats i els tindrem
al corrent del que hi hagi, a fi
que estiguin ben assabentals de

Ordl 1 civada: No hi ha gaire
interès a comprar, i per ajad els
preus són force febles.
Les ofertes d'orili de la part
d'Urgell i del Penedès eren a 30
pessetes els 100 quilos, amb sac
compres, posat estad() Barcelona..1 en civada d'Extremadura, a
2350, vaga origen; però pels
motius abano indicats no es
practica cap renda.
Faves 1 favons: La pretensió
venedora era quelcom mes terma; es feu dificil, perd, encarrilar les operacions. La cotització per tares d'Extremadura i
jinia Còrdova, era de 34 pessetes.
damunt vagó estació sortida, i en
favons, fins a 36 pesäetes, bord

Els altres gPneres no oferiren
res de particular.

Anuncis oficials
CONIPANYIA GENERAL
DE TRAMVIES

De conformitat amb el que
estableix l'escriptura d'emissia
d'obligacions al 6 per 100 d'aquesta Companyia, el dia
cragost vinent tindrä lloc el
sorteig número 12 dels 140 titols
que corresponen arnortitzar enguany. El sorteig que ser à públic per als senyors tenidors de
titols, es verificarà al domicili
social, Ronda de Sant Pau, 43, a
les onze del mati de l'esmentat
dia.
Barcelona, 16 de juliol de 1934.
La Direcció
TRAMVIES DE BARCELONA,
S. A. —_—

Cano sigui que el dia 1 d'agust
vinent vencen els cupons números 35, emissió 1925,j 17, erniSg ió 1930, de les obligacions al
6 per 100 d'aquesta Societat,
llurs senyors tenidors són informats que el pagament dels expressats cupons quedarà obert
des del dit dia, a rae) de pessetes 750 per cupó, deduint 115
pessetes pels impostos del Tresor, a les següents cases de

Banca:
A Barcelona, S. A. Arnús-Garl
I Banca Marsans, S. A.
A Madrid, Banc Internacional
d'Indústria 1 Comerç i Baile de

La

Direoció

Dia 16 ronca Alca

l'afors

anterior

de 414.11. E« • nade. RODIO
Local dotat de temperatura TTTTT able
AT111, p oli/Ven(' programa
FOOT-BALL EXTRAORDINARIO
'eis Joves Andes
ROMPIENDO« LA CRISMA
pels aseo del taxl
RABIANDO
per Za.su PItts
RUID4 1.11111111

•

TEATRE NOVETATS
Esee llell ila 'Iri se LLUI8 CALVO
Tarda, a les 430, 1 nit, a tes to:
'maques des de tres pessetes. A
prec del públic Co repeteix el

LOS DE ARAGON, tenor Miras. LA
DOLOROSA, tenor Simon. LOS CLAVELES, tenor MAYRAL. Denla. tarda,
;indias vermut. ¡COMO ESTA EL
MUNDO! I LOS GAVILANES, crecen':
ilelt gi.ins ari/ O lro Pau Gory: 1 !board eleyral. Nlt. comiat de la gran
Opte Concepció •anyuls. nrandins
inogranra, LOS CLAVELES, per lanynis 1 Mayral, 1

LAS GOLONDRINAS
per

Bañuis - Hertogs

BORSA AL COMPTAT
Ehs rotlles de comptat es desenvolu•
dintre una moderada xifra d'opera
cions, i sosteniment general de posicions.
Els Deutes de l'Estat mantenen el
volum de dies precedents, poc important per cert, i e; repeteixen posicions
anteriors, a excepció dels Interior, els
quals registren pèrdues entorn de mig
enter les series B a F, i de dos entera
les G i 11 en cotitzar 67.
Obligacions Tresoreria Generalitat er:
fixen en aquesta jornada a 9175
(-1'oo).
Els Ajuntaments presenten una miflor actuada en aquesta sessió, i tot i
realitzar un volum modest d'operaciona,
es quelcom superior al de jornades precedents. Pel que respecta als canvis,
hom nota un xic d'irregularitat, arnb
oscillacions d'escassa importancia, sense
dominar, perú, cap tendencia. Es de remarcar la cotització dels emissió 1921
(decima), 78 (-1'25), i 1922 Exposició,
82 . 5o (-1-1.5o).
De les Diputacions cal notar la baixa
de les 4 1 mig per too (9.000.0oo), les
quals, després de cotitzar 81, e fixen
a 79 . 50. La resta d'emissions operades
repeteixen canvis, o milloren entorn de
mig enter.
El grup de cèdules, encalmat, monte
nivells anteriors.
El sector d'obligacions carrileres es
troba de ple en l'ambient que es respira en aquest mercat en l'época estival, i, per tant el nombre d'opvracions
assenyala una adra de poca importanLa tendincia que domina en posi cions és sostinguda, i només s'aprecien
les fluctuacions que donem a continua.
ció: Nords segona serie, 50 '50 (+1'00):
5 i mig per tito, 8o'5o (4-075), i Ciudad Real, 77 (—t'5o). Tramvies enussió 1930, 7650 (-1-2'50).
El grup d'indústries diverses. amb regular activitat, es 1:mita a mana nir nivells precedents, i com a oscillacions
màximes es pot notar el canvi de: Aigiies segona sirte A, 89 (-1); Espanyola Construccions Elèctriques, 90
(-1), i Hotel Ritz, 83 (+1).
De Yescas nombre d'accions contraetildes ahir només és de remarcar el
canvi de "Cubiertas y Tejados", Ge
(-8); hem de ier constar que la data
de la darrera operada és del 5 d'abr"
passat

