~- Ho hi ha altres outpabltS que nosaltres I Jo singularment.
¡Qutra altnt oo. '" deSitJo alnò aue es f'e""'~I&UI atxl? Nosaltres
culpab181l, 1 acl ~¡.,, al banquet 1e1s acusa,_ uoc1d1t1 a ~""lr al
.taiunya tora de ta llet 1 de la
càStig. Parò, ¡pet que s ha posat
conatttuo1ot Alxb atmbla demostrar aue tia nostrea temors estaven
juatU loats.Ltula Companya

Barcelona, diJous, I da jun) del 19U
FundldOrt LLU IS COMPAH. 8
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Madrid, 5, (Urgent) - Ha
continuat lea seves deliberacions
el T. de G. A la sortida el President ba manifestat que el .enyor Companya i Consellen,
per 14 vots contra 7, havien
estat condemnats d'acord amb
el fiscal, o sigui a 30 anys.

- - - -- -

" ... El veredicte que més ens im por ta és el que pronunciï en
.la seva consciència íntima el poble que ens designà per tal
!que el governéssim, respecte a si hem estat lleials i romàs fi1dels a les nos1res promeses, al nostre p¡ ograma, a la nostra
~ignif;cació, al nos1re deur e i a la traiectòria de la nosh a
.vida. l per a més enllà, com a dipositaris de l'autonomia
de Cata!unya, de la seva vibració sentimel"foj i de la seva
voluntat i consciència política nacionalista, que és el que imr:-orta conservar, perquè és etern i l'invencible; enteneu-ho
:bé, ¡a que e\s nostres defensors han parlat del ¡udici de
la Història, declarem que esperem tranquils el seu veredicte
definitiu, amb orgull al cor i
1
neta la consciència. Res més...'
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La sentència del T. de G. contra ei''AQUEST ES
darrer Govern de la Gene.·alitat L'HOM .. /'
En la nostra edició de demà pubncarem el text integre
de la sentència dictada pel T. de G. contra el President
Consellers del darrer Govern de la Generalitat, condem·
nant-los a 31J anys de presidi

te\ en eala alluacl6n lle;-;t el 6 de
octubre. lli u cc!ll> lhúra olrv. p:¡.rte
de m!. r:uonamteoi.OS. La b•...¡raf&a krm1oa aqw por ona c:oaa;o.d&radon: &ta ea la vida ~ ComLu~
~an) ; ~te ea t.i homnre.
t,;oiJl~D)Ii en poco hc:mpc. lo ba
út
t.omt.re
t;owu
touu.
lvclo.
temào
f~; el lrnm o ile ú te. ::,¡ blibic: e

d CO{nlO de! Cll\'ll
uccllllh nl.cl. :,i bubfen tldo IIIJ:tlu
r;U. la posibüidad de cnliq¡¡t•ec~
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Llegiu demà i cada dia LA HUMANITAT
Diari de les esquerres catalanes

\"aWdOl.O,

Al Ubo de esta etapa, Lu~~o Curo·
p<&n)-, qnc ba p:uadu )a de la cima
de la& SO años, donde empleu el
bombre la ftf'llecle wacu:a, ae CA· 1

cumtra nncido, pobre, absolu~
ment.e pobre, ejem;1larmente pobre

'1 camino d!l'l ~rcoudiO. Úotc

e¡¡

el

frulc, )' aton tcn¡11 que dcc1r una
col>.! mas en ..u AbOU~>, P••ilend.llle
penlun a el po.::'l<lnaunelu.e porquo:
vo~

a llacer una cou!esiuu que a

el no le blce uunca. Cu.~udu mc
encumendo ~ou dctcWIIl 1 lu1 ~o a
\bitarle al ulJru¡;uayn, tuve un mo·
menLo de temor. ~tos levantiDG;;;
-.on bll$\<inle livlcos, 7 to.. ca lal.l·
uc.:. uenCJl un poeu ta ou~.uu úel
..;:.U; rútCIU u el UiJO bea lli CU l'Uf (..~,u.a.
.aua., 1 nu llill uadie :l 1¡Lo1~n no ,;e
. e ple.:illl\.c {ICO.:IOCUlCIO'i"C lA llU&

.,;en ne

r "tal.( r

,..¡oo,·a.

li

)' de bll.a.ltl «.-o~.·
)O Ue\Olll,. e..1e leruur.
u~uerril lOel' l:'lliCUcr? ;~utrra •c:t

Cï.$:1.no\·a'!' •Se babr4 er.a.murado
de una po~otuu, ante eJ pceblo cal.alàn aiqwtra sea c:oo ries¡o de -.u
dd:l? Si es Lai eJ estado dt. !>U àui·
mo, •cual e11 uü oficio eo\onco!

Con sorpresa 1 con admiraclón me

encuen\ro con que Comp.lDYI ae
dcnne lA Sl nu,:nu, dic:icnnome: u.." d
)O «:l!go miedo a nadíe ni teo,o
que p;- ~!!>ú.allr de nada. i"o ao7 un
po Jtlro ~¡ue 5e lla enconlrado con
una duï culbü, qce la be re..uel\0
con modo::. puiitll'Oii, que me be
equiv~do ) que be perdJdo. Hr
de pagnr la cucuta, .&migo Ossorio Tenca entendldo p,u·a au de.
fensa: w bUAlli..Llcion w jactancr.a,.
\ esta lieremd.lc1 admirable de ao
bomhre ~¡ue pod1a Sl nlir las doa
tenUc.-lonb. la de ta soberbia 1 la
del micdo. Dle acabo • de dectdlr la
p cn.utLhid.!d dc .-li atUJ¡¡u Por aer
d y ~us Ci.J..JJp..li c:eo' romu er1Jl, w
e~plica su acti\ud 1 ,.u mudo.-

:

Els Tribunals han emès el seu veredicte. Trenta
anys de presidi. Es la pena que soHicitava el Fiscal
de la República en la seva acusació contra e. President Lluís Companys i els consellers Ventura \.las·
sol, Pere Mestres, Marti Barrera, Joan Lluhí, Marti
Esteve i Joan Comorera.
Trenta anys de presidi ! Poques paraules hem de
dir més. L'emoció no ens deixaria. La censura governativa tampoc. Però el poble ha ass1stit, en espertt, a la vista de la causa davant el Tribunal de Garanties Constitucionals. Les masses ciutadanes han
escoltat, amb fervorosa atenció, totes les paraules
que hi han estat pronunciades. Les multituds catalanes i republicanes saben a què atenir-se.
No poaem comentar la sentència. No sabríem
tampoc expressar el nostre dolor. Ens hi van massa
coses i massa amors, perquè la nostra ploma pugui escriure avui un comentari sere. Potser escauria aquella exclamació del pare irlandès, que veu
rodar el cap del seu 1111 a la guillotina, condemnat a
mort per un delicte polític : «El meu fill té molts
altres caps .•.»
Temps hi haurà per a tot, per molta amargura
que es clavi a les entranyes. Temps hi haurà per a
tot. Quan resta la consolació suprema de la consciència ; quan en Fàmbit si!enciós i sensible de la
intimitat de cadascú no hi tremolen acusacions m penediments ; quan la veu del deure és I' amor a l' ¡ucat
dc Ja vida ; quan la r.ía es sent neta i pt•esta a llan·
çar sempre la primera pe~.;ra ; quan s'ha estat lleial r
coratjas a tales les hores; quan s'han reclamat totes les responsabi.ttats; quan s'han afrontat tots els
perills; quan s'ha pogut respondre a tots els deures,
ah!, aleshores hi ha un sol veredicte que importa: el
de l'opimó pública, el de la Catalunya de tots els
amors 1de tots els fervors .
Per a:s GUi marxen camí de presidi : per als qu1
ta hi són ; per a~s qui poden anar-hi, la nostra adhe·
sió i la nostra fe. Amb llàgrimes als ulls, pera amb
confiança a:Jsoluta en el futur, el nostre crit només
pot ésser un :
Visca Catalunya !

:,"{~~~~:?:~· 1(Vegi's informació a la pàg. 7)
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M ARYLAND

Plaoa UrQuln aonL 6-T!l.~888

Repòrter gràftc
8ant Domingo, U I 16, 1er.,

~na.

T&r<a. continua: 8'30, 6'30, 7'30.

BARCELONA

TEATRES
l
.
.
GRA N JA CO LELL TEATRE ~"VETA TS
Gran Comnanyla del Teatre de
la Sarsuela, de Madrid

CASA CENTRAL s Passei¡ de la República, 58
LLET A 0'70 PE&>ETES LITRE - QU ALII AT I.M~ULLORABLE
Repartiment a domicili al mateix preu que al taulell
TELEFO N 63901
BARCELONA

Avui, dijoWI. sensacionals carteUs. Tarda, a lea 4'30. ButaQues
a 3'50 ptes. • Primer: EL AGUA·
OUCHO • Se¡on . l:..x.lt aoroll06:

NO ME OLVIDES

A BARCELONA

Interpretat per primera vegada
en fundo de tarda. de dia ret·
uer. pel dn-o banton

a l'HOTEL GERMANOR
pessetes -

Estatgeu-vos
P ensió, U pessetes -

MARC

Saló per a b&nqueta

Coberta, 5

fx~~aQues a

NO ME OLVIDES

FOTOTIPIA- FOTOGRAVAT- TRICRO!\UA
TIPOGRAFIA 1 FOTOCROM
EDICIONS D'ART

oontc:a cres..c1o de l'eminent oanton PER E TEROL 1 altres ar·
tl&tes cteudors o a Que6ta. mero.ve.
llosa obra Dtlma. c.llveudres.
ta.rda I nit: NO ME OLVIDES.

Fills de J. THOMAS, S. A.
TELEFON '11101

TEATRE ROMEA
Teteton 22021
A les 5'30 I l0'l6, 10J 1 104
representaelons de:

Turbines hidràuliques • Motors Diesel
BARCELONA

MORENA CLARA

TELEFON 73380

de Qutntero I Gutllin. Tres b~
rt:s mobllaables. ltlalla per a do..
mesos. Creaclo ln~>u~>et'BUle dA n.
toma Herrero, Ratul Serdem 1
tol.. els ¡,eua Interpreta - út:mA
I sempre tarda 1 nH. MOk~NA
CLAkA - Ulumen¡¡e, a le:~ ;¡o,o,
darrera, lrreml&Slbll:ment, de MA·
ALECI<IA. per Antonia Her·
rero • A les 6 1 lO'ló: MORt;I'IA
CLARA.

