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Tot segueix igual, per ara
El Consell de ministres s'ocupa
Grunier -Barrera
del plet amb Catalunya i sembla El senyor Samper diu que, del conflicte amb
timada, temporal- que acorda no afrontar-lo fins la ßeneralitat, com menysse'nparli millor
De Madrid arriba pruneres hores
Coi/fa-mala el que dèiem en la nos-

Reflexions
sobre Catalunya

L'eseomesa
El conseller senyor
contra el catalanisme
és

LA 5E5510

PATRIOTICA

a

ment, a casa seva,
on és vigile per
guàrdies de vista

Bé ens la faran gruar prou aquesta
sessió patriótica. Val a dir que de pasitivament patriótica no en tindrà res;
sota d'aquest apellatiu llampant, que
:sa té cap consistencia real, no hi ha
..:tra cosa sine l'anticatalanisme traicional de la monarquia i de les
dretes espanyoles. Bus vaga de Saler que són aquestes sessions patriót:ques, perquè en trenta anys el catalanisme tense proprosar-s'ho n'ha
motivat unes guantes rnediocrement
memorables. Es sorprenent, pera, que
quan les tres dotzenes de politics que
menen la dansa electoral a Espanya
han volgut alear-se contra una cosa
viva com el catalanisme, contra un
moviment autènticament popular i optimista, hagin d'invocar el patrionsrne. Aquesta sinistra paradoxa és l'ex_
pressió fidel de la nefasta concepcio
borbónica de rEstat espanyol; el sea
patriotisme és sempre una amenaca
contra eis ideals i els impulsos del veritabie patriotisme.
Vinga d'un cop aquesta sessió patriótica que ja comenea desser un
mite catastròfic i que s'esbravin dura regada els que en tinguin necessitat. Totes les sessions patriótiques
d'aquesta mena, però, no modificaran
la realitat que la República ha creas
a Catalunya. D'altres de tan amenaeadores n'hem presenciat i, no obstant, el catalanisme ha jet el seu cami. l'inca el xim-xim patrioter, les
apellacions al tapie de la sobirania
maltrastada i tota la faramalla
parlamentarisme xovinista disposat a
fer un altre número de lluiment, segons sembla; per,'" facin el favor d'enllestir, si els plau. encara que als serotos de la Lliga els anguniegi ha' 7--e de techar entre respetec dels
superis i les explosions verbals
monàrquics furiosos.
Perquè el cas es ben singular. Catalunya espera amb tota calma j ben tranquilla l'explosió del patrioterisme P oca No seria pas aixä que ens fa•
-c , si6. ni per això hauriern de
enrera. A qui preocupa no es
-.:c catalanistes que estan al cos,-• del Parlament disposats a sostenir
t:s drets que erro han estat reconeguts.
sinó a aquells catalans als quals
fuscació partidista els ha fet girar con
l'essència de la cata--trad'lòqueés
lanítat. L'única tue fern la sessió patr ió tica és la Lliga. perquè prevea que
el seu paper es tarja insostenible al
Parlament de la República, si el de:id
anticatala prenia unes proporcions massa
considerables. Ella. mis que ningú.
a frustrar aquesta maniobra forc
que
a
la pot posar en un carreró sense surtida; perquè al capdavall en tot antrest
hatibull no hi ha res mes sinó una /rayera política per incautar-se del poder.
Fins fallant roperació . Túnica que en
patiria seria la Liga. que ha comes la
insensatesa de provocar aquest conflicte absurd, que el Tribunal de Garanties ha emnitjorat amb la seva parcialitat manifesta.
Per ara, ni sessió patriótica ni fórmula. El cap del Govern, que ja comenea d'acabar els recursos, ha dit que
era inútil enraonar mes, i que era hora
de fets i no de paraules. El senyor Samper, de tant no saber on toca, es torna
cabalistic, perä no esglaia ningú. Fet i
fet. el més atabalat és ell i els atajes
que l'han portar a aquesta situació tense mecedents. Ell te la panatela: amb
sesió patriótica o tense.
v
mantindri el seu dret. amb tota teuergia que les circumstancies exigeixen. Perú també sense gallardies innecesearies
ni histerismes impropis del veritable patriotisme ene l'aguanta.
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que slagin aprovat eis
pressupostos
Mentrestant podran cercar la célekre fimrmule, pea) el Inés prohalde és que el
Govern
Madrid, 21. — Des de les once del
mati fins a dos quarts de dues de la
tarda han estar reunas en Consell ela
ministres al palau. A la sortida del cap
del Govern ha manifestar que el Conseli
:savia xnancat (l'importancia i que tots
ls assumptes estaven reflectas en la
cola oficiosa.
—Heu parlat del Problema cabla?
—Si, i es consigna rus la nota ..,fiCiosa.
Els informadors han examinat :a
nota, i com sigui que no s'In consignava
res de Catalunya, han dit al senyu:janiper

—Sera entre linies el q ue es ilegclm.
—Es que al Govern—ha eantestat
resident—de la Res:mliza no h c,nt
parlar d'aquest assunene. Es przieside
esperar els actes que es portes a Cal,
rclacionats amb aquest problema.
A preguntes dels periodistes ha acabat dient que molts dels seas acres no
es farien esperar.
Ei ministre d'IndUstria i Comerç
facilitar la següent nota oficiosa:
"El president del Consell ha exposat
1 davant S. S. la situació de tots els oroblemes politics d'actualitat, ami com de
les tasques par:ame:tarjes, especialment
del pressupost ¡ de l'acord del Conseli
ó d'aquell l a 'ma
El senyar Granier-Barrera a la porta de dedicar a la d isc ussiel.
airees.
-jarpefncisob
de la presa, en sortir-ne ahir en
Abans sisan reunir els ministres en
llibertat provisional
rs.s.it cansen i shan mes diversos aserds.
No ha estat possible d'obtenir cap
El Tribunal de la Secció segona, referencia ampliatória del Consell ceconstituir en Tribunal d'urgencia per lebrar avui sota la presidencia del cap
tal de veure i fallar la causa que se de rEstat, degut a que els ministres
segnia contra el senyor Granier, te- tenen ares racord de no facilitar cap
nint en errante l'informe emes pel nota d'ampliació. Ana, tot, de les mametge forense sobre testas de grave- nifestacions que ha fet el cap del Gotat de 13 muller del senyor Granier vern es desprén que ha exposat daa conseqüencia dhaver donar a llum vant del President de la República els
una nena, va dictar ahir al t'inri una termes en que es troba plantejada la
provid2ncia autoritzant-lo perquè po- Mrestió entre el Govern central ei
gués traslladar-se des de la Presó al Gomera de la Generalitat.
També ha dotat compre el cap del
seu domicili, on rornandra custodiar
pe- dos guardies mentre duri restar Govern de l'entrevista celebrada alts.
amb els caps de les minories govergravetat de la sera maltee.
mateix temas ha estar ordenar namentals i la que pensava celebrar
al metge que tots els dies visiti la avui. Ha posar de relleu que no trola
malalta i tramen al dit Tribunal la en els capo de les minories una actitud propicia a la fórmula que llanta
relació de restat en que es trobi.
Avui se celebrara la vista de la cau- propasar per tal de solucionar el plet,
per la cual cosa exposava el id t dasa que se segueix al senyor Granier. vant del cap de l'Estat, i en presencia
del Consell, perquè s'acordes el que
cal fer. Sha parlar de la qüestió i
s'Ira convingut que havia d'anar-se ränidal s ent a l'aprovació dels pressepotros, puix que ami es deixa
el camp per a qualsevol dccisió presidencial, ja que sense l'aprovació dels
pressupostos un nou Gotera hauria
de presentar-se davant la Camina.
De no trobar-se, Dime el rann a la
‘'aléneia, 21.—El senyor Mar- prerrogativa presidencial, podrá el
linez .Barrio adherit a un Govern plantejar la qüestió de conarte politie que eelebrarä el par- iianea ansi, tota amplitud.
tit republicà d'esquerra comme- CalstTlen els ministres que en miar
morant el centenari de l'ahondó dies poden éster aprovats els pressudels Tribunals de la Inquisició, postos, i mentrestant es pot altar busamb unes quartilles en les gulas cant una fórmula Per resoldre el plet.
parla de la democriteitt republi- CINC PERSONATGES EN CERCA
c a na valenciana, fidel a les seDE LA FORMULA
res tradicions. commemorant el
A
les
vuit de la nit han aeud:t a ha
eentenari de l'ahondó de la In- Presidencia
del Consell els senyors
quisició a Espanya.
Samper, Gil Robles, Ma rtínez de Ve
Afegeix que és un hon exemi CambO, on han-lasco,1fequid
ple que tots els republicans han continuar deliberant sobre la fórmula
d'imitar. Qualsevol na- que solucioni el plet catali.
cional que respongui als
La reunió ha terminal a les 9.20,
sos gentüns d'Espanya ha de en sortir-ne ha estat interrogar el setendir inflexiblement a collocar nyor Melquiades Alvarez pels perlacada institució al seu bloc, sense distes. Ha dit que no tenia cap notidchilitats j Rente preferències, cia per comunicar a la premsa. Sha
respectant j practicaut la famo- parlat de tots els problemes pendents,
sa sentencia: "A Délt el que és perú no sha arribar a cap acord.
El senyor Gil Rob l es, P er la ,eya
de Déu i al Cesar el que és del
part, ha dit:
Cesar".
—Cap n oticia, ni bona ni dolenta.
Estem en la mateixa situació
de continuar, no obstant, ocuHem
Catalunya
pant-nos d'aquest assumpte.
—Si, aquella nit, a dos quarts
dotze, tornarem a reunir-nos amb
senyor Samper.
—Haveu pres acorda?
--s Però com volea que berrera
ores cap acord si hent estar estudiant
i escoltant el president i humera (le
reunir-nos novament?

El centenar; de rabolició deis Tribu:mis
de 'inquisició

La Volta a

plantejara el debat que podría esclarir
la qiiestió, yergue segans m'ha manifestar el President, denla no anira, ni
dimarts talar«, puix que es Posa ra a
debat el problema dels jutges muniesvals.
Els periodistes han dit als dos ministres que hi havia una fórmula, consistent en aria Comissió de juristes.
que amb el text com-titucional, el fa!!
del Tribunal i la Llei sie Conreus
Parlament de Catalunya donaria una
solució harmónica.
El senyor De los Ríos ha replicat:
—La fórmula dels juristes cm se ht Ida absurda i impract:cable, parque
es reuneixen r ins senyors particular
per armilar un fall del mes alt Tribunal, cora que em sentida francament absurda.
P:eguntat el senyor Gil Robles fi
s'havia arribat a una fórmula per al
carril:ere català, ha dit:
—Jo no sóc el cridat a presenten
fórmales, i ent limito a coneixer les
propostes del Gomera per jutjar aquest
segons el que faci.
—Perú, (. es corneta-a la sentene::
del Tribunal?--ha dit un periodista.
—Això éc qiie s tió del Gomero. S.
jo ho fos , ja sahria el que shauria dc
fer.
Ha acabas dient que a les vait
la nit tornaria a reunir-se el cap del
C.overn amb els senyors Carnb6, Mactinez de Velasen. Melquiades i ell.

tra ealició anterior, diluy eres, en l'exprés
del vespre, va sortir en direcció a Madrid rernissari que havia fet a mans del
Govern de la Genvralitat la proposta
del senyor Samper. Abans, pub, ja rh
comunicar-se teleiónicament a Madrid
que el Govern de la Generalitat, en la
reunió que acabava de celebrar, Savia
acordar rebut n ar la fórmula propasada.
Per la sena banda, aliir al =tí. a
Madrid, es reuní el Gavera (le la República, per tal (l'estudiar l'estat del
conflicte i veme si es trobava la pretcsa fórmula jurídica.
Els acords, si és que rcalment van
l'a yer-n.11i, d'aquesta reunió no ha estat possible de coneixer-Ios, car a la
sortida els ministres es tatuaren en un
absolut ministre. El mes explicit sobre
la qüestió Ion el propi sznyor Samper,
el qual, a preguntes dels repórters, va
dir que de la qüestió dr Catalunya era
preferible parlar-ne el menys possible.
Segons les nestres informacions, l'aminciada "sesión patriótica .' ha sofert
un aun retard. i el Govern l'ha dijera fins a dimarts. A l'hora que escrivim les mesetas ratlles ignorem si
la leva celebració tornari a sofrir tina
nora com també si aquesta realrecnt t , ndri !Inri nn dia o un altre.
La Generalitat, prl sets cantó. se,stleix
mantenint la seva posició del primer
da.

Un

de la marinada una noticia que fa referencia a la suspensa', de les actuacions
de la Comisoió Mixta. Segons es diu
en rilludida informació, la Comissió
?dieta no tornará a reunir-se fías que
estiguin aeahades les obres de l'edifici
del Patronat de Tttrisme, que is el total que li ha estat designat cc= a allotjament definitim

El Govern Sain7er
seeueix evadint les
qüestions cleliendes
Madrid. 21, Els senyors Goicoechea i Martínez Arévalo han in-

tentat veure el cap del Govern, perú
com que no era ja al saló de ministres, shan entrevistar atril) el senyor
Salazar Alonso per notificar-li el set,
desig que denla es poses a debat el
suplicatori contra el diput-at senyor
LOrano.