E/Malí a

complaaoria

TEATRE ROMEA
Toleren 154111
Cornean ya Nerrero-Bardone
Butaca de platea a a pessetes. nettciosa terrassa. El teatro mes ( y eso 1 barat.
A les 530 u a les 10'15: MAYO Y ABRIL,
la comedia mes gran de Quintero m (1111.
Non 1 sorollós Salt d'aquesta companyla. nema. I cada rija, a les 530 1 a
les 10'15: MAYO Y ABRIL

ora

pen

BASCULES
trocaste, per a carros 1 ramions.
"Pibernat", carrer p arlament, 9

•••nn••

TEATRE BARCELONA
Aval, itimarts. tarda, a un quart
sis, I nit, a un quart d'onze, debut
de la fOrmidable Orquestra

DEMON'S JAll
del qua] forma part. entre ;Gires no listes, /a ¡renta' maquietista

AMALIA DE ISAURA
Dame. dimeores. tarda I nit: DE-

MON'S JAll, amb
sea ESPECTACLE 1934

Rambla dels Estudis, 11 i 13, i Bonsuccés, 1 i 3

PALAU DE L'ESPECTACLE
Companyia de reclutes do

MARGARITA CARBAJAL
Avui, dimaris, nit, e Ira 1015, darreres
leprceentarlons en fundó de nit de /a
rec into de rally

Las mujeres del Zodiaco
df.

/

MARGARITA CARBAJAL
CARLOS GARRIGA, PACO GALLEGO
Dijous, definitiva/neto, estrena de la re •
lista de J. silva nrainburo 1 el mestre

Padilla

LAS INVIOLABLES
ando assistimeie dols autors. El mestre

Calilla dirigira l'orquestra. Decorats, ves /lis 1 torns de ilum de gran revista inter•
nacional
ES despalxa als centres de localltats

(LiaiLERIA
CATALOMA
1
RONDA In SANT PERE. 3
Obra nova
ENRIC PRAT DE LA RIBA

RADIONANIA
per Stan laurel y Oliver Paroy
CANCION DE CUNA

meravelossos da:olivos en ternieolor
A Hure:, • ‚Puro:, • Hure!

SALONS CINAES
in

CINEMA

per

Laura Pinillos Alady
Lepe, Casaravilla, Sara, Ileinantlez. I tot el
i •onJunt de senyoretes. Ponle. tarda, Min.
rones a 1 pta.: 1AL PUEBLO, :AL PUEBLO! Nil, a les 1015, butaques a tres
peno-ten: LAS TENTACIONES. Es despat
xa als Cenires de Localitals. Aviat, estrena
de LAS VAMPIRESAS

/

Tarda, a les 4'10, 1 nit, a los 10:
REVISTA, UN HOMBRECITO VALIENTE, Ol • Jackie CoOper, I AMO
A ESTE HOMBRE, per Nancy Carl all
O Eilinund Loso