·COMERÇ I FINANCES·
LA BORSA

fEATRE

lmpressi

POliORAMA

I

AMORES

Y AMORIOS

LA

Borsí del matí

fEHRE

RI S A

BARCELONA

LA CASA
DEL OL VI DO

Borsa de la tarda

LOLA MEM

I
I TEATRE

~~~sr:1~:~ :O~er~ ~o q~~t~
1

Borsa oficial

i
amb noves compres s1 no és amb
Chade, 437. operacions; Cbade o
petites quantitats.
86'20, paritat; Chade E, 87'20, pari~
En la impressió d'ahir fèiem es- tat; Filipines. 371'50; Exploo1us.
ment de la. batxa. de vUit enters en 126 '85, 127.
les Accions Cros, S. A., però com que
aquesta informació fou product-e d'una. equivocació, rectificada. ahir, hem
de fer constar que no existl a l'esnlenta.t valor cap baixa, pUix que la
Lliurea
84'36
38'4&
diferencia amb menys fou deguda al
Francs
48llb
484b
descompte del cupó.
Dòlar&
7'34
7'31S
Liru
Al rotllo d'Accions ferroviàries tracS0'4ó
6066
Marcs
2'946
tades a. li de mes a la. sessió d'ahl.r,
2'965
Suïssos
239 '50
239'75
foren quelcom solUcitades i es feren
Belgues
l!W75
125'25
força. transaccions. però tot 1 els esFlorm.s
4'116
4'97
forços fets per a millorar canvis. no
Escuts
82'90
83'30
aconseguiren mes que sostenir-se, i
Cor norueQ"Uea
1'82
1'84
Cor Pra¡¡~
a darrera hora tomaven a estar quel80'70
30'90
Cor. sueQues
1'87
com fluixes. Aquesta manca. d'am.
1'89
Cor
da.ncsea
1'62
1'64
btent que es nota en les Accions ferroviàries és degut al fet que qui més

CANVIS

Ant.

Deum de I'Ettat
Interior 4 ·;. A .........
76 75
:
B .........
75 110

~ ::::::::~ ~! ~75

:

F .........

li

•
G1H .........
.Perp. Ext. 4 •;. A .........
,
•
B .........

•

•

11

11

•

•

o .........
o .........

11

E .........

r .........

•
»G1H .........
Amortit. 4 •¡. A .........
li
1900 B .. ..... ..
•

O .........

Amortit. 6 •¡, A .........
11
1900 B .... . .. ..

•

o .........

•

D.........
E .........

•

•

p .........

4morttt. 6 •¡, A .........
»
1917 B .........

•

o .........

•
»

D .........

B .........

•

r .........

~t. 6 •¡, A .........
»
1921S B .. .. .....

•

o .........

D.........
.E .........

11

•

• lml>OIItoe

»

»

11

•

t. 6 •¡, A .........
Ul28 B .........

t.

oi

o .........

•¡, A .........

1.92S B

" ...... •

o .........

Amortit. ó_ '/o A .........
11
11n8 B .........

•
,

11
•

o .........
o .........
.11: .........

p .........

Bona or Treaorerta A...
Bolla or Tre&Ol"er1& B ...
Deur.. Ferrov1an 6 ·;.A
Deute FarroYta.rl 6 '/• H
Deute Fel'f0\l1a.rt b •¡. e
Deute Perrv. ol 1;2 •¡, A
Ue.ut-e Furv. fo 1¡2 •¡. B
Deute P'errY. • 1n •¡. e

n-.

In&.

ln65
ln25
11080
110ao
ln50

85 50

85 50

SS-

96 15
96 25
9616
9616

9625
115 16

84 60
84 70
8470
11560
8470
8475
102 85
102 25

102 25

115 75

.........

o .........

E .........

t

92 85

r .........

.. .......

.........
.........

D.........
•
E .........
11
p .........
Amortlt. 6 •1 , A .........
• 1927 amb B .........
• Ulll>OIItal o ... .. .. ..

•

73-

o .........

p .........
~......

11

~

Mrn!fDfS

Avui

11875

78 85
78 60
7860

IlO_

96 75

11585
t02 65
1_,2 50
102 40

751Ki

75-

7675 go

789250
928150

ut&>

11040

BRI VES

TIVOLI

A 103 6 . TARDA DE MODA ES.
PECIAL PER A FAMlLJES. Ntt,
a les 10'15:

Pastora lmperio
la seva. extraordinària comp....
nyla. amb ADELIA DURAN • Le~
famoses estrelles CAltME ROYO
I MARUJA
CASANOVES • MO·
RALS and CLARET,
la
gran
atracció • TOPI!.'TE el populartsalm caricat • LA CALORRE, belhsstma gtt3.lla • GRACIA • MA·
RIC, ¡¡enlal art a!r<>-cubà • ESPI·
NOSA, supertantaststa • MlLA·
GROS FERNANDEZ, cantant a
guitarra • VICTOR ROJAS, màgic
de la guitarra • CANA:>TEROS
DE TRIANA, cOuateQuet cuba
per tota la Companyta • GRAN
ORQUESTRINA, dlrlgldl\ pel mestre FERNANDEZ GRAVINO ·iSO.
LAMENT FINS DILLUNS! 3 Ptes. Butaquea. 3 ptes.
I

101
101

UT

97
118

Avui

11110 8 .... ..

I

»

sg_
67-

666825

62 50

7925
78 75
Ja 75
96102 50
102 40

24724ò 7S

101 go
75 101 70
65
75
-

Port

•
»
»
•
•
"

»

5725

8850

6652 50
58-

114150
615-

67 so

87 75

1917 B .... ..
87 25
»
1918 B .... ..
9267 75
8550
11
1919 B ..... .
67 75
8550
•
1920 8 ..... .
fiT 75
•
1921 6 •¡, .. .
ea 75
»
1921 6 •¡. do 882.5
•
19:l5 6 •¡, .. .
87 150
•
l921S 6 •¡, .. .
87 50
11
lG29 6 •¡, ...
8tili
11122 EXJ)OII
go_
»
l92ti Ba!me~
87t
1928 Balmes 8611525
»
1928 P, Fre
87 50
,
1928 6 •¡, .. .
75 25
•
1934 6 •¡, .. .
97 6.)
»
Bl.xampla 1907
11568 75
•
Eixampla 1913
IIIISO
t
Eixampla 11127
102 40
88 75
•
Bons Reforma
6850
CM!z 6 l / 2 •¡, 1929 .. .
75Màla¡ra IS •¡. 1923 .... ..
66M&laaa IS ·1. 1925 .... ..
57Sevilla I!:XJX)Slclo e •¡,,
gs_
100 20 Va.lénela. ó •1 , .......... ..
n25
100 20
100 20
Antl1u11 Dloutaclona
102 50 Ba.rcelona. 11 millor.s ...
ti2 25
102 50
•
6 mUl ona . ..
78 75
102 50
•
~ne B .... ..
74
50
102 45
I
at:I'Ie 0 ·.. ...
74
60
102 50
•
6 •¡. 1926...
IlO I
6 ' lo 1930...
115 65
•
Provincia'-.. ll5 50
Manoomunttu 191of. ...
G Mancomunitat 1920 .. .
ag Cab:a Credlt Com. ......
71 _

102 25

246 60

Badalona e •¡, ... ........ .
Barcetona , semeatre .. .
»
1906 A .... ..
»
1906 B ..... .
»
1906 e .... ..
I
1907 D .... ..
•
1910 o .... ..
•
1912 B ampl .
»
1912 E .... ..
li
1912 P' .... ..
•
19la a ampl.

g(j4o

102102 25
2.46 50
101 75

Ant.
o\Juntamenta

75

10215
102 16
101 70
100 25
100 15
100102 70
102 50
102 50
102 65
102 65
102 so
84 50
84 so
84 60
118 75

4mort. ol 1[¡2 '/• A
11
928 B
•
o
Amortit. ó •¡, A
11 1827 MDM 8

~

MORENA CLARA

Avui, tarda, a lea 4 1 nit,
les 10:
REVISTA PARAMOUNT

PALAU DE LA REVISTA

1

I :==========~

AV'Ui, d!Joua, lltt. a les 10:

&

FESTIVAL POPULA R

VIAJE DE PLACER

ORQUESTRA SIMFONIGA

per Charlle Rugstes. Mary Boland
i W. C. Fields

DE MADRID

EN MALA COMPAfJIA

GRAN

1 DILLUNS

I

FRONTO NOVETATS

Temporada de crans rtPrNes
Tarda, a tes 4 i nit, a les 10:

Avui. dijous, tarda, a les 4 :
OALLARTA III • CAMPOS con·
tra CHIQUI'rO BUJ3AO • LEJ()..
NA Nit. a les lO'ló: IZAOU1.
RR.I!; • JAUREOUI contra ARA·
QUISTAIN • PASAY. - Detalla
per cartells.

NADANDO EN SECO
(Solament tarda), per «Bocazau :

EL PEOUEfJO REY
Film Duvivier, per Robert LYnen

Desfile de Candilejas

Frontó Principal Palace

La super.revlsta W ARNER BROSS
de I& temoorada

AV'Ui, diJOWI, tarda: GUILLERMl.N • ALHERDI contra GAONA·
ALDAZABAL.
Nit: GABRIEL •
MARCELINO contra ASTIGARRA
GA • CELAYA I.

CINEMES

Sessió continua de 4' 16 a IM
12'30:

SUENO

C I N E

GRAN 1t~Jf.F.

DORADO

per L11ian Harvey I Henry Carat

'~ NYOl

CARNE DE CABARET
per Frederrc Maroh
Hopkins

LOS QUE NACEN

R~SSANT

j

Sempre el programa
més atractiu
Tarda, 4'30, Nit, 9'45: REVIS·
TA PATHE 1 FEMENINA - Ca· ~ L;,."
ry Grant en:
•
¡ -r

EL CASINO DEL MAR
RAlMU en el tr1om1:

1

t

F A N NY

de Marcel Paanol - DIUMENGE
MATINAL, 10'ló (programa com:
plet) Preu unio, 1 pta. TARDA,
tiESSIO CONTINUA, 3'15. Pref.
2 Ptes. Especial, 1 pta. NIT, 9'4b:
Preferència, 1'50. Especial, 1 pta.
D1lluns v1nent: D1ck Powell en
20 MILLONES DE Ei~AMORADAS
Freder1o March i Silvia Sidne:r en
MALA COfiiPAAIA.

FANTASIO
Avut. tarda, a lea 4. Nit, a lea
10: REVISTA FEMINA • DIBUI·
XOS • PATHE .JOURNAL • CI·
CARRAS Y HORMIGAS (Docu.
mental) • Gran èxit de l'enraordinari film:

LOS DE 14 AfllOS

1

M1rlam

EMPRESA CAPITOL

PRO.EUBIDA L'ENTRADA ALS
MENORS DE 18 AN:iS. HEU DE
VEURE AQUESTA PEL-LlCULA ...
PER LES VOSTRE::; MARES •
PER LES VOSTRES ESPOSES Pcl.S VOSTRES FILLS ¡0().
NE;S, EN AQUESTA P.b:L-LICULA
APRENDREU QUELCOM INTE-

T et•ton 14544

Barcelona. - Tard& ! nit: ü.a casa
del olvldo».
Cbmlc. - Tarda: cEl aguadueho», cNo
me olvldes». Nit: cNo me olvldes».
Novetats. - Tarda.: cLos claveles» 1
cNo me olvldes». Nit: cNo me ol.
vi deu
Romea. - Tarda
nit: cMorena
clara».
Poliorama. - Tarda: cAmores y a.m.~
nos». Nit: eLa rlsat.
Tlvoh. - Paswra unperto 1 .ta seva
Compan11a tip1ca.

El hombre y el monstruo

DOLOROSA

Prous populars. Preferèncía,
o·so • General, 0'50 - DEMA, Dl·
V,t,;¡~O.k.~ 16E.NSACIONALI:

CINEMA
PARIS
Avda Pta. Anael, 11 1 13

TEATRES

(En esp3.llyol)
per Mana Alba

Darrer dia de la Ptl~lcuta

LA

PR ICE

Butaques a 3 Ptes.
Entrada aenenl, una pesseta

UROUINAONA

~

GRAND!OSOo
LIRICS, li per
la Companyia Que dirigeix An·
toni Palaoios eu la. QUtt.l preneu ,
pa.rt ek e1nments arustes Em I• '
li Vendrell, Pau Hertoas, t;ora
Rua. Cectlia Gubert, F. Goda·
YOI . Merce Case., A. Sanchez, J,
Menéndez, So11a Versé, Euunia
Cal1ndo, .Joan Acu11a, .Jesua Ro·
yo, - DlUMENüE, 11, 'l'AROA,
a ::.o: .IU ECOS MALABAR ES:
MARUXA • UONA fliANCil;UUI·
TA DIUME!>oOE. 9, NIT. A
Ll.::i 10: MULINOS DE VIENTO.
1 EVA. D11luna, 10. Tarda, 3'30:
DIJN GIL OE ALCALA. COLON·
IJliiNAS - Eb despatxa a Comp.
ta<luna 1 Centres de Localitats.

VARIETATS

per Sllvla Sidney i Fredrlo Maroh
(Són fUms PARAMOUNT)

TEATRE OLYMPIA
-DIUMENGE VINENT
E~OEvli:NlMENTS

per Jaok1e Cooper
Butaca. 2'20. A LES 7'30: 1 pta.

COLISEUM

! ~======~
TEATRE COMIC

,a

CUANDO HACE FALTA
UN AMIGO

Se6816 continua. Seient UNA .PES..
SETA· NOTICIARIS· OOCUMEN·
TALS • VIATGES, etc.

200 i 160 representacions Madrid
1 Barcelona. respectivament • Ve·
rltable e3devenimont teatral Companyia proceaent del NOMEA
Detalls per a Contractes: TEA·
TRE ROMEA - Telèton 2:1026

l'arda, 5'15. Ntt, 10'15. El &Tan
èxit.
AL CANTAR EL CALLO.
Trloau de Laura Pinllloa, Alady,
Lepe 1 tota la Comp.myla G1at1 presentaclo.

CINEMA

I

I
I

CAPITOL. Avui, tarda., a
les 4 Nit. a les lO. Estrena de
pro~nuua doble. CHARLIE CHAN
EN PARIS, rer Warncr Oland 1
Mary Hrlan, ORO VIRGEN. per
Johll Bole6 1 Cllilre Trevor 1 Dl·
BUIXOS.
EXCELSIOR. .AVUI, ae&JO
continua de 4 a 12'30: UNA AVE·
RI-' EN LA LINEA, per l:lpen·
cer Tracy;
AL COMPAS DEL
AMOR, per Nlls Astber 1 Pat Patterson; EL REMOLINO, per Jack
liolt; DIBUIXOS (Walt Dlsnnl
COMTAL. - Avul, SOSSlò con·
tlnua. cie a·ao a 1:.!'30: UNA FIES·
TA EN HOLLYWOOD, en esl)ll.nyol per Laurel, l:iardy, Lupe
Velez, Jimy Ourante.... ; MATAN·
DO EN LA SOMBRA, en espa.
nyOI per William Powell; DEOE,
el millor !UJO. europeu, per Al·
bert PreJean 1 DIBUIXOS, Walt
Dlsne:v.
WALKYRIA. AvUI,
sesslO
contlnua de 4 a 12'30: UN LIO
DE FAMILIA, per Stan Laurel 1
Omet .li:u·dy; BOUBOULE I, EL
REY NECRO, per George Milton;
EL REMOLINO, per Jaelt Holt 1
OIBUIXOS.

CINEMES
Amèrica. - cFeUpe Derblaylt, el:le na
robado un bombre» 1 cSola con su

lliilOU.
Aotualltats,
Noticiari Fox, J.Jocu. ~
meutala i cOe Vaiencla a Marsella»
Aatoria. - cEsptgas de oro». cAlegrla
estud13.lltib.
Av1nsuda. • cEsplgas de oro». cA.Ie¡rta
estudiantil».
Barcelona.
ctsra. casada
ceceslta
marido». cAverla en la llnea» 1 cEn·
terate mundo».
Beso. cEl amor a cara '1 Cr\Ult,
«tilempre en m1 corazón».
u
Bohet111a. - cArlett.e .\o' bUS papas.
d>rlstoneros del pu.s&.dO» 1 lLa VIda
en oromat.
Broadway, - cSalvad a las mu.Jereu.
cLos conQuiatadoreS» 1 «Broadway
oor den trot.
Caprtol, - cOro virgen•.
cCnaru~
Cban en PariS»,
Coltaeum. - cEn ma.ta compaflla»
«VIaJe de pl~n.
Comed1a. - eLa !erta de 1a vlda.t
cl:;l rey de 106 gt tan os t.
Ca talunya, cAhl vtene el novto».
cMu~tca muchachos».
Centrtc C111ema. cArraoab, eLa
llama eLernu I cEnenugos tnsepa.
rabies».
Comtat. c.Uede». cMatando en la

Llegiu LA HUM ANI TA 1

SAIGON

DANCING D'ESTIU - Tel. 33841
PASSEIG DE L'EXPGSICIO
(Edifici FUniCUlar)

Avui, tarda, de set a nou, APERITIU DANSANT
NIT, A

~ES

11:

NAPOLEON'S BAND
I LES FORMIDABLES ATRACCIONS A LA PISTA

-------------------~

TANCA

a

PUB LI

a,.,.,,.

qui menys porta Accions rerroviàries
a la puja., però no ve clientela nova
i resulta que l'absorbiment dels titots
per l'excés de paper que hi ha al
.Ó mercat és m.tmitada. er e 1em que
Compan 111a de Comèdies de Maria
aquesta és WUI. de les pnnmpals cauFernands L ~d rón de Cuevara
L& sessió de Borsa. d'ahir, als sec- ses que no permet.en remuntar aqueators de comptat, desenrotllà molt poc tes accions. Les Industrials tractades
Avui tarda a lea 6 darrera representació de:
negoc1 1 escas:;es transaccions; abun· també a fi de mes. nwxes. excepte
dil. més aviat el paper, particularment les Ford. que cada dia remunten quel·
en el grup d'Obligacions ferro~i.àries com. Les Chades, força sostingudes.
Nit, a les 10, estrena de ta coi industnll.ls. Al sector de fl de mes Igual podem dir de les Filipines. L'esmèdia en tres actes:
I aJ. rotllo d'Accions industnll.ls, acu- peculactó de l'esmentat r otllo està en
saren gran manca de transaccions l Situació expectant. puix que bom vol
força. flUixedat degut al fet que l'es- v~ure més acla.rit l'assumpte de les
peculaciò està força. retreta perque divises. causa. pnncipal del nerviosi~
de S. 1 J. Alvarez Qulntero.
veuen que la situació nacional i in- me en les esmentades Acciotu~ Cba.temacJOnal no els afavoreix en els . des.
seus calculs, 1 aquesta és la causa. de
1& fluixedat eXIstent en alguns rotllos, àdhuc al de comptat.
Els Deutes de l'Estat, segUiren la
Nord, 53'00, 53'40, 53'20; Alacant,
Companyia de Comlldlea de
mateixa tònica d'ahir, o &a. que re- 41'15, 41'20, 41'00; Ford, 260, 262,
LOLA MEMBRIVES
muntaren alguns cèntims. Interior 1 • 258'50 ; Petrolets, 5'10, 5'05; Gas E,
Exterior 1 algunes emissions d'amor-¡120:50; Sucres~ 31'00; Explosius, 128,
Avui 1 cada dia, el aorollós
titzables, sofriren petits retroceSS06 t 128 50, 127; A1gües, 182, 181'60; Feléxtt de Fernànde:r de Sevilla:
feren poques transaccions.
gueres, 43'00; Asland, 72'00; FilipiLes Obligacions Municipals es 11- nes, 373, 730'50; Chade, 439, 443,
mitaren a. repetir els canvis anterlors,l438'60, 440.
Igual que les de la Tresoreria de la
Generalitat. Diputacions 1 Provin1
cla.ls, no es cotitzaren, la qual cosa
demostra la. n1anca de negoci en
Nord. 63'10, 53'40, 53'36; Alacant,
l"ormtdable creaeló de
aquest sector, que sempre havia. es- 40'95. 41'10, 40'90, 41'00; RI!, 64'00
tat el més animat. Les ferroviàries 63'75, 64'15; Explosius, 126'50, 127'00:
no cotitzaren més que unes divuit 126'85; Gas E, 120'50; Tramvies p
'-------------~•
classes de valors. Amb tendència. un 49'50; Algüea, 181'65; Ford, 257, 261;
xic fluixa 1 domlna.nt el paper al Plates, 18'25; Asland. 72'25, 72'75;
rotllo. ~a. G8.3 i Electricitat, a1xi Colonial, 42'75, 42'50; Filipines. 368,
com les mdustries diverses oostmgue. 371; Cbade, 438, 436.
ren els canvis. però el rotllo estigué
1

l

TOURNEE CATALUNYA

DE PASQUA

B. THOMAS SALA
AVINGUDA U D'ABRIL, 329

REDONDO

Grall repartiment Ntt, a Iu 10'15
3'50 Ptea. El gr~n

CORTS, 642 (VORA EL PASSEIG DE GRACIA)

MALLORCA, 291·293. -

Nit, & les 10:
SELECCIO DE DIBUI XOS
ANIMATS

T eiUon 11581

11785
8875
8987 50
8760
87-

7687 50
70-

111-

n 1s

oiUntea d 'Obrea P llbltqu"
t:1arce1ona 11108 ...
!18 _
Sarceloca, diveraea
92 12 _
Ge Càd!Z ............
~ 16
de GIJón Nuse.l,..
S7 de Se\'llla s , o ...
1111 50
•
•. 1: ..
84 t
a. F -.
In de I'arragona .... ..
110 -

t
•

•

• ll l,:¡.,,

Cr~lt Loc:.iJ tS •¡,

•

• .; 114·t·

»
• lnterpn 6 .,,
•
• lnW!rprv. 6 •¡.
OtMralitat
Credit Local 6 •f, li.l32
Bons f:xpoa lnternac...
a-.r.uta, e ·;.. 1 101 50 1 1~ 50 Local 6 'I• amt, par IOt6

1ul f>5

......:.

P4~

116 ~

IIQ

25

Hil IS

84 1~
101 1:>

100 50

100 -

1~

¡.;

112 50

AVUI

Valora amb &arantla de l'ütat
Ca.lXa O'l:dnJ.s. tl '/, ...
92 -~ 93 60
liidro¡ràuca Ebre 6 •¡,
84 50
Deutaa 1 Obli&aclons
CédUies Argeutlnes -.. 101 65
Emprést. Ar¡¡cnti 6 •¡, A 100 »
»
B 100•
•
e eu~ 1s
Empr. Austrla.o 6 •¡, A
Empr. Aua.tnac 6 •¡. H
~ 75
Empr, Austr1ac 6 •¡, C
GG _
Gov. únp, Marroc 6 •1
811 75
Emprst. Mnuen 6 'I• A 101 2s
I
»
1$ 107 25
•
•
e 104Cèd. 7 •¡, Costa Rica...
61 so
Ferrocarril a
Nord Esl)anfa l.• b 3 1 •
62 75
52 so
»
»
2.•a. 3• 1 ,
57 65
•
•
3.•s a •¡.
t>O 15
•
•
4.• 8 3 /•
61•
»
6.•a.3•¡,
61 15
Esp. Pamplona 3 •¡, ...
60Pnor. Barcelona 3 •¡,.,,
6425
Se¡ov1a a Medtna ..... .
4U 7ó
As~ur1eo l.• lllpoteca.. .
6850
•
2.• bJ.poteca...
68•
a.a bJJX)teca.. .
5850
L1e1da. a Reus 8 '/• .. .
582.5 5850
Vlllalba a. ~egOvla. .... ..
62 50
upeCJa.Je Almansa ..... .
bóAlmansa a Valéncla ad
6025
MID.es S&.nt Joan 3 •;•. 5.'i:ll5
Alsasua 1 Sant Joan ...
75Osca a França. .......... ..
67 50
Nord esJ,>ecJals 6 •1• ...
V3!d. Va...encta.uea b l / 2 •¡,
89 50
110Alar a l:lan tauder .... ..
82 50
Alacant l.• btt><>t.eea .. .
5525
5525
•
2.•
•
,
3.•
•
88t
A 5 •¡, .........
74 50
,
B 4 l/2 •¡, ...
61 25
•
e " .1• ......... 682.5 68 ~5
•
o • ·¡• ......... 67- 67t
E 4 1¡2 •¡• ...
6450 65,
F ó ·; ......... .
74 16 74 75
»
G. e 'I• ....... ..
87li
H o 1/ 2 •¡, .. .
7978-

I

..,_

Valora que .. ootltzen oorn etectta
PUblica
Banc .H..Ip à 'EI.p.a i ·¡,
ln)
a
I
b •¡,
61»
•
•
o ~,. 1W
100»
•
e .,. lUI SS
60
•

Ant.

•

1

•

J

s

·¡• .........
5 •¡• .........
Franca 1864 .. .
f'r=ca 1oi8 .. .
D<rectes . ...... ..
ReWI a. ~a...
Córtluva li •t... .

•
•
»
•
t
•
Sadajo;.~ ó •t.. ..
AlldaiUSO& 1.• vartable ..
•
1.• ;s •¡, ......
•
~.a vanabie.
»
2.• ;s ~I· .... .,
•

•

•
t

1!107,

a

·1 • ...

•l>obacllla».
lllló o · ¡ • ...

lli2U 6 •¡• ...

C ae Cat.aJu.nys s •¡,

•

•

f;o¡,

• C:.:enti'IIJ a Ara¡ro •1
to C. OO&t Es;>10nyn 8 •¡,
F. C Ctema.:leta 6 •¡.
":· C be<:und:lr111 ...... :::
Gran AJ.etl'o '-92:.1 6 •;..,,
Gran Ool.etro 192:1 6 ·t....

87 25
]'¿ 60

593650
4/ -

626~-

851-

12 6(1
660

1112-

15-

15 1569 857&
42

w

w

560

41-

81150
6450

Ant.
Medina a Salamanca... 42 76
Metropolità Trans. 6 •¡,
27 50
Orell6e A B G O E P .. • sa Oreru;e O 1 B prior. ...
62 50
F. o. Sarrta 6 ·¡, ......
~7 Tànger a Fe:z 6 •¡. ...... 104 50
Al&ua i Canals
Cas 1 Electrrcitat
Aigües de Huelva 6 •¡,
51 Algues València 6 ·;.... 100 25
Barcelonesa .Ele¡;t. 1907
eu Barcelonesa Elect. 1908 ge Barcelonesa Elect. 11H2 96 75
Ba.rcetonua Elect. 1913 116 75
Barcelonesa Elect;. 19:lU 102 Canal d'Urgell ............ b7 50
cataJ3.lla Oas D .........
~2 7ti
Catalana Oas E ......... In 75
Ctt.talana Gas F .. .. .....
V1 50
Catal3.lla Gas O 6 '/•... tOS 7:.
Catnlana Gas Bona .... 100 75
tilsp Amer. d'Elec. 6 •¡. 104 7$
Htsp, Amer. d'Eiec. bons 11:.Re¡¡ant.s E.llr~. Bons ...
65 Coop Flwd uec 6 "I•62 50
Coop Manresana Ecer
a4 Energ Elec. Catal. 6 •¡, 94 .Energ, Elec. Catal. 6 •¡, 100 25
Ener¡, Elec. Cat. 6 •¡, or 100 -;;
Ecer¡. Elec. C. 6 'I• 1928 102 7.,
Ener¡¡. E;ec. C. 6 •¡, 1~ 108 2b
Ener. Elec. c. Bonsllll8 108 76
Ener. Elec. O . BollS 11124 103 Elèctrica Cinca 6 ·¡. ... 100 Electnca Tencrlte 6 '/• va 26
E.lec. 1 Gas Lebon 6 •¡, 100 50
A1guos t:larcelona a /•
7~ Algues Barcelona 4 •¡,
a3 Algues t:larcelona 5 ¡,
gg Algues Harcelòlla 6 •¡, C 1uJ 76
Algues Barcelona 6 •¡,I.) 102 50
General Regadlua; 6 •¡,
76 Llum 1 Força Llevant...
116 75
Manresana Elec. 6 ·;.... 1111 Proti ForCQI Motr. 6 •¡,
61 Prd For. .l.1, t:lons 7 '/•
G2 Pro. For. M .a •¡. 1923
85 (;an . 1 P.e.,-ant.s Ebre ...
Ibt:loua Uepas. Llevant.. 104 ltegaa.lua Llevant 6 •¡,
7V se~u.ana a'E,ec 7 ser
CIO w
Sllvtllaua d'E,ec 8 w
çao:>e\'lllana. o <Jec. ¡¡ ser 101 Unio Eléct Ciltalunya 1:11 7~

Tramvies
GraJ . 1 raruv:e.1 ,. .,....
Orat
rramvtes ti •¡• ...
8550 EIXampla
4 'l
7- rra.mv St1 Grae1a
Andreu _;
'1':':1m v Barcetona 1925
5 25 rnunv. Barcelona 1930
11 2.5 rramvtes
l;«Wllla 6 •J...
trlUilvles Granaaa 6 1
Nav1lerü
! ranntJar.uca <J ,,
rmnsa14ànt 6 .,, 192u
l:C..o.s~niJ.U~ 6 .,, 192.1
lrau:. o ! , :.! 1. ap 11/Ja

I ra ns. t> 1 :t ,. ena lli:.!,)
l'ra:u;atJ~nt 5 •¡, l9Z6
rransatlànt 5 •¡, 111:.!8
Bons Transme<tlt 6 ·1
O l'oto~al Ue~ant 6 'I•

Avui

Obllsaclons Industriats
Apllcaclons t:lec. 6 •¡...
DS 75
Asland 6 ·¡, preferents
90 ASl3.llCI 6 •¡, 1916 ......
!17 Asland 7 •¡, ............... 102 25
Asland 6 •¡, Vlllaluenga
93 -

101 2ó

100 75

100 150
100 2ó

Sert, S . A 6 •¡, .........

1a 25
101 50

73-

~765

~-

78 60

7-f

1416-

LS llU

P4-

Q7a¡¡ 7!)
81150

110a

Aultll. Cons.
rSanson»
Asland
6 •¡, Còrdova...
Comp. Auxll. de F . O
Carbons Belga. ol l/2 •¡,
Colònia Güell 6 •¡, ...
Const. Pavtments 6 ·¡,
Conat. Ferrov. ó 1;2 •¡ ,
Croe. S. A. 6 •¡. .........
Electro Met. Ebre 6 •¡,
.1!:1 Tlbtdabo 6 •¡. ......
com. d'Obres Ced, 8 •¡.
Ener¡. lnd. Aragon 6 •¡,
Es!> Carburs M". 6 •¡,
Construccions Elec. 6 •¡.
Coloranta 1 EXPI06. 6 ·¡.
f'lu . 1 .l''id . Arnus.üarJ
F om. a Obres 4 112 ·¡,
Fom. d 'Obres b •t. .. ....
l'om. d'Obres 6 •¡, 1923
Fom. d'Obree 6 •¡, 1925
Fom . d'Obres Bons 6 .,,
Fom . d'Oores Ced. 6 • ¡,
Mà¡;atz.ema •El Sl~ lo• .
Hotel Ritz 7 •¡, .........
.liUllera Espanyola 19:.!4
Hullera Espanyola 1926
Hullera Es1>3.ll'10la 1932
MD.drld·Pa.r18 6 •¡, ......
l\lanutactw·es de Suro
Maqu. Terres Mar. 6 •¡,
Metropolitana ae Cons
Mln. Potnssa ouna ·,
Pnx1uct.es Plrelll 1928.

102 50 l'eleiOnlca 5 l/2 •¡. ...
reuerla Moderna 'I •1..
Uruo Cotnnera 6 •¡, . ..
Unio Salinera d'Ea, 6 •¡,
Valen. U.lllores Urbanes

7$titllo 1b

85 50

Ant.

8750

87-

85
50
V4P4 50
57 -

Avui

CIO -

84 -

84 _

Ant.
r&ba.ea FUiplllea ........ .
tilllpano SUliiSa .........
Hotel Rlt:t 6 •¡, ........ .
Industries Agricolea .. .
MaQulnt.rla Terrestre ...

11!1 87 50

Cas ~1la

F

8b -

Re¡1

111 60

(corrent¡ .... ..
<e:rtra) ..... .

...................... ..

................... ... ..

~~~li ....................... .

110 _

Extren!düra"<'êon.~i:iii'

43 _

ue-

182 -

65
11
80

65
10

66

MonopOli Pe trona ........
Satlllera Catalana Ptea
leletònlca i ·¡. pr~t ...
l'etetònlca ordtn6.rlea
Ució sauoera. Espanya

140110-

111 5U
117-

111 85
118 50
16-

78-

50

~~I Calaapar -........
p
oc o ......... -.....
loret; ........................