El min:etre de Governació els
donat la impressió que segurament
denla es posaria a debat, perú per
noticies que els periodistes han obtingut clerprés. sentida que no es posará a discussió el (lit supiicatori.

aceident turç_stie

El vaixell Dres d en " -amb
miler de turistes- topa amb una
roca al mar del Nord

ELS MONÀRQUICS ESTAN
FRENETICS
El nou ajornament de la proposició
de "Renovación Espahola" en relaciú
amb el ple t de Catalunya ha estar molt
començat pels diputats de la dita minoria. El senyor Calvo Sotelo ha dit
que un nou ajornarnent no el podiea tolerar. Si l'ex-comte de Vallellano hi ha
acceda 7.stat persbnalment, perú
;:o en nom de la urinaria.
El semor lt1 ACKA tHonotio) atanifesta que aprofitaran qualsevol circumstancia per parlar daquest assumpde quedar aclarit al mis aviat
lt,e0,sysiueleha
b
El senyor Goicoechea sha larnentat
que no discutis la griestiä, ¡ ha dit que
l'ex-conne de Vallellano no s'havia compran/es a res amb el cap del Gavera.
El senyor Martiiez de Velas«) ha dit
que la reunió d'anit s'havia limitat a
sun canvi d'impressions entre el cap del
Govern i els caps de les minories go
-vernamtls.
No Ira volgut ésser mis explicit en
relació ami) l'acordat en la reunió.
SEGUEIXEN REUNITS EL
SENYOR SAMPER I ELS CAPS
DE LES MINORIES
GOVERNAMENTALS
Madrid. 22 (i'40 rnatinada). — A
aquesta hora continuaren reunas antb
cap del Gateen els caps de les minories governamentals continuara restudi
de la fórmula del Goteen sobre el Plet

cI5I'E
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Cada pelle un dia o altre ha elevar
la seta veu dins la Història. Uns han
assenyalat claricies noves a la cultura
interior de l'esperit humà. com Grecia
i el poble d'Israel, D'altres han modifizat politicament la faç del män. L'Art.
glaterra trasbalsà l'economia universal.
Al segle XV Casteila cobra una bona
herencia que un seu (ancle d'América
anomenat Cristi?'.or Colom Ii posa a les
mans, i visqué en gran per espai de dos
segles. D'aquella boca data una excellent escala de pintura. un teatre i unes
fórmales d'etiqueta que s'in-a-mar-en a
tot Europa. Després va plegar i encara
no parla.
Hl ha nobles que han nascut per dir
poca cosa; ribi den haver de sordmuts i tot. Pela; quan un plegar de gent
sent (ya el turmema una Noluntat. una.
mena d'inspirad& és que ha de dir la
sera paraula. Mai no es produeix el fenomen que un noble na tunrui esdevenir
el que realment Es i ho sent pelo dintres.
Catalunya té aquest tresor. I n'hi ha
ben be prov. Gairebe us diria que n'estic més joiós que de totes les orgulloses
galeries de gratis recordances que posseeixen i exhibeixen els Dobles que han
dixat llar tarja a la porteria del Palau
sie la Glòria. Sentir-se creador i tenirho tot gairebé tot per crear és una de
les joies rrté5 eranS Per a un individu
o per a un POble.
Som joyas. M'oh; copo no saben
per on anima les costees passes: peró
estem tranquilo. Aparentment som poca
cosa; puf') ens hein fixat Que ara l'un,
ara l'altre, s'enderroquen els Manta
cae ens medien tallar el Das. Aleshores
hem arribat a la convizció que portem
sobre una mena de finca meravellosa.
Invisible. imponderable que fatalment
ens ha de dur a terme, allà on vedem
anar.
I is que tota la nostra riquesa ;s
en roluntat: per aixb fa tan nie e mb alum. Per això els mstres enemics se'n
rfuen. Peró és cert que la bona estreIla dels Dobles en cami de Pulida 0s
crin/ el códol de la fona de David. Sentare va dret al front deis Goliats superhiosos. La voluntat d'ésser ti aeuesta i
d'altres virtuts.
També per anuesta causa observareu
com és facil de fer política a Catalunya. Quan una terra esta sana, basta
amb la bona voluntat dels di-igents per
tirar-la enclavara. Altrament. caldea
creme que esti regida ter eenis i ner
profetas. I el desti. que té ros. cert
punt a fer constar que és ell el Pea: es.
i no pas els !tomes. es complau
dernostrant-ho a balquena.
Creiem en Catalunya i ens refiem de
tots els bons catalans. Quan vis home
que va al iloc del p ilot se'ns denrostra
com a tal. sabem que trotani la ruta.
Rostend LLATES

Del Vaticà diuen que
les converses amb
Pita Romero se ran
El "Dresden" davant les costes noruegues
Berlin, 2 1. — El vapor Dresden",
de 54.690 tones, portara un miler
turistes, la majoria dels quals eren
del Sarre, havia emprés un viatge de
turisme per la ruar del nord.
Es reben noticies que ha topat amb
una roca prop de Karmoeysting. El
capita ha manat encallar el vaixell i
sha procedit al transbordament dels
passatgers. Mentre es feia el transbord
a vol, quatre dones han caigut a
l'aigua. Tres d'elles ha estar impossihle salvar-les i raltra es troba en grell
estat.
Han acuda al lloc de raccident tres
vaixells noraecs i un de frances, que
han cooperat al salvament de la tripulacil.
l'or el passatge i la tripulació es
troben en terra. Els ferits estar/ auxiliats a l'hospital Stavanger.
El vareen es troba en tul banc amb
una inclinació de quaranta-cinc gratis.
Una nota del Consolat
alemany
Oslo, 21.— El Consolat d'Alemanya
l'Estranger anuncia que en la catástrofe
provocada per rcsfondrament del mai
nett alemany "Dresden" solament s'ha
hacia de lamentar la mort de tres per,anes.
El nombre de ferits que han estar haspitalitzats és sIe quinze.
Per altea banda els oficials i alean,
membres de la tripulació del vaixell
han negat que es produis cap panie en
et montera d'encallar el vaixell. Tant
el capita cola els oficials romaneueren
a bond fins una hora abans d'enionsarse el vaixell.

Q UläE HA PASSAT A LA REsc ata
UNIO, QUE EL SENYOR MARTINEZ DE VELASCO EN SURT
SATISFET?
Madrid, 22 (2'10 de la :manada).
La reunió dels caps de les diferents
minories amb el cap del Gavera, que
ha començat a dos quarts de dotze,
ha acabat a dos quarts de dues de la
marinada.
El primer a sortir ha estat el senyor Cambó, ient-ho seguidament
senyor Melquiades Alvarez, i una tinca més tard el senyor Samper i el
senyor Martínez de Velasen,
lnterrogat pels periodistes, el líder
de la Lliga ha manifestat que no tenia res a (lir perqué les seees manifestacions serien tatxades per la censuca.
Martínez de Velasco ha estar Mis
explicit. Aquesta reunió—ha dit—ha
estat la més profitosa de totes les celebrades iins ara. Jo surto veritablenieta satisfet i cree que a la fi es
trobarà una fórmula que satisfará a
tots.
—A tots?—li Isa Sil un informador.
—Es clan
Un altre periodista li Isa preguntar:
COMENTARIS DE PASSADISSOS
hi llama crisi?
A la Cambia han continuar els comen—Poden assegurar terminantment
taris sobre la qüestiä del plet de la llei que no passarà res.
de Conreus de Catalunya. El Sr. Mauro, a darrera hora, va die als perio
distes que a les vuit de la nit es reuni- innuninnieumunuoisitintaisistaisitiainusiamimailitailamilituassiiiiiimaiiiiiiiimasisinianimissunisunitsuanialitatstainutiimg
rien novament a la Presidencia del Consell el senyor Samper i els caps de unDarles governainentals. i que d'aquesta
reunió podia sortir-ne quelcom d'anteressant.
ss.
—Però, quina fórmula? — ha preguntat un periodista.
—Una, la que sigui, nerque la situaConsell de Cont, 349 I 351, balxes (Tocant P. de Gräcla)
ció és cada dia mis insosteni0e. ID cree
que aquesta reunió no sera coas la d'anit , que va resultar molt graciosa.
Nombrosos diputats i periodistes han
conversas amb els senvors Prieto i de
los Mas, sobre el problema cauta.
El sentar Prieto deia:
Teta els números surten premlats
—Estic preguntant a tots els minisNombrosos premie que sobrepugen el preu del bItIlet
tres, amb una curiositat extraordinaria,
quina és la celebre fórmula, perque a
Oberta de les 9 del metí a les 9 del vespre
hores d'ara encara ningú no sap com e
§
es resaldrá el problema. i a mis, tirc la
impressió que aquesta setmana no es tataimimtutsanneummigumimmumesseemerimumesisesinififfieii~iiifiniteimifflOWN nMj

!largues

Hom creu que no hi hura possibi-

litat de salvar-lo, puix que només la
proa sabresurt del nivell de l'aigua,
'fots els equipatges deis passatgers i
alises objectes que anaven a bord slan
perilut.
Un telegrama de la Com-

panyia
Berlin, 21. — La -Nordeutcher
Lloyd' ha enviat el següent telegrama:

Ciutat del Vaticä 21. — Se celebren
converses entre el senyor Pita Romero, arnbaixador extraerdinari d'Espanya mop de la Santa Seu, i el secretari d'Estat del Vatia.
Sembla que aquestes converses
llaman d'ésser extenses.
Als circols vaticanistes es considera que les dificultats que cal vencer
sOn nombroses, a conseqüencia de la
Constitució de la República espanyola, que deixa un marge molt estret
per a les concessions que són neceosäries per arribar a un comproutis.

"Desembarcament dels passatgers del
vaixell "Dresden" i transbord al vaixell llamee "Kone-liakon" sha efectuar ara!) tata tranquillitat i en hon or
dre. Un bot ha solees arana, peró els
passatgers ¡ tripulants s'han salvat. En
RAMON NOVARRO
el vaixell noruec han mort dues persones per debilitar cardiaca. Tots els al- ARRIBA A RIO JANEIRO
tres nou-cents passatgers i la tripulacin
Río de Janeiro, 21. — A bord del
sencera estan sans i salvar; a Stavanger. Arribaran dissabte al migdia, en el "Pan América" ha arribat a aquesta
valor "Stuttgart - . del Lloyd Nord Ale- capital el celebre astre del llene Rontany al port alernany de Bremerhaven". mon Novarro.
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d'Accib Catalana Republicana
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Multitud de valuosos ob jectes

Rogara al cap de l'eacarnot davanter coronant el coll de Santigosa
(Virgen informació a la recrió d'Espor (s)
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La yaga Denúncia sobre una i País Valeneik
n 111 Setmana Cultncontramestres
Es doni per acabada la disde
Segons
El fiscal demana 22
ral Valenciana
p
er
-aquesta sucumbit a
cussió sobre la totalitat dels L'eqÑococosi dels segueii,

La causa per l'atracament
de la "Cinaes"