CINE RAMBLAS

magnífic volum de 400 pàgines:
7'50 penasteis

tres. Concert belga: La GyP, amb qué transrnet, la qual Jai
d'ésser molt gran. De ms a mes
Vreuls, Pool.
19 , 05.—Munlo, 4 O 5 m. 'Don la modificació inesperada de la'
seva longitud d'ona ha prova
Juan", apera de Mozart.
que no es deixa intimidar kr
20'00.— Ràdio París, 1.648 m. cap
arranjament o discussió.
Sessiú de varietés.
EL CLUB DEL VETERANS
2000. — Brusseiles flamenca,
322 hl. Cwir p i 1 de música franDE LA RADIO
CeS a .
Acaba de fundar-se a Parts si
2000. — Nacional anglesa, Club dels Veterana de la Rädio.
1.5n1) 111. Música
La dita Associació pretén esse:
20'00.—Londres regional, 32 tina organització amistosa de
mel res. Concert d'orquestra.
tols aquells que en temp ja lb).
29'10. — KoenIgsberg, 291 en. nyä, quan la radiofonia no die.
Orq uestra de l'Opera.
posara encara de cap recurs
2030.
Emissores de l'Estat nancer, i no es podia encara ti
francés.
i el soldat", c0- tant sois preveure l'immens des ,
enrolllament que prendria
ni edia de H.
dia, posaren, no obstant, totes
20'30.—Nord regional, 4!:9
les seres (orces al servei de la
Música espirittial.
2045.-31i13, 368 rn. "La dona radiofonla.
perduda", opereta de Pielri.
TRANSMISSORES RADIOFONI20'45.—Palerm, 531 m. "'TosQUES A L'AFRICA DEL SUD
ipera ale Pilunini.
L'estudi construit al Cap, el
2045.— Estrasburg, 349 metres. Concert de música vienesa. qual ha costat 15.000 lliures,
estä per acabar-se. S'anuncia
oficialment que es construir;
una nora transmissora a Robert;
Heights, la qual servirä per a di,
fondre noticies de premsa a tot
UN
el filón.
El senador Clarkson ha con.
firmat que es construiran, de
més a mes, transmissores de
radiofonia a Petersburg, Kimberley i Durban; la darrera tindrä una potencia molt més gran,

LLIBRE QUE
HA D'ADQUIRIR

TOT CATALA

LA UTILITZACIO
DE LES TRANSMISSORES

Peggi

Belleza a la venta

so del tcrrro" 1 -El frente Invisible".
P 011 Cinema. — neporilige • den/tamal
Rambles, — "Peg gy de ml corazón" I
belleza a la venia".

MARICEL — PARK

Royal. — "La lev de Talión". "Ilota, her-

Grandide para d'atracclons
()bel. ? cada din. de O a 8'30 de la tarda.
1 des de ola den de la nit. Funcionen lüle5
les atraccions. Entrada al {tau, :t0 c:m•
tuna. Funicular 1 entrada. 1 pla. Fresca I
divorcien.. a Mericel-Park. Dijimos, tarda I
101, segon gratoliós
festival Catalänla

Select Cinema. — Programa t'ovni,.
Smart Cinema. — "El presidente fantasma" i -Fu par de frescos".
Splendid Cinema. — Gran programa có-

Parc 1 Canödrom
Guinardó
El

iloc mea fresc I ateactlo de Barcelona

Piscina I tonta Ilumino.*
Ddll I alraccions, amenitzet per l'orquestra
"Matas Band"
Servei Ile banys I restatirdnt. Funcionatnent del pare A'atraemons. Les revellies
•I Parc Canbdrom Guinard6 u• serian
inoblidable, i Servel d'autobusos Boca des
cArr e r de Pololo. Tramilcs 'Vilorta. AulaLusos des de la plaea le LessepS).

manita", en espanyol, I "El rey de
plata".

mic.
Talla — "Dime quien ore, id o , - marta"
i "El agible y el ¡m'eón".

Triomf. — "Torero a la fuerza", "Sorbes
en venta", "FA hombre del anntaz blau.
ro'' O - Confiando".
Trlanon. — "Caiamided con suerte". "La
aventura de Tom Saurier" I "Pecadores
sin careta".
Valga. — "La gran ópera", "Entrada de
empleados", "Amor sobre rumbos", 1 a
me s . a la larda, Noche de gran cluda(111.
XII.. — "Los nibelungos" I "Cl loarais°
del mal".

MUSIC-HALIS
Pompeya. —

ren.

Varietats I Mercerlei Alea-

Vartelata 1 Mercedes Fin.
Apolo.
Cabaret Frontal*. — Ball 31050et 1 "Les

VIGUES DE FERRO
NOVES

ARCIA

nemero

1

1 -

volum de 17S0 pdgs. mag.
nificament relligat Pessetes 65
al complot; a t•rmlnis d•
Pasmares 10 al mes, Passatas 73.