~

1~ _

60

63
&;;

64

47
60

UIC5 eiS 60

100

111
50
62
86

80

~
7;;

e;.a
57
55

~.:::::::::::::::::::::

1:

100

Preua en Ptea ~ 100 QUilos.

2ú

<a

21

28

I I

QU1108

18
17 50
11

19

18
18

ae ,,, ,a re.-

ORDI, MORESC I CIVADES
Ctva.d.a Extreru;.aura ...
sa
lderu Manchu .. • .. ... ..
sa
MOl l'SC I:'Jata . dl~poo ..
4lt 5(.
40
lOeUJ PB Ib .. ... .. • • ....
411
45 o0
01dl. Ur¡cll ........ , ... .
sa
ag
E.sc.11o1a. Andalusia ""
611
50

I

120

180
61

64

70
!Só
4ò
52

LLEGUMINOSt.S
.l'a\>e& AnOalualli ........
IClem I'Utremaàura .....
I dem Mallorca .......... ..
F'avon.s AnCialusla ......
la em !.xtremaaura ... ..
Ve.:es Andalusia ....... ..
ld ..m eatrangerea ...... .
En> paUl........... ..........

lderu e.trangere .. .. .....

Guu:e~. • .....................

... ::::::::::::::::::

~~ ~.................
Sau.e

125

Co.l> •-,

22

~

Num. 4 .....................
'

2o4

285U

111 5(,.
tó

I

50
50

115

:::.C¡onea .................. ..
Terceres _ ............... ..
""unrte.:. ................... .
Num a ...... .............. .

Menuts pr1.1na ............
6egonet .....................
Sego ........................
?1 eu~ e'1 ral & 1a Quartera

ARROSSOS
Samoa .....................

100-

184-

78

idem
(crwxer)
60
~anchs .... ................ .
60
1:'11varra ................... ..
50
•neaea ••......••••........
Ur¡t!ll ........................
50
101 25
PreWI "" Ptes ela 100 QUU06

156 -

'1-

20350

sg _

-.7 -

cooertea 1 reu:ades":::
&&panya lnaustrta.l
Carbur.. MetaH1ca - ..
Femen¡¡ d Obres •••::::::

Irene Art1s Balaguer, fàbrica de bosses de paper, per un passiu de 81.051
pessetes.

Avui

BLATS

Aca1ona Industrials
f". O. Gran• l:'encent...
/vfllllJ& ... • .. .... .. .. .. .. • .. ..
fUniCWar MOntjUIC ...
18~ecta _,...................
Tramv Bare prer 7 '/·
~4375
f'rencat .....................
'l'ramv Bare. preJ . 6 •¡.
1171a.rirla d'arròs ............
:rr=v EJt'C Granaaa.
60Al¡¡\.Jes Valencla. pret
12oMONGETES
C:.:lltalana üas 5.. I.) ..... . 10&c:awana Gu 11 E ..... . 120 ~ 118fduteua
tcorrent)
.... ..
Cata.ana ü.a. a F 6 •¡, 101 Esem c ~electa) - ...... ..
Htsp Amer Elec. ABC 434 437M¡[ ~n,:erea ............. ..
lils;> Amer Eiec. s D
7~ (¡{¡
Pnt1 rea - ................ ..
W.Sp Amer E.ec s &
11650
.I Ugúea ael Llooregat ... 11~ 115 - Valèncta··_:::::::::::::::::::
~:;,ec. Oas l.eboc s 8 " ··
70C.• TransmeúJterr&ola. 138 CI CRONS
..a;¡_
~e a 'E;spanya .... .... .
.... uc E.~ a 'Espan 1 a .. .
&JCtment aAslana. ora ..
ADd~UI.I.a ::::::::::::::::::
/1 Clment •Aillana» pret ~
:
................. .
CIDlc.nL •l:lallSOD» ord ~ 100 50 Hil •
....................
O •~liOD», prel 7 •¡,
45..................

~~t bfe~ro~:a""""

Suspensió de pagaments

S'ha lliurat al r . pnrtimf'nt d'afers
civils del Jurat, la petimó de la
suspensiu de p::~.: = m_n.s de la casa

DESPULLES
66
64
10
8o
64
811
65

Preue en Ptea ela 100 QW!os.

¡n 25
17 50

45 -

·

~

1111 84 _

101 92 25

1

·'
• corrent ........... .
1ue~ extra ............. ..

100 -

40 -

-----------*:-----------

FA RI NU

114 eg 76

eu -

El Jutjat núm. vuit que reté la
denúncia referent a la desaparlclo
document sobre el qual es recoiza e 1
jutjat municipal per a fer els t.rà.mits de la naturalltzaciò de l'estran·
ger Schiro-Kauer, s'ba inlub1t de la
dita. denúncia i ha passat aquesta
al Jutjat que té l'encàrrec de tra·
mitar el sumari per falsetat.s.
El jutjat número quatre es l'in&tructor d'aquest sumari i porta força
avençats els treballs d'aquest a.ter.
Sabem que prestà declara{:ió en
el referit JUtjat el fiscal que fou
del número nou i ha manifestat que
l'esmentat document que ha desa·
paregut, anava signat pel secretari
de l'Ajuntament de Barcelona. i refrendat per l'alcalde o stgUi amb el
"Vist 1 Plau .. d'aquest.
Degut a això, hom no hi oposà cap
obstacle perquè la nacionalització
f01; un fet.

PREU&

Araao ...................... ..

Gu 93 -

1UI 80 50

Encara l'afer SchiroKauer

PREUS

94-

82 7~

-------*:-------

P4 75

100 50

103 51.1

aombrr.;
cUna tteet& ea . . . .
woocb .
Diana. - dl p~ d• ~ • ~
¡ant. cChucbo el rot.o• I «lUY&le.
en Stnpoore».
Entenoa. cUn eecuestro -~
calt, cl"ueroe bumanou, «El p._, del
Oeasot.
Espanyol. - cPri81onero ~ mJ CXIrL
zónt I &La Dolorosa•.
Esplai - cEl ... ea ellat, c.ta ama la
muJen I cA todo ¡8.8),
Exoelsior - t!El remolino•. cUna av~
ria en la hceat 1 cAl CC>alpq del
amor•.
Fantàa1o - cRelf!nu.
Fèmina. cRamance untnrattano.
cEn Caprl nado un amon.
•
Foc Nou - cFeUPe Derbla.y,, cSe ha
robada un hombre» 1 «A4ariat
Qoya, - cDedèt, ü.a peque6& Óornta
I •El conquistador lrreai&tibln.
lnt1m, eMana Luiaa de Auatrta,
cBusco un millonarto• 1 cEl bur:
!ador de f'lorenelat.
Iris. cEl ¡¡U&JX>t, eLa taberna. 1
eLa !amllla lo dese&».
Kuraaal. - eLa esp1a nüm. 18• .cnu.
elones de rran dama» 1 cCrepúscUlo
roJo».
Latttana. cReunión»,
cEl aran
Blutt. 1 cSalvad a lae muJereu.
MaJélttc, cOuUlermo Tell»
ILo
que Joe Oioses destruyen» I cEl bu~
ped nüm. 1St
Marina. - cCaravana.t, «Laa m&dres
del mundot i cEl lccorreatblet.
Mar11land, - ccuando caca t,a.!ta un
amigo t.
Metr~ol . cEl bombre 1 el monstruc», cCanoton de PariSJ I cSueflo
doradot.
Ml1trat . - cOuillermo relb. cEt 8C).
Utarto• i cVtoletaa Ullpertalen .
Monumental. - cDon Enred06», cl!l.l!a
era. una damat i cAlma d~ ballarina».
Mundial . - cLu rronteraa del amor•
1 cHooplu.
Núria. - cEstrellad06». cLadroneu 1
cMata Harb .
Par la. «1!01 cuino dei
mar•
Ü'annft,
Pedró.
cArlette 1 sua pap&st. c,f1 •
delidadt i cBaJo falsa banderu.
Pathe Palace. - cEl misterto d.el Acua.
rlum», cuna avena en la linea• ¡
eLa Dolor06a».
Prlnctpal Palaoe. cCarne de caba.
ret» I cEl hombre 1 el monstruo».
Prrno1pal Palace. - cEl arrabalt
cEl trente Invisible».
Pubil C1nemL Reoortat¡ea d 'a,c.
tualltat
Rambles. - cSucecU6 una nocbu, eLa
travtesa molinera.».
Royat. - cElla. era una dama.», eLa
h!Ja. del bo:;Quet 1 coon Enredos».
Select C1nema. - cEl secreto de madame Blancbe» i cCupldo de unUor.
me».
Smart. - cEspJaaa de oro» 1 c.Buta
de mUJeres•
8plènd1t1. - cEl conquistador 1rres18tible», cEt burlador de Florenci&» 1
cUn Ilo de tamillu.
Triomf. - cBusco un mlllonarlo». cEl
adverssno Invisible» I «Jaguar, el
alma de un caballo».
Tetuan. cOuluermo Tell». cV!aJe
tell¿» • cC3.llClon de cuna».
Talia. - cSu mayor éxlto», cEl cri.
men del Vanltlés» 1 actuaeló personal de cGuerrltu.
UrQUinaona. cEl pequeflo re1• 1
c0e81lle de candileJa&».
Volca. cSiempre en m1 corazón».
cPor et ma1 camino•.
Verdi. cPeQueño desllz..
cHazt-e
rico pronto» i cUna. vida oor otra».
Xile. - ~El campeón del regtmJeUt.O»
i c.Basta de muJerest.
Walkyria. - cEl remolino», cBoubOU·
le I, re1 ne¡ro» I cUn Uo de fa.mJlia».
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El senyor Royo Vi- Política de la Lliga Les esquerres fan
La Publicitat. en el seu editortal
por
llanova fa broma contenta
unes paraules de La. Veu

lm.Pram~

T A l

L E R S
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PREUS DE SUBICRIPCIO

ll'l••

Bar celona yn
Fora. un trtmestre
Am erlca Ltnrna 1 PortUDI
un trtmutre
Altres oa~&os, un tr imestre

2' 60 Dtta.
7'60 •

r-

ta

•..

LA DEVOLU CIO N DE BIENES A
LOS .JESUITAS

-1 como siga hllblando de esto, va
a habor que poner cxEI l.lber&l» a
slete pesetas para que no Jo lea
nadlel
<de cEl Liberal»)

de Catalunya. i les qualifica cte po.
S~!nbla, segons pot df<i!liT·Se d'a..
lítica sertse solta.
quest edttorial d'Heraldo de l\la·
dnd, que el Govern no e3 sent
ci:.."\ Veu de Catalunya» es queixa.
ma.ssa tranqua davant 14 propadels comentariS que els d1aris catauanda dc les esquerres.
larustcs d'e¡,querr11. ded1quen a la re«No toleran el règunen d.e convivisió de les valoracions dels serveis
traspassats. Com que no fa cap dis- vencia los que lo im·ocan cuando lo
que estuvo dedicada al ministro de tinció 1 nosaltras ens bavem ocupat creen necesario para sus planes dc
Marina. El Sr. Royo Villanova, que de la qüestió més d'una vegad3., 1 ens despotisme y reacc1òn. El Gobiemo
es bombre dicbarachero. chistoso. de fa molta por que bi haurem d'ínsls· IlO ba. tenldo màs remedio que ir
humor tan jovial que muchos lo con- tir encara, ens .sembla oportú de si· abriendo las vàlvulas de la opmlón
sidcran exccstvo. pronunció, ¡;on .no- tuar les coses. i lixar les responsa· públiCJl, de la que le es favorable y de
tivo de la i.nterpelacíón del conde de bilitats de cadascú. L'òrgan de la. la que le es desfavorable. Pues bien:
Vallellano sobre una baladí cuestión Lliga diu que. en els comentaris de ya protestau los sei'loritos. Incluso los
del Departamento Qe Marina, un dis- la premsa esq01errista. catalana s 'en- seiloritos que, como «A ll C», aunque
curso que si no logró hacer demasia- devina el desig secret que les difi- monàrqulcos, se la. ~n dado siempre
da claridad ep ~I asunto debatido, cultats sorgides en l'afer es multipli- de demócratas y constitucionale:s.
El suceso de Novallas se qmere toconslg-..lió, cuando menos, entretener quin. Si el retret va. per a. nosaltres
de vcrdad a. los parlamentarios y a és tan gratuit com injust, perquè en mar como pretexto para «exCltar el
los que desde las tribunas prcscnCla· els nostres comentaris sobre la qües· celo» gubernamental en el ¡,entido
ban la sesión. ?orque no pucde ne- tió hem declarat sempre que en aquest de evitar las «propagandes subver·
garse que resulta divertido hablar, a cas pre1erim molt més un èxit que un slvas». Naturalmente, para ellos d:.
propósito de episodio tan levc, de Na- fracas dels nostres adversaris. Sl subversiva toda propaganda que no
poleón y de Alfonso «El Sab1o», para aquest èxit se'ls fa esquiu no és cul· sea de derecbas. La de izq¡.¡lerdas aclarar de paso que este ú.ltuno mo- pa nostra, .ni .ens havem complagut lo dlce cA B C» con un absoluto
narca tal vez no fué tan sabia como a recalcar ni a. exagerar unes dificul- desprecio por la verdad - ues una
euenta la fama.
tats que ells mateixos han denunciat, exc1taclón reiterada y frenctica a la
Hacla el final de la ;;es1on, cuando començant pel corresponsal de cEl violenciu.
Cuando W\ mes despues de UlStauya. llevàbamos mAs de dos horas de Debate01 a Barcelona. i els consellers
Ja República i.l..lOs monàrqulcos
aburrimiento con el debate de la ley de Governació i de cultura. Són ells rr
de Imprenta.. al que las izquierdas que han escampat l'ananna -per nos provocaran con sus Jesplantcs suecbicieron boy obstrucción sin cuartel, alt:: • ben justificada - i ban donat sos que estàn en la. memoria de tovolvió el Sr. Royo Villanova. a sor- peu a vaticinis ben poc encoratja- dos; cuando unos fasclStas cometen
atentados contra. paciftcos obreros
prender a todos con otra de sus on- dors.
QUe vuelven de su excursión domincosa.
altra
una.
fet
han
encara
Però
ginales intervenciones. Pero la cosa
no terminó esta. vcz en risas, porque pitjor: ban volgut pal:liar la poca for- guera, en esos casos bu·1 cuidado
la discusión se f·..¡é agnando y las tuna de la seva gestió atribuint la. tienen los señCiritos de advertir lo imizquierdas, que se hallaban sobreexci- culpa de les dificultats que els afli· proeedente de la generallzación. tAh,
ta.das por el esfuerJ.o obstruccionista, geixen als negociadors de l'Estatut, pero si procede llamar la atención
aquesta. sortida sense solta és el del Goblemo, mintiendo descaradaarmaron un regular alboroto, que
sobre el concepto y las palapor fortuna. cortó a ticmpo el Sr. Ra· que més mal efecte lla produït entre mente
de iZqulerda,
hola.. que presidia, lcvantando Ja se· el públic de bona fe, que hi ba vist bras de la propaganda
cuando :.e produce ..m suceso que a
perfer·se
a
per
desgraciat
recurs
un
sión.
per endavant la impotència. ell os les conviene explotar I
Fuera de estos dos episodios, el donar
Para cA B C» el suceso de Novaper a deturar la traveta que es fa
resto de la tarde careció de inte- a la Hisenda de la Generalitat. llas t:a consecuencl& del envenenarés. Se inlció la discusión del pro- Aquesta. gent de bona fe no es cansa. miento del populacho con las cproyecto de ley sobre el paro obrero, de preguntar: ¿què tenen a veure el5 ~gandas d .. los asesinos de mitin». colo que se ltabia celebrado en Nopronunciando al efecto un discreto fets d'octubre amb la partid::~. fixada. ""· pà.rra!o astà. tan babllidosamente vallas. Con igual àer<:cho podriamos
dlseurso el ministro de Trabajo; pe- per a Obres Públiques a l'Estatut? Si, estructurada qu.e deja ~ lmpresión decir nO:;otros, si apelàramos a los
ro por una cuestióo de procedimien· com diuen, l'EStatut no ba estat de- de qu~ lo ocumdo . ! d~-ló al enar·. mismos recur::os de nuestrrs adverto regla.mentatiO, el dictamen fué rogat sinó suspèS", ¿per què ba d'és· deeinuento de las masas, después de li snrios, que el saceso fué promovldo
retirado por 24 boras a IDStanciaS de ser-ne modificada cap partida en de- un acto '\c.. propaganda izquierdista. por la 1nd1gnación que produjeron en
la Coml..sión.»
triment de Catalunya.? Això és la. Sabido es que la realidad es toda el pueblo los desplantes de los oravea del sentit comú més elemental. lo contrario. Era un .nitin monàrqul. dores monàrquicoo.»
Es risible, per no qualificar-bo d'Una
altra manera, que l'òrgan de la LJ.l,.
ga intenti disculpar una revisió arbitrària, recordant el ressò de conEl corre3p07tlctl de La Publici- trarietat que en nombroses ma:sses
tat a Maltrid., es refereix al projec- d'opinió pública espanyol& tingueren
te per a remeiar l'atur forçós, ori- els fets d'octubre.•
Que const¡ que no ho diem nosaltres. No ·elt$ atreviríem pas a
tant/
Ho diu La Vanguardia, que té
més confiança amb la gent de
dretes.
eLa tarde de boy vuede dec1rse
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EL SEXO OEB IL
El..- Bueno, mujer, etila te de una

vez; ohlllas màs que una urraca.
(de ü:l DUuvioJ)
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EL FAMOSO RI T MO A CELERAD O

projecte que
naufraga

gtnal del senyor Salmon. I aprofí·
ta l'ocaaió per a parlar de la tn.cohertncia cte la situació.

Els béns dels
jesuïtes

la

1rote~ta ~e le~ e~~uerre~

La dels regidors de Sant
Sadurní d'Ano'ta

susdlt Decret. el de la. s1mpatia, no
la teniu de la immensa. majoria dc
la. nostra. estunada vila.
La majoria consistorial de l'Ajuntament de Sant Sadurni d'Anoia.,
d'acord amb el que la. Llei estableix
1 convençnts que interpretem el sentiment de la majoria dels seus vems
declara: Que no reconeixerà en ab·
solut validesa. legal a. cap dels acords
que podreu pendre, tant en qüestions
d'administració com en variacions
de personal, com en la resolució que
\Olgueu donar als afers que teniem en tràiOJt o pendents de veredict • d'organismes superiors i judicials.
Reservant-nos totes les accions al
fet qu.: pugw córrer pel dia que ISi·
gui n~stablerta la. normalitat per
exigir les respv:lSabilita.ts en què po·
gueu incórrer si en quelcom us excediu, creient amb tot que no ens
dor.areu mot1us per a fer-ho, la qual
cosa en cas contrari lamentaríem.
Feta. aquesta protesta i advcrti·
ment de la Ulegalitat dels càrrecs
en què us ha afavorit l'autoritat governativa, co mtambe pels acords 1
àisposiClons que pogucu pendre, us
donem per assabentats.
Sant Sadurnl d'Anoia, 30 de maig
dei 1935. - M. Bruna., Pere Esteve,
Jc.un.e Ferrer, Josep Ferrer, France~c Tubella, Josep Escarré, Napoletl Montagut, Antoni Lloret 1 els
suplents respectius Pere Raventós,
J. Parramon i Lluis Ferrer.