anys i 20.000 pessetes
d'indemnització per a
la familia de l'agent
mort

Divulgad(' sanitària de
l'Acadèmia de Medicina de
Barcelona

Parlament de Catalunya

mor

Tot

la tia de la difunta,
una
ha

ara, igual

Mentre a l'ajuntament de Valencia
es falla un concurs de cartells. una mica
terbol, per a anund de la Fira i Festes
ton convneada per tal d'ado ptar acords
Ahir es presenta al Jutjat de
sobre el con flicte, el president senyor guardia una dona ¡ denuncia que de juliol, sembrades de gustos llivians,
parlar arsexat, traques i tacs artificials,
Balden/1er Ponet va donar conmute de les
eeleela seva, finada el dia el Centre d'Artuació Valencianista llanca
Restaren aprovats els articles de la llei de
2e5tion5 realitzades nels delegats de la 1/1!fi
Clinir.
havia
a
l'Hospital
a l'aire el seu cartell anunciant la
Eederació i del que slavia pardal en les abans
Conservaeió del Patrinioni Je Catalunya
diverses rettni sms celebrades a la Con' mor( a eonseryiii• neia de lee pa- fit Setmana Cultural Valenciana.
scii
el
O sieui e enana de la nneasolta oftpegava
que
ti
de
Trehall.
Fosen
aprovadcs
per
IliS5PS
5elleria
Manifesta que el Pressunost ha estat
dal, la nota digna, patriótica i elevada.
A les sis menys den minuto coturno
inarit.
En algunes ocasions els aninials immintitat.
ijar.ird
amh
les
necessitats
senleectonat
Del anal 29 de jutiol, un s egelt d' ar
sessió, sota la Presidencia del senyor
l'er separat es reunir-en despeé; les Gnu a fonament de la denúndomèstics. veritables ruin pa ny s (1 e
PcI fis,.al del Tribunal d
excursions-tes:onfrci,v
yermen hi ha el i a les exigejuies de la realitat.
esdevenen el seu encune, per Associacions adherides a la dita Fede- ria, (ligué que mis quants mesos
gencia ha estat qualificada la Casanoves. Al bancsenyor
Estudia les directitts (1019 n ressu nns be que d'una manera indirecta, puix sació. Fati leAssociacie del ole de BarGassol, i e!
Cultura,
est am cursets. etc.. alcaran una mica l'espere
va
seva
nehoda
idisnis
la
..ausa seguida contra Eduard Conseller cde
analitza
diversos
disenteinen.
del roble davant dels ulls de les persones
-tosque que li poden trametre la malaltia que celona, de Badalona. fit
Llobregat,
de Finan es, senyor Maní Esteve. Es
realalla a eonseqüencia d'una eultes.
donzalez. processat per l'afta- escons 1 les tribunes, poc animats,
cap'tols i defensa el de Cultnra, que ells pateixen. Un exemple d'aixi/ es de tesaaallers, de Premia de Mar
í els pallissa. Aquella vegada, el macament al colxe recaptador de la ilegida i aprovada l'acta de la sessió está inspirat — litt — en una nrofmula en el cas de E-equinococosi - , malaltia enC o ntnrn5 (le Manresa.
Amical és el veritable cami del retire-Cinaes", ocorregut al (mur' . de anterior • Scguidalnent es passa a l'ordrs estimnaciem a l ' ensenvament n'armilar.
TaMbé e5 reuniren per separat els lit de la ',neta II ilesIrmA una eament de la Patria.
que a l'home ti produeix el quist
••
Acaba clemanant que vnti la Cambra datidic, i que la pateixen amb gran representants de les Assiaciari nns d'indús- orella. Cita cona a testiinonis de
Provenea el dia 21 de mare hei dia ama la discussid sobre
seves afirmacions alguns
aquest 'pressuposi. que considera ade- ireqüencia el gos i el molta, i també, teles compleinentáries, i l'AssociacióIm
veins
darrer.
La sessió d'obertura será. a Castelbi;
de casa so y a, els quinte ha- un tren especial portará a aquesta cinencara que nn tan freqüentment. l'o- d'Estampats 1 Illanqueigs.
Tal com es recordara, uns ELS PRESSUPOSTOS DE LA quat a I luir finalitat.
GENERAL1TAT
El senvor RUIZ PONSE.T1 rectifica vella, la cabra i el pone, i més rasaEs ratificaren, per unanimitat, en els vien Ungid. oeasni de presen- ta; del nord ¿el País Valencia els patriodesconegut s tirot eja ren l'a lt o
breument
per
a
mantenir
els
seus
nunts
ntes
el
cavall,
el
gat
i
el
conde
Tata(oren
aprnvats
en
la
darreacords cine
tes de toses les enmarques.
ciar-ho.
de l'Empresa -Cinaes - i a conContinua la discussiO sobre la totalitai
bé en sdn atacats , en n'oh menor es- ra assemblea. S'acorde .snlirlaritzar-se Portava una carta. de la qual
La sessid de clausura es jara a Alaseqüència del liroleig resulta del projecte de Ilei de P r es su P= st Per a! eleElvista.
CONSELLER DE FINANCES sala, al unes animals com el camele el amb la r o missió que alta vingut entrecant , on aniran escarmnt la senyera
Jutjat.
on
una
el
1934.
s'ha
incautat
mort ragent de policia senyor segon semestre de
interve.
Manifesta
que
cal
contestar
al
mico i els remugants d'alta nulata- vistant diirant tots aquests dies and, el
El senuor RUIZ 1-tiNSETI interve. senvor Ruiz sobre la interpretació oc nla com lasatiiop i el cèrvol.
germana de la murta n sha una ein valencians esperancats.
Guevara. L'altre agent resulta
sensor Barrera. S'acose, finalment.
I a la ciutat de Valencia se cele(bici que no
meada
ferit. Els desconeguls s'apodera- Comcnea 2 1:n1). cm-se del carácter d'Une- Eariiele 73 de l'Estatut. Crea que la
mantenir-se
rosició
adoptada
des
pari finsdel marit,
en
la
braran les diades , plenes de fe, cu1.-equinococosi"
és
produida
Per
la lectura del
la
seca
hagi
malat
que
la
bona,
CnMiS
5/6
é5
ren de la recaptació de 1:1 rioritat que es despeen de
que ha donas la
dictamen de la malaria, el n/Ull és dcgut ensara que estat restrictiva a fi una tenia, la tenia e equinocococus", de bon principi. Al vespre van ésser germana, ja que aixt pudran mi- tulles d'entusiasme i amb una gentada
Cina es.
omplint-ho tot de gorn a luan.
que antigament s'anomenava echino- tramesas els acords presos per l'Assempresident de la Conlissió. senyor Co- d'evitar Iota mena d'abusos.
rar de casar-se, i que Si per desComenearan amb la "Diada de l'ArLa mejor part de la quantitat al
COCUs veterinorum", i que és un petit Mea a la Cnnselleria de Trehall.
romines.
Esta
d'acord
a
manifestar
tumbé
que
gr:ieia enes a parar a la presó. quitectura": conferencies. visites a la
Aller
al
mati
el,
representara;
dels
paIlargaila
robada pels atraeadors fon rede
quatre
millimetres
ene
de
sobre
larteconsideracions
S'esten en
Parlainent
és
sobira
i
esta
per
dan/tan
el
per
sortis
Llotia. Torres de Serrana, el Miquelet,
e upe ra da.
i dividir en quatre segments, un dels trons es rernien a la Censelleria de ella esperarla que en
ele 73 de l'Estalla Interior, el qual
in/Posar quals, el posterior, que és el tinS gros, Trehall, arnh e! senyor Barrera. el sitial tal de casar-s'h i .
la Seu. Palau de la Generalitat. etc.
Deis diversos detinguts arrue tracta de la forma de presentar cune- del Consell Executiu al qual Potmodificar
el seu criteri 1, en altiest cas.
cincd'uns
digné,
a
la
tarda.
als
reri
Despees. i a seguit, vindran e "Nada.
en
nombre
la
moda.
aun-lleadistes.
els
ous
conté
que
taenibla
que
d'aquest fet. Gonzalez fou
tes als dictämens de les Comissions. De- el pressupost, d'acord sentare artes) les
no polio donar - los can referencia sobre nada María López González. de de la Patria". amb conferencies sobre
mana al Govern que doni el seu crimen disposicinns reglamentäries contingudes cents.
que va ésser processat.
Geegrafia
del Pal; Valencia, una venos
Aquesta ténia habita al budell del la reunió celebrada al mati. 20 anys. i que vivia al caries. de
sobre aquest atilde, el qual creu que en l'Estatut Interior.
El fiscal qualifica els fets
sició de plans. maquetes i erdenances
gos, del moltó i dels altres aninmals
de
Malta,
va
deseoSant
Joan
robatori amb violencia. ja que ha estat interpretas restrictivament pe/
Afegeix que aquest any s'han preantigues i modernen referents a la sihem esrnentat, i els ous que deshrir aquesta carta i va recrimi- tundió actual i a l'esdevenidor dels Regt
resulta un mort. Considera el senyor Coromiaes, president de la Co- sentat els Pressupostos amb un ires no- que
mata anemenats "oncoesferes", san
seu marit, i anda nquesi del Pa 's Vr.lenciä.
nar
el
mes d'anticipad& per?) amé e5 demit
processat com a autor del fet i rnissió de Pressupostes.
expulsats a l'exterior junt amb les
(Enea el Conseller d'Economial
motiu es produiren escenes mol!
les circumstancies excepcionals amb que matarles fecals, i aleshores és celan
demana la pena de 22 anys
La "Diaria de la Confraternitat"
Manifest= Que el Parlament esta per
fortes entre el matrimoni. En tindra diversos actes: al triad, recepciö
presó j a mes vint mil pessetes sobre del Consell Executiu, el qual ha Cha realitzat liar preparadas, Promet l'animal esdevé perillús per a Ihn.
la
praxima
vegada
presentar-los
marit
la
va
pegar
ter
a
una
d'elles
el
a
l'Ajuntament,
al vespre una sessió
d'indemnització per a la familia de prestar-li submissia especialment en
ole. puix que si aquest té la desamb dos menos d'anticipad& d'acord gracia d'ingerir un d'aquests ous, en
tant, que calgue portar-la a al Paranimi de la Universitat. i a la
de la víctima.
materia pressunostaria.
ami= l'Estatut Interior.
Demà, di3sal,te, dia 23 a: vespre l'Hospital.
nit un hall de gala al pavella muarribar al seu Miden travessarà la seLa vista probablement es veuEs mostea satisfet que el Consell hagi
Manifesta que molt aviat será portat
lloc a la Rambla de les Flora
El jutge va admetre la dernin- nicipal de la Fina.
rà a les darreries de la set mano acordat confeccionar un pressupost nou a la Cimbra l'Estatut de Funcionaria. ca pares i. entrara al torrent circula- Endrà
el
trodizional
La "Diada de l'Agricu:tura" es
roncare
d'hortensies
ja
corrent
limiatic,
ton Cl valent-se del
ola j va ordenar als mete-es di'
i no continuar concedint pròrrogues tri- el (mal esi?k quasi enllestit.
entrant..
será traslladat a diverses entranyes, i alfàbregues que ami.) motiu de la l'Hospital que certifiquessin so- descandellara arnb una visita a la
mestrals que sentare san perjudicials. Es
(Entra
el President de la Generali- especialment al fetge e al palmó. i popular revetlla de Sant Joan orgaGranja
Escota de Burjase. Assistindol, peda de la rapidesa amis que saina- tata
bre la m alaltia i les causes de la da a una Sessió del Tribunal d*Aitambé al cervell, al cor, als crasos i a nitza el Patronat de l'esmentada
rá de discutir el proiecte. ¡ manifesta
hagués
ja
que
cas
Rehutja les manifestarions que ha fet
Rambla. Seran conceclits premis en mort. En el
g iteS i a la vesprada. conferencia soque els pressupostos haurien de Portar el senyor Ruiz Ponseti referents a la la melsa. on es desenrotnara i donara metallic a les p ararles que necsentin estat enterrada ordena que es bre llenen valenciana i sobre Oístelloc a la formaciö des quistos buidaabans de la-sealCmbrdoi;
separada dels pressupostos de la Presi lidies, que aún uns tumor; arto-fonos major qualitat de nlantes, a les que procedeixi a exhumar-la, per tal ma de Ruco al País Valencjes,
seca vigencia.
nsesentin majos abundancia. a les Jiclmii'ir S'I Id ha ha gut erijo.
-dencialGrtdeConsl
L'Aasocjadó Protectora de l'EnsePassa a estudiar les diverses partides, Executiu, i tarnhe (Ir la presentació se- i que contraen liquid; que van crei- mis hen agengades, comptant únicanyança Valenciana aren A un en la.
que, de vegades,
es felicita que en el cepitol de des- parada deis derartarnents de Treball i xent paulatinament i
ment
corn
a
dements
deccratius
les
Diada
del ',libre". a mes hi ha una
adquireixen volum considerable,
peses burocrátiques es marqui una ten- Obres Públiques.
visita a una casa editora i conferenpule que poden arribar a contenir p lantes cbjecte del concurs, i els
dencia a instaurar el seo rninim de guaexemplars mes notables que s'exhicies sobre ¡lengua valenciana i el L'aCreu que en aquests casos. el Con -cel
Abir, a prirneres hores da ;a manta- Ire mil pessetes, el nual no slia pocas Executiu ha de tenir un maree d'ae- cinc litres de liquid, posant Ilavors en beixin. El iurat fallará abans de dos
de
bre i la itnoremta a Valencia.
da. passava pel cartee de Lleida Antoni aplicar encara a deficiències materials, tuaci•.lv que el mateix Estatut Ii re- greti perill la vida del portador.
quarts de vuit, i en aquesta hora es
I com a ii la "Diada de la IndúsI.a nialaltia de que parlera és nisat p rocedira a la note:cacto de 0renns,
Lleixa i Subirats, de 31 anys, solter. rar significaria un augment cle cine mi - coneix.
tria - as:lb una visita a l'exposidó de
carretera
coneguda
a
Islandia,
Amerlea
del
Sud
Acompanyava una dona, la qual deixà tinas de pessetes en les despeses conarte al cual han estas invitades les
El senyor RUIZ PONSETI rectifica
treballs que s'insta:tara a l'Escola
cornil
a la porta del seu domiciii. En arribar signades en l'actual pressunost.
autoritats.
novament. Es del de no coincidir amis el i Australia, on els bines fan vida
dInenstries i conferencies sobre llen¿avara mateix del número eo del carrer
Considera una equivocada haver pre- senver Con s eller resrecte a la interpre- arnb els anirnals. A Espanya es hastant
a/2a valenciana i el; Gremis de Vaesmentat, un desconegut que ja feia es- sentas conjuntament les despeses de la tada de l'Estatut Interior, encara que freqüent, en particular a Extremadura
tona que a ell Ii semblà que el seguia, Presidencia i les de la Presidencia del sigui minar que la donada rel sentar i .Aragó, per hé que fe ' n troben casos El
El que començà essent un assaig
penó del qual, tot i això. no n'havia fet Consell Executin, car si be ara les exer- Coromines.
Per tota la Península.
sense caa pretensió, es ja ara en et
un altre etingut
cas, se li tiri al damunt sense dir-li pa- ceix una mateixa persona. pot donar-se el
La manera de conteaure la malaltia I.
Es dóna per acabada la discussi6 de
seu tercer any de vida una institució
A.
F.
raula. i Ii taaa el cap anda una ameri- cas que no si g ui ami, i llavors ens tro- la totalitat,
ja hem du que es ingerint ous de tenia,
que humana els valencians i q ue na
cana. exigint-:i que li lliurés els diners. harem amb dificultats innecessaries.
i també hem dit que aquests provenen
ha de morir mai.
1:atracas digné a l'atracador que e,
Arran del tiroteig sostingut
Despees d'ocupar-se del departament LA CONSERVACIÓ DEL PATRI- del tub intestinal del limitó i gos espeJa el noble no parla tan sols d'oreixes anar 1 que Ii donaria els diners de Cultura, pregunta per qué es presencialment; per tant, i a fi de no coma- Tots eis obrers, despatxats :ihans-d'allir a la carretera d'Es- xata. de xarlotades. curses de braus i
MONI DE CATALUNYA
fine rortava. L'atracador s'hi sega, I
niinar-nos, hem dentar el contacte amb
pingues entre uns atracadors i traca, ja hotel pregunta que és això
ten separadament el depart ament de Ire21.—G-intitula
el
ronGirona.
Confinan
la
discussió
d'aquest
proj • sant-li la ma a la butxaca de l'ermi- halt i el d'Obres Paliques.
VIS objectes i productes que ics dejecpolicia, a conse- de la Seruana Cultural Valenciana.
¡cae de hei sobre la conservada del cions dels dits animals han pogut ene filete de la secció de filals de la eta agents de
prendre una pesseta. Imrnedia..
Del d'Agricultura i Economia no co Patrimoni
qüi• ncia del qual Vil resultar un J1 l ' Ajumameat donant-se connote
històric. Artistic i cientific
tährita
S.
A.
E.
A..
de
'Manes.
en t es posa a careen
pastiiar. Cal tenir especial cura arnh els
diu res. Negué el Conseller és del seo Catalunya.
atracador mort i un altre de fe- de: time aisró representa. incida les
Refet de l'espant. Antoni va decidir partit i no pot criticar-lo. (Riallesa
productes d'horta, cum les verdures, que L'Empresa ha notificat als vaSense discussia s'aproven da acides peden hacer estat regades antb aigites guistes que poden donar-se per rit i delingul. la Mirla es pre- diades va:enanes al ;en programa
pe r seguirslo, i aconsegui, ainb lajas
Es platte de /es desigualtats de traedeis serenos i els vigilants del cartee tanteen que es fa entre iuncionaris de la del tretze al rima-note que és el darrer on hi hagi excrements de tals animels, acomiarlats. Per a la readmissiú senta al earrer de París, per tau oficial.
Cinc mi! foren les adhesions rebude Tarnarit. detenir el desconegut. el mateixa categoria. Parla de l'Estatal de la Ilei. la qual queda pendent d'apro- Lt altre milla de contagi cs 'oeure ai- isla obrers hauran de sollieitar2 de detenir un individu anotnenú
e:abeja( Valles i Soto, que ds el des l'anv passat: riere, aquest any
-41/al digné que s'anomenava Ricard Gi- de Funcionaris. el qual creu que es tro','a vacié= definitiva.
gries estancades o de basaes on hl perjen Ild) isidatiamenl, ele
eran mes.
Seguid:anee s'aixeca la sessi6, a les haver
r6 i Borren. de setze anys. que era fill estancas i considera que es indispensable
begut gessos u moltons, o be ha iniljaneant ill3CripCió en nnr.s que s'havia siogett escariar.
Es l'Un:e mitja d'enlalrar el valende Figuerola d'Orean (Lleidal, i que que si gui fet e re•ns del Pressupost i que vnit le la vetlla.
En arribar la noticia al seu cianisme i de crear un estol prou
511Z--verhldipostaxcmn.A, Ilisles que es facilitaran.
'
el sen cfici era el de flequer. Tambe va sigui portat
domicili. Vallas se n'attivia anal (lene de nacionalistes que salven la
al Parlament.
ceds luna sovint pei les mantanyes, 00
El comissari delegal d'Ordre roes nao m ents a ha no. La l t tic La,
dir mie lela uns cuanta mesos que no
en dipOsits arran de, terna cs reuii CalSet posat en 'liberta( la peda, VD delenir un germä seta Pátria.
tenia feina i que feia un dia que no h- LECTURA D'UN PROJECTE DE
PASSA
DISSOS
gua de pluja que rellisca peis peudents
Enrie SOLER CODES
del Sindieat loada menjat res. Per aixa es decidí a
Junta
directiva
rocosos
i arrossega excrernents dels aniLLEI
anomenat Nalenti, per haver-li
atracar el primer vianant que li sortís
cal. a fi que pugui reunir-se i lrona I, en un eseore 01 1 e fcet un t *.+4*4444+.4 .64~+ 1 $1 Iebb
mals
que
per
alli
han
pasturat;
els
pasFINANCES
REUNIONS POL1TIQUES
El CONSELLER
al past i que fou, justament, Antoni
eses, caeadors i excursionistes, en beure deliberar.
a ea sa s ova, u ns fulls clandestins
llegeix un projecte de llei introduint
Lleixá.
Alilr van ce:elirar-se per le, sales del d'aquestcs aigiies poden ingerir algun
De lotes numeres, hom rreu
camel s d'aquesta ENVIEU LES NOTES
de
jede
El detingut ingressà als calabossos verses modificacions en el ps J
Parlament gran nombre ele canvis d'im- de tenia equinococus. En amanyagar eis que mol! nVial PS reprendrä el de la C. N. T.,
Pressupost. per diverses causes que no pressions i rennions politiques.
de! Jutjat.
Ibais dels pausas lambe correm pedit traban. i Benin readmesos loto anImpaati j i altres documents
EN CATALA,
s'havien tingut en compte.
caräcter extremista.
El senyot Compan y s va confereneilr d'en:portar-nos en els nostres dits algun
C.
seiguisles acon i nt dats,
wats diversas consellers, entre ells ou de tenia, ja que el gos, després de rl,
CONTINUA EL DEBAT SOBRE amb el senyor Gaspol.
pausar el morro pels excrements, es
ELS PRESSUPOSTOS
Tanthe van conferenciar amb el se- Eepa el cos, quedant entre els pels ous
El senyor FERRERES, de la Co- nyor Companys j els consellers els di- procedents d'aquells excreinents. El cosals automomissió. contesta al discurs del sensor nutats hascos senyors Monzón. Trajo i 15111 que hi ha de deixar mcniar els Advertiments
gossos al mateix plat de qué se serveis
Ruiz. Manifesta que no contestará la Careaca.
Con/ en dies anterines, ahir lambe l'horne ha d'evitar-se, perque si. per un
bilistes
a la interpretació de larAl rechte de l'Exposició i al Poble part referent
l'Estattit. per quant es troba ein cenc ó r ee r al rnrimment els Senyors desean o Rieche en el rentas del pile
Espanyoi se celebrara el dissabte vinent tick 73 de
í
Roca,
Espla,
etc.
FlatiSta
hi
queda
algun
on
de
tenia
podem
consin programa de festes superior a sota absent el senyor Coromines.
ta a iar-nos la inalabia. Tamts cosa
ponderada. Aquest programa, habileenitma que els gosses ljepin la tila de
ment combinat, permetra que totes les
l'amo, falta im p erdonable: el que preuen
persones que acudin al inagniEe Parc
com una maayaga pot traduir-se en una
de 31ontjuic puguin trabar arreu mosentencia de more
nas d'agradable esbarjo.
En resma, pUzien1 dir que aquesta maA dos quarts d'enze començaran els
Ilavent observat que alguns autolaltia, que és greu i que aixi que s'addiversos espectacies amb un grandiSs
quireix no ti altre tractainent in/e l'ex- 1mA/distes. despres de les cursos reafestival popular, de carácter candi, a la
saga
que
sostenien
els
minaires
I.a
tirpacid quirúrgica, s'evita tenint molt litrades per l'entitat "Penya Rin'', al
pina del gran brollador. Hi prendran de Sallent des de fa uns quanta dies,
compre a portar-nos a la boca els ali- ciscan de Montjuic, circulen per
Per a aquestes Festes
part l'Esbart de Gavines i Gavotes, dc despees de diverses gestions i rcunions
indret com si foa una pista
Una casa venedora de /nobles ments que hagin pogut estar en contar- aquell
la Barceloncta; l'Esbart de l'Orfeó
entre els representants de Isempress a terminis ha presentat una do- te amb la boca del gas o he mute els per a curses d'automialsils, marcan: a
Dansaires Barcino, i els °brees, presidides pel delegas
Sants. l'Esbart
seus exctenients. També sla d'evitar gran.; velocitats, el Departament de
la cobra de Gralles els Vallesos, la co- especial enviat a l'efecte pel conseller mínela al Juljal de guardia con- t'elemen t ar eis gossos =I= freiNures
Circulad& ha (le fer observar que
tra
Forran
Zapino
fainiSs
establa Principal de Terrassa, el 5 cors
molió entes: és aixi rom l'equinococosi al passeig Central dol Pare de Motude 'l'echan i Obres Públiques, iOU
la Conperativa La Lleialtat. de Gra- solucionada ahir satisiartariam e n t. En tuir internarional que fou de- de moltó pot passar al gos. animal que iajc, i al passeig descendent de la
cia; Dalia Barcelonina. Schola Orpbeb- conseqüenca, els ()brees de les dites litigi l per haver eomes diversos vin mes en c o ntacte amh l'home, restil- Eont del Gat , que formen l'anoinenat
nica, Orfeó Llevant i Orfeó de Sants.
mines reprendran avni mateix el tec- estafades a algunes cases de r o - tant, per tant, mes perill q s en el cas "circuit de Montjuic". slan d'obserA la mateixa hora, al passeig la te- han. D'aquesta manera queda arran- mere.
d'adquirir malalties que li signin tema- var les d'sposicions que regulen el
tránsit rodar per la i per tant
té grandiosos assortiments
s al del gran brolladnr, tocaran sardanes jat definitivament un ronflicte pie
f on amenta An missibles.
denúncia
es
La
la velocitat máxima dele vehicles que
, es mis escollides cohles, entre les quals afectava una de les mis importants qun va Hogar a Zapino diversos
are
(Entre
del
rerinte
del
circulin
imitará l'Antiga Terrassa i Montsercosques tnineres de Catalunya.
de
'n o bles de gran valor, antb els
Pare de Montjuic, ha d'ésser de 4o
•at.
Dama es reuniran ele paletes i mes- sume; va amoblar, a l'Eixtunple.
quilometres l'hora. efectuant els viAl costal esquerre del dit passeig hi
A
la
presó
de
Figueres
tres
d'obres.
junt
amb
l'alcalde
per
adla
deguda
precanciO,
ratges ands
VESTITS I CALÇATS
Pa y a balls populars amb pianos de parlar de les divergències sorgides tin pis sie gran luxe. Al'
vertint que será severament castigada
tfa n r a treurels perq tia no
maneta.
del repartiment del trehall.
burli aquesta distiu
que
o
iniracció
amb
m
iota
de
l'Univers.
a
les
onze.
els
mobles
havien
despaga y a,
A la plaça
eleganssims, marcats a
— Sisan celebra; assemblees fapósieih.
serneneara el ball de revetlla amb piaaparegut. El val o r deis mobles.
tal d'enipenyer a un arrass o s de maneta i l'acreditada banda Bu- bril,, perque
segons
el
denuncian',
puja
nns
no arri i .a, en el in-mil/e/e
jament
preus molt reduïts
eanova.
milers de pesseles.
A resplansela del Palau de Profec- deis contimme5tre5,
:aons hi Hura sardanes i halls públics.
A fris: Preus rebaixats i
De dos euarts ile dues a les dtke e
lisiaran à un monumental castell ele fo-s
reelhis de la
Gil > 011A, 21. —
i combinacions modernes.
Press', de Figueres anomenat MiII les bes a les tres de la rritinada
fa 'i o n dies
armara la banda "El Empastre", a la
.111it > al mate es declararen en
'1t".1Esieve
la vaga de la fam,
que
practic a Xivec'a
pl aça del gran hm/ladras
prenent nomes un litre d'aigun va g a eIS idwet's ltixistes, per una
si • •
diferéticia Fl11 la it ilostiá d'llOrarada dia.
La Comissie d'Esbarjo del Casal
EIS ltlXiSleS delimiten que es
El Jitige rrinstruceiO ha cornil_ trie.
en tots els MANTONS
dEsquerra "Estas Català", Corts Carehalli un nombre determinat
'm'al al fiscal que, segons
talanes, 627, pral., ha organitzat, arnb
(Pilares por tal IfavonsiAgoir que
11'ot:a
"Troyan's
°muestra',
sbil
vecina es
I 15 e`11 liMdic, el
conperaci6 de la
DE MANILA
piiguitt treballa/ bits g is obrers.
un maanific Ball de Revetlla que tirulta
leil lamentable posfracid i es teta Els patrona no In Pedan conforUne el dia 23. a dos quarts d'onze
rnori.
que
mes, parqué ells Medid rolen
la nit, a l'espaiosa terrassa del dit r aEl president cte l'Andiisnria
ronduir eta entxes,
sa!, la qual estará artísticament embeCARCA
(BARCEWN
VAL
eurerrsp
ALBEEtraslladat
ordenal que sigui
las practica re n mollea e mi _
/Off SANT
Inda. Arras aquest rnetin la Cemis s ió in
eions per tal que els xofers CASTELLDEFELS -- SOLARIUM GARCIA -- NATACIÓ
l'Hospital.
-vitanselocmxíaties
respective; famíliee i ami s tats, percniè.
El tal Esteva està sola la ,m- :ibandonessin el Irehall. Els
DE
Esports, jocs, sol, gimnaatica, per professors deis Gil-unas-os
amb la seca assistencia, hnnorin la dita
riatlice. 16 del l'ributial d'Urün- voinplats taxis que circularen riARCIA AL$1NA per a nois i professures per 21
. noies, senyoretes
revetlla i enseres furia que sigui una
haver-se declarat autor d'unid el mali ijahir eren eonDIGESTIVA
per
Cin
PURA
senyores per separat. Autocars particulars. Sortida, 850 na. de
cotxe
veritable (e sta de germanor i corm a de
propietaris
per
guate
iluits
els
clandestina,
d'unir: tulla
Diagonal, P. Gracia, R. Prat, 2,
nyonia. Es fa avinent que hi Hura un
enliePpiPS iut . ltui'l' stet que no tenen dependents i, per Diputació, 239. Gininäs. - Paradese
e
DIPOSIT 4INUAL : PA.1113,174- ME,. 774410
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LA REVETLLA
DE SANT JOAN