Un

Si desitia adquirir aquesta cbra,
talli i remeti'ns el seglient cupO,

PER T. S. F.
Els gerents de la radiofonia
egipcia ha decidit que cada dia

al mal( es donara, per infermech
de la transmissora del Cairo, lectura del Coran. L'autorització

demandada només ha pogut
tenir-se amb gran dificultat.

Bayron,

1 Elsie

Goma

Els que anea a París

Localtlei
destilo ~re el DIcal•• n •10onerel del.
Usases Cenaren. I pagarlo

Cata Llibre — Aval I cada ala. The das,
'an',
Sant Sebaatli. — Ten 1 soctlela
tealrei. Crary BoJs 1 113bana Gang.
14 0%01 alti. — AVU n 1 0104 Lita. äne

ji

Casino

nt.

liaison Done. —
The Hanoi Je«

LLIBRERIA CATALONIA
Ronda de Sant Pera,

orquesten excentries

5 -A R C

1. O N'

Pece Hurtan°.
Triana. — Tiple c.f. fltiMelIC dirige per

Venc barates
G

Es l'obro cabdal i definitiva del
gran filòleg català, ei Mestre
Pompeu Fabra, en la qual ha
treballat més de vint anyt

VIDAL

CARPETA GRAN,

Telefon 54998

1'50

PETITA, 0'90
A TOT ESPANYA

CENTRIC HOTEL
Gmn confort modern - Pens10 completa
des de 1250 peseetee. • ~nicle:le
Coberts a 6 atea
de. de 5 paneles.
Toleran 17441
Rambla del. Eetudle. 3
CARCELONA

VIES URIN ARIES

EL MILLOR

501

FIAT
frens a guatee rodeo, tusen liendre per 2500 pesseles. Dan: Rambla
d'E g ara, 115, Terrassa

REPRESENTANT CATALA
,Iablert a Madrid Ja r) setze anv e . Coneixedor 1101 merca/. sollicita repre sentacionS. Dscriure XL Roca I Enroch, correr
de Eduardo Hequena. ilünn. 1. torre. Puente S'alteras, Madrid, Telefoto 5'61 30

Temporada de rep

. Tarda, a tes u,
a los fiPll
EL FAVORITO DE LA GUARDIA
1 NO QUIERO SABER QUIEN ERES

PUBL1 CINEMA

I
ii

que

NO OBLIDEU
trobareu

1 LA PUBLICITAT
a tots els quioscos deis
Grans Boulevards, de la
I
Place de la Republique a
1

I
i
I
I
j

la Zadelains
A la Place de la

BastIlls

A la Plact, de SaInt-MIchei

(costat féletropollté)
Al Boulevard SaInt-INIchel
Al Boulevard Sebastopol
1 a tots ele grane quioacos

1

de Paria

Invic

A BARCELONA'

LIQUIDACIO DE RELLOTGERIA I
La Sucursal de Fill de Guillem Puig (Pelayo, 14) el dijous vinent, I
dia 19, efectuarà una gran exposició i venda de Rellotgeria: Rellotges d'antesala, de paret, de consola, carillons, de butxaca, etcètera.
Les millors marques antigues i modernes, les quals amb meres i importants rebaixes es liquidaran a preus veritablement d'ocasió
L'exposició i venda als salons del pis principal. Aquesta liquidació
veritable és r_alitzada pels

Deturnentale
Aotualitata mundial"
Ele. - Ilmens oommue
Rutas. UNA PIASRTA

Magaizems Alemanys

Tarda, 430, I nit, 0'55. El mIllor programa
de Barcelona. Jan KB-pura en la deliciosa
opercia

BUTAQUES CONFORTABLES A MEITAT DEL SEU VALOR
MOBLES AUXILIARS PER POCS DINERS
Antiguitats, Objectes de Xina i el Japó, Sedes antigues, Porcellanes,
Cristalleries, Catifes, Liunpares, Maletes de pell, i mulera de petits
objectes a preus de ganga

Viatem

DE

RADIOFONIA AMB OCASIO
CATASTROFES
La "Federal Radio Comission'
ha anunciat una nora proposical
referent a la utilització de les
transmissores de ràdio amb oca.
si() de catästrofes, quan es de.
sitgi una comunicació räpida, o
quan les possibilitats de com lt .
nicació estiguin interrompudes,
per exemple, en cas de terratremols, huracans, etc. No obstant,
cl projecte en qüestió afegea
que aquest emprament no ha de
durar sinó mentre les comunica.
cions normals quedin inaccessibles o interrompudes.
LECTURES DEL CORAN

Niarius"

Dancing Edan. — Varletats.
v 0,1,
g zceisior.
Stambul. — Orquestra Napoleón

DIVERSOS

ARTICLES
Un

tenorio de Sleping- 1 Perdone, soborna".