MYRURG-IA
•

LES ARTS

•

GRAU SALA , entenent que l'Exposició de PrimaLa sala dels tons de les galeries vera no ofereix dubtes quan a consid'art Syra ofereix aquests dies un derar--la la. més completa. manifestaaspecte molt divers amb la presen- cló artística. que de molt temps ençà
tacló dels ventalls 1 guaixes d'Emili s'ba celebrat a Barcelona., ha. decl.d.it
Grau Sala 1 d'un graciós paravent. de consagrar-hi el número que corLa inauguració d'aquesta exposició respondrà al present mes de juny
s'esdevingué el passat dissabte, amb convertint-lo en l'extraordinari deÍ
volum en curs de publicació. En efecveritable èxit.
te, la part dedicada a l'Exposició de
EXPOSICIO G. A. L Primavera ocuparà. unes 45 pàgines
Dissabte, dia 15 de juny, tindrà. plenes de gravats per tal de repro.
lloc a les galeries Syra. l'exposició duir les obres més destacades dels
d'un important nombre d'obres per- salons de Barcelona i Montjuïc.
tanyents al3 colleccionistes subscripAquest número d'«Art» és completors de o. A. L
tat amb un comentari de Joan Cortés 1 Vidal a l'obra de l'escultor
L'EXPOSICIO DE PINTURA J~? Viladomat 1 unes pàgines de
ORGANITZADA PER LA dibwxos que continuen la :;èrie co' ALA .PARES
mençada en el número anterior.
A la. notable exposició de pmtura
que, com cada. any, clausurarà la
temporada. a la Sala Parés, entre
altres hi hauran les següents obres:
Un notabllissim bodegó de Feliu
Elias, titulat cEl formatge», obra
d'un realisme que es considera com
una do les més representa.t1ves del
pintor.
Un nú de Pere Pruna, Ultima obra
Corts, 613
realitzada abans del seu viatge a
Paris, a. més d'altres dues teles tit.u- Eucenia de Loutchl3ki
Pintura
I)
lades «Processó i la. Florista», de Viladrie
I)
gran delicadesa.
Vicenç Romero
De Joan Serra, tres p3.1Satges dos Guillem Ber¡;ncs
•
d'Eivissa. 1 un de Pedralbes, on' acu11Amica de l'ArL VeliJI
sa i augmenta les condic1ons magnifl(maquetes t reproduccions)
ques que unànimement es reconegueFms el dia. 14
ren a. la. seva. darrera exposició.
De Ra!ael Llimona b1 haurà un
retrat 1 dues !igures. Com cada any,
aquest pintor reserva per a aquesta.
exposició les millors obres de la seva
paleta.
Diputació, 262 - Telèfon 18710
De Ramon Capmany, del qual no
ART I ORNAMENTACIO
s'ha. vist cap obra durant tota. aquesVentalls i guaixos
ta. temporada 1 per tant l'interès Grau Sala.
augmenta, s'exposarà un quadre de n. AUlina de .Mata. Apunts acolor1ts
composició 1 un paisatge.
Pintures
A.n¡els Santos
Serà. difícil que Josep Togores puFins el a de juny
gui acabar una. obra en curs desti·
nada. a aquesta exposició. Sl no l'aca"""""""~bés s'exposarien uns dibuixos inèdits
de molt inter~.

eLes Corts ban ofert aq;¡esta. tarda.
Ba eetat cursat el següent docuuna prova de la. J.ncobe.rèncla de la.
ment als !enyors gestors de l'Ajun·
situació. En ,Prim~l.'. terme s'ba deso la Jlcctó de lea tociet4tl anlm~ tement de Sant Sadum! d'Anoia:
<de cHeraldoJ) envolupat una 1nter¡¡ella.cló ln1ciada.
Senyors: El nomenament de conmea. Ll.eglu. aqueat fragment d'un
pel senyor Suàrez q~ TangU sobre
sellerS-gestors de l'Ajuntament d'B.·
editorial de El Liberal:
el desguàs • d'UÜ va,ixell de guerra.
questa població amb què beu estat
enfonsat a l'arsenal de la Carraca.
«No comprendemos eómo pueden afavorits per les aut~ritats govcr·
L'a!er és molt saborós, 1 una ftscalltNOTES POLITIQUES
zació parlamentària a fons hauria. Sübsistlr lu socledades anóntmaa natlves, no populars de Catalunya,
posat al descobert aspêétes molt iJls.. fundada.s por 101 Je.suitas pera lmpe- obliga els que sotcrtuen, conseller;;
Un mitlnJ soei:ilolista. - El diumen- tructius dels cóstums administrattus dir que en Ji:spaña, como en el resto regidors de l'AJuntament de Sant
ge, dia 16 de juny, al Gran Price, que es practiquen en· els periodes del mundo, se incautar& el Estado Saduml d'Anoia, elegits democràt.t·
dc Barcelona, es celebrarà un gran
cament per mitjà del sufragi unl·
En' l'expedient per a con· èe sus bienes.
acte d'afirmació socialista, organitzat d'eufòria.
Mucbo menoa se cO&nprende que el versal a. posar-los a coneixement que
oedir per conêuri ·el desguàs van
pei Parttt Socialista. 1 Unió General intervenir els ministres de Marina, Patronat~ prcponga. la devolución, y no poden reconèL-.:er validesa legal
de Treballadors. Pl'endran part, entr-e senyor Rocbà. 1 A'bad conde, però por si esto tuera. poc::>, la. indemntza.. a les disposicions i preceptes en Viraltres elements do la localltat. els llur successor el contraalmirall sa- ción reclamada por la.s sociedades tut dels quals s'ban fet els susdits
diputats socialistes al Parlament esnomenaments.
va anullar-1o; tot i quo ja el va a.nónlmas.
Els Doorets de 26 i 29 d'abril dat·
panyol Amós Ruiz Leclna, Juli Al· las,
¿Es que no tienen f\.Uldatllento los
trobar resolt, per conàiderar que cap
Yarez del Vayo 1 Lluis Jiménez Asúa. dels plecs presentats bo :.'ajustava votos particulares del vocal represen· rer de la. Presidència. de la Genera·
L'Ateneu Republicà.- Aquesta en- a les bases del cont:UrS. El senyor Ro- tante en el - ..~tronato del Consejo lltat, dicten les normes bàsiques p.:r
titat celebrà l'anunciada. assemblea yo vmanova. no ba deiensat l'obra Nacional da C1,lltura y del abOgado a la. constitució dels Ajuntan:~•·'--'
general de :sociS, en 1& qual, després del senyor Rocba, i ba esto.t un di· del Estado, ju~ iustructor del expe- de Catalupya, fonamentats evidentment, en la. Llei de règim transiton
de l'aprova.cló de l'ordre del dia,
...
raòJcal, el senyor VUlanueva, diente?
hom procedi a la renovació pa.:dal. putat
¡Pues si no tieQe !ll,lldB.ment.o que de 2 de gener d'enguany. I bé, com
q..U ba pres la defensa. de l'actul. am1.sigui QUe aquesta. Llei de «règim
de 101. Junta .Dlrectlva, que quedà nistre d'Estat, en la seva gestió com lo digan, Y Ilo otra cosa!
constituïda així·
a. ministre de Marina. El senyor Ro- Pero lo ql,le nosotros tenemos en- transitori» assoleix el vicl d'inconsPresident, Eduard Layret 1 PoiX; yo vmanova. :!la desviat la qüestió tendido es que e11tre los distintos do- titucionalitat, per quan per la seva.
'ice-president, Joan Lluis Pujol 1 amb les seves baturrades politiques, eumentos e..-dstent~s en el Patrona- promulgaCió van seguir~e els trà·
l'ont; secretari, Josep Fornells 1 Capo però el fet ba quedat bastant clar.
to - ballados eu la.s disttntas resi- mits preceptuats en la Constitució 1
dcvila; sots-secretari, Antoni GU 1 Un diputat de la.. c. E. D. A., el deneias, cG~eglos y ecUnciQS incauta.- l'Estatut de Catalunya. i aixi mateL"'{
• Garc1a; comptador, Lluis M.• Bran· senyo:: Gu.i&asola, ha. defensat els dos a la. disuelta. Compañia de Jesús, a aquesta raó cal unir-tu la. qu':)
suela i Campos; tresorer, Llorenç Ge- interessos d'un concursant, que és entre los m~s importanks que bacen segons el propi Estatut Exterior de
lal>crt. 1 Miquel; vocals: senyoreta precisament el seu cunyat, 1 altres rererencia .. las sociedades anónimaa Catalunya amb relació amb el Codi
Mana Came 1 Oè.mez, MArià Caste- diputats han defensat altres inte- - exlste unà. certtftcaclón relativa a fonamental de la. República., reserlló i Rub1ó, Josep Grau 1 Ticó, An· ;essos. El panorama parlmentarl acu- un libro copiador de èarta.s, encontra- va a Catalunya la. facultat dc legls·
dreu Sal\·atella 1 Joaquim Amet 1 sa.va. amb precisió el clima de reu- do err el colegio del 5!\lvador, de za. lar 1 executar en el règim d'adrrunisragoza, en la. QUe se transerlbe una. traeió local i com sigui que l'esmeu- La de 0 ont de
!òria..
Blanco.
Vilumara
r:
A coQtinuaeió lc. cambra ha donat carta, fecbada. el 6 de diciembre de tad& Llei del 2 de gener no deroga
Diu:
, la Ulesuta de la seva capacitat per a 1890, dittgida. al padre Franclsco St.- Di tan sols esmenta els preceptes
·
· '
atorgant els serveis d'administració
... -j ~ •resoldre el problema de l'atur. Men- mó, de Barcelona., por Nonlt.o Bla.ndo- local a catalunya, és doncs del tot
I .• '
Els sota.:ugnants, consellers i sutre les estadistiques assenyalen un li. En ella. se babla de los «hermanos tHegal el vostre nomenament de ges- plents de la majoria. de l'Excm. A·
1
•• • •• ..J )
;. J
,
"'"V ' dramàtic augment en el nombre d'o- ingleses que ban sub6t1tuldo sus po,1
governatius d'aquest Ajunta- juntament d·aGuest poble, elegits el
,.. 1r. " t • l' brers sense treball, els partits gover- deres~t en ténninos muy in~- tors
H de gener del 1934 d'acord amb la.
ment.
nants que van oferir posar remei im· tes.
•,
~
Als anteriors fonaments cal afegir LJ,t Municipal catalana v1gent, proPREMI FREDERIC MARES
En ese mismo llbro se transcribe a més, e1 qtre àdhuc el prop! Decret testen del nomenament de la. Comis·
mediat, complet, al problema palc1:.1 diumenge, dia 2, fou donat a
sen llur fracàs. El projecte del senyor un informe en el que refiriéndoee al de la Presidència governativa de 1:.1. s1ó gestora o Ajuntament governatiu
conèixer el Yeredicte al premi creat
Salmón ha. naufragat parlamentà¡·ia· canodo propuesto por los abogados Generalitat, regulant els vo¡;tres no- que ens ha substituït.
pel pre:>ident del Saló de Barcelona..
ment en condicions que resultarà ja. para poner a. nuestrcn. colegios en menaments han estat tàcitament
La Llc1 Murucipal expre~sa ben senyor Frederic Mares.
molt dificil de tomar a fer-lo surar. ur . s1tu~cíón legal que lc.s manten- derogats en virtut del Decret del cxpl1dtnment, la forma de coll!ti·
Caçador. caçat
Despré~ d'un treball dific.U de seEl senyor Abillo Ca.ldcrón ba estat ga a eub1erto de un golpe de mano Govern de la Repubhca del 17 d':!· tuir-::e J s Ajuntament, les condiAU!nem una den\incia formulad& qui ba torpedejat, com a pres1dent ofic1a1», pasa. a c::aminar los inconve. bril darrer en el qual es retorna cl Cl<Jns per a ésser regidor 1 les dl:i· lecció, donat el gran nombre de conL' HOME DEL PUJADOR
cursants, el Jurat, integrat pels arpel ~enyor Pres~dent de la. Societat de la Comissió dc Pressupostos, nient~s Y habla en pnmer termino re¡im estatutari & la. regió autòno- pos!clon,; I r:o:mcs p~r a elegir-les tistes Eli!i. Meifrr~tt, Feliu Elias, J.
incidencies uu:s in.sign;Jí.
ÜJ
aquest projecte vague, incongruent 1 de la. forma rN!rrantU de S. A... , que
P:otectora d'Anunals 1 Plantes de desnaturalitzat, que no resol res m POR TRATARSE DE UNA FIC- ma, a excepció dels serveis d'Ordre i substituir-los respecHvamcnt.
cants de lG vtda diària podell tanBorrcl Nicolau, Puig-Perucho, Lluis
Pe: tcnt 1 nosaltre~. representants Munt.ané. Francesc Marsà, Josep car un ensen¡¡ament. Aí..ti aquest
Catalunya, el senyor Conseller De- remeia. res, però els diputats radicals, ClON. cxtiene en. la pràctica di.Ocul- Públic, Ensenyança l Justícia 1 per
tant en res s'esmenta els corre-,po- legu.., de la major1a del nostre Mu· Amat, Jaume !'.1artrús 1 Dàrius Vi·
home que apaveUa el pujador de
legar. del districte Vè. ordenà que especlalment el senyor Guerra del tadesll, sicndo !:~. principal LA nents a; l'ad.ministració locaL
l'autobus o del tramvia mig qUt·
mcip1, no podem acceptar \'oluntà- làs, concedi, per majoria. de vots, l'esSIMULA·
LA
DE
TRANSPARENCIA
de
satisfets
més
els
semblaven
Rlo,
lómetre aban.s d'on pensa saltar a
es tes una IDSpecció al terrat de la.
A més, els que sotcriuen volen ad- tiament. el nomenament d'una c:ge3- mentat prcnu a l'artista pintor-dibui·
l'ensorrada. parlamentària del projec. CION, «con ·grave peligro de hacerterra., privant-nos l'acció cm que
al murge de la Llei, 1 per a- xant senyor Francesc Serra, el qual
casa nlimero 'l del carrer de la. Rie- te tul de la. C. E. D. A.
la lneficaZ»... , exam:.1a la dificultlld vertlr-vos que la part dispositiva delS tomi
hem de rou~andrc a la platajorma
veredicte va. merèixer l'aplaudiment
reta. s·hi personaren un sergent 1 Pels passadissos, els diputats ra- d.e lleva:- la ~oni.abiUd~ ... la necesi- preceptes esmentats en virtut del:. quest çoderós mot!u us fem :niucnt
esperar, pacientment, que l'ocu~
'
quals us han nomenat pelS carrecs que ens reservem el dret de prcsen• pant desocupi el lloc, la qual cosa
1.111 caporal de la Guàrdia Urbana els dicals recordaven als de la c. E. D. A.,~a~ de Mm;1lar be!:}eft::ios, reparto de governatius que ostenteu. e:i del wt tar t:. l el sen dia els recnrscs corres- dels artistes l la plena satisfacció
ItO ja, gairebc mai, Jins q¡;c el
del donant. seu~ or Frederic Mares.
quals, desprcs d'una minuciosa. lns- 1C6 prometences dc Gil Robles, abans a;ndendos acl1vos y cxace1ón dc pa- arbitraria i contra dret per quan fiÒ•l!:nt., per tal d'im¡wgnar, tant els
t•ehiclc 110 es detura del tot, és a
Es molt d'elogiar aquesta generod'entrar en d Govern, quan el capi- SI\'OS que no res~ltan t:m fàcil. .. es falsegen, contradiuen 1 s'omlten nomenaments com els IV'"rr que
dir, quan r.osaltres 1a seriem a
¡:ec:clo, descobnren una sèrie de tram. tost populista amenaçava amb prm- c:que como el Gob1emo puede tntersitat de 11llustrc artista Frederic
de prengum al respecte ndminl.!tratm.
ca3a.
que te :;empre en compte
Marts,
P("S exprofesses per a caçar ocells 1 dre el dlner allf on fos per tal de v~nir en h mcrcha :;.ocial, en el caso les di!poslr:ions ltgals apltcabltS
'lnmbé ens rc.:.ervem totes les· acla ügent en la seva totalitat, Llt'!
E1t la rida !:OCtal i polit~ea, en
coloms. Ampliat aquest registre al resoldre el problema. de l'at"Jr. Gil ruemprc lOsible y qtúzà no muv re- Municipal catalana promulgada pel Clou:: <;Ue •m:> corra~poncn per mc- d'ajudar la formació dels que cola govcrnacw de/1 hontts, dels poDlCllccn.
de
oficià!
incnutac1ón
una
dc
moto
disposar
a
arribsr
va
àdhuc
Roble~
dCimlci.H de l'mterfecte. amb la. seva
Parlament catnla, puó la gravetat t.lu dc les lnfrnccions c,_posades.
i dels organismes, e3 dóna .soblu
de cent milions del Centre de Con- las propicdade.s dc las corporacioRocafort I el Pont de V1lumara,
l'tnt un ¡enomen semblant a l'aceeguda autont.zació, donà per resul- tractac!ó do Moncdn per a donar trc- nes religio:;às, y <:n eopeclal de la extraordinària que e;;; manltcsta en
L,\ Rl:VISTA crARTn DEDI·
aquell aparta~ del IX'cret. clc !n Pre· :23 dc m&i¡! del 1~5. -Ramon Corg,
titud de l'home deL pu¡ador. Un
:.a:. la troballa d'una alosa amb vida b&ll als sense feina. Totes nq"!lestcs nu&t.-a, SERIA TAN PATENTE y sldènCla pel qual prev~a tu!or- France.c 0¡-plna, Pere Bnmet DoC.\ UX !'>IDIERO A L'EX·
qrup. un partit, un dirigent, ens
no
que
SThiULACIO~.
LA
l'O -lCIO DE PRIMA\'ERt\ 1 guan¡¡a.. per md t, afectant una dcI en estat. calamitós. L'infractor ba pr~iques demagògiques s'h:m csfu- \'lSIDLE
mnc1o, l:ense pre; t anunci 1 per mèll!'C G~lart, F'lorenct Oli-;eras,
RAPACIDAD òr-gans desconeguts 1 J.'l r~-gulad.L Antoni Pw{;"J(!U~·ol i R. Pult-.
d.uó c.rtraordlnaria, s'ensenyareu:
La. Direcció dc la re\i!ta cArb,
resultat. dlr·se Pasqual Abellan i Si- mat davant uns simples ndverti· pa.rcce probable -.ue Iu.
d':.n lloc estratègu::. Un cop a.lli
ments parlamentaris de! senyor Ab!- LIBER.JI.L se detuv1era.»
mon. de 48 anys d'edat, casat, natu- l1o Calderón. Com a soluctó dema¡;ò.
no es mou :a deixa. moure e!s alcerc¡w!ll
es co.-cma·
legal,
disposició
cap
per
¡;est.,rs
è.e
car.:ecs
als
per
tres. Els qui no s'ha:uien pr('ci;nral de JumUla lMúrcia), fill de Pas- gica, . el m!n:strc cedlsta de Treball --------------*----------~
uus a aquellt.. persone., quo t!ngu!:l
tat tant, però tampoc no haunen
el
nprovat
fos
que
:n11i
desitjava
l'esa
Qual 1 Joana, 1 amb domicili
1ugat eL paper de rmec, es veuen
un d"termmat. ::entml'!Ilt do ¡¡¡mpl.·
d·on
després
veuria
ja
hom
projecte;
rectuits a la inaccz.ó i damu.ats a
ment&t. carrer de la Riereta. núm. 'l,
tl& envers ells, els velilS de ~es rc:.sortirien els milions, però sense tenir
que el vehiCle dc tots -llcgnz orpectives poblacions. I atxò sen) o:s
PIS cinque, el qual fou portat a 1& la seguretat. de trobar-los on el seu
CAR~'ISSERIA
gar.itzadQ, rfisclplina, etc., etc.governatius de Sant S:tdumi
. C!~L.;. ge..«tors
delegació de Policia W! .Angels, jun- cap havia dit.
el$ porti molt 77Us enlld <!'on haud'An01a cal que ~p1gu~u q:10 no tê
osa~
30fY.l8
Telèfon
298.
Taula
Antoni,
:::;a.nt
de
1\lerut
rien anat .e:u:: la intromissió de
La C. E. D. A. continuarà dient
tament amb les proves de la. infracdel Dret
en la tústòna
precedents
_ _ _ __
.,..
_ _ _ _:llll2a*IKll. ._ _ _ _ _
nabraça aquest
il.turudpal ço
l'altre.
c.ò, les quals consistien en una ga.- que el problema do l'ntur és el que
ESTO~L;.c l lNTl:~l:iTI:<l:i
Aque.st, pcro. <:Ura sempre dc no
b ,mes l:l pre~upa, pero no per això
u.a trampa, una alosa, i un pot
pnró es
Decret.
retEnt
del
par.at
el nombre d obrers sense treball diS·
DI.'\BE.TIS - ALBU~UNU·
. ~
,
pre11dre mal. Els danys ' per;Udvt,;
I
•
que po"..llll~·se m un pla -l;en d!fl·
P 0 mes adequades per a servtr des- mtnuirà ni una umtaL en l'ntcnadocu ro1~ pe.r als que immobi<tt;.a.
RL\- J.N.FANt.IA- ETC"
ell per cert-- d'acceptar aqu€:St pro- PROFESSOR.\ E•. PARTS, DE LA FACULTAT DE l'>IEDICINA DE
Ptrò a ell, ql/.6 se lt:n dóna? Crei"u
q.er. Ha estat. requerir. t.&mbe per ra estadlst!ca.
a
per
6'1bject.iu
caire
de
ce<iunent.
CARRER LLURIA, 62
amiC3, l'home del pUJador q¡¡e ñó
BARCELONA
I tlnalment, per a completar el
tl!ntr un colomar al tenat de r.,.
ele¡tr-los, 'l'olem ter constar, sense
ta ru dti.X4 /er, Gl tTa:r.vi4 u en•t.
(entle ConSell de Cent. ¡ Ara¡6)
que stguem desmentits per nmgü de
ll'..ent&Qa cau, sense el COlre.Sp(men.t q?At.re per!ame.ntarl, h:~. conUnuat la.
1ós, però e7l f)Olitica. ú trGgfc.
Successora d'Agustina lnza
~AT.:\IERO.S, Z22
d~.SCUS::ló de L" Uc\ dc p;-emsa contra
¡lc-rmls.
Bant Sadurni. que àdhuc oques~'\
• • • . •.. 'IELUON :Z!5U
les esquerres..
•
;\IA~'O. ~2 (da~ant d~l Mercat)
ex~ subJCCU\-a. de què parla 1 nO!':DA !'.A..""'r AXT0:-\1, Z.l .. BARCELONA
J. M. FR..!:\CES
- ¡ Preoloso o~ad rol ¡ Cómo H tl•
tuia?
-uEI Consreso es. loa Dlputados».

ISales d'Art ,.
Galeries Laietanes
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LES LLERES

Dos personatges més, encara...