La circukció del circuit de Montjuïc

La vaga de Sallent, Una altra denúncia
contra l'estafador
arranjada
Zapino

El Barato

Un gres fa la vaga
de la fam
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PUBLICITAT;

sinó també a Galicia, Astúries, nord
Catalunya j abres regions espanyoles.
Demana als ministres d'Eh:u j Indü,
tria i Comerç que defensin . els interesaos ramaders, que constitueixen la principal fcnt de riquesa d'era gran part
d'ESpanya. (Entra el ministre de Finances.) Acaba dient que ha de do:urce tracte ifigualtat
aquestcs regions
i protestant de la forma en que Holanda tracta els productes espanyols. (El
ministre d'Agricultura pren a eint al
batas blau.
El senyor MASSOT, diputat per
Lleida, s'adhereix a les manifestacions
fetes pel senyor Fuentes Pila j so:licita del ministre d'lrelústria que s'obri una informació de tots els elements ramaders d'Espanya per tal
que es tinguin en compte les darles
que aportia aquests abatas de concertar el tractat comercial entre Espanya i Holanda. perque aixi es migran
delensar els interessos de la indústria
ramadera. tan important a Espanya.
Fa notar la gravetat que tindria el
que es confirmes la noticia que ha arribar fina ala miradero la consagració. mitjaneant un traetat camercial,
d'un dumping estranger als productes nacionals, amb iniracció del deeret de to de :liare del eresent any,
el qual faculta el Govern per a adoptar mesures de defensa contra els
productes de palos que encobertament i mitjançant primes dexportació
venguin en territori nacional i en mercats estrangers a mes baix preu que
al mercas del seu origen.
Reserva ampliar la seva oposició
pilan no sigui secreta Yestipulazió del
traMat, i diu que Yoposioió sera irreductible, fent honor al deure de defensar els seus electora i en comnliment de les conclusions aprovades per
aclamació en Vassemblea celebrada fa
poca dics a la Sen d'Urgen. Acaba
demanant al ministre d'Indústria i
Cornere que obri la informació sol-licitada pel senyor Fuentes Pila, requerint al Govern que per tal de tranquillitzar els elentents interessats declari no posar en vigor, ni arnb caràcter provisional, el conveni económic arnb Holanda.
El senyor SANT GENIS, diputat
tradicionalista per Lleida, manifesta
que despees del discurs pronuncias
pe: senyor Massot. no pot ;ver altra

cosa que adherir-sdhi en defensa dels
interesaos dels seus electora Ileidatans.
El senyor ALBAR GONZALF.Z
(diputas per Oviedo) isservé en la
defensa de la indústria carnadura asturiana. (Presideix Cl senyor (asanueva.) Demana que intervingui ea
la qüestió el Consell ordenador de
l'Economia .Nacional. Es lamenta de:s
ames de qué ve essent objecte leertnotarla asturiana. i acaba expressant
la seca mes energica protesta pel nou
ame a la producid, remadora.
El senyor PIRAN, diputat per Astúries, sadhereix al prec dels anteriors orador-S.
El senyor GOMEZ SAN JOSE
explana una interpellació al ministre
d'Obres Fútil:de:1es relacionada amb el
ferrocareil dt Morabieta a Pedernales.

(Com que en aquest moment altar
reurat molts diputats als bailes dels
monàrquics, el president de la Cambra exclama; ;A veure aquesta terS'ocupa de l'explotarió del dit ferrocarril per part de l'Estat i es reiereix al que sobre aquest pum digné
el diputat senyor Oreja Elosegui. Creu
que aquesta explotació suposa
carrega pesada per a l'Estar, per /a
qual Cosa considera que ha de cessar
en defensa dels seus interessos,
queda totalment desvirtuada la 111Aniíestacid que ahir fan el senyor Go:coechea, que afirma que el partit socialista només s'ocupa dels interessos
deis obrera-. Ainb aquesta intervencai
nieva tracto de defensar els interessos
de l'Estar.
Defensa l'actitud observada pel senyar Prieto des del Minister; d'Obres
Públiques amb re:ació a aquest ferrocarril. Pana d'altres contractes amb
una companvia d'al:soez:amibas i dels
ierroearrils bascas, que qualifica d'illega:s. Idegeix una Ilarga 5,.¿2:"C de
xifres 1 dades per demostrar la mala
administració del dit ferrocarril. Es
mostea novament enemic de l'exploració de lesa-tentar ferrocarril i
teix a demanar que es formi un expedient depurador per q ue creu que hi
ha hagut un frau a l'Estas.
Acaba dient que ha de continuar
l'explotació del ferrocarril a Morebieta-Pedernales. entre altres causes
nerniza l'Estat ha Iliurat com a auxili
tina quantitat tan important cona la
p a gada pela obligacionistes i superior
a la deis accionistes.
El senyor OREJA ELOSEGU1
din q ue cal examinar l'actuació del
ministre d'Obres Públiques senyor
Prieto en relació amb el ferrocarril
Amorebiera-Pedernales, aixi com la
del Sindicas Nacional Ferroviari. Rebat alguna dels argumenta exposats
p el senyor Gómez San José sobre
l'explotació del dit ferrocarril. Es
mostea enernic de l • explotació per
l'Estat del ferrocarril per no considerar-lo productiu als interesaos del
puls, i creo que és legal la cessió del
dit ferrocarril per l'empresa caneessionaria, ja que entre altres causes
el Govern no havia fet el contracte
oue marca la Llei de ferrocarrils.
El tenor VAZQUEZ GUNDIN
diu que fa vuit dies té presentada
una interpellacló sobre la importació
de moresc. i que encara no s'In Dosel
a debut.
El PRESIDENT DE LA CAMERA manifesta que no es pot discutir
encara i se,duidament s'aixeca la secsiin a la una menys deu minuts de la
FM tina da.

¿MES "GUILLOTINA"
ENCARA?
Madrid. 2f - S'admet la possibilitat que la setmana que ve s'apliqui

la guillotina al projecte sobre nomenament de jutges rnunicipals.

LA CAUSA CONTRA
ROJAS AL SUPREM
Cádiz, 21. - En l'exprés ha marxat cap a Madrid el secretari de l'Audiencia portant la causa instruida contra el capita Rojas. Lliurarà tot el
que s'ha actuat al Suprent, davant el
qual es veurà el recurs presentat pel
defensor.