Barcelona. — "Su Ultima noche", "La
fruta amarga" t "El hombre y el mdus-

/

Detectes embala
stalatnes secretes
•
POLICLINICA AAAAA PIJOAN
Rambi• de Canaletes, 11, 1.er

COLISCUM

1 Oil: "Mayo y abril".

CINEMES

1

TEATRE COMIC

LA PIPA DE ORO

;abaten".
Tarda 1 nit: Los de Ara.
;n'in". "La dolorosa" I "Los claveles".
Princlpal Palme. — Nit: "Las mujeres

ESPLAI

Horta valenciana

111111 FREIC DE BARCELONA
CM. de raciales del Romea, de Madrid
Vaplendid Jardl
A V n II. dimarts, tarda, a les 5'/5. ButaqUes
a 1 pta.; general, 0'00 ¡des. La d' y ertodissirna revista co dos actes
O L
¡
per Laura Pinillo. 1 Alady. Nit, a les 1015,
butaques a tres p esseles. BePOsieló• en
l'unció de 1111, de la grandiosa revista

1.0n055", "El novia de la reina" 1 "L'A•
s'e s peta"; nit, estrella de "Aniparo, la

CAPITOL: 5 larda 1
n11, "El rorsarlo"
leso".
1 "La vida privada de Enrlque VIII" - PATHE PALACE: Continua 4 tarda. "A me- Capital. — "El corsario" 1 "La vida privada
de Enrique VIII".
dia voz'', "El Ocaso del terror", "EI
Denle invisible" 1 COmice. EXCELSIOR: Coliseum. — "Amo a este hombre" I "Un
hombrecito valiente".
i:oniinua 4 tarda, "A media voz" -1:1
ocaso del terror" -El frente invisible" 1 Comedia. — Programa enrule.
— "llama las alturas". "Por un
nocuMenta l . - MIRIA: 4 tarda 1 9'311 nit, Comtal.
beso" 1 "Los conquistadores".
"Por un beso" (Milearnent larda), "Hacia
las alturas", Katherine Nepburn. con- Diorama. — "Carne. de caLaret". "El mayor amor" I "Ella o ninguna".
rinItadores" Richard gola. - ORAN TEATRE COMTAL: Continua 345 larda, "Ha- Esplal. — "Melodia de haway", "Sed de
cid las alturas". Earherine Nepburn. lPor
eseandalo", "El asesino diabólico" 1
un beso" I "Los conquistadores", Ilichard
-Canción de Oriente".
•
- MONUMENTAL: Continua 345 tar- Entonelo, — "A media voz", "El ocaso
da, "La ley de TallAn", "Hola hermanidel terror" I "Él frente invisible".
ta", en espanyol, "El rey de la pinta" 1 Fantasio. — "El favorito de la guardia"
ROYAL: Continua 315 t Sr.
1 "No quiero saber quien eres".
Documental.
da, La ley' de Talltln", "Bula, hermanita", Fregoll. — "Calamidad con suerte", "1.0
en espanyol, "El rey de la plata" 1
aventura de Tont Saurier" I "Pecadores
Documental
sin careta".
Goya. — "Estrellados", "Fra Ditivolo",
"1,0C11raO de amor", "Delicia de ser
papa", -Charlot en la calle de la paz",
"El quinto" 1 -Tomasin quiere casarse"
— "El rey de los fósforos" I -La
mujer X''.
MELODIA DE I4AWAY, SED DE
Irla, — "311 noche de bodas". "I,a mujer
ESCANDALO, EL ASESINO MACOperseguida" i -1.0 fruta amarga".
- LICO, per Charles Buggles. CANLaistena. —" 1,0 g ran Jugada". "Madres
CION DE ORIENTE, per rtamon No•
Mil mundo" 1 "Tarzan de los monos".
idrro o lielen Ilayes, en espanyol
Centeno. — "Porque te quiero". -Por un
Itcso", "El barrio chillo". "Galos descarados" 1 “Eclair »urna!".
Marina. — -Torero a In fuerza", "Noches
en venta", -EI hombre del antifaz
blanco" l "Confiando".
Metropol. — "El sargento X" I "1'n pan •
Q1/1 en lo Corle del rey Arturo".
Mundial. — "Melorlia de arrabal". co cc.
Telf. 18571
Rambla del Mere.
1' inytti, 1 "El marido de mi novia", en
Avul, COMICA I NATURAL
espanyol.
de mi corazón
Monumental. — "La ley de Talión". "Hola. hermanita", en espanyol, 1 "El rey
per Marean Denles
de la plata".
beso- umleamont tar•
— -pnr
"Hacia las alturas" I -Los toll'
da
per Maclge Evans O Ph,i5p lloimes
1111
mi;
canciones" I "ToParla
—
-Vuelan
(Sessló continua)
no por el amor".
Patita Paleo, — "A media voz", "El ora-