La cara i la creu de l'autocrà·
cia judicades per Emil Lud·
wig •• Apropòsit dels «Ulises»
europeus

DIJOUS, 8 DE JUNY

PER ALS AMICS

•

A(AlAl~H~A

Jtaqnim de rampsl trboix
Un llibre a llegir pels catalanistes d'esquerra,
perquè és un anhel
d'un millor esdevenidor polític
PREU: TRES PESSETE3

REVISIO

DE TAXIS

El Departament de Circulació fa
avinent a tots els taxistes que a
partir d'avui, dijous, tindrà efecte,
de dos quarts de deu a dos quarts
de dotze del matf, tots els dies feiners, exceptuant els dissabte, la revisió general déls auto-taJUS, al Parc
de Montjuïc. davant l'edifici de Cir·
culació. Avui hauran de presentarse els auto-taxis la matricula dels
quals sigui del 59.000 en amunt. .li:l.
segon dia, d1vendres, hauran de presentar-se aquells la matricula dels
quals estigui compresa entre els
57.000 i els 59.000. Oportunament serà assenyalada la numeració corresponent als dies de la. setmana propera. Els auto-taxis seran despatxats
per rigorós ordre d'arribada..
AGRUPACIONS MUSICALS
ESTRANGERES QUE VISi·
TARAN BARCELONA

administratives (Ronda Universitat, 25, pral.)
Lluis Jornet •..•••..• ·- •••
Ennc Vilaret ... .......... ..
Suma anterior ... ••• 81.115'15 Isidre Tarruella ..• ••• ••• •••
Pere Caozrla ..• .••••• ~ ...
VILAN0\1 A 1 LA GELTRU:
Ramon .v1arti •• • ••• -· ._..
Is1dre Montane. .. ... ...
Igna61 Vila ................. .
1.Antoni Barrueco ... ... ...
l.- H ipòlit Molins..•..••••••••••
Joan Bernta......... .__ ·l.- Hilari Garcia . . . . .. .........
t;duara i''lguerola •.• ...
Agapit Casanova.s ... ... •••
1'Antoru Rius.........
l.- Agusti VIgo ... ............
Albert Pelegrl ..• ... ... _
1.- Joau Marti .............. .
Joan Juncosa ... ... ......
1.- Josep Musolas ... ... ... •••
Cnstòfo¡ Claramunt ... •••
Antoni Rios ...............
1.Teresa Riambau ...... ......
0.50 Joan GarCia ......... ..... .
J llllestres Ton ... .........
Jeroni Bololx ............
1.Rosa Gumovart. .• ... ... •..
Genis Alarcón ..• ... ••• •••
1.VIcenç Cou ...............
2.- Ramon Montoliu... ••• ... •••
Pau CUsldò ............
Deu Federals . .. ... ... •.....
12.Anton1 PiJoan ... ... ... .. .
1.- Arseni F'arren ... ... ... ...
L>olors P1ñellas . . . ... ... ...
l.- Joan Abelló ...... ........ .
Andreu Sanchment .........
1.- Cesar Meroño ... ••• ••• •••
Salvador Escofet...........
1.- Josep M • Martin ......... ...
Gema Figuerola ............
l .- Joan Cots ......... .........
Francesc Playa .. • ... ... •..
GeniS Cllment •.. ... ... •••
1.M. Mercade ... ... .........
A. Grac1a ..................
1.Ricard Albet ...... ... ......
l .- Angel Rutz......... ...... ...
Josep Tarrega ..• ... ... •..
1.- Domenec Mart! ........... .
Araceh Torras ..... .
l.- Manel Expós1to ............
V B ................ ...
l .- Salvador Maslp ...... " ' ...
Josep M.• Cruel!s ... ......
l.- Pere Oran ...... ...... ..... .
Ventosa ...... ............
VIcenç Ba.rrera.s ............
1.M.anuc1 Allepuz •..•.••..•••
Agustf Suàrez...............
Josep Barrera& ••••••••••••
l ' - Ramon Llop ... ............
l.- Valencia ...... ~· ........ .
1.- Ratel Marti ... •.. :... ... •..
VIa Obres t
1.1.- Pere López .................
1.- Jaume Guarnier ... ... •••
1.- Francesc Saun ... .........
0.50 Joan Pérez P .............
0.50 Andreu Soler ............ .. .
0.50 Joaquim Gascón........... .
Ferran Torregrosa ... ... ...
1.Amadeu Lozano ......... ·Grup de Ferroviaris deia ta•
Joan Perez F ................
llera de Sant Andreu,
M.lquel Afontaner ••• ·~· ...
Nord•
Joan Navarro ......... _
Miquel Gabardós ... ... _
2.- Benet Vivancos ...... . .....
Joan Lllgoña ..•••• _ _ ...
2.- Dldac Rodríguez. .. ... ......
Josep Obiols ... ...... _ _
1.- Ramon t.lanzanarez ... ...
Jaume Camprubi _ ... _
L- Damià Segura. ... ... _ ..
Lluís Serra ..• ... _ _ ...
L- Joan HeUin ............ .._
Joan Coronel ... _ ... _
1.- SalVador Navarro ...... ...
Josep Bartrina ......... _
1.-- Antoni Ballesta ... _ .... ...
Domènecb Villanueva. ......
1.- Angel Carreras ,,. ........ .
Josep Torrens ... -.. •u 1.- Un aragonès... _ ., _ _
J . P ••.• ••• ••• ••• ••-.,..L- N. N••••••• ,.,. ... .._._... ...
Isidre Sala. ... _ _ .w _
Leonci Diez ... •...... _ _
Miquel Casamort ... _ Biel Pascual ...... - _ _
Valenti Pujol ... _ _ ...
Josep Roselló ;.,. .._ ... .,.. _
Lluís Alberich ... ... -. ... _
J osep Ba.rtoli ... _ ... _ _
Mart1
Pla.na.s......
.•• - - _Josep Serra
__
Gregon Mihet ••• _ ... _
Alfons Casanovaa - _ _
Salvador Jordana. _ ... _
Cosme Plana... •.. ...,. _ _
Josep Picola ...... _ _ .,..
Ramon Marcos ... ..- ..._ _
Isidre Espert ....... _ ..., _
Josep Llopart... _ _, ._ _
Ramon Novell ... -. ... ..,
Jaume Sàncbez _ - _ _
Josep Fàbregaa- _ ... _
Josep Pujol ...... _ _ _

Mollet: Sobrant del recap.
tat per a enviar un plec
de signatures al senyor
Manuel Azaña., a raó de
0'10 per sl8natura. _ _
Tres vailets ...... _ _ _
Raimunda Mayolas ... _ _
Emill CocUna.. .• ... ... ... Dt 3 germanes la.tques _
F . Tu.ró.................... ....
F. Turó........ -. .,.. _ .,. ...,
F. Turó................ . ·- ...

El dia 8 de juny: Banda Municipal cL'Union Musicale», de Pu!sseries.
Dia. 9: cLire Beaucairoi6e», de BeucaU"e.
Dia 11: Banda. Municipal d'Esdesur-Alzette Luxemburg i cGerbe Artistlque et Musicale Forezienne», de
E.. Turó.•• ·- ..... -- ..... Samt-Etienne.
N. Turó ••• - - -· ... ELS uQARONS DE CARA· M. Ros....., - . _ ... - R.. Mas ............ -- .. ....
VETTESl>
L'AasociaClÓ «Barons de Cara.ve~ Antón1a Masó ... _ ...... _
tes», de MontpelUer, té anunciada Jaume Corron. ..... _ .....
la seva arribada. a Barcelona per Grup del Carrer Ganotxa
al propvinent dilluns, dia. 10. A lea
<Ouinardó, a. la memòria
deu del mati, farà. ofrena d'un ram
de Ferran Moratona (3.•
de flors al peu de l'estàtua d el Rei
vegada>:
Jaume I el Conqueridor, que figura.
en un dels costats de la façana de A. Moratona, pel meu ge¡o.
ma .•••••.•••••••••••.••
Casa la. Ciutat.
Octavt, memòria. P . Mora.-

Aquests dies ba cridat fortament
l'atenció dels vianants un anunci
força enginyós del paper de fumar
cJean».
·
Per les oostres vies més cèntriques
circulaven tres cotxets - si cotxe
pot dir-se de dues llantes de goma
sostenint un minúscul seient i un
cartell anunCiador - tirats per altres tants estruços, tan ben ensln.Js.
tro.ts, que caminaven lleugers 1 amb
una. seguretat e::.;traordinarla, entremig dels veb1cles i tramvies, oom Sl
no haguessin fet altra cosa en tota
la seva vida.
Cal reconèixer que la Gerèncla de
«Manufactures Jean» sap fer una
encertada propaganda del seu pa.per de fumar.

CLARIDADES

Preu: 5 pessetes
Dipòsit i venda :

LLIBRERIA CATALONIA
'

3, RONDA SANT PERE, 3

AU"I OLiKAl''b. U1.1:lU lX Ub
AQ UAHEL-LES
t el me:; llllpurt.anL ~SSurLUDèul

de G H. A V A T S de &rcelons
..::>.pCiSIOIO 1 venua a oreus tn
varsemblants e
!14!:J.K.Ut'Ut.ll A L'tA

l.llbrerla vella 1 Nova

can. ua,

JJ tbauo.:. tia.ld M.Jü.n

I

1..- Eugeni López ... -

1.- Em1ll Canalls ... - ...., - L- Dic d'Esquerra ...... _ _

1.- P. 8 .................. -.... ._. _
L- Manuel Roocé ••• ~... ......
1.- OirU Marco............... ...
l ' - Francesc Martf ••• _ .... _
Francesc Lozano _ "' ....
1.1.- Josep BertrAn ............. _
1.- Andreu Ros ... ·~ _ ... _
Joan Martfnez ••• _ u. ...
Ramon Ballart .... _ ~ _
Anicet Cunillera. _ ....... _
Josep Oortijo ......... _ _
A. Corvinos ... .,.. _ _ _

1U15 J. Marza ••• .... •• ¡¡.¡ ..,
2.- G. P •.•••.•••• ·-.,. _. ...
1.50 SalVador Cristòfol _ .... ... .
2.2'1.0.50

0.50
0.60
0 '60
0.60
0.60
0.60

A. B .....................

Fernàndez ..................
Ignasi Caballe... ... ... .. • •••
C. B ................... ·Mana.-.22 ...... ......... ...
J . Company B. ••, ........,
Fc. Curtó ...... ............
Altadlll. ...... .. ...... ......
Barbes .................. .. .
Gaspar Calvo ......... ...

s. a......................
33.-1". Moratona. ... ... •.•
39.- ... ... .........•••••••••
A. Campmany ...... ._ ...

Bartnna ............ ..... .

J. Cornida............... ....
J. Santas ............ ... -·
C. Garcia.......... ... ..... .
Matrimoni Miquel Ramos 1
Rosa POcino •.• ••• ... ...
Un d'esquerra ·- ......... _
Joaquim Colomé ......... ...
Un murclano ...... _ ... _

1.1.1.-

1'l'0.50
0.60
0.50
0.60
0.50
0.50
0.60
0.60
0'50

1'0'50
0.50
1.0.50
l.0.50
0.50
0.50

1.0.50
0.50
0.50
0.50
0.50
0.25
l.0' 50
1.0.55
0.50
0.50
0.50

Un cataiA ...... -· - _ _
Garcia de la. Torre ... _ ...
Josep Nebot ...... _ ... ...,
Lluis Claveria ............ _
F. Miquel ............... _
L. Olla ................... ...
Josep Goilzàlez ... ·~· ... _
Ennc Martorell ... _ ... _
F. Gardeñes ... ......... -

Fc. Borràs... ... -· ••• .... ..,.

Antoni Canales ... ... ... ....
Josep Gil ...... .._.. ·- ........
Josep Turón ... .......... _
Pere Sancbo ... ••• .... ~· ...
Josep Montull. ........... ....
Manin Barea ... ... ... ...
Josep Laera ............ ...
Angel l::>erna ............. ...
Pere Asenslo ............ _
Vicenç Solé ... ... .. ..... ....
Eladl Vazquez ......... ._.
Jaume l::ialud ...... •u ... ...
Joan Vaque ............ ...
Un Gelavert ...... -..- ••• .__
Pere Monzon............ ...
1s1dre Bassa ... ... ... ~· ...
Josep Boquero....... ... _
E. Marcè ••••••••• •••••• ·-

F . crespo ...... ......... ....

Blancn ....................... ·-

Paret de P1to ............
E. Ouascb ............
Antorueta Masana ... ...
Francesc Navarro ... ...
Familia Sunyé..........

_
...
•...
...
_

0.50

L-

L0.50

1.0.25
1.-

LL-

O.SO

L-

O~

L0.50
0.50
0'40
0.30
0.50
0'50
0.50

L0.30

L0.90
1.-

L-

o.so
0.50

L-

0.50

L-
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L4.5.-

Ptea.
Suma I segueix ... ... 92.080'30

1.1'1.1.-
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0.50
1.0.50
0.50
1.-

Al CasaJ de l'Associació d'Engi·

MUNICIPALISME

nyers Industrials s'ha celebrat una
reunió encammada a. constituir una
.mtlta.t ClentJfica d 'estudi i divulga..
CIO mumcipahst.a...
1.Assistiren a l'acte els senyors Fran
0.35 cesc Arnau, Guillem · Busquets, Coll

~;~~ ~a~~Jo~~~ ~~~~~· ~~ai i~:

0.25
0'50
0'50
0'25
0'25
0'50
0.50
0.60
1.0.50
0.50
0.60

1.-

5.5.0.50

1.-

o.so

l.LLl.L1._
0.50

rat, Ramon Frontera, Josep Ma.
Gicb. Pere Gonzàlez, Santiago Gras.
Pere Grases, Amadeu Llopa.rt, Lluis
Marquès, Enric Monrós, Ramon
Puig-Gau-alt, PUJol i Germà, Serra
i Moret i Josep Sert. Es donà comp.
te de les adhesions dels senyors Manuel Alcàntara, M.lquel Baltà, Josep
Brenys, Ferran Boter, Pere Comes,
Culi 1 Verdaguer, Ramon Cunlll,
Domènec Sanjua.n, Duran i Ventosa, Frederic Frigola, Ricard Oiral.t,
Miravet. Jover Nonell, Pere Lloret,
Manuel Parellada, Josep Ma. Pi t
Sunyer, Carles Pi i Sunyer, Manuel
Raventós, Rub1ó, Rutz i Ponsetl,
Lluis Sayé, Saleta i Llorens, LlUís
O. Serrallonga, Josep Ma. T~a .
Valies i Pujals 1 Miquel Vidal i Quar.
diola..

El senyor Marquès i Carbó, ext»
sà la. gestació, fmalltat 1 estructu-

ració basica de la nova entitat que,
reunint les activ1tats de1> municipa.
llstes catalans de les d11erents ideologies 1 professions, s'adreça a exal0.50 tar, propulsar i millorar la vida mu-

~~ 5~~~~;[-rE

1
·-

~e:c;!~ ~:~r~~-s~~~u~tM:!bP~:

0 50
·
personalitats adherides. en nucli de
0.5 0 fundadors de la. «Societat Catalana
~;60 d'Estudis Municipalistes».
Es nomenà una comissió, form.a0.50 da dels senyors eo¡¡ 1 ROdes, Arnau,
1.- Marquès, Llopart, t1l.ionrós i Oonzà0.50 lez, amb l'encàrrec de rec'.actar un
1.- projecte de bases estatutàries. i es
0.30 dibuixaren les activitats inicials a
emprendre. La reunió acabà enmig
1.- del més gran entusiasme i conftan0.60 ça en els fruits de la tasca que per·
segueix realitzar la nova. entitat
1.- municiPallsta.:

l.-,

1.-

1.0.50
0'60
0.50

J . M .••• •.• ••• ••• ••• ••• •••
Zorrilla. ... ..................
Un pellaire ... ... ... ••• •..
Un taverner ...............

.... :

L- Florencr Urraca ·- ... _ _
1.- Pep Compte ...... _ .._ _
0.60 Josep Sorolla ...... _ .......

M. P .••• ••• ·•• ••• ••• ••• ·- •••

R M. •••••• ••• ... ••• ......

s. s ...................... ..

2.- Miquel Villanueva ,.... .... _
0.50 Josep Rodríguez ......... _
1. - Patrici Nebot ...... ·- _ _
1.- Pere Martin ...... _ • _
l.- Secció Moviment•
2.- Joana. Riba.s ... ~· ... _ _
1.- A. Collado ...... ._. _ .... _
1.- J . Allepuz._ ........ ....

0'60
3.-

----------~----------- Oliva .....................
P. Franquet . .• ... ... ... ...
Aurora .................. _
Altons ......... ............
A Catalunya el cel apareix cooert Bebet Santis •. . .. . . .• . . . . ..
P. Moratón, per la llibertat
pel Segria, Vall de RibeS, Va.ll d 'A·
ran.. Conca de Tremp, El Pallars. Ferrocarrils oe Catalunya, 1
8arrtà Barcelona, < •.~ veVall de Núna. Andorra I La Selva;
gada). Secció tallers:
per Ja. resta serè o amb poca. neDomenec Terrats
... ...
bulosítat. Els vents són moderats del Joan Roca. ............ _
sector N. per l'Alt Empordà. I el Prio EnriC ReiXacb ... .., - ...
rat, per la resta uulxos o en calma.. Justi R1gol ............ ~· ...
Durant tes darreres 24 bores ha ple> Lloreuç Terrats ... ... ••• •..
Tòtol Jove ...... ........... .
gut a Seros. Tremp. camarasa. EsJoan RLbas ·- ............
Le.ngt:nto, Capdella, Pobla.
H.lbes, Eruu. l\iollet. . .. . .. ... ... •..
Adrall, FreGSe.t, MollllS, Port Cie la Maur1c1 Grau ......... ..... .
Bona1gua, Andorra 1 Nu.rta. La m&- Pep Anas ............... ...
xima reg15trada. na estat. de 20 li· A la memor!A de Ma.ctà ...
Pep Lando ............... _
tres per metre quadrat a Mollns l Rafael Sabadell ...... _ _
Capdella; 19 a Adrall; 18 a Estan- France5e Arago .. • . .. ... .. •
gentr: 1 12 aJ FTP!'~" r
Marc"J Bas .. .. ........ .

EL TEMPS

1.-

ton& ...... .................
Miquel Balart... ... ••• -· ...

Abella.................. ·-
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Un llibre interessant
«NACIONALIDADES IBERICAS»

OEL

Després del 6 d'octubre

Preguntat un critic, autoritwt,
respecte les novel-les de la sen~ora
M va respondre.
- No Ito puc expressar per tal com
no les Uegei.XO. S'assemblen ma.ssa
a les de la senyoreta V.
-1 aquestes no us agraden?
-No ho puc dlr; tampoc no n'Iu
Uegida m~! cap.

•

àwn4nií:at

2'1.l .1.60

o.so
2'-

0.50 I
1.- ¡
0.25
0.~0

0.50

0.50
1.- J
0'211
025

0.50
0'50

L0.50
1.l .0.50
1.1.60

SAY
buffet automàtic, bar ame·
ricà, secció de gelats espe..
cials, restaurant mòdic, a
partir d'avui ofereix els seus
serveis al públic bare~: . :1í

1.2.2.1.0.50

1.1.060

2.l.-

2.-

1.1.-

o.so
1.-
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L'ORDRE

TREBALL •

PUBLIC
*

TUR GOT

no suscngue Jlut teona dt: tmtt:rés
personat, servidor oat. de l'inter~s
general, ni ra que teta de la lliure
UN HOME NEGAT
concurrència Ja pnnctpal font del
Al moll de la Pau fou trobat el
pertecc1onament bumà,
• cadàver d'un home que. segons semTurgot ens ba prevmeut partlcu- bla, havia caigut s. l'aigua mentre
!arment contra una tend~la cien- pescava. Fou traslladat al Dipòsit
tiftca 1 filosòfica incllnada a re.s- judictal .
trrn&!l eh> Umlts del Si.ber -exls·
tent 1 fixar-los una vegada per totes.
UH GUARDIA QUE ES FE•
Aque¡,t e¡,perlt. uctan en hloeoha
RE IX
1 ciencia es una de les principal:,
seu domictlt del carrer d'Enraons per les quals les nac1ons qt;e tença, 103, el :;uàrd1a de se¡urct.at
\'an al <:aJ.! de ¡a reterca no pro- Gatpar Gómez; 1 Igle:.les u produtrgressen. PuiX que es un orgull que se una tendc. a la ccixa de pronò¡¡tíc
es nodretx d'Ignorància 1 tanca les reservat, a consequènc1a d.ha\·er-seport€s a úovcs recerques. Com menys 11 dbparat la piStola. Va passar a
saber bt ba, menys dubte bt ha, l'Hospital Clínic.
segons l'aforisme mc1sltl de Turgot.
OET ENCIO DE L' AUTOR
D' UN ROBATO RI
En un prOxlm article conclourem
sobre la ·ruosofla social de Turgot.
Ha estat detmgut Mauuel Quallar
1 Carceller ta> «el G1tano». com a
JOSEP SOL
suposat autor de l'atracament. reaht~.al en UDa tarmaCl& del carrer
Me<> Balli' de Sant Pere. Eu aquest~~.
rarmacia penetra ren tres mdivtdus í
s endugueren 27 pessetes.
Tambe han e::.taL detlllguts dos altres individus 1 posats en mcomunlcació, els quals, segon.> es auposa,
són els altres partlctpanf.8 en els
!ets,

Una filosofia social del segle XVlllè
desconeguda
•

5

CONTRA 1./ANALFABETISME
La monarquia mantenia un 50 per 100 d'analfabets
La
República del 14 d'abril obri escoles que volen clausurar les
dretes
Es tracta de tornar als jesuïtes tres Grups Escolars en els quals reben ensenyan1ent 3.234 infants? ...
Moralitat de l'ensenyament confessional