ETS DIVERSOS

vigilancia del ministre de Comunica-

cions, sinó que ha de dependre del ministen de Selles Arta; i a la qual cosa
afegeix J. Toulout, les idees coposa'
Al seu darnicili del passatge de San: des en la seca carta interpreten l'olintO
Benet se suicida stur Joan Seguí, de general.
42 anys, fent-se un tall al coll. Va inu- NOUS SENYALS ALS FERROCARRILS FRANCESOS
rie a lacte.
- Del domicili de la senyora Maria
Cotas que el sistema de senyals de
Grau, situat al carrer de Balines, Ibis les y:es ferries franceses és bastant
lladres se n'empanareis joies per valor antiguar, altar destinar uns guateed'unes deu mil pessetes.
cents milions de franca per a la sena
- Anit es declara un petit incendi a modernització. Segons hem sentir, la
la part laixa de la muntanya de Montjuic, junt al carrer de Mata, ere:nato-se major part d'aquesta suma es destinara a la installació i construcciO de
una regular quantitat de brossa.
EI foc, que na Migue importanzia, recluits emissors dora curta i aparells
receptora que s'installaran a les
ion apagar pels bombero a les ordres
de l'oficial senyor Torres. al cap de locomotores. D'aquesta manera els
merando; podran estar conínuainent
poca estora (l'haver-se inicias.
- El matrimoni Tomas Navarro Vi el contacte els uns anilz els altres.
-ilafrncCteBb,quhai
VIATGES AMB MUSICA
al cueree a Mina de la Ciutat, O, bu Fa poc temps les Companyies ice‚tot, es dedicava a la venda ambulant
scme posseir l'opon permls. Aloa:, no ene:de:es portugueses han pasar en
fan obstacle perque en ésser requema servei , a la iin:a Lisboa-Coimbra, nous
per un agent de la pedirla =lana in- trens, en els quals Oran entintas instentes agredir-lo, Calgué portar-los a tallacions de gramdion. Mitjaneant
la delegació del districte. El les ocorre- un irnport reduldissim, el viatger pos
gué a l'encreuarnent dels carrera Bar- Ildgar uns auriculars per a escoltar
música de gran/bien, la qual es C0171red i Floridablanca.
- Per promoure un gros escanda' i pon esnecialment de música de ball
d'dpera.
insolentar-se ando un agent de la policia urbana, a la plaça de l'Angel, fou
MICROFON ANBUL..NT
detingut i conduit a la delegació del
No fa naire. la Radioforia vienesa
districte Manad Lluelles i Pagés, de
63 anys, que habita al passatge Roma, va difóndre dos reportatges hieressants. El primer es referia a un pasruina 95, baixos.
- Al carece de la Independencia uil seig amb el micròion a través del farnós
auto atropella el nen de tres anys Ga- Peater, i el senos, a una excursió per
les ribes del Canubi. on actualment
briel Cardomi Navarro, causant-li
verses ferides coa:uses al(os. Fou au- p rimavera ezta en el ser apoged. A
Viena, el pare de Prater és des de
xiliar al dispensari de Sant Martí.
- Durant la n'a j matinada passada l'antigor la boas de la inspiració de:s
peetes
i compositora- i és un dels no.,a
continuaren sentint-se sorolls scsditosos
a les cases núms. 26 28 i 3 0 del cueree g rars i mes formosos del món. Té 8 ken
de Santa Rosa , de la barriada de Gra- de 11m-oiría i es rompan de hoscos,
cia. Sembla que per part de la policía Daca, eAanys b pistes; edilicia per a
hi ha el decidir prdpOsit d'acabar arnb exnosicinns i diferents establiments
distracciA. El radia-reportatge sobre el
aquest motu d'alarma.
Dausrlrn descrivia la re-46 compresa en- Al carrer de Borrell, xamfrà
d'Aragd, crié sobre un munt descola- tre Passau i Viena. Tris dos reportatges
foren imnresses en pellicules sonores:
braries un pague que li crida.
cid. Era un, revólver "Sniltla". desear- com es veta aquestes reír cales tener
ci5 entable i ofereixen molregat, sostret de la fábrica d'Ariznien- 'na apfied
tissimes possibilitats.
di i Companyia, crEibar.
- Anit tau explosió un petard erre
havia estat coilocat en. una finestra de
a forceja propiciar de la raó social
•
I
;11,orrnt
Llepard. S. A., situada al carrer
)s;u1
uíit
1../G L11,1L
Pere IV. ntim. 25o. Produí desperfectes
valorats en unes 25o pessetes. No hi
Va transrórrer la sessiú d'aliir
hanue cap desgracia personal. F.11
aquesta fabrica no hi ha plantejat ,zaa cii aquest mercal anab regad:te
c5 incurreneitt , tatabd, i les V011lieS
CM/ flicte social.
quelcum animades.

La T. S. F.
Programes europzus
selectes
D!VENDFIES, 22 DE JUNY

GuIri ir

20'45.-Mila, 368 . 6 m. Concert
sitial ón it.
20'45.-Ficma, 3208
. m. "San
Martino - , Opera cómica de Silver.

pra.
En rivada rolitzen a 25 pess o leo la nava' , procedent d'Extremadura; pon') per ara els compradors ea resisteixen a fer com-

20'30.-Torre Eiffel, 1.380 ni.
Caneen simfónic: Paisalges i
dron • r i pe han s
2030.- Pos:e Parisien, 3128
metres. "Els dragons de Villars",
retransmissiO des del Teatre
la Perle Saint-Martin.

2030. - Bordcus Lafayette,
2786 na. C0111:i'll: ThOtilaS , Chaminado. Ganne.
20'30.- Estrasburg, 3192 ni.
d'el Hada alsacianas
20 , 30.-Palerm, 5312 m. "Un
eurides aeridont'd comOrlia de

NOTICIAR! DE RADIO
EL NOU ESTUDI DE BUDAPEST
Molt aviat s'inaugurar à el non
estudi construit a Budapest. Cal
esmentar, d'una manera especial,
la gran sala de concerts, les pareis de la qua 1 estala encoixinades. A q uesta és la Inés recen i
innovació en el dornini de l'acústica deis estudio. El cap trorquestra es colloca en una cabina
(le vidre isolada acústicament
la resta de la sala i en la qua'
només sent la reproducció radio-

DE BARCELONA /

DOS DETINGUrl
PER NAVES SIMULAT UN RORATOS' A CASA SUVA
Ahir foren delinguts dos individus de nacionalitat polonesa,
propietaris d'una sasteria del
carrer de Sant Pan, número 100,
en la qual dies Huera isi havia
conMs un robalori de pttillY0s per
valor de 8.000 pessetes. En tes
recerques efectuados p«r tal de
descubrir els suposats lladres,
s'ha pogut esbrinar que no havia
existit aquest roba loti , Si rió cine
es traelava. d'una estratagema a
l'objecle ele poder cobrar raSSegurança, ja que els gén.eres han
eslat descoberts en un allre
cal on foren traslladats. pels alInralil s propietaris.
n
Liti FERIT GR E U, SE IVIB LA QUE
ES TRACTA D ' UNA A.GRESSIO
Abir a la nit. davant Ita caserna
de les Drassanes fort rheollit un
honre anomenat Att101nf Parellada, que presenlava utia ferithr.
punxacit al coll, que fam quali fieuda de pronòstic grem.
Com a presumple agressor de
la viel misa fou delingui un M'ehvidu ;filomena! Estevd Hernandez, al qual Ii fou ocupat uri
punxó dels que uti g itzen el S
obrers del nioll per al ilesernbarcament de les bales de colti , unlb
l'a qua t eina se suposa;, que li va
produje la ferida.
Ddriat l'estat deses9erat de la
víctima no ha este posad&
prendre-li declaració, I, per tant.
s'ignora com s'ira produit aquest
bel.

.11••••

E! segell "Pro-Infància"
Ahir es retiraren, a les Caleries

Laie.

lances. els mentbre: que latearen el Juras Oualificador del Coreares de Car-

tells "Pro-Infancia" /934-1935, per tal

gura^i.i oficial, i durant %Test arte semis Ilituats els premia cdree=nonents al
Cemurs de Fany part it i ale l'actual.
• ••
El Comité Directiu Central del "Segeil Pro-Inlancia" pasa as coneixernent
de les persones que vidditin fer ingressar infants a la Guarderia de Sant Andreu (careen de Sócrat eis, cantonada
Castellveln ente el termini per a l'adniissin de sollicituds acabara el cha 3 0 del
corrent. ja que la Guarderia quedará
nberta a partir del mes vinent. Les solliciturls urinario estan a la. dispoeició del
núblic a les olicmcs del "Segell ProIst ancla". l\lontale g re. tolmera 5 (Casa
de Caritat), o a la Guazrderia. un po
torear-se degudament emplenades,-dre'
adjuntant-hi els docutnerm detranats en
2/n'esta.

7.XP091(.7 1.014/rf, D' ART
LA PINACOTECA
PASSEIG DE ORA CIA. 94
Exposlci0 de pintura catalana d'una
Impertant colleccle particular
Visiteo l 'stand de la Fdra del Dilaula

LLEIDA
Enterrament d'un accidentas

Incendi a Cardó :-: Alees noves
Lleida. 21. - Interinament, mentre
es procedeix a la reparació de les dependències Govern civil.
avui Conussaria d ondee públic, s'habilitaran loca:s al Balan de la lanulssarta de la Generalitat per a ciespatx
del senyor Planta Lanar, comissari
d'ordre públic.
El cadáver del desgraciar Salvador Gener i Gener, que resulta mort
alar en una topada d autombbils, ha
estat traslladat a les Borges Blanquea,
on sima prozedit al seu enterrament,
el qual costeja integranient l'Ajumament de la dita localitat.
- En una era propietat de Joan
Estere, situada ala voltants del poble de Cardö. shia declarar un incendi. a conseqiiéneia del qual slian
cremat lea garbes. Els danys es calculen en unes 1.200 pessetes. L'incendi
co creu que ha estat casual.
- Dilians començaran els treballa
alo canip per a la confeccid del projecte de camí de dItisser a Arànser,
la qual obra porta a cap la seccid
d'Obres Públiques de la Generalitat
de Catalunya. - C.

TARRAGONA
Desunció de gent de mal viure :-: Les
millores del port
Segueixen les
festes
Altres noves
Tarragona, 21. - La guardia civil
de servei a restació de Sant Viaene
va detenir vuit malfactors, els quais,
tot fent la viu-viu per aquell tenue,
es dedicaven despees a demanar a:indina en forma violenta. Aquests
individus han estat posara a disposició
del jutge, per estar compresos en la
Llei de Vagabunds.
- EI senyor Pujol i Font ha manifestat que ha nomenat delegar governatiu a la vila del Vendrell el
scnyor Josep Lernbri.
- Aques t mata al saló d'acres de
la Junta d'Obres del Pont, ha tingut
lloc l'obertura dels pleno per a la subhasta de radquisició de material electeic i installació de la línia per a les
grues del moll de costa. L'adjudicació
ha estar feta de manera provisional
ala casa Geathom, per la quantitat de
vuitanta mil pessetes.
- Al lloc anomenat les Eures, del
terme del Verdeen, la guardia civil
ha detingut Eugeni Garcia Sánchez,
de guinze anys, natural de Madrid,
el gual ha estas prat a disposició
del Tribunal de 3Iencrs.

Demä s'espera la visita del grup
MossOn Jacint Verdaguer, de Bar relona, i del grup escolar barcelc,ní del
carrer de Casp.
- Ahir queda plantada a la plaea
d'ElOzaga la falla del barrí del port,
la qual és niel: visitada.
Aquesta nt quedará terminada la
Corsini, Fórtnr, República i la monumental de la Eambla del I; d'abril.
Aquest mati han arribas les l'andes
de música de Montcada i de Tavernes de Valldigna, les quals han donat
un concert a la placa de la Repúbliea
davant les Cases Consistorials.
Aquesta nit hi batirá concerts davaran les falles i dispar de traques.
- Abre a la casa número r t a de
la Rambla del 14 d'abril, eselata
fogones de gasolina. La detonació
prochn m edra alarma. Afortunadament,
els desperfectes foren d'escassa importancia.
- Mariment de! port. entrat.: Poeta Andas", "Atlas" i
T aria .. . de Barcelona: "Les Tres df arZes". de Génova: "Faustino R. Sampedro", de Gijan. Sortits: "Poeta
.arolas" i "Turba", cap a Valencia;
"Atlas" , cap a Burriana. - C.

rres.

SALA BUSQUETS

UN LLI R QJE
HA 13'A D U IR I R
TOT CATALA

fónica.

ELS CENT MILIONS DE
V.ALVULES
Recentment ha tingut lloc una impartant reunió a les fabriques Philips per a
ceenunemorar el &are aniversari del començament de la iahricació de lampares de radio i celebrar, easents, la
culminació de la venda de l'astorosa xifra de cent milions de 7.-n;l7.1(!es.
¿HA ESTAT "REBAIXADA" LA
TORRE EIFFEL?
A França molas s'han indi nat un saber eme la posicid de la "Tour Eifiel"
baria estas rehaixada d'alguna forma en
el Inda de la radio a conseqüencia del
pla de Lucerna i per l'ona i l'energia
que li han estar atribuides. Totes aquestes mesures han contribuir a qué la dita
ernissora que fou en un remos tan próspera i afamada. nuedi ara, ter dir-ho aioí, en el "grau" d'emis so ra provincial.
Perque les coses no arrihin a tant. alta
fet tot el que s'ha pognt ner a obtenir
a favor de la Turre Filiel una altea
orla v. g. la de Riga. o sigui el4 rn.)
així cnm l'autnrització si, trehallar arnb
l'ener g ia gee corvé a visa estació nacional.
A QUI CORRESPON LA DIRECCIO
DELS PROGRAMI:S DE RADIO?
El president de i'Associació dels artistes francesas, jean Toulout, ha dirigit
una Iletra al ministre frances de Correos i Telègrafs, en la qual manifessa
el Se u disgust en el que fa referencia a
l a compo s ic i ó del Consell del Programa.
Demés, pretén que la direcció dels prdgrames radiofónica no ha d'estar sota la

a

Elats: Registraren-1 ornes vensi oS ut 1111) cita leer nou d'Ex/rema- de fallar el (lit Concurs, i despees de
prneedir-se a la deliheracied el Jurar va
dura. a 16 pesseles, daniunt vagó acorchar concedir els seemients prends:
oligeti i per a facturar dintre Primer, al lema "Verme,' i Negre", i
aquest mes. Per la elasse blan- segon. al lenia "Esperaren". i, ciernes.
quel, demacren el maleix prod. cinc medalles accèssits eneresnonents ala
sols paguen a 45 pessetes, ;eme; "As,;stencia". "Elan", "Jira
"Menor",
ignals condiciono. Com J osst ven- "Froteecia"
Oportunament danuncinird, per ni:tia
re ' S aquesta colització es per
de la nremsa. el dia i h , ra de la ¡MI,"
sola la taxa, mentre fins Ist Inc
s'aprofilaren de les eire1111151:111ríes els acaparadors de finteriar,
ara la n ostra pagesia en loraró
con os qü o e le s.
Moresc: Sopera d'un moment
a rail re tul 11011 repartiment
d'aquest gra, ¡ segons ens assabentem es prendran enOrgiques
m e sures porque el preu sigui el
fixat per la Generalital. Avui no
hai havia cotilzació. 1, per tan!.
asperem vure zestillarit dé
eorl de td1
Ordi i oleada: S'Ita vonul
mica d'ordi d'Extremadura j COrddva, rlasse \Tila. a 26 pesseles.
origen , tratneszt intunedisita. En
nou d*Extremodura per a facturar aquest mes, en demacren a 25
pessetes, i de la Manxa, facturació primera quinzena de juliol,
lambe' a 25 pessetes; perla, de
moment, esta enralmada la com-

1800. - Brusstiles flamenca,
32 Id+ in. Música do eamben.
19'CO. - Koenigsterg, 201 ni.
Mnsica ant inn
1915. - Londres regional,
3 id dl it,. L'Orquelra
20'00. - West regional, 3031
metres. Cors.