restaurant tiple especialit mal en paella,
llagosla fresca 1 pollastre roslit.
Temperatura ideal

Amparo la sabatera

TEATRES
Barcelona. — Nit. debut de la formidable
orquestra ii liomon's Jazz".
Gamlo. — Tarda: "Gol"; alt, "La Pina

del Zodiaco".
Romea. — Tarda

NOTICIAR! DE RADIO

RADIO LUXEMBURG
DIMARTS, 17 JULIOL
Luxemburg ee la transznissors
18'30.--Scottish regional, 373 misteriosa
d'Europa. No es en..
metres. Cometa d'orquestra.
15'00.—Luxemburg1 1.304 nt. neix precisament la poténcia

América. — "51urallas tIc oro'', "Mores
del 13/13rOr0" 1 "Anda que te ondulen-.
Avinouda. — "Avidez de ira g edla", -Un

Primer actor I director: PEPE ALBA
fleme. tarda, a les 5. tu ulaques a 1 pla
EL FULANO DE LA CONCHA, EL NOVIO
DE LA REINA I L'AVESPETA. Nil, meren*
sensacional de id ildrrera obra d'Enric
Beltran, en dos art.-, l'obra de la seva
consagració,

Programes d'ami

Neonata. —

per Charles (,hasse

Companyla de comedias valenclanse del
NOSTRE TEATRE, de Valencia

CAIXES DE LLOGUER

3449996•444•4994444444.44444444

a

GRAN TEATRE ESPANYOL

Negociem els cupons Deute Amortitzable
5 per 100
VENCIMENT 15 D'AGOST VINENT,
par a guardar valora, documents, joies t altres objectes
de valor
Compartiments des de ZZ pessetes anuals
Es pot visitar tols els dies fe iners, de Ii011 a dues.

pet celebre
11111 1 QUE ME !ROJO

Programes europeus
aelectea
—

de oro".
Espanyol. — Tarda: "El fulano de la

PRINCIPAL PALACE

SOLER i TORRA Germans
BANQUERS

n•n••n•n•••••n•

la Pandilla

EL MAGO
clibilixos sotiors
TEODORO Y CIA.

programa

o

Nords
52.55
52.10
+0.45
Alacants
4450
44 20
+030
16.—
t6Orenses
51. Rif
54.50
5450
1155 0
116—
—cito
Explosius
+025
Colonial
44.50
4425
15ti+4'ou
16d—
Ford
Fetrolis 680 685
—005
La tanca anterior d'Orenses és del
dia 11 del mes que sum.

Pol-

Miras - Simón - Mayral

baixa

11444444444esheiesele44+6444446644+eeteee

CIMBRA CUIRASSADA

SPLENDID CINEMA

MERCAT LLIURE
El mercat d'especulació contenga la
setmana amb força optimisme, reflectit
en particular en l'estat d'anim de l'element contractador, el qual china la sensació de trobar-se ben disposat a intervenir en la contractaci6.
En les dues reunions que se celebraren ahir en alguns moments semblava
iniciar-se una reacció general de nivells, en particular en el rotlle carriler ; aquestes revifalles, pera, no tingueren la base suficient per ésser una
real i tat, i nornés serví per millorar quelcom els canvis fixats en la darrera reunió, com es constata en el detall que
donem mes avall, i que correspon al
canvi de regulador fixat en la reunió dc
Borsa:

Biscaia.

A Bilbao, Banc de Biscaia.
'A Valencia, Banc de Biscaia.
Barcelona, 16 juliol de 1934.

Teatres

ES LIQUIDEN

TODO POR EL AMOR
"Unan!' dr Marlha E gg erth en la 11 n 111 0o
pf/Incida dr 11110

VUELAN MIS CANCIONES
Diumenge, matinal, a le e 1030

No podem publicar les notes
pregades que no vinguin es •
entes en català i amb un
timbre o signatura coneguda
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