La premsa. monà.rqutca. de Baree- q¡¡'! ~•. (ht: n~c 1t '&;tat ce:ntegrarà
La l'UO<>Oh& SOCial del segle XVIIle Alxo no vol dir pas que Turgot no
lon¡¡, lla. pubhcat una nota que, en- a :.ma ~"'':ti!vcló decl:l~dda ill.egal per
es generalment Ignorada dels SOCiò- ungu1 en compte altres tactors del
tre altres coses dm:
la Constl.tu=ió.
legs dels nostres dles. No obstant, proces nistonc. Parla expressament
c ... aque~ Cincas de las cua!&>
EL '>ares dek 3:2J4 mlant.; que resegons Charles A. Ellwood lcRevue dels etectes de les condtctons geoonce 00 ban estado nunca, 01 ¡wqule- ben e~n~ ament en els edlficts esmternattonalc de soclolo¡le•>. hom gràfiques 1 econ6m¡ques, de les pasra. por t.itúlo de arrendamtento, en mentats, propt~tat de l'AJUntament
pot po5ar un hlòsof soc1al 1rances stons humanes. dc les guer res 1 de la
po:;esion de la. COu1pailia. de Jesi.IS, de Barce~na , comprendran el penll
del segle XVllle al oostat dels que barreja. de pobles. Es ventat que en
pertenecen eo pleno dotruo1o a. la. so:. en qu~.: estan Uurs infant.<; de rPstar
l'edat
madura
sotn
mes
la
rn!luenes diuen aoclòleg& clentil!cs avui dta.
ciedad La. Educación. S. A., enticiad sense est-ota,• doua.da. la composició
aquest filòsof és A. R. Ja9ues 'L'ur- CJa de l'e5cola. tlstocrattca: pero tammerca.ntU legalmente con.stlt'..t.ila en àLtunl del Gov('rn, el vtce-presldeot
be ès ~e rttat que no mt€nta concigot.
tlcl quh! e¡, el propi Gil Robi es <tffilC
1891».
TUrgot es ord.màrtamen• corustderat liar la seva !llosoha ~>ocial general
Aquesta entitat comerctal que ac· d'Angel Herrera 1 que malgrat el
mea aVta.t com un economiSta de 1a amb la c;eona. que tant mstStla sobre
tua. sota el nom de «La Educac1on, càrrec de vtct-prestdent del Govern
primer~~o nora. mes o menys lligat la natura !islca. Sense estar coms. A.». es una. ::.ocJetat ilmdada pels de la Republlca 1 mm1stre a e la
amb l'c::.cola h~1ocrauca. Bo¡lll·dus pletament alllberat dels prejudlcts
jesultes, que sabent la. iHegahtat en Guerra, no ha Jet encara una. <1ecla1 Ltcbtenoerger eu llurs lliStOrtes del tiSJOCrà.ttcs. és d1gne de remarcar que
què actuaven els Jesiles a Espanya. r'l.¡;tO torm~:~! de republ.lcarusme 1 s1,
pens11.ment. sOClolOgic. no ían mes
expulsat,:; pel ret Carles III, a. tmah en ca.uvt, ba declarat. manta Vt:gada..
que mencwnar-lo. Nearsnaw mateiX,
del segle XVIIl. volgueren preverur- e:.ser part.Jdart de l'ensenyament conautor de la. millor Obtl4 ~~ooglc¡;a soresstoual, encara que cantrad.lgUi la
be contra. po~!ble!! conhscac10ns.
bre cies tdees polltlques 1 soctals d 'al·
c~a. que mai no teu la monarqu1a
voluntat dels pares 1 deiS propts inguns ¡rrans pensadors lrancesos a.e
borbònica, que aplt.cava el rigor de tants.
1epoca de rao» oo es creu en el deu·
la lle.1 contra. els seus adversariS,
re de posar Turgot t!ntre tants d'alpero que protegia els a011cs, malgrat
Els nens del Gruo Estres 1 a penes 1>l tndlca les seves
actu~ en la. illegalltat. com era
¡dees. C05a que sena excusable si el
el ca:. dels ]esuites a &;panya.
colar de Sarrià
utol ael lllbre no portés ltSOClal.» a
Un aeb pnmers a.clts de Ja RepuméS ae upolitJC». En ien~ral, l'omJ.Sr::.ts uns diuen : Ht na ram perquè que ~a .l.l1urar-se a l<:t:~rquc::. p.u;¡cut:.
. INGRES AL CALABOS oll<:a dt:l 14 d'Abnl. fou aplicar In.
Hem vuutat manta \".,gada el Grup
slO de 'furguç podria. semblar JUStth- ou e:o.:tsteJ:st'n sull<:lent.s conswludors. soore el comerç mWldial d'ava.llt·
Ha mgres:;aL als calabossos do la llet als JCSUtt.es, dlsolvent la Ul5t1LUCIO
mstaJJat en el que lou ooncada. pel caril.cter tragmeotarl del seu D'altres, que Ja fam és deguda. al guerra, demostri:l. la mdicactó an· Pre.tectura. el súbdio portuguès 1\rtur encara que no toren expuU.aUI del ter- Escolar
vent dels jesu1tes de ::>arna.. Hem
pensament.
d1vorc1 entrè el product;e 1 el pro- t.enor. lm les seves dades es veu quç Da. CUnha Ptmentel, que ve de com- n ton de la R.epubhca, on nan restat Vtst. l'alegria dels mtants fills de paTurgot no !ou solament emment ductor.
envers l'any 1900 les exportacion~ phr condemna. a San Mtguel de los consptran~ t actuant en to~ moment,
pobres dels districtes obrers <1e
com a. pensador slnó tnmbc com a
Els primers propugneu rmcrcment a les regions no capitaliStes no Reyes. Aquest mdtvtdu estava pro- contr~~o el regl.lu que es donà el poble re:;
Barcelona que reben educac1ò en aadnnntstrador. com a fllòsot de la de la natalitat: els segons, volen evt- con::;utueixert me¡, que 1.:1 :!ü':~ per 1UU toosat per a l'expulsió.
llturcment el dia. 14 d' Abnl del 1931. quell edifici; hem asststl~ als seus
vlda social 1 com a fundador de l'e· tnr-la, mentre :s'arregla l'cconomla.
de les exportaci011S totals. Quinze ,.
L'Ajuntament popular de }:¡arce1o- jocs a les bores d'espiat, en els moconomla. moder111l. Als vint-i-tres
tLe Matin» de Parts, es dolla anj..; després, assoleixeu el 42 per
na, elegtt el 12 d'abrll del 1931, com- ment.<; de classe, a l'bora del dinar .
anys pronuncià un cli;:,Curs -era l'any de la poca natahtat 1 acomellava 100. Estats Units, Anglawrra, Alepll amb les lleis de la. Rcpubllca, Nens que corrien en t;emps de la
1750- QUe {ou considerat pels espe- a. la gent que posé.!l un major 1nte- manya 1 França augmenten llur exd'acord amb la Con~titucló Vtgent, monarquia, pels barns b&J.Xoa de la.
r1ts d1stmg1ts com U111l de les pedres res a. perpetuar la raça amb la. fi- portació en un ~ per 100. Però menque en l'article 26 diu:
ciutat mentre els pares cercaven els
angulars de Ja. ftlosofla social. Sem- ual!tlit de proporctonar consumtdors tre que l'acreixement envers els paï«Queaan dtsueltas aquellas Orde- mitjans per ¡¡, poder malviure, 1 que
sos capitallstes és el 24 per 100, les
bla. que després •rurgot escrigué les a la mdustrta l a l'agricultura.
nes reli¡10sas que estatut!namente ma1 no somniaven amb una escol&
~portacions a pau.os no capitalls·
• seves notes fragmentàries sobre un
Unponsran. aóemas de los tres votos amb matenal 1 dinar gratuits, amb
<LEis uostres agricultors - deta PALA US DE MONTJ UIC
canómg011, otro espec1al de obedicn- mestres exemplars. Quina. joia! RosPla per a dos discursos sobre la His- es queixen d'un sobrant de blat I tes augmenten en la proporc1ó del
cta a autolidad distinta de Ja. legi- tres riallers. rostres plens de salut
tòria Universal. No obstant, sem- ban de reconèixer que el consum no 147 per 100.
Tot atxò signtfleava. Wla. llutta
tima del Estado. BUS BIEI:\'ES SE- arrencats, segurament al Vici, als
bla. tambe, quo durant l'interval fou es suficient. Per que oo ha de disRAN NACIONALI:GADOB Y AFEC- mals ~emples dels carrers del disportat, per estudis mes extensos minuir 61 cada vegada bi ha menys desenfrenada per la competència de
mercats. Mentre eren abundants,
TADOS A FINES BENEFICOS ~ tricte cinquè. Vtslteu w1a escola d'ad'història t do ciències naturals, a boques per alimentar?
deixar-se de la. cnrrera eclesiàstica.
DOCENTES».
Del 1927 al 1928 la nostra nat&IJ- no existien quast fregaments interquestes tant se val, que Sigui a l'hoque haVIA seguit, perquè -diu- «no tat baixà de prop de 17.000 nens. nacionals. però quan s'anaven om- obreros, ellos renunciaran a 1 .....
Aquest era. el cas dels jesuïtes que ra. de classe com a la :sortida. Veureu
suu.,l·
Es
ll:leg-•-ent· l'A
podia portar una màscara tota la Quantes lliures de pa. haurien men- plin· de productes i, a la vegada, es
.
d
t
tas
s
"al
Alocuen
actuaven
a. panya.
......,, •
d to e cua ro pese , en "
. juntament de Barcelona, s•tncautà. l'alegria d'avui I la prometença. de
~ida... S'emprengué uns estudis juri- jat altr86 nois du de l'edat de dos desvetllava el moviment lndustlial
demà. Joia en els pares que tenen
te
de
l&
actitud
noble
de
los
trabade
tres
edificis
de
Barcelona.
per
a.
les
colònies
1
les
adaptacions
de
dics 1 ocupà dlversoo càrrecs públics anys?
seguretat quant a l'esdevenidor de
jadores.
.
a.
inatallar-hi
escoles;
un
d'aquests
la
tècnica
capitalista,
aleshores
va
subalterna amb un propòstt reforEs queixen de la poca venda dels
1
No hay razon alguna para aper ' edüicls és el del carr er de Casp on llurs infants que la R~públlca a.s&ismador El 1756-1760, es posà en con- vins; però, qw es beu l'estock enor venir la lluita, la gran lluita, la
yarse
en
la.
cr~is
del
rnercado
del•
després 1.4 ,!.,o..:tnes despeses tetes' per teix; lola en els mestres que veuen.
tact€ amb Gournuy 1 ouesnay. fun- me del nostre vi, Sl cada. vegada es guerra. europea, quil. tantes vicUJnes
cobre
en
este
ano,
puesto
Que
la
es-lla.
ciutat per w d'habilitar-lo per com creixen aquelles criatures. J oia
va costar 1 que encara. és recordada
dadors de l'escola. francesa flslocrà- redueix la ma&S8. de bevedors?
tadistlca.
demuestra.
que
R1otlnto
ha
escola,
hl reben ensenyament gra- en els rostres infantils...
tlca. Tot 1 que no acceptava tots els
Act.uaJment, en la nostra. política amb horror pels pobles.
Tot això està a punt de perdre's.
L& balan ça comercial la. va dect· exportada en el aflo 1934 cien mll tutt 1.6S~ infa.nt.s, fills de parts oseus pw1ts de vista, s'interessà viva- Interior ex1steb: una. tasca e!isen·
liem lnterrogat a un infant :
ment pels problemes econòmics ales- ela! : produir consumidors. D'altra dir l'espasa. en lloc de la lntelUgèn- toneladas de cobre màs que en 1933. brers; un altre edifici, és el de Sar-Esteu assabentats que possibl~
No se puede invocar la crlsis del rià, on alxi mat€ix es teren grans
bores plantejats a. França. especial- manera, els productors d'altrea pro- cla.
restareu sense escola?
La desorganització econòmica. no cobre para justilicar despldos de tm- reformes, 1 1\1 qual acudeixen 1.080 ment
t
ductes no vendran ren.
Ens respon amb vivacitat, com 61
ment els de la moneda, els impos os
Segons aquesta teoria, Cada eiuta.. pot conduïr a una altra. cosa.
bajadorea.
infants
de
tv.:.
,
...
wluets
de
la.
C1U·
1 les tinances públiques. El 1766 es- da. d'un paia capitalista. neix amb
COn relación a las bases de tre.- tat amb tramvies pagata, material hagués madurat molt en el seu penAra, els propiS capital1st8ii reconeicri¡ue Wl cert tractat titulat: ~e- l'objecte ucluslu d'é.&aer comprador xen que cal dirigir l'economia. Però. bajo, he de afladir que no !ueron l dinar completament gratuït; un sament precoç la 1der. d'un possible
flelctons sobre la for1nacló I la disacabament,
queloom, comunudor de qua.lse- GOill? Ah! Ells bo solucionen fàcil· apeladas dentro del plazo regla.men- tercer ediftcl al earrer de Rosselló
ho ba. dit el pare ... i els patr1buc16 de la riquesa». que bom con· <te
vl' · -.¡, mercaderia..
ment. S'a¡rupen ela productors. es tario, y es de extrntlar que ahora, que habilitat també com els ante- res-Si,
dels altres compan)•s també dlu
sldera ordmàriament com el princiMai no se'l- ha ocor:re¡ut de pre- formen 1faDS consorcis, e:s regula la cuando se ha hecho un movimiento rtors per a escola, hi reben ensenyaQUe n'han parlat; jo, no vull deixar
pal precursor de la «Riquesa de les gunta.r per què actualment b1 ha prodl4CCtó i ailtl s'evita la. competèn- social de tlpo revoluclonarlo que to- ment ¡ratUit 472 infant.<;.
el mestre. Es més bon bome! Abans,
nacions», d'Adam Smith. El 17'14 fou tan poca cotiSU.lll1dors mentre exls- cia.
dos conocemos. quJera. aprovecbs.r
Noble ;.asca la. de la. Repúbllca del tenia
....v
,
.
por a l'escola. Sentia com excrldat a PariS per a e::odevenir minis- teixen tanta pa15os amb
de
Per altra banda, eie obrers, els que estas clrcunstancias la empresa para a d'Abril! Preocupar-se de donar entre de finances de Lluis XVIè. In- població.
plicaven altres nens que hi anaven,
sotreLxen les conseqüències de tot seleccionar, no para despedir, por ra.- senyament gratUit als fills dels o- que
els pegaven i els castigaven...
tentà. unes reformes enèrgiques de
Cal, doncs. crear una. Indústria no- ac¡ue~>t desllorigament, diuen: Si, cal zones de tlpo politlco, y no por mo- br::-s de la nostra ciutat, que en
l'impos~ ¡ de la polltica financera, va la proàuocfó ò.e consumidors.
diligir l'economia; però la direcció tlvos econ6micos, a un grupo de temps - la. monarqUia voltavt:n pels però ara, jo no marxaré, mentre siperò. amb això, es guanyà l'averA manca d'aquesta fabricació, el la portarem nosaltres, els que posem obreros cuya estancia. en las minaa carrers per manca de mitjans eco- gui petit d'aquesta escola.. Donen un
sió de la noblesa. I de la mateixa rei· capitalista cerca altres oonsumldOl"'! l'esforç i deixem tr06S05 de la nos- parece que perturba. Y lo màs grave nòmics, car a les escoles de l'Estat dinar més bO! Valg en tramvia de
na, 1, el 1776, hague de dimitir. Des- als pa.ÏSOis endarrerits.
es que con el pretexto del perjuício I!Wnàrqu1c no s'ht podia. penetrar, franc; mireu, veleu?, amb aquest llatra carn en les màqwne5.
prés va viure retirat fins el 1781,
L'estadist1ca, diu Laurat. demos·
Les màquines le.s farem s'!rtl. en económlco, se obliga a centenares de sinó ers. satisfent elevades quotes, cet al braç pujo al tramvia i no pa.go... ISé llegir 1 fer comptes 1 quan
que mori. a l'edat poc avançada de tra que les exportacions a le$ regions profit de tots 1 no d'uns quant.<;.
obreros a salir de ~lotinto en velntl- del tot impossibles per a !anúlles seré
gran faré un ofici per guanyar
54 anys.
no capitalistes, on predomina l'eleEconomia dirigida, si. Ja ho crec, cuatro y cuarenta y ocho horas. te- obreres.
cèntims... Aleshores a casa canvia.En molts aspectes. Turgot fou ment camperol-artesà, augmenten però pels
. rès Sindicats, no pels nlendo éstos padres de familia que
«lA Educactón, s. A.». entitat logall'ebé l'antltcsi de Montesquteu. molt més de pressa que les exporta- consorcis capitalistes. Heus ac! el abandonar a sus hijos y aus mujeres tegrada. per element.<; que obeeiXen els rern de pis, perquè allà on vivim
Aquest no publicà la. seva obra prin- cions envers els païaos capitalistes, sindicalisme: ordenació, re¡ulació, en la mà.s triste eondición de Il1lse- jeou.i~ d1r!glt:., per Angel tierrera, és tosc...
- I al coRegi, què dlueo els mesclpal, «L'esprlt des !ois», fins els on la. gran maMa. de com~wn1dors per evitar la pugna entre productors ria; y seria. muy de lamentar que, dJrector de l'òrgan ~ficlal de l'actual
tres 1 els teus amics?
69 anys, despres de molts anys de re- con1posa de capitalistes i d'assa1e.- i la manca. entre consumidors.
a mas de extralimitarse la empresa Govern de la. Republlca, «El Deba-Els mestres no ens en parlen
cerca laboriosa. TUrgot tnsi&ti sobre rlats.
Produir el just. el neçess9.l·i, amb ejerciendo atlibuctones que no le te». ha. aconseguit que el Patronat
el progres de l'esperit humà; M?n·
Sl prenem algunes dades veiem ordre, amb mètode, amb direcció, concede ningún reglamento ni nin- qu ·- en mans l'afer d~ la lncau- gaire d'alltò, però entre nosaltrCfi si
tesquieu sobre el problema. de l or- que els Estats Units registren un re- sense plus vàlua per a ningú, per a ¡;:w1a ley minera para el despido de ~c1ó dels béns dels jesmtes, propo- que en parlem. Ja ho veuen els mestres, però no diuen res; no tenim cap
dre &Octal. Aquest darrer posà en pri- trocés considerable de lea seves ex- evitar l'acumulació i la desigualtat. trabajadores, quiera tamblén desarro- ses al Govern
.la devolució de divermer terme les !orc~ l els factors na- portactons a. Europa 1 a l'Amèrica
Però, heus ac1 que la plutocràcia llar una. aceión polft1ca. de persecu- ses finques a 1esmentad!l. entitat re- por, però, que vinguin a treure'ns
els frares. nosaltres estem preparats.
turals, Turgot. l'esperit bumà. tot i del Nord (Canadà) i un augment de no es conforma a <teixar de la seva. ción contra los obreros.
}lgiosa. per valor de 160.000.000 _de
-Preparats?
que ell tos el més pràct.ic tiels doa en les exportacions a. re¡ions essenclaJ,. mà la producció. I d'aqul la pugna.
.
pe.;setes, engems que presentà. un m-Mireu, si mai veiem que els frala seva actitud. No obstant, amb- ment no capitalistes <Amèrica llati- El capital intenta de fer un esforç
Yo espero de S. S. que recoJa este forme contra l'advocat de l'Estat,
dós apeliaven a. Ics cla.s6es cultivades na, Asta, Africa, Oceania). Les pri- pe!" no perdre la. sevu hegemonia. i rue¡o y ponga coto .a _1011 desmanes senyor Peña, jutge especial del Pa- res ens venen a treure, aixi que entrin a estudi, tots ens hi tJ.rarem
trona.t.
del seu temps I adoptaven mètodes meres baixen del 76'8 per 100 de inventa el feixisme, la dictadura dc la empresa de Rtotmto.»
Mort sentida
n1és aviat conservadors que revolu· les exportacions totals al 66'2 per !ranca.
. continuació detallem les finques. al damunt l amb tmters, 1 tamborets
1
tot
el
que
trobem
els
empaitarem.
clons.ris. Es podria resumir el con- 100: les segones augmenten del 23'2
L'obrer, dava.nt d'això, s'agrupa,
que si el COnsell de ministres ho No vindran, no!
Jo semprtl ho dic
trast entre els dos homes dient que per 100, en 1913, a 33'8 per 100 en s'enforteix.
aprova, seran remtegrats als jesuï- a. casa: no
tingueu por que no ens
Montesquieu ha demostrat el que 1920. En dades absolutes, les Pri·
Hi h& dos poders davant per dates:
n'anirem mai del collegi, i com que
pot una. recerca laboriosa sense geni meres passen de 1865 mlllons de dò- vant. No es tracta de persuació. CaHa mort a la. CUnlca Montserrat,
Instttut COmercial de la lmnlaCll·
mestres són tan bons, estem se- carrer Septimània, 12, <Gràcia), des1 Turgot el que pot el geni sense re- lars a 2367 m1llons; les segones pas- da un sap el que 11 convé. Es cosa
lada, carrer de Rosselló, 225, i 132 els
gurs
que
ens
ajudaran.
Vós
tampoc
près de greu malaltia, Josep Lacerca.
sen de 563 m111ons a 1208 milions. la do vèncer, no de convèncer.
del carrer Ba.ltr.es, a Barcelona.
bo voleu que els frares ens tre- znro Ferrando, president de l'entitat
Turgot oposa el mètode mate- qual cosa. slgnltica un au¡ment del
Qw vencerA.?
Casa num. 22 del carrer de Claris, no
guin d'estudi? ...
màtic al de les ciències naturals. Ens 114 per 100.
No és possible el dubte, en això.
Unió de venedors de Peix de BarDe JAUME 4\IARGUAL, bem rebut Barcelona.
Pobre J.nfawl Amb quma innocen- celona I Comarques, càrrec que vediu: «L'esperit en matemàtiques deBorchardt, el soel~te. alemany,
Marln CIVERA
Casa uum. 21 del carrer de Llurla,
on:r.e volums:
cia,
però
amb
quina
fennesa
defensa
duel.x runa de les altres la cadena. de
«Pío IX ante Ja. historiau, cle Leo Barcelona.
nia ocupant amb moltlsslm lnte~s.
llar assolellada on ha tro- i al qual havia dedicat totes les seproposiclona, la veritat de les quals
TasU.
Casa. num. 25 del carrer de Casp, aquella
bat nmles petits 1 grans!
«El hombre que se reia. dm amorn, Barcelona.
res1delx en llur dependència. mútua.
ves activitats.
Quin elog1 mes càlid de l'enseny....
de Pedro l\Iata.
No passa paa igual amb les altres
Era. el finat persona. que s'havia
Finca en el terme de Sarrià, car· ment
laic!
~<Los
misterios
de
la
Indiau,
de
XaCiències, en lea quals la. veritat neix,
rer d'Allgli, de 78.000 metres, amb
guanyat les simpaties I l'estlnla de
vier
da
1\Iontepin.
no de la comparac.ló de les idees les
quants l'havien tractat.
uEI obrero aristóeratau, d'Benrl tres edi!lC1S.
unes amb les altres, smó de llur eonFrnca. en el carrer de Caput~ .
L'enterrament tindrà lloc aquesta
Germain.
formltat &mb un cert ordre de fe~
tarda a. les quatre. El seguJcl soruLos esclavos de la culpat~, d'E. Ga- núm. 16, 1 18, a. Barcelona.
rt&la. Per a descobrir-la 1 demoeFinca. a Sarrià, amb façana. al
borlau.
tira de l'esmentada. Cllnica per a
t.ra.r-la. no basta d'establir un petit
<•Los dramas del adulteriou, de Xa- carrt:r de Sant Pere, de 14.000 mts.
d¡r¡gir-se al cementiri de Sant An\ier de ~lontP.pin.
nombre de pnncipi.s simples despres
Casa mim 3 del carrer de Palau,
dreu.
«El año tttrible>•, de Yíctor H ugo.
dela quals un bom no té més que resBarcelona.
Donem als seus famlliars 1 a la
«~apol
eón
d
pequeñou,
de
Víctor
tar consec¡uent. amb ell mateix per
Casa núm.. • del carrer d'Ataulf,
Unió de Venedors de Peix de Barca·
au,o.
• deduir. S'ba de prendre peu eo la.
lona 1 Comarquea, el nostre condol
,•
uLas peea.doras>l, de Xavier de ~lon- Barcelona.
natur& tal com és.»
Cast. núm. 12 del carrer Tentpla.na,
' tnés sincer.
•
tepin.
A tots els paliiOS del món, una de mente desp¡de treinta o sesenta obt·eAixò demOI!tra que Turgot ha comuEI bijo de la !ocam, de ~tare l\l.arlo. Barcelona.
près cls.rament que el mètode de les les prUneres mesures que prenen ros, Y s. estas fechas estàn parados
ENRIC GENt ens ba tramès deu
Masia a la Vlla de Sant Cuciències del concret és el de posar eis aovems per tal de oombatre 1.000 trabaj~ores, según los mfor-¡ '·olums:
.
gtu. del Vallés <Barcelona) amb
a prova. les hipòtesis. En efecte, diu l'atur forçós és prohibir rigorosa- mes que ten¡o. Las razones de la
uDotzena de frarcn, de Fr~ene So- cMa de camp, casa. de pagès, terres
que ei pro¡rea de les cl.ènctea es fa a ment l'acomiadament de personal per entpresa. para bacer ~Stoll desptdos ler.
.
de labor, cultius, regadius. vinyes 1
entre
otras
que
no
vienen
aÍ
caso.
«El
Escorplonu, de ~Tare~! Pre\'ost. bosc: Solar al carrer del TorrenL de
còpia. d'agrupar, multtpllcar ell sis· part de les empreses. El Govern
•
uLac;
gafas
del
dlablo·•·
dc
W.
Fer,
temes 1 esgotar. per dir-ho alxi, tota
no creu haver de son las bases de trabajo, la criSI!'< ni\n<~ez Flól'e •
les Flors, Gràcia, de 22 000 peus;
7
els ri&cos d'error. Aixi la. veritat cíen- fer-ho alxf. pel fet que les empr~s del mercado del oobre v 11\ abunnEI malvado carabCI... de W. f'er· Solar al carrer Dos de Maig, cantiflca es aconseguida 50bre les ru- de Rlotinto llan acomiadat 1.000 ffil· dancla dc trabaJB.dores.
nñodez flórer.
tonada a Mallorca, de 38.000 peu:,;
nes mat.eixes de lea hipòtesiS false!!. naire6 sense cap oblitacle per part
Las ba:.es de trabaJO IUCron apraul..a prOCC'\ÍÓil de los dia~n. de \V. Finca a. Roquetes. nmb vinyes 1 culTur¡ot afe¡elX que totes les cièn- del mlnlstre de Treball
:
t badas, ~lUl sabe el mmlstro, en el Fl'rnamlez "E?órez.
.
tms amb cdiflcts modems; Altre fin.
En trobareu de tots els
cies IÓn solidàries: les matemàt.\- sense que el PreSident del Consell alio 1930, y ratútcada¡, en el mos de
uEI demomo de _medJodtnu. de Paul ca a la. mateil;a ciutat: Altre finca
quea, per tant. poden ajudar les de m.ï.nlltroa hag¡ fe~ cap mtervencló marzo de 1931 0 sea, antes d
Bour:et lprim<"r 1 ~es.<!n volum"l·
a
la
barriada
de
Gràcia.
de
H.OQO
· .
e pro<(Tratatlo d:: Educacum :-.nual•l, de
preus. De qualsevulla
ctèncles del concret, per bé qUe u. favor dels treballadors de Rtoti.nto. clamarse la Republica,
peus: Casa als carrers Milà i S!s!n que la , alter Z\l. G"Jiichan.
aqu85tel a'ha¡tn de basar SObre els Cedlm la paraula al diputat Ar- empresa pensara cntonces que esracu~a.
terreny
amb
21.000
peus.
t~
.,
frontera~
de
la
¡n<;ión
,,
de
11 1
cond i ció . A tots els
feta de l'expenèncla. Com a bon del- mcngol Cases. reproduint la seva tas bases pudJeran perJudJcarte...-('e,·o .\lb,.rto
racusa, terreny amb 21.000 peus:
Insúa.
:~:eble de Locke, Turgot estima que intervenció al Parlament
en el mes de julio de l!l:ll lntentu Ja
«La bien pagad.w. del Cabalii'To CasaC3.Sa-torre a Sarnà, mlmeros 7
barris de Barcelona
la. COile.lxença ens .pervé dels sentit;;.
empre..a dejar parad.os W!:. millace.. .\udu.
! 8 del carrer de Gironella.
......
t:Señores dlputadoa. he querido de obrerOto, 1 el Gobiemo de la .Qe.
Els •en.tit.5 són l'única font. de les
A V a. 1è n e 1a e.> proposa la de\ieee, diu: tota la puixança. de la aprovec.har la presencia del senor públira coru.iJlliu que aquel int.er.w
.! da dP. la Borsa del Treball \"olucto d'aquestes altres tmques:
im.a¡macló es limita. tl poder de mlnlitro de Trabajo en la. Clmara. no preyal«iera. Ha trataQo nue-.racasa-xalet., «VH!a. Fe», a BurJa&Ot,
CONSULTANT LA
combinar les ldeea que en~ arriben para hace.rle un rue¡o relaeionado mente de consCiUirlo en dllerentos
Per tal de sub;;anar algu."Jes de!!· ar.t e collegi de la COmpanyia de Je.
con la sit.uación .cliUea que atravte- epocas. como he indicado, y haata clenc1e<. obsen-adPs en llur documen- ¡,ús: Casa al carrer de Cadilles, nupets 1entits.
Però en la filosofia social, els [eta san los obreros de las mlnas de Ria- este alio no lo lla conse¡w.do. ~o taCió, són pregaòes • pasur per le$ meros 2 i 4, antiga res1dèncl& dels
d'expenàncla 6ón la hlstòna. de la. tinto.
hay razón alguna. IICñor mJ.nlstro, o!1c:nes de la Borsa Mw\l.etpal de jesuu.es; Ed1f,cl colle¡:! dels j~smtes
u.; empresa de aQUellas mmas. para que, alegando que estaa bases Treball les perso:1es que a contlnue.- de València, amb totfl> les seves
raça. L& b tatòria conW, doncs, tota
les dades per les quals la hl050fla hace cua.tro 9.1105 trat.ó. por todos los son rnJustas. ¡,e qu1era dejar parado¡¡ cló s esmenten:
construccions, ter...::is a.uxillars 1 IA'r·
social pot posar a prova les btpò- medio.'>, d~ eonsegulr el del!ptdo de dos millares dc trabajadores. pon¡ue
l sabe! Campoy, E."lclï.rnac:o G .. rr!- reny& vei.ns; Gran tmca «La Purlstc:su... TUrgot apareix ab;l com un dos mUlares de obrcro.1, y para con- Jo.s mmeroe de Riotinto. el a1io 1934. <1<1, Uolors Espinosa .f'ern!nd'!Z. Isa- ¡imn» a Alacuas, Casa Exerctc~ del¡
prote¡ODJSta del metode històric en se¡ulrlo htzo ct:anto pudo. Lo lnten- como bU •ei:ora. ~.11/e, accecüeron a bel T:có P:u!¡fo. Antò~:3. G!lell S:.t• jcsU1tc~: Pa!au Ducal de Gamita,
l¡¡, filosofi& 50Cial. Pero entén JlOSàr t6 el ailo 30; !o 1ntentó nuevamente no trabajar un dia o la sema.na. per- bll'an Vlcenta !\lont.aiiaoa Còr~è<>. co:!~:;1 de;s jesuïk.>s; Finca c~.Ural
GIROXA,
de relleu l'examen de Iu taaes suc· el 31; ha \"Uelto a lntcntarlo en el clbiendo la& pad.re& de famllia el Josepa Mo)a Dar;m, Montse:-rat ciUl'.,Nlt. de Xl\ a. dedicat al rccreu
Cess\VU de l'esperi~ humà, O la hl.s· af.o 1934 6ln consegutrlo. y, por ul- subtldJ de cuatro pesetas a la seGros .Pob!et., P:m• lmlle:st.e:: G:me- de.h jesunes.
(Ronda Sant Pere}
Telefon 53191
tori& del ~mm~ en les se'VeS dl· timo. el &ilo 193& lo el!tl cons!¡u1e.n- mana; )' cuando la empresa querfa oo, Al!cla. ~.-er Zap:;;.~ Do:on
SaEl valor d'&Que..tes finques, ho re\ eTSe~ 41recci006.
do h asta el pun~o de que semanal- l.nsLSUr para c ejar pe rado6 a estc:. la. Esteve.
petU%1, éi de 160.000 000 de pesse~
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Mentre el n1inistre del Treball afirma
que el nombre de parats és exagerat, les
empreses mineres de Riotinto acomiaden
1.000 treballadors
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Les con1radiccions