Darrera hora Comarques

Es l'obra cabdal i defn niriva del
gran filòleg català, ei Mestre
Porn peu Fabra, en l a oval ha
treballat més de viril anys
Un velen.. de 1750 pdgs. aunnfficament re:11gat Pessates 63
al comptat; o tarminls de
Pessetes 10 al mes, Pesaates 73.
Si desitja adquirir aquesta obro,
Ichs i remeti'as el següent cupo.

Ctrrer
Lorallief
el DI«lon•r1 O
LlenpoaCatelono1pepeek

deeje rebre
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LLICRERIA CATALONI A
Rondo d• S p ot Pet•,
easR C E 1 O fi'
MalleallINNWIRIIIINAILIP.11/111VelWaN141
WRNINIIIMEINfflellspe641111111M~M"aiiii

PASEEIG OE GRAJCIA, 33
Musse,, 1 oblectcs d'art
ExposIck, del Gravas, ernanItzada per
l'Institut Cata'a• de les arto del Llibre
F as, as es
Visiteo retand de la Ara del Dibula

BADALONA
Acords de la Cornissió de Govern
Confe:éncia
Detencions importants

catalanes

MATAR. O

TORTOSA

Conferéricia :: Esportives :: Varia Detenci6 d'un Iladregot o El repU
dOML1:Cal t Incautaci6 d'armes
Matar6. 21. - Avui, dissabte, al vesAlces novas
M'e, el senyor Al. Serra i Moret doTortosa, 21, - Ahir, als volts de les
nará una conférenc:a a la Casa del
Poble sobre el tema: "Cal defensar non, Ion detingut per la guardia urbana Josep Sales i Moreno, natural dad,
la democracia-.
- El diumenge vinent. a les onze coi, de 44 anys, el qual bou trobat sota
del mazi jugaran un partit de water- arta llit de la casa número 32 del ca n
p olo. corres p onent a l'actual canirdo- rec de Roe, domic.li de Jaume Casan,
nat de Catalunya de tercera categoria, ves. Hont supcsa que hi havia entra.
eis equipo Club ).lar Sport, d'Arenys, per a efectuar un robatori de robes
i el Centre Natació Meraré).
objeztes que ja tenia preparats. Ha in.
- Pel mateix dia i hora alta or- gressat a la presó.
ganitzat una matinal de boxa a favor
- Els empleats del ram de l'Alimen.
del dissortat bogador Martín, que mo- Sacié han trames un telegrama al coa
ri a YOlynipia de Barcelona durant seller de Treball, per tal que faci com.
un combas celcbrat la setmana pas- rlir el descara deminkal a partir d
sada. A q uesta reunió tindrà lloc a la diumenge.
Sala Teixidor.
- Aquesta nit pastada el delega'
- El bczxador local Rodoli Diaz. governatiu i la pulida s'ha incautas r'..•
ha sortit avui cap a Madrid, on efec- totes les armes i municions existents a
tuara un combas a den represes con- :es artneries.
tra el catunió de Portugal. Santos.
- Aldr dona una conferencia
- Al negociar de quintes s'ha rebut Xerta, sobre "La rr,ortalitat infantidd
l'ordre d'incorporació dels soldara de e! doctor Lluis Valles, d'aquesta dut.z:
nuera pel dia 1 de juliol, a les nOU
- Per tal d'inspeccionar el fundedel matí.
nament dels Sindicats arrossers. ha 27,
- La Societat Iris celebrara el Ehrt una de l egació especial del miedd
Ea 24 , a dos guarra de guatee de :a ten i d'Agricultura.
tarda, reunió general ordinaria.
- Seeons el "Di g ri de Valencia". •
- El diumenge vinent, al Tea:re aquesta
nit ho ha afirman la radio, ro 1>
Cizver, l'orquestrina Jaume Planes.-C.
servatori sie l'Ebre ha estat subvencid.
rat per l'Estar ando 25.roo pessetes.-C.

MANRESA

Troballa d'un cadáver :: Aplec als
Razas de Peguara :: Conferencia
Marinera, 21. - AiCr a la tarda, fou
avisada la comandancia municipal que
al serme de Viladordis, al rin Idobrega:, i al 'loe conegut per Tres
Salto, havia ap are gu t un home. ofegat. Tot seguir s'hi traslladaren les
autoritats de Pont de \Turnara. Es
procedí a la identifleació del cadáver
i resulta esser Manuel Serra i Clases,
natural d'aquesta cintas , i domicilias
a la partida de Puig Berenguer, el
erial feia uns dies que havia dcsaP a
g ia i era reclamar per mediació de-re
Radio Manresa. El cadaver no presenta cap senyal de violencia.
- El diumenede einem. elZa 23, un
nombrids crup de socis del Centre
Excursionista Montserrat, es teasliadará als Rasos de Peguen p er a pren
-dreasl'icqunmets
celebra en armen 'loc.
- Avui, a l'Ajuntament. Veng'.nver
setivor Mas i G:r .rniet, donará una
conferencia que cloura el cicle organitrar per la Cpmissió de Cultura de
l'Ajuntament. - C.

REUS
Sessió municipal : Inauguració d'una
cheira : Penis : Campionat de tir
L'ormaestra S'eufónica de Ivladrid
El Sometent I ExposiciO
Reas, 21. - En la darrera .5e351i5
municipal sacordà ituposar una multa
de setanta-cim pessetes als propietaria d z finques urbanes que no han
faciiitat a rAjuntament les declaracions dels noma dels llogaters de llurs
finques i l'import dels preus dels P.og,uers.
- Han estas inaugurats els serveis
de l'Oficina de Collocació Obrera de
la riostra ciutat.
-Ha estat concedit permis a la
Coopetativa Popular de Fluid Elèctric
local per a la installació de xarxa . subserranía d'alta tensió en alguno carrere de la ciutat.
- Els propers dies 29 i 30 del
corrent mes, organitzat per i'entitat
Caeadors Associats, es disputará el
eammonat "provincial ' de (in de colom i plat. S'han ofert alguna premio
en metallic i objectes d'art.
i Constitui un èxit trace l'actuar:a de l'Orquestes Simfitnica de Madrid al teatre Fortimy, organitgada
aer 1 '.1ssociaci6 de Concerts.
I.a referirla Associació, en borneratee al mestre Arboe. ti dedica un
Etat, al final del qual el presiclent
de l'Aeenciarid 'hura una artística
placa de machte l argent al dir mestre. Aquest agrai l'homenatge en un
parlament sentit.
- S'está reereanitzant el Sanos
-tendCaluy,qvnsortint-ne el:5 elements monäequies i caelins, que el monopolitzaven. Ha estar
namenat caporal del districte de RC115
el senyor :losen Pujol i Pone.
- Al Centre de Lectura ha en.
tat inaugurada una interessant exposició d'obres pictòriques del malaauanyat artista i literat retraerte Hortensi Güell. - C.

Badalona 21. - Ein la darrera reanió de la Comissió de Govern s'acceda: obrir un corleara de finques per a
installaciO d'escoles a cada uzi dels dar.
rees següents: Sant Doménec, Riera de
Matamoros, Caritas i Canonge BaraneSYR
ra ; concedir al poeta Jaaquim Selva
Teltfon 18710 una subvenció de cene pessetes per aju01PUTACIO, 202
dar-lo a editar la sa y a cinnuantezza
ART I ORNAMIZNTACIO
PIntura obra; adquirir un lot de 'libres pel vaAlIQUELINA ALVAREZ COLL
Gravata
lor máxim de cent pessetes anra destí
XAVIER NOGUES
OLOT
Pintura
P. MOREY GRALLA
a la Biblioteca que crea el Cor de MaDiverses
Fina al 22 de Juny
rama ararla inatiu de les set-es noces d'or;
Vis:teu ('stand de la Fira del Dabais
0:01, 21. - Pel Ministeri d'Instruc:elicitar el ciutadà badaloni senvor Jaució
Pública i Belles Arts ha estas consie dlarti t Cabot per haver estat nocedida a rAjuntamen t d'Olot una submenat comissari d'Ordre Públic a Llei'la; demanar al cap del d'aviene:a de venció de mil pessetes per a ésser
SALA PARES
Companyia de ferrccarrils de M. S. destinades a Torganització de la CoFETRITX04..
A. que no sigui suprimit el tren que länia Escolar Municipal.
- .A peticid dels senyors IN FasPintura
PERE PRUNA
mrt de Barcelona a les 21'30; encarneExposle16 I venda de la collecc10
dar a la Comissió Permanent de Fi- dual, Joaquini Farges i Josen Munde Miguel Utrillo
:lances que estudii i proposi a l'Ajun- teis, en representació de l'Escola de
Fina al 29
Visites ('stand do la Flra del Dibuja tament Ple una rechieció en la tarifa Belles Arta, de la Sala Vayrecla í del
d'aparells de rieft a. i, per filtnii, s'atoe- di u s e u -Biblioteca, respectivament,
da encarregar al conseller-regidor de l'Ajuntament ha acordar portar a cap
Goa-ea-nació la redacció de les Bases d'un els t re balla necessario per tal que
•
:omites per a proveir definitivament les sigui aviar un fet la tornada de les
SALA GASPAR places
de caps de Tisiologia i Cirurgia obres de l'escultor oloti Josep Clara.
tO riSELL 0E CV', ,Jj"; - Tal 12064
- El doctor joaquien Danés ha
de la Casa dfunicipal de Guariment.
Vislteu l'aten de la Flra del D'Aula
- Aquesta nit el senyor Vicenç Tu- estar designar per a portar a tenue
l'obra d'ordenació i catalogació de
rdn donará una importantissima (1) con- l'arxiu municipal.
ferencia al "Centro de Cultura Social",
- Anritt motiu de la qüestió planRENART
Torrent de la BatIloria, sota el te- tejada entre la Generalitat de CataDinutacto. 271 • Tete ron 1E217
Stand a la Pira del Olbula
ma "Sabre la sociedad burguesa y sus lunya i el Govern espanyol, ala oh
SALA D'EXPOSICIONS
serrat malta efervescencia als centres
consecuencias".
Fotografie I reproducclone d'Art
Stand • la Fira del Olbula
- Ahir, cap al tard, forro detinguts políties. on s'Iras rebut molts oler:ments per a fer el que calgues. Pel
al Passeig de Pi i Margall, per indocufet que la majoria consistorial es
mentats i infondre sospites a la palicia, recaba a mano de la Lliga i dels car
els segiients individus: Francesc Man- lins. el darrer alcalde republicà, se•
MONTFALCON so i Torres. de 22 anys
d'edat, natural rodar Pararon Auhert, en compliment
guadree, Gravas,. Reales, marro.
Tapissea Mama Mol:Jure.
(Vordres superiors, s'ha fet carece de
CIOTERS. 4 • FINAL PORTAFERRISSA d'Alintria; Josep Samit i Serra, ele vino
anos, de Valencia; Vichar Peird i Bar- l'ordre palie i ha so Hidra{ l 'aSsessiararnent
membres de l'entitat
tali, de vint-i-un anys, de Terol; Ro- adheridadea tres
l'Esquerra de Catalunya i
Fira del dibuix
bert Pastor i Fogelhach, de divuit anys, altres tres de l'adherirla a .Accid Ca(Iba ce (le vnadom,14, vas salte, Gain•
natural de París (Franeal; Rodomir talana Republicana. Ha estat passada
Fre Galmey, Cases, llos s Inyol. Manes. l'edrö, Soler I ItuvIrosa.
Petrovicht, de vint-i-tin anys, de higos- una comunicacid al Sometent per tai
1. 11Squels, Cana/s, RO s ales, ti 111111.111.
marcares, Barran. arrea. vayt rata,
i Francesc Ginierrez Sánchez, de que en el terrnini de vint-i-quatre lloLiiinon,, , Urgen. A.111311. CIA.. ele.
vint-i-tres anys, de histeria, tnts els quals res es penara les armes a l'AjuntaFrena earsulasimal
mena la qual disposicid sla adreçat
METROPOLITANA
han estar pasara a dispnsició de la Ce- també a totes les armeries de la poCandela, 31, baleo. Sele Mozart
missa r ia General d'Ordre Púlic.-C.
blació.

GIRONA
Altres noves
Recollida d'armes
Girarla, 21. -A la nostra ciMat
nobles de la comarca se segueix feo.;
la recollida d'armes iniciada aban“
d'ahir. Sün recollides totes les del,
ciutadans pertanyents o no al Scrne,
tunt.
- El no: de /5 anys Pelai B..d5
tassar i Alavert, ha desaparegut del
seu dornicili en bicicleta. Horn ig.
nora en quina direc.
- Ahlr bou detinguda 1 posada 4
jutjat Ramona Exp?.•
dis p osició
sito, la qual va intensar cometre
robatori en un establiment dedicat
la venda a VengeOs. - C.

SABADELL
Les darreres representac l ons dels
"Amics del Teatre" Francesa Morras 1 Untren, administrador del Banc
de Sabadell :: Accident meetal al fez-roca:oil chi Nora
Sabadell, 13. - Els "Arnici rierTeatre" preparen, per a clausurar dignament aquest sise cura que batuda
estar el mes acht i iecund d'ened tia
la conititució ele l'entitat, ir es esdiz•
veniments.
Aquestes ¿ameres sessions t'ondean
lloe els dies 22 1 27 de juny i 2 d1.
julio!. La primera . está confiada a al
companyia Herrero-Bardern, del Teatre Romea, de Barcelona, que posara
en escena la comedia de Quintero
Guillén -La dfarquesonad.
Seguirá despees la companyia del
Teatre Maria Isabel, de Madrid, d:r:.
gida per Enric Serrano, que representara la producció d'Honor' Mauna
"Hay que ser modernos".
Finalment, com a tanrament delinitiu de la temporada, Margarida Xiren:
i Enric Borras, acompanyats de la seva prestigiosa companyia, ens delectaran amb la producció d'Alexandre
Casona. "La sirena varada -. la qual
ha constituir el succés teatral de rany
als Teatres Espanyol, de Madrid, i
Poliorarna, de Barcelona.
-El nostre car amic Francesa
Moneas i Ustrell araba d'eseer nome_
nat administrador del Banc de Sabadell. ja ieia temps, perO, que piarricament exercia Yalta missió que li
ha estar confiada.
Aquest nomenament ha estat mole
ben rebut a la nostra cintas i entre
el personal del Bar,: de Sabadell.
- La veina d'aouesta Mutar Carme
Martin i Lefián. de quaranta-tres
anys, natural de Màlaga i
al carrer de Tetaba, ;p. fou apiada per un tren de carrega que descendia per la linia del Nord. Lares'
pellada mani inimediatament.
La malaurada Carme Martín es edrigia a amplie un carne el agur.
ahir, a la tina del migdia, passant pe.
pas a nivel l de la carretera de Barcelona, i donada la sordera que par;
la victima, en anar a traspassar I,
via no s'adora de la proximitat de
comboi. - C.

L'HOSPITALET
Detenció
Nomenament de ;urge
Festiva lcle billar :: Avis de TAlcaldia
per a les properes revetnes
L'Hospitalet, 21. - Ha estar decir
gutaquesta tarda i posa: a disposic:
del jutge de primera instancia de San:
Feliu de Llobregat Vicene Sanchiz .
Sanchiz, natural d'A:rucia, al
11 han trabar una gran quantitat
fans clandestina que repartia en urd
fábrica de la barriada de Santa Euldlia. Aquests fulls clandestina ataque:,
durament les primeres autorisats
!a ciutat citant els seus noms i antenaeant-les. Lt han trabar també &versos carnets de cotització de ..1
C. N. T. i A. 1. T. juntament ani
gran quantitat de pessetes, procedent
de cotització.
-Al Billar Club En:aliene va ter::
'loe ahir el festival anuncian amb motín del quart aniversari de la sea;
phruetsdeanctióani y.el repartiment de prem
m
d el campionat
social, corresponent
El repartiment de premia va ésser
presidit per l'alcalde, sencor Ramo::
Frontera, i pel conseller de la barriada senyor Cervera. Hi assistiren ei
president de la Federada Catalana.

senyor Pons, i representacions de la
majoria de Clubs de Catalunya.
-Ha estat reposa: en el canee de
jutge municipal el senyor Pere Comes i Carrera. Per aquest motiu el
senyor Comes rep infinitas de felietta c ions, a les quals adjunteni la nostra mes sincera.
-Ha estar proiusament fixat per
tota la poblacid un han en el qua l es
recamara que hom s'abstingui de Vas
i venda de substancies explosives durant les properes revetlles de Sant
n C\a`1
Sant Pere. - C.

STRANG E
El doctor Schacht
Les converses Barthou rebut pel rei Carol
que els
navals de 1 pel Parlament romans voldria
altres pisos dosessió sensacional del Parlament
Londres
nessin facilitats a
honüarès
Una

:en j res, 21. - La reunió celebraaquest metí pels perits navals
ea que tema per objecte prepa:es dades per a restudi d'un pro..:ea comú d'economia en les flotes
,ectives, i ansb això lsom espera
e: arribar a una mesura de desarsent veritablement präctica i en:Icen sap ceee ei primer ministre
, n vor .MacDonald té gratis desigs
-e pugui arribar-se a aquest resultar
oe s'aconsegueixi alguna cosa més
una simple disminució en les di:ses categories de vaixells.
',as ara la delegació americana
actua com a espectadora, i aouesactitud :la posar més de manifest
-east mati en abstenir-se de comene:s detalls del pum de vista brii limitar-se a cablegrafiar al

esident. senyor Roosevelt.
r a acabar la reunió sha facilitar a
premsa una declaració en la qual
d:a que la discussió baria versat
.7a:nent sobre qüestions dordre
adc.
H e m creu saber orle en la reunió
representants britänics han pre.,at una :lista amb els efectius que
s:dere:.
.ispensables.

La reunió - ca hz qual ha pres part
Barthom - del Conscll de la Petita En.
tesa ha acabat les seves tasques i els tres
ministres. de perfecte acord, han establert l'actitud a seguir sobre la Canjedcl Dcsartnament i els problemes de l'Europa central.
La Petita Entena ha reformat /a se.:
doeidida roluntat 110 permetre cap
heaemonia en aquellos ro 950:5 i de P.c.
bailar per' resoldre la crisi ecomintica
que ('atoren.
El ministre au.strine de Come r ha anat
a Trieste ad e la qiiestid de la zona franca que Mussolini ha com-ed:t a Austria.
Pesó, malqrat ai.rd, es por dir que la influi-ncia italiana sobre Austria asid a
pita d'acabar-se, si ós v.-1-11ot el ami
timen alguns ¿aris del refría de Hitler
a les demandes de Mussolini. Agitesl
creía poder mantenir 111:3 si!loació de
pritilegi a Viena, refiant-se de l'ajut

parecipaciá del Govern
'rar/CéS

7er.s. 21. ~... E: Govern francès co::-:-...:za a començaments de setmana
:ambaixada anglesa de Paris que
ieepta la invitació del Govern britàe: de participar en eis preliminars de
1. Conferencia naval.
E: ministre de Marina. M. Pietri,
• enspanyarà M. Barrilera a Londres
. dia S de julio!.

DEU MINAIRES TRETS
D'UNA MINA
I
Toquio. 21. - Els equips de
",dvatirent que treballen per exfeure els minaires que quedaren
epultats a conseqüenda d'una
xplosiö de grisú en una mina de
logiö de Saga, han aconseguit
rreure'n deu, tots ella greu-

..,nt
"ran.
(, 12 r

n aconseguit
era.

extrett-

Pecó ai.r3 no rol ¿ir que les reinciasen entre els dos dictoelors s'hagin refredat.
• * s
Benes, Tilulcsc' 1 Jeftitx segurantent
s'Un ocupat de la polilla italiana, alai
que ¡os tientes per raccid de Roma .16.1¿:. re el rei Boris. pesque Bulgaria no renunsiós a la politica rezisionista. S Cn1(1113
el diaria itaiians, aquest objectiu s'hauria rutonseguit. Pesó a Sofia no es lot
cárter el peral d'un aillaincitt con: u
conseqiióncia de la política rerisionista,
En la re/ida jeta Pel Parlament romaus a Barthau, Titulescu ha exPoset la robinia de Romania . d'acord amb
!es altres dues 122CiOns ae la Petita Latosa 1 amb Franca. aroposar-se a la reI-isió de tractats. Aeri mateix. en el seu
primer discurs, Barato!' es declara cadírer'sionista.
Gormbocs, cap dct gavera kongarj.s.
ha preparar no col, que es pensare de
aran ef cric. L'ar.vidue fosco de Habsburg ha rebut l'encórrec de protestar
de les parauies de Parthem. S'havia dit
(7tre en la rcu,id de la ['dita Ellte.1.2
S7117:1i1 estudiar la possihilitat d'una restauració sota condició de renunciar a
qua/ser-ulla resisió. Peró airó • fas;
i. de traes planere.S. l'arsidur ha rentarrat que la restauració implicaria 1..1,-i:osan:en! la resisió. Con, aire l'aclihd
la Petita Enlesa ds ferina sobre nqurst
par, lcr derlaracions de l'ar.ridrie non
resultar balderee. a4ia-3 rol dir. Mrd.
er,-• remire les forres Pacif jales treballen
1,e, manguen les maniobres des
co'z'risaris.

CUATRE COMPLICES DE
STAVISKY A GRECIA
Atenes. 21. dinen
,••• periódica. quatre còmplices
i'itavisky ca !roben a Grecia.

Le diu que d:)e eón a Saltinira,
.!tre al Pelopones. probable.t a Fatras, i el quart a Ale-

Bucarest, 21. - M. Barthou

ha

Romania.

Despres, el senyor Titulesco, ha
subratllat la fraternitat espiritual dels
dos patios, i isa nsisti t sobre la intangibilitat de les ironteres, declarant
solenmement q ue "si alguna vegada
algd s'imagina poder demanar-nos un
metre quadrat de territori naciona l . la
res p osta invariable dels romanesos
seria: no. no. mai-.
Ha afegit que la identitat d'acció
política de Franea i Rumania és facilitada per l'estima que Romania experimenta envers Franca.
Finalment el senyor Tituleseu ha
saludar el senyor Barthou en nons del
Govern i del noble romanes, i les seres paraules han provocar noves aclamaeions a França i a 13arthou.
Despees tots els caps politics han
expressat successivament al senyor
Barthou l'homenatge del seus parte
Seu,uidarnent la Cambra i el Senat
han adoptar per aclantació el text d • una proposició en la oual es nomena el
senyor Barthou ciutadà d'honor de
Romania.
Per últim. el senyor Tatarescu ha
pronunciar algunes paraules dient
"El Parlansent romanes us densa
una noca patria. Accepteu aquest do
simbòlic d'un noble que no oblida res
del passat, no ignora res del present
ni tem res de Fesdevenidor. Visco

DA COMUNISTA AL JAPÓ
21. - El peri.Mic
publica una informado
- la qual la polieia ha eal'ex-ae e rel :IN de l'Ato
sovietica a Toquio se.alleovitx havia atudat a
itzneie) del moviment co• n al Japó.
.. n etiari afegeix que la po,cia era de reunir els elenecessaris per a protestar
• 11 P I Govern dels Soviets.
-enyor Galkovitx exerceix
. • arrec de delegat dels So-

. San Francisco.

BONNAURE !NDICA ON

ERA STAVISKY
21.-En rinterrogatori
estat sotmes per la Su b
crenquesta parlamen--:)
enten en l'afer
;u:-diputat senyor Bonnaure
negat haver indicat el dia 8

A la C.1. del T.

Disoussió sobre
l'assegurag a
l'atur
'
forçós
nutra

S'lla pronunciat després

inflada o deflació, i ha afirmar que,
sense parlar en nom del Goverm consit r:a • a ene c ae ccepon a •o, creditors posate Te d'acool ,o,e -e la oestinacle que
..'ha da «lanar a 'el f/,1.1`.,
nya ha de posar a la seca disposició.
La nota britànica
1-011ITCS, 21. - Avui ha estar Entrada a l'ambaixador d'Alemanya en agriesta capital la nota britaniea de contestació a la del govern aiernany, relativa a
servei dels
Ii suspensió pel Reich del
Emprèstits Damos i Young.
s'indica
que en el
En la nota anglesa
cas que no s'arribi a un acord satisfactori, el govern ano/es establirà una Caixa ele cometa/sació anglo-ale:nanya , que
romenearä a funcionar a partir del primer de julio! cinema

mania prop cie França.
En acabar el seu disertes s'han repe.
tit les aclamacions a Franca i al scit

Cuba
L'Havana. 21.- El Dresident senyor
Mendieta. el coronel Batista i els
inembres del Govern han celebrat una
conferencia que ha durat set hoces.
Als circols d'aquesta capital es concedeix extraordinaria importancia a
apuesta reunió. puix que es tren que
tindra p er conseniiència introdu j e un
canvi en la Dol/tica seguida Las ara.
La

de-

ha estat introduit p els Se n Y OrS Tataresco i Tirulesco.
Tots els parlamentaris i el públic
q ue assistia a la seseió, han saludar el
eenvor Barthcm amh prolon g ades ovsdone, que no tenen precedent en els
anals parlamentaris de Romania.
El nreeident de la Carnbra ha donat
la benvinguda al senyor Barthou

ESTAT DE SETGE
A BUENOS AIRES
Buenos Aires, 21. - Per sin
dearet que ha estar protemlgal
avui s'estableix Vesta t de setge
fins al 15 de juliol.
El Comité de l'Exercit Im trames a la Gambeta un projecte pel
qual s'incorpora la Divisió deis
Andes a les provincies de Salta,
Catamarca Jujuy, en forma
proporcional.
Eha acordat celebrar una Contenencia nacional per tal d'estudiar el problema de ranalfairtisme al país, en la qual Seran invitals a participar els Governs provincials i territorials.
El Consell deliberant ha acordat ter una edieie, de 10.000
exemplars d'una de les obree
más celebres de Joan Bapliela
Alberdi.

;1(. 1 mes de gener passat al seDESORDRES FEIXISTES
n eor Marcombos, llavors sots.5,,cretart de la Presidencia, que
A SANTIAGO DE XILE
fainós estafador es trobes en
ee terrninat lloc.
Santiag,o de Xile, 2 1 . - Els
No obstant, després d'un llarg
han comes alguns exf ule-roga:ori ha Manifestat que ments feixistes
cessos en apuesta capital. durant
liutser senas donar-se'n compte
La policia intervngut rapidament
ha el dit que Stavisky es trohava quals ha estar atacada la Universitat.
Sefvez, Departement de Sa- per restablir l'ordre, i ha dispersar els
avalotadom.

qüestió deis &latea

Berlín. 21. - En virtut d'una dis•
posició del canten«, senyor Hitler,
el dia 2 d'agost vinent, en que er
complex el vintè aniversari del ct,,
menearnent de la guerra, se celebrar
ran misses de campanya a les casera
ces i places públiques de totes les
guarnicions del Reich.
El ministre de la Defensa Nacional
ha dictar les oportunes instruccions
sobre el particular, i lsa expressat e:
desig que en aquests actes participi
la població civil.
1.,nn•n••

EL MINISTRE DE COMERÇ

AUSTR1AC A TRIESTE
Trieste, 2 1 . - Ha arribar el misil.
Ire de Comen; austriac. amb Eelajecte
d'establir els serveis duaners del die
pais dacord amb el conveni concertat
aral) Itàlia per a la utilització del dit
port per al tràfic comerzial d'Aus.
t7:a.

ACTIVITAT TERRORISTA
DELS NAZIS AUSTRIACS

Viena, 21. - A conseqüencia
d'escorcolls practicats al districte vuitè han estat delinguts gran
nombre de nazis.
balladors.
El cap de l'organització
El senyor Sierra ha preseata una esmena demanant gue la Conferencia exa- aconseguit fugir.
d'adoptar
un
Conndni la possibilitat
Al districte lloré han esta.,
veni especial dasseguranca contra l'a- descoberts nous dipòsits de inutur dels treballadors agricoles.
nicions, i un tercer dipòsit sota
La inclusió d'aquests trebaliadors en
Conveni d'assegurança contra Tatue un viaducte.
En aquest darrer sItan trobat
ha estar finalment rebutjat per 6) vots
contra 39.
productes quirnics de procedenLa totalitat del Conveni ha estar adop- sia alemanya destinats a la fatada per 7 3 vots contra 9.
bricaciö crexplosius de gran vioLa Conferencia ha aprovat lambe el lencia.
Conveni sobre les malalties professionals
Per altra banda s'assenyala
i la durada del ere/rail a les fabriques
que 'han c(lines diversos atempde vidre automàtiques.
I;Its duran la nit darrere a diteunte llocs, que han ocasionar
danys materials d'import à ncia, i
set resultat ferit un duaner ausLA VOLTA AERIA
triar.

ALEMANYA

EL GOVERN DE BROQUEDOS AVIADORS MOREN
ViLLE ORTE ONZE VOTS
EN UN ACCIDENT
DE MAJORIA
21.-Avui ha etanençal
la Volta ai2ria a Alemanyn.