IN FORM ACIO DE l'ESTRANGE R

de les crisis franceses

LA SITUACIO POLITICA FRANCESA

Es molt possible que algú hagi mt un desacord entre el coment.a.n
que teiem ahir de la crist francesa a la VlSta de les pruneres notlaes
I la realitat. Fonamentalment no ht ha contraòJcc1o. En el nostre comentan estudtavem les dHer:;es possibilitats que podten naver provocat la
cnM, L. st as:.enyalavem la poss¡oilítat d un a.tac a tons de les dretes
parlavem de ta posslbilttat de trencament d 't.n resson rntern del Govern
La reahtat evtdent ha estat aquesta darrera, pero no exclou de cap de
les manere¡; rexlStenc~a d'una Uutta mteressada dels elements de dret4 j
cunLra t.ota parttctpaclo de 1es esquerres en el Govern 1. sobretot, conte~:~ 1a

~::lb~l:~aSII:e~~~:~: :· t:O!~~~:~~n~;e~~ID

mfluenctar poc

Dl

molt,

Al cap t a la 1L aquests nan estat sempre els resultats dels Govern~>
Ot' coilatMaCIO. Els gover!ll> nomenats naciOnalS, que abasLen de la are
t.a a 1 e¡;querra. nan s1gnU1cat sempre un sa.cn1tc1 per als IdealS dels nomes
dEosquerra. Lcl. maLellUl cutu.LitUCIO oe blocs pollttcs SObre uns punts de
comctdencta ae persones de pe11Sar dtvers, na tmgut sempre com a resultat el sacrthCI en aliO en que dtvergetxen els nomes d esquerra aets
ae dreta. J. no cal 1gnora.r que, en cena manera. en el taranna corrent
Ot> Ja vtOo. es mutt poss1u1e que ~ls numes de dreta es tonamelltm en ww.
ventat recone~uda com a tal gaJebe per tothom encara que molt avu:~t
es tractt a uua reautat baSttda svore tum. !!;s de consuetuo creure que
eiS areLlSLeb basen 1a seva acthaclo en tets J)C>Sitlus 1 cone¡¡uLS 1 que ell>
nomes d e¡,quena oaste1xeu les seves teones soore anhelS 1 tieslgo. oou.:>
wm a mot.or:>, pero enganyadors en momenLS de penll 1 d'accto r.. plda..
l , quanLcs vegaaes aquest posmvu;me de la gent ae areLa uo es oaSa
mes que eu lHS htpoLettcs, quan no. co;;;a pltJur. en uu~;;¡, nece:.s1r.aLS pu
ramenL per:;onac. o de grul)l
& put dunar com a ~>e,: ur que un fet ps1cotog1c d aquesta naturalttScl es e.. Que mu;.tva aquesL dubte contmuat aels radicals soctaJlStes Iran·
ces.~ que ~ mot.IVat 1a catguc:.a de dos Governs se¡¡u1u eu els quals eliS
couaboraven. Pan1ts com el raatcal soctallsta trances. que suu la per.;oul·
llcacto mes aprox1maaa del hberahsme amb el seu allunyament de l'absolut, es tog1c que en moments com !actual de l''rauça. ple de perills 1
d mcogmLes. els seus components es sentm atrets UflS cap una banda 1
eiS altres cap a l'attra. 1, amb ta seva actitud dubttant, provoqurn ca1.
gudes tulmtnants de Governs que no se sap on amran a. parar.
Quant a I actitud deiS partits obrers no pot esser mes normal. La
tormac10 de Govern d umo nac:onat l'es de bO no pot portar per alS
obrers 1 es molt segur que stgnútqurn una maJor llibertat per les lligues
patr10t1ques amb les qualS especulen els reacetonarl6 mes purs. EIS soCiallStes demanen la I.D1medtal.8. dtSSoluc¡o de la Cambra 1 noves elecctons. Els resultats de les darreres e1ecc10ns muruc1pats 1 cantonals els
dona un suport positiu per a ter tal petició. Poden especular sobre un
major trtomt en les elecc10ns pollttques que en les adrntn1SLrat1ves 1,
per tant, amb una major possibtlttat dlnflutr en la poht1ca que el seu
pals hagi de seguLT en moments dificlls com els actuals.

o
~

ahir de la formació de
El Govern Bouisson fou derrotat a causa carregà
vern al President del Senat senyor
Jean Neney, el qual declinà l'encàr·
' l'IStes ••• rec
' • ra d'ICa1-SOCia
de 1es d'JVergencJes
basant-se en la seva avançada
· f'IS tes rec 1amen 1a d'ISSO1UCI'6 edat.
El s SOCJa
A les deu de la nit, el senyor L&·
val sort! de celebrar una conterenCl& amb el president Lebrun. I made Ia eamb ra
mtesta que el Cap de l'Estat 11
lla-

El conflicte
italo-abissini

lES CONVERSES NAVALS
GERMANO · ANGLESES
AHIR CONTINUAREN LES
CONVERSES

Londres, 5. - Aquest mat! han
ELS ITALIANS DIUEN QUE
NOI\lES POT AHRANJA~ estat represes les converses germa.no.
bntàmquea.
HO UNA GUERRA
Roma, ó. - l 'ot sembla wdlcar que
UN ARTICLE DE «THI:
el contl.lcte entre Ità!J.a 1 AbiSSinia
TUIES,, FAVORABLE A
tmdra cotlSeQUenCies mtlttars.
LES I'RETENSlONS D'A.