BrliS;,'etleS, 21. - Fit la sessio
La primera jOrilada de la prode la Cambra ha estat aprovadn va ha estat torbada per un greu
(tia de eonfinnra al
Vordre
flel
a reident d'aviació que ha costal
Bucarest. 21. - Els senyors Brees i
(:1la ristra SI.
la vida a dues persones.
Jevtitch han sortit a primera hora de la (-Joven per
tarda amb direcció i Praga i Belgrad,
En elelle. 1111 dels avions que
respectivamente
participen en la "Volta ha caigut
Stettin, i han repum
Un sensacional debat a la
VICTORIA DELS LIBERALS lt !erratnorls
el pilot passalsultal
Cambra hongaresa
AL CANADA
ger. L'apare ll ha quedar eomBudapest, 21, - A l'Alta Cambra
pletament des! roca t.
hongaresa promouut avui un seaobhan
F.Is
liberals
sacional debas, originar Per les d e c la
Ott:ma. 21. tetes pel ministre francés de-raeions tingur una completa victoria a les
Negocis estrangers, senyar Barthou, provincies dOntario ¡ de Saskatche- ELS ESTATS UNITS S ADa Cluj a un corresponsal del fliati sva ,a entice el 1, artIt conservador.
La derrota d'aquest Ultim es con- HEREIXEN A L'ORGANIS"Acleverur. en les quals el ministre
manees ha dit que pels tractats de sidera com el preludi del traeas qne
pau Fnança i Romania han recuperar els seus candidats tindran en les pr)- ME OBRER DE GINEBRA
territoris que els havien pertangut an- ximes cleccions generals.
El partir liberal té sota el seu conlany.
Washington, 21. - Abans de procesobre un total
L •arxidite Josep cl'Hah s burge que trol cinc provino/es
fa presumir la caiguda dir-se a la clausura del Senat i el Conpertany als partits de la dreta i que de nota b aixb
termin: no Ilanya. gris, el president Roosevelt ha signar
ocupava un escó a la Cambra vestint del Govern en un
radhesib dels Estats Units a Ionescol'uniforme de feldmariscal. ha protesene obrer internacional de Ginebra.
Si
parmles
atribuides
tar contra les
senyor Barthou, ha afirmar que no
LA DESGRACIA DE
era cert el que havia dit respecte a
ministre.

dicat el dia a visites protocolars. Ha
conferenciar amb el reu col-Irga romanes senyor Titzdescu i ha vis i tat el
president del Consell, senvor Tatareses!. A un quart d'una M. Barrita,
ha estat rehut en audiencia pel re]
Carol, que l'ha invitar a esmorzar a:
palau reial.
El sobirà ha rebut el sens-or Barthou, arnb el nual ha estat conversant
ant¡stoearnent durant mes d'una hora.
S'ha decicrt que el rei anirä dintre
alguns mesos, en viatge oficial, a Paris.

el vultA anivereari
del començaint
de la guerra

L'Hävana. sr.- Al Palau presiden: al han facilitar aquest mati un comunicat que conté un extracte de l'informe redactat per la Comissió d'enquesta encarregada de chztamfrier sobre els deutes contrets ett:s emanestus concertats nel govern Machado
amb la Chase National Bank.
En l'informe s'estableix l'anuHació
deis dits deutes contrets pel gomera
dietatorial de Machado amb l'esmentat Baute. i fa ressaltar el carácter illegal dels emprestits concertats pel
dictador.

Eenes i Jevtitch

eis sie Negocis Estrangers el qual

DIPLOMATIC SOVIETIC

de política a

Berlín, 21. - El director del Reichs.
hark, doctor Schacht, ha fet aquesta
tarda als periodistes estrangers una exposiera del problema de les transferinGinebra, 21. - La Cordirencia intercíes.
nacional del Trehall ha continuar amiest
Considera que Aletnanya ha de poder
e/3U discutint l'anteprojecte de Conproveir-se ella mateixa de les materies veni sobre rasseguranea contra l'alar.
mimes abonarles en mares i eue'els crellla discussió ha girat sobre la poesily
ditors han de subministrar a Alemanya tat d'incloure entre els beneficiaris (rela possibilitar de realitzar les exporta- quest Ceuveni els obren agríes/es.
cions en la mesura que vuiguin cobrar.
El delegar del Govern espanyol, seDespees ha descabdellat els arguments
nyor Sierra, ha pronunciar un discurs
coneguts, i ha recolzat la tesi ale- exposant l'actitud del Govern espanyol
manya sobre la qüestió dels deutes.
en aquesta qüestiO.
Referint-se a Anglaterra, ha afirmar
Després de contentar els resu:tats de
que Alemanya no acceptarà el "Clea- la consulta feta per l'Oficina Internaciorelales
cas
en
tot
i
suspendria
ringnal del Treball, ei senyor Sierra ha dit
cions comercials ansb els pulsos que que s'havia de prendre en compre IG
vol g uessin imposar-lo.
steil situació én qué es troben els tseQuant a les allusions tetes a Ale m a- balladors agrícolas.
nya per importar matèries mimes per a
Per aixn la delegació espanyola reintensificar els seus armaments, ha con- colza la proposició italiana, que invita
no
es
planteaquesta
qüestió
testar que
l'Oficina Internacionul del Treball a
jarra si tots els altres Estros haguessin emprendre investigacions sobre les coa.
desarmar.
aquests trecontra rota dicions en qué es traben

Frau:
La Cambra. a pea dret. ha aclamar
el senyor Barthou, el qual, dirigint-se
al senyor Tatarescse li ha donar una
forra abraçada entnig de les aclamadosis de rota la Cam'ora.
Després el senyor Barthau en uts
Mear disertes Ira expressat que en els seus
43 anys de carrera política no havia X rerimentat una emoció com la d'avui.
Referint-se amb la conversació amb ti
sobirä, ha estimar que no creia traicionar el seu pensament en declarar que
el rei havia afirmar Que essent eh primer ciutadä de Romania era el mes
afecte a l'amistar i alianca anule Franca
Pct aixó, despees d'haver estar nortanteen d'un missatge de Franca per a
Romania, serä demà arnhaixador de Ro-

diaris anuncien que ami)
inotiu s'In()) adoptat diBarthOu al Parlament
-((s mesures de policia.
(listan'. a la Direcció do
- Lo Cambra i el Se' , (t han manifestat que Do natBucarest.
reunits han reimt aquesta tardo
7 e 3 rIoqust afer.
amb eran sakinnitat el nfais:re

AjUDA A LA PROPAGAN-

Alemanya

s'ha felicitar per 1 a collaboració i l'ansistat seoular o y e uncix Franca i

Cap a un canvi Hitler fa celebrar

Transilvania.

Als passadissos ele la Cambra
deia que el Govern hongaric es qui
ha donar origen a acinesia intervenció.
la qual desitjava que adqufris el irasimuns de solernnitat.

NADOLNY

UNA DELEGACIÓ COMERCIAL ALEMANYA A SUDAMERICA

DOWGALESKI, MILLORA
París , 21. -L'estat de saluti
del senyor Do*galeski sembla
que ha experimentat alguna minora aquesta tarda, pera sensel
que hagi desaparegut la grave-

tat.

•

EL VIATGE DE WEYGAND,
ES AMISTÓS
París. 21. - Als Cfrcols aut a .
ritzats es confirmen les declarachotis fetes ja a Londres, segons
les quals el viatge del general
Weyg,and a la capital anglesa
Ufl caracter estrietatnent amis-

tös i privat , no poguent-se-li.
atribuir cap abast politic.

NEGOCIACIONS COMERCIALS FRANCO - ALE-.
MANYES

ESTRALLS D'UN LLOP
RABIÓS
So/j a. 21. - Segon s la premsa, ten
llop rabiós entra en un estable de Dichen pares, 23
ro ndes i ma t a soo eahres,
bens i ao gossos.
Després de diverses bares de pamc
els camperols pogueren matar Eadrred.

Paris, si. - El Govern francés
meza al Govern alemany que enviés
a Paris una delegació a fi de discutir
amb ella la qüestió dels pagaments
pels emprèstits de Dan-es i Young.
A mes, la delegació francesa que surt
avui an a Berlin a l'objecte de negociar el- nou conveni comercial, ha rebut també instrucions per a iniciar
les converse:: sobre el dit assumpte.
Es probable que eis representants dei
Reich no vagin a Paris que hagi Para
nat la dita delegaió francesa.

••• n•••nn••

ELS ESTATS UNITS COMENCEN A COMPRAR
ARGENT

ACCIDENT A L'ESTACIÓ
DE MULHOUSE
Moulouse, 2 1. -- A restació da
la dula( de Moulouse sha produit un acciden t que podia hacer

Washin g ton. 21. - El senvor Mor- tingut greus conseqüencies.
genthau ha anunciar que ahir va coUn tren que procedia de Wemenear la Tresoreria a comprar argent, terling, i que cribe a les 7'45, no
de conformitat amb el disposat en la fren à a temps i muntà sobre el
noca

Llei. en la cual es preves/ que

dit metall formara en un 25 raer roo la
cohertora monetaria dels Estats 1_'rets.
Ha afeen que la Tresoreria aplicara
amb entusiasme l'esperit de la Ilet.
rerb sitie nn hi Hura un programa establert de compres. rar el nue horn desitia és obtenir una alca sana dels preus
de la plata i no pes una alca sensacional.

paraxocs.
Els dos primers entes del
Iren han quedat destrocats.Hi ha
qua Ire morls i nombrosos ferits,
quatre d'ells greus.
La Companyia del Ferrocarrils
d'Alsacia -Lórena ha publica( un
comunicar en el qual es declara

que raccident ocorregut al trenimunbus de Kurt a 31ulhouse,

prop d'aquesta darrera estació„
ha estat motivat per hacer estat
frenat massa tard el cornboi.
Afegeix el comunicat que han
Berlin, 21. - En els cercles ben informats daquesta capital s'assegura cine
Kyrhy Ville (Texas. er - Un !le- resiallal tres persones mortes 1
CINC PASSATGERS ALLI- der Schalenburg
Sud-Anterica una detres mes de forides de gravetaL
Segons noticies d'origen autoritrat, aviar sortini cap aalemanva que portara g re de 30 aev s d'ed11. mece fou vist e:1
comercial
El maquinista i el fogainer del
estat
BERATS DELS PIRATES el fet d'haver reconegut al senyor Na- legació
de negociar tractats de co- companyia d'una noia blanca, ha
l'encarrec
tren han quedat a disposició de
do/ny els seus drets per al retir no
mer ç amb diversos paisos sud-aineri- linear per un grup con/post d'uns
les autoritats.
XINESOS
significa un canvi en la politica aleBerlín, Sr. - L'Agencia D. N. B.
.-oniunicii que el prasident de l'Imperi
ha concedit el retir a l'ambaixador
del Reich a Moscon, senyor Nadolny.
i lId designar per a substituir-lo Von

manya respecte a la U. R. S. S.

cante

Pequín, 21. - Cinc passatgers que
foren retinguts cons a rehenes pels pirares, han estar posars en Ihbertat
HITLER VISITA RINDENEL JAPJ CONTINUA
gräcies a la intervenciä de l'almirall
cap de la flota anglesa d'Extrem
BURG
ARMANT-SE
Orient.
Una patrulla composta per alguna
avions havia volat abans sol/re el lloc
Berltn. 21. - El canceller, seToquica 2t. - Es Me re u que eis
on s'havien refugiar els bandits, i desnyor Hitler, ha anat a Neudek
eres de contestar amb foc de metra- dita destinats a la Defensa nacional qu a anda l'objec le de donar compte al
Nadares als dispars dels pirates, els figuraran en el nou pressupost pu;apresident, mariscal Hindenburg,
llar-lea un missatge comminant-los a tan so° milions més que l'any passat.
de les entrevistes celebrades aniti
El principal aegment es refereix
posar en llibertat els captius sota l'asenyor Mussolini a Venecia.
menaea de veere destruida la seva construccions navals i al desenvolupapoblar /6 i totes les seres embarca- ment de l'aviació.

cions.
.111111.-41.,
Xang-Hai, 21. - Els captius brithMes arriharen feliçment ahir a la
HITLER CLOU L'INCIDENT
nit.
VON

CONCEPCIÓ SUPERVIA
MOLT MILLORADA
Londres, 21. - La celebre cantant
espanyola Concepciö Supervia, que
al/ir llagué de sotinetre's a Una openació per tal d'extreure-li l'emmetzinairr em que'pogués haver-li injectat un
insecte que la va picar, es trobava
avui molt millonada.
....1.1•••n••••-n••n..

ESTADELLA A PARIS
París, 21. - Procorlent de ninebra ha arribat a aquesta ea pila! el ministre de Trehall es •
panyol, senyor Estadella.

PAPEN-GOEBBELS

Berlin, st. - Després del discurs del
vice-canceller von Paren s'esperava amb
certa expectació l'actitud que adoptaeia
el ministre de la Propaganda, Goebb&s,
contra el qual anaven evidentment /Imites de les critiques que von Papen Un
de l'actual moment politic.
De totes maneres, se sap que en el
curs d'una entrevista que han sostingut
el canceller Hitler i von Papen han
arribar a un acord P er f ile e n aquests
moments no es trenquis la solidaritat
ministerial.

16 MORTS A L'HAVANA

CONCLUSIÓ DE LA COMISSIO PELS FETS DEL 6 DE
FEBRER
París, 21. - La Comissió d • Enquesta sobre els esdeveniments
ella ti de febrer ha adoptar aquest
mati algunes conclusions, que es retene/seit especialment a la preparad.i
de la manifestació efectuada el dit
dia.
La Cornissió ha comprovat l'exist è ncia de grups, que sig,ui quin sigui
el seu objectiu tollte, per la seva organització, per la seva disciplina i pel
poder gairebé absolut dels seus caps,
constituien mitjans d'acció poderosos,
¡ na es admissible una intervenció de
la força al carrer per a aconseguir
un objectiu qualsevol.
Aquestes conclusions s'apliquen especialment a " Action Française
"Solidarité Française" i els "Croix

L'Havana. 21. - Han mort a l'hospilar dos dels ferits pels darrers succes505. Amb aquests dos són setze el nombre de morts a conseqüencia d'aquells
de Ecu".
desordres.

UN NEGRE LINXAT

ine1/ idees.

Primerament rl negre ha estat detinO nt Per l a Dolida. reM la multitud ha EL PRESIDENT DE COLOMpoma arrabassar-lo abs agents ¡ l'ha arrassegat iunt a un arbre. en després
BIA ALS ESTATS UNITS
lligar-lo, el seu cos ha estar cosit de
Bogoti. 21. - L'As5Nested
bales.
anuncia que el President sensor LóDesprés la gernació ha Iligat el ca- pez ha sortit cap a Mèxic , des don.
diver a un automòbil. i l'haa arrosse- coutintuará el sea viatge.a Washing•
ton.
gat durant algun tenles rel camp. FiL'objecte d'aquest 5-unge als Estats
nalment, l'han ahandonat a les portes Units él rn1revitar - se arnb el senyor
Roosevelt.
d'una fábrica
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J. SERRA

Salmerón, 114
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Passeig Triomf, 21
Clot, 21 i Muntanya,
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