vta encarregat de la tormacto de nou
BOUISSON FOU OERRO· raellcals sOt:l.lliiStes, 13 no Inscrits en Govern que ell navla acceptat de
TAT UE OREl, f'ERO NO ~r grup, 19 suctahstes trancesos 1 bon antuv1: però reservant-se donar
DE Ftl
repuoucans soctaltstes. :.!u soctai1Ste3 una resposta dettnit1va flns que no
Pans, a. - t.ucara que el Govern de França. 96 SOCialiStes. 1 ~ d 'Uni- nagucs parlat amb alguns elets seus
BuutSSun tou aerruLat a Ja <.,amora, tat Obrera L 11 comuntS..es.
Lfo:.)f¡\Nl' A
A it.à.l.l& nmgu no creu que es pucompany&.
amo aades oncuus es demo:.t.ra que
No arnoen. doncs, a 20, els dipugw trooar una solUCió en Ja reuruo
:,, - «Tlle Tunes» ba d~
Londres,
~'li. aconsegutr una majorta oe dotze
tats de la dreta que negaren eiS
CELEBRA UNA ENTREV18· tLalo-uanco-amenca.na que es reuru- dicat a les converses navals gerr:nano~OLS
p.t:;llS J)uu~:;¡·s, oe.s qualS 1b rectllt~
GOVERNADOR
wllSlClera
EL
es
lA AMB
ra a MUa el dl venares 1
bntamques un article de tons en el
;:; 11a creat urta s1tuac1o extraordl- ren el vot. Aodre Tardteu vota a
quo 1 umc que pot ter retarda.r l'IM'ti- qual dtu espectalment que l'ennat
O~L BANC O~ fRANÇA
narta en el sc.l.etnll. par~~:~weutart. tavor ael uovern.
Pans ;,, - Prossegumt les seves vttat militar a ttaUa a 1 Alrtca Onen- extraordinari de Hitler, Von Rlbben.
t<.eg1liDltliUUI8u•t!iiL ~IS Ull)..tLats poL actltuo aeJ grup radtcal SOCiali&- gestlOflS per a la tormaclÓ del nou tal es ~·actitUd d Anglaterra, a I& qual trop, pot estar persuadit que els reden exptt!.:.Sar el seu vot ae,.¡.¡n:s ae ta queda matlS&da auu : 65 en con- Govern, el sen,yor Lavat na cetebrllt ataca durament la premsa ttalllilla presentants de la Gran Bretanya ceclos 1 e..,c... u~IOI . iJ aquest.a n.tauera Ul- tra. 51 a tavor 1 2!1 aostencons.
lebraran agradosament una Sincera
Wla entreviSta amb el governador
entrevtsta amb ell 1 amo els seus
ver:;os OIIJUt.a.L.S que van aosLeuu-:.~:
NO PRETENEN AL'.fRA CQ. consellers
senyor
França
de
Banc
del
generat
sobre el programa naval
de vutar. no lel<:u de:,pres a lav(Jr
L'ACTITUD OECIDIOA DELS Tannery.
t;A QUE ClVtLITZAR ETIQ. eventual 1 la tutura 1JnutaCJ6 de lea
ael l.uveru, per Ja qual co.;a tel:> CiaSOCIALioH.S A DEMANAR
PlA
forces marittmes.
eles ollclaiS asseuya1a1·an al <...uvern
LA O ll) S OL U CI O DE LA
UNA ENTREVISTA AMB
Roma, :,. - Els pertOdJ.cs, comen«Hitler -contrnua d1ent el periòbuw..sun Wll:l ruaJO!ta oe aot;~e vvL.S.
CAMBRA
BLUM
tant el darrer mc1aent ttalo-abll:iSlW d1c- ba declarat que no desitja seE1s vuts, oespres ae c1os 1~::.c,·u~tnl,
::.embla mdulltable que
Pans. :>.
Patis. o. - PrU5Segumt les seves a la frontera de la t)Omal.la, d.tuen gwr les petjades de l'alm1rau Von
so.o.am~nt son una sun¡.1e lO!'Dllllloat.
bona part de la respollSabihtat per
det nou que s'ha demostrat a bastament que Ttrpitz rú provocar la flota britàniEls que s emeLen aollDS de ctOUie s. la complicada sttuactó plantejada gesttons per a la tormacto
ca. Ha fet notar en el seu discurs
L&val s'ha entreson e1S Ull!CS eleCtiUS I deCISIUS, Jll. per la criSt es deu a l'actttud ferma Uovern. el senyor socialiSta senyor Ablssfrua es 111capaç del mamem- del Reichstag que el 35 per 100 que
ment de l'ordre al seu terntori, i demana Alemanya no serà el punt
que les adnestoflS postenors e.. tan del grup soctaltsta. sense els vots del VIStat amb el lider
Blum.
que amb la seva conducta JLlStúlca de partida per a mes vastes extgeoconstai pero no compten.
qual resulta ga1rebe unposstble forLa\'al na. dlt als Informadora que
mar un Govern amb prou homoae- en la seva tasca topara amb grans tes mesures que ltà.l.la ha adoptat cles en l'esdevenidor. A Anglaterra
per tal d'assegurar la sa.lvaguàrdLa han estat aprectades les paraUles de
LA MAJORIA DELS OIPU• ne,tat en els moments actuats. SoHitler 1 per aquesta causa. no sena. •
de les seves colòrues.
TATI:i kAOICALb &v.,;lw bretot despres dels pactes electorats dülcultats.
El peT!OdlC semJOllC!al «GlOrnale dlffcil que Anglaterra I Alemanya
LI~ I c:S NO VO I AREN t'I:L recents 1 de 1'ex1t que han obtln¡ut
ELS EX-COMBATENTS VO· d'Italla» posa de relleu que l'actitud s'entenguessin sobre un programa
GUVI:kN
les gestwns realitzades amb detennlnaval.
LEN UN REPRESENTANT d'Abtssmia constttueJ.X un ventable
Paris. :>. - L escruLml de la vota- nats 1 mlluents dtputats del grup raNo ha d'oblidar-se en les converses
perill per la contmultat amb qué que s'ha de tenir en compte les forCIO de ta darrera n.~ a 1a vatw.11a es dlcal-soctahsta no sembla molt VIaEN EL GOVERN
Paris. b. - AIXI que acceptà. 1 en- es produeiXen els mc1denta. Aicgellt ces d'altres països st hom vOl que
presta a unportants conslderactons. ble que es pugui formar un Go.
ja que s'ha pogut comprovar que, a vern que no compti amb l'aJut d'a- carrec de formar Govern, et senyor que la Clarrera agresstO, ocorreguda aquestes converses preparatòries SILava! emprengué activament les se- a Danltall, lla tlngut lloc al punt mes guin segUides de negociacions for.
mes de les oposiCIOflS de rex..tema quell grup.
CAMISES - CORBATES - VESHom cunstdera que la posició del ves gesttons celebrant conterenc1es mend1onal d'AblSSIIlla, on no eXJS- mals. Estem Ja units per un Tractat
TITS BANY - BARNUSSOS
~uerra tcomurustes. soctaustes-naCAMISA A MlDA: 18 PTES., AM.B
CtOn&!S I SOC!al!SteS-UarlceSUS), VOta- senyor Herriot ha quedat bastam amo les mes destacades personalitats tetxen canuns nt tonts, per la qual a França, 1 t.à.lla. Japó i Estats UrJt.s.
No fóra úttl concertar un acord amb
causa no es pot atrtbwr l'atac al alemanya
COLL 1 PUNYS
ren en contra del Govern Bowsson crebantada com a resultat de les ne- potlttques.
que no tingués en compte
Lava! celebrà llargues entrevistes des1g d'assortir-se d'aigua o aUments. les relacions amb les fo!'ceB d'altres
Passt'tg oe orac1a, 58
Vestit SENYORA, CAMP I PLATJA
6a diputats radicals soc1allstes. men- goc1actons que portà a cap amt a
Telefon 80321
95 PTES. <Model exclusiu)
tre que atLres 6:> s 'abstemen. A mes. darrera nora. amb la fmahtat prin- amb els prestdent.s del Senat 1 de la
potències.»
TOTA LA PREMSA ITALIA•
no assJStLTen a la se.>StO 25 diputats. ctpal oe trencar l'aliança taclta de Camora senyors Jeanneney 1 BoulsNA RECLAMA lA GUERRA
La t"remsa. del mat1 comenta la crl- part dels seus correligionariS amb son, respEocttvament. Uespres s entreMUà, 6. - La «Gazzetta del PoVlS&a amb d1versos diputats que fors. de molt diversa manera, s1 be, els socialiStes.
en general, esta d'ac(Jrel a aprectar
Anit mate1x, tot seguit que fou rnaren part del Govern d ·eumera polo», comentant els InCidents ltaloabtSStniS 1 la reuruo del Comitè d'ar·
que la votacto tou UJlpremecuLada 1 celebrada una reumó de la mtnorla vida que mori ahir a Ja Cambra.
Un llibre d'interès per a Clè resUltats dlíietls de preveure.
Uespres de les seves entrevistes b1tratge, que donarà començ ctemà
socialista, convocada tan aviat com
1
Confirmant la nostra tntormactO es tlngue coneixement de la votació amb ela senyors Hernot, Mandel 1 en aquesta CIUtat, dlu que. degut als
tots els catalans
Toquio, 6. - Se sap oficialment
d'amt, ens cal dtr que dtvel'::.os dlpJ- ongmadora de 1a cr151, s'anuncià que L>elbos, el senyor Lava! rebé la vi- mètodes emprats pels etlops, l'esmentats, sorpresos per la calguda del Go- aquest grup sols prestara &u port. a Slta d una Oelegacto d Ex-combatents tat Comitè no tindrà èXIt. El penc>- que el Govern Japonès ba adreçat
vern, que en el tons no bo desitja· un Govern provl6tOflal que procedet- que anava prestdtda pel secretari ge- dlc diu també que, donada l'anormal una nota al Govern Xines expresven, han sol!lcttat, maosa tard, que Xl a la diSsoluclo del Parlament 1 neral de la Lltga Nacional d'Ex- de les relactollS entre Itàlia 1 AbiS- sant el seu d:lsgust pel nomenament
el /
el :eu vot s1gu1 ratWcat. D 'haver-se que convoqUi noves eleccions.
combatenLS 1 Vlctrmes de la Quer. smla, especialment degut als atacs del general Xong-Xen per al càrrec
cap suparlor de Policia els manifestà.
efectuat aquesta recLülcactO el Goque no tenia cap notic.a d'mteres
S1 ets radical-sOClallStes secunden ra.. senyor Rlvo11et, el qual com es d'aquesta, ni !'actual ru cap CoiiUS- de governador general de la guara comunicar-los.
vern nauria aconseguit una. majona aque~;La actttud, la .POssibilitat que recordara, era mmistre de Penstons &ó es capaç d'acabar amb l'actual nialó de T!en-Tstn. La nota del GoBAf~
d'uns 16 vots aproximadament.
estat de coses I que al els ab!SSUUS vern de Toqwo demana que Xlna
es formt un Govern contrart a aques- en el <..tabinet Fland!n.
I
A !entreVISta de La.val amb la de- b.an pres les armea se'ls lla de sot- tn!rigeoo un senós castlg a les banme>cada
incerta
més
es
actitud
ta
Tota ela catalana coneixem
des que sembren el terror per la zo.
legactO del(-combatents se 11 concedJ metre també per la força d'elles.
LA PRESENC IA DE CAl• ment que passa.
na desmllltantzado. 1 demana taml' int<ltès que ha deavelliat
Segons opinen els soc!JI.llstes, cal extr~ordmarLa lmportancta. s ·asseLLAUX AL ~OVE~~ HAbe la dlssolumò de les organitza..
VIA ATURAT L'ESi'ECULA· que el programa de reformes !inan- gura que els Visttants demanaren a
el procés contra el Govern
Clons anttjaponeses.
Ui.sseva
la
en
mclo&ues
que
La~al
del
l'adopció
económtques,
1
ceres
CIO
de fa Generalitat pels feta
Paris, 5. - Els propòsits que ant-. qual constderen tndtspensable, ha de ta a un representant dels ex-combadel 6 d'octubre. To ta hem
maven el Gabi,let pres1d1t pel senyor comptar amb !a sanció de la mas.sa tems 1 acceptes el formar compronus de no adoptar cap mesura resseguit amb interès dea de
Bwsson navten restablert, en part, electoraL
PALAUS DE MONTJUIC
tncttvll per als drets dels ex-combala confiança en els cercles da borsa
lea pàgines d'aquest diari
AMB• AQUEST SON SET teuts i Vlctlmes de la guerra.
financers. I en els òrgans d 'opimó
els interrogatoris, re:sposEL S G O V ER Ns Q U E
repres~ntants d'aquests rnteressos.
tes, defenses i acusacions 1 La presència del senye Caillaux
LAVAL RENUNCIA A FOR•
CAUEN EL PRIMER OIA
MAR GOVERN
D'ANAR A LA CAMBRA
a Hisenda tmgué conscqüènctes ta,.
que ban estat fetes el PreParts, b. - .E.! senyor Laval ba re1 lmmedtates, PUJX que de- ' Paris. 5 - Són set els precedenta
Londres, 6. - El president de!
sident i ala consellers. La •• voracles
la presidència del ministre d'Afers
tura ga1rebé IDStantamament la sor- que otereiX a França el cas duo nun<:Lat a formar (i()vern.
ConseU. senyor Mac Donald, ha presentència vé a cloure a·
que
sabut
s'ha
Vespres
Estrangers.
ha
on
l'hhseu,
de
sort1t
na
Quan
prt-1
seu
el
en
enderrocat
Mmi:;teri
Banc
del
tlda d'or dels subterrams
aquest mati un Consell de miquest període d'angoixa • de França. l!J panic ae leo darreres mer contacte amb la Càmara. Tam- co1.tun1cat !a seva declsto al Pres1- en realitat, Lava! accepta de mala 6ldlt
que, se¡ons intormes de bonistres
sétm~>nes s e:.Juma 1 la tranquuhtat be te antecedents el fet incoherent dent Lebrun. ei senyor Lava! decJa.. ¡ana, cedint a les presstons tnSIS- na font, serà el darrer que presideique ba tingut els catalans
renaLXta de nou. El movm1ent del registra~ ahir que un Govern que ra als penodistes que havia ado¡> 1tents del üap de 1 Estat senyor Le- xi el senyor Mac Donald.
amb el nerviosisme natural
metall groc durant el dia d'ahir B.Sse- obte a la tarda una majona contun- tat aquesta dec!Sio perque en la brun. Despres, qLtan el senyor LaEn lo. reunió nurustertal d'aquest
dels grans aconteixementa
nyala. amb tot. un déhctt de 40 m1- dent, obLtngues dues hores despres seva consUlta als radtcal wc1al1Stes 1 val ha lnlc1at les consUltes amb eiS mati
a'ba tractat princlpaJment sotrobat
ha
polltlcs,
grups
dtversos
eu
mocio
una
lliuraren
11
aquests
minoria.
en
posés
el
que
vot.acto
una
118
sorttt
N'havten
trancs.
de
tions
bistòrie~.
1 atmoster... molt emboLCada., j& que bre les negoctaCJons navals germapero
sa.tislactortS,
plenament
rues
ter
acordà
francesa
Cambra
la
1906,
El
78.
retornat
i
milions
Alard Pra~s, el conegut reno-bntàniques i s'ha examinat deM. Boutsson teULa el propòslt de en una mateixa sessió fixar a totes no e! 6UUCtentment categor1ca per a els radicals SOCl&UStes, que aecidel·
tingudament la resposta del cancepòter madrileny, també ha
suspendre les sess1ons parlamenta- les cartelleres oficials el discurs que permetre-u obterur la maJoria ~ xen la balança en aques~s momenLS,
esperat la sentència per a
nes el d1a 11 del corrent més, per acabava de pronunciar el mml6tre de sLSSa que Lava! creu mc.llspensaole aparetxen diVidits, mentre que un ller Hitler a les declaracions dematal de passar els mesos d'est1u lllu· nnt.enor senyor Dubtet, i. hores des- per tal de dur a bon terme I& Las- sector es mOstra par~1dar1 de la con- nades per l'ambiWtador d'Anglatercloure el seu llibre que sota
rat a la solucto dels problemes del pres, enderrocava al MiniSteri que ca ae uuttar eiiCientment contra cessió dels plens poders, un altre ra a Berlin sobre els oferiments feta
el títol EL GOBíE.RNO
moment, que, segons l'opm1ó de alesnores presldta el senyor Maurtce I especulació 1 per a defensar ener- unportant grup sustenta el cnten en el darrer discurs del Führer.
DE LA GENERALIDAD
que s 'ba de tormar un ¡overn nemolts observadors. necessnen un es- Rouvter Es tractava Cie l'inventari gtcament el tranc.
ta.men' d 'esquerres.
. meditat I constant durant al-, dels ObJectes pertanyents al CUlte.
és reunirà a Barcelona, del EN EL BANQUILLO, ea torç
DESORIENTACIO EN ELS
gun temps. M. Catllaux terua la mset·
la
venda
la
a
poaarà
3 al 7 de juliol
HERRIOT TAMPOC NO
Mt.utS POLiliCtl
EL GOVERN BOUISSON ERA
tenctó de convocar una Conterenc~a I
mana pròxima, i que con·
POT FORMAR GOVERN
Parts, li. - Quan el senyor Lava!
BEN VIST A ANGLATERRA
monetana mternacJOnal. en la q\lall
El Comtte .Executm orgamtzador ,
tindrà tot el procés pres
Paris, 6. _ Despres d 'haver estat
Londres, 5. - La calguda del Ml- ba re..t¡¡nat l'encarrec de 1orma.r Gos ·h~ur1a procurat acordar restabiht4ms et Centre Excur&onista de Ca·
zactò de dtv!Ses entre les prrnclpaJs nlstert Boulsson ha sorprès l'opm1ó vern, ha declaraL que no poata con- mes d 'ana bora conferenciant amb
VINT DIRECTORS DE DIA•
taquigràficament. Tota els
t.a1unya de la propera reumo a Ba.r·
potènCies~ Creta md1spensable , a~ publica anglesa, Ja que l'ampla base tmuu.r tes it:.>~lons per les grans d1- el Prl!l:>ldent de la ttepublica, el
RIS SUSPESOS DE LA PRO·
celona de les ent1tats alprnes que
catalana laem de conèixer
bar, ~ sttuacló de pugna que s·ba nac10nat del Govern l la presència f¡cuu.ats que trobava despres de les senyor aernot a sort1t del Palau
FESSIO DE PERIOOIS'fA
han de celebrar el V Congres 1n:.erllegir i propagar aquest~
mantmgut latent en els darrers anys en el Mirusteri del senyor cnmaux seves cwuerenc1es amb Otversos u- pre:uaenctal a les nou en punt de
uacl0nal d AlpmlSme, ha pre¡; l'acord
Berlin, 5. - La Federactó de la
obra, ja que en ella hi hauentre les ¡;>nnc1pals capttals finance- havten fet creure ats anglesos que el ders pouttcs. .1::-rrmerament s·en ..rev.s- la rut. Responent a preguntes dels PrelllSa Alemanya b.a SLlSpès en la.
ae crear el Lltol àe CongresstSt:l. napressupost anava a ésser equtltbrat I ta amb el socl&usta Lleó .bluw; pero . periodistes, na. declarat que Ja CCISl practica de la seva professtó vint
rea del mon.
cwrtal, reservat exclLlSivhment als
rà condeiU&da el gran ea·
SOCIS d'entitats eX.!UrsiOru.:.tes 1 alp;
l I el problema ntoneta 1re internacio- no es aventurat assegurar que SL e1 encara no estava resolta, ¡ que tor- directors de penèdlcs, entre ells Al&6
del
històric
dev~niment
nes de la Penlnsula. d'acord amb el
ELS QUE VAREN VOTAR A rtal podria esser abordat sense cap i>ell,iur Lo.val p&SJS•La amb eLS me- rtarLa a ta Camora, per tal de posar. xandre Drenker i Llorenç Zacb, que
d'octubre, i el procés que
:.eg\Iem ordre:
, wctes de rlanam L ~<~issun, es tr~ se novament amb contacte amb el dln¡eJXen respectivament els doo
FAVOR I ElS QüE VAREN amenaça especUlativa
La manca d'un Go~ern a França I beS &Illb la te.-:>U>t.mcl& aeiS soctaiLS- ¡¡rup radical socia.llSta.
Pruner. Podran esser congressis..
. VOTAR EN CONTRA
tanta sensació ba causat i
òrgans catòlics publicats a BerJ.in,
Hom creu que la clau de 1a 11- «Germarua» I «Maerkiscb Volkszet.
tes els socts C:e les enLttats que s<h1
Parts, 5. - En la scs~1ó d'anit, en és jutjada com molt lamentable a tes. 'l'amoe na ~robat ci.lllcut&a:.a ~
causa a casa nostra.
membres efecuus 1 afiliats de 1a u.
puque
l~ QUal tou Posat en mmona el Go- • ~ndres, tant des del punt de VISta eJ grup racil(;ll.l soc~aw;..a, el me:; tuac1o re..tC1eJ.X en el resu.tat
tung», 1 Willy Beer, director del
Aquesta obra, igual que
1. A. A. lO SlgUL del Cenl.re Excur- I
~~ BoutSSon, votaren en contra mtenor com mternacional. i s·expres- wpui.ant ae Ja <..amora. amb ela iUI aouar la reltnió de Hernot amb «Berliner Tageblatu, per haver puI
A
E.
«S.
de
SlOnisL& de Catalunya,
ela diputats del seu Partit.
"Catalunya - Companys"
d aq.uest: 3 diputats de la Feder.leto 1 sa l'esperança que la criSI sigUI cur- sew. lbll díputac.s.
blicat la carta del bisbe de Breslau.
Peftalarn 1 cClub Alptno Españob,
Par¡s, 6. - El senyor lierr1ot ba
~P\lbhcana, 2 mdependents, 6 del ta i resolta amb caràcter deftnlttu 1 w elS ce. c,.:s pouttcs bl na ¡ran
I~
per
administrada
serà
I
de Madrtd).
· de.iorwn..aclu aes¡.)rt!S oe Ja ¡,er\;er~~o decllnat l'encarrec de tormar Govern,
ntre ~puollca, ó republicans d'es-¡
Llibreria Catalònia.-A.J.R.
::iegon. Els socts d'entitats que
LA CIENCIA S'HA FET
LA VAL S'ENCARREGA DE Let.lpl.:l~t.a (¡,e •v<Ul..Clu ue •uvern. I t 1anamenta la seva actlt",¡d en la diquer;a· 8 rep<~t)ltcans d esquerra mdeen anterlor6 Cougressoa d 'AiptnJSme
NAZI
:;, ~me.1..a e1 nom c..e l"le•n. DlilliS- . VISIO de la se tia traccto a la Cambra.
FORMAR GOVERN
~ e~t, 4 re~ubllcans d.·esquerra ra·¡
s 111 ha gm adbent o fet representar
Muruc, 6. _ El cap de l'Oflclna.
Eo pot dLT que, en rf!al!tat, el seParis, ó. - El senj·or Lebrun en- tre a~ JJi uutruL dlul!S;)hJ.t.lan, cu1u
tndepcndents d esquerra. 6ó
'
•
10 s ¡;ut «l''edcrac10n Vasco-Navarrt~.
;,u<..~r ae u. val en 1 eucarrec ae nyor l:iernot no na. arnbat a tetllr I ractsta. del partit naz1, or. Gross, ha
cie AIPtnl!'lnOll, •Montau~;ros de Ara.
j luunfM:IO Od <...oven1. Pte•u pertany I encarrec pre>ldenclal, Ja que ha via 1 pronunctat un diScurs en el qual b&
¡on» 1 «Ciuu Dc¡x¡rt1vU» ae Biloao>.
a 1 ,..;querra CEI)UI>ucana 1 es un tec· cundlclonat la seva acceptaclo a l'ac- ¡ fet un comentar¡ de la polltlca racisrercer. f:ls SOCIS de les entitats
~ltud del grup radical soclal.!sta. amb ta desenrotUada pel Reteh
ntc de I& llllallCe;;.
excur:.1onlstes de Catalunya que esl ambe s e.>~Ueuta el nom Cl'HI!r- Lct 1 saber per endavant que era ne-I Ha d1t que la ctenc1a està d'acord
tt::um aíUiaàe.s a la Federac1ó d'En·
#
amo el camt que ha emprés el R-eiCh
rtu~; pero no :>eDJO.a. ~ooao1e que re- t .:auva per als seus ¡,ropòs1ts.
tl.l.ats Excursionistes de CatalttD\'&
Hom constdera que el senyor Pie- en la que.st 1ó racial 1 que per tant.
01 1 encarrec ae.. 1"re~>1uent, a eau:;a ae
Els SOC1s d'aquestes entitats naè1o.
1a cuvwo que tu_ ba en al li& ueJ p&r- trt te molt.e. probabilitat& de rebre la critica no pot fer res' contra 1a
n&Js poden adqulnr el tit<>l .. ~ Cancièncta. Ategeix que la poUtlca ~
1 encàrrec.
tl.L radical soci&JISt.&.
gresslsta 1 la tarja d'Identitat :..1 >u
de 6 pessetes
ctal nazi s'esforça a salvar el poble
AQUESTA NIT ES REUNI· i h obre nous camiDS per a assegu·
LES SORPRESES D'AQUES·
President de la Unió de Venedors de Peix
Aquesta tarja d'identitat donarn
RA LA MINORIA RADICAL rar-11 un bon esdevenidor. Ha posat
TA I.:RISI
els seguents drets 1 reducciOns: _ .. r
de Barcelona
de relleu els perllls que amenacen
SOCtALIST A
....,. C.ClSt muustertal na
Pans. .,,
als congresstsus que na.gm ae des
Comarques
Pans, o. - El grup radical aocta- provocar la decadt!nc~a ructal, que al
&us~u.aL I& lKlrp!~ gcnenu a tots
plaçar-se Pt'r terrocarrti, ooten: .o lc
els ruedl.:. parta.ww..arllt, surpr~ I lltta ae Ja Camora. es tornara a re- seu judtct són: mmva de la flata.bltllei.S a anaaa 1 tornada amb ;m
40 per 100 de reducclo. Per a toc.s
que e¡; rtfle:t.a en e<s COillt:llt.an.:. UnJ.r aquesta Dit, per tal Cie tractar htat.; extensió de les malalties, 1 ena~ 11. premsa trance:.a, loo.es ~~ de cercar unes bases de cooperaCió creLtament de races.
els congresststes: Dret a rebr.: ,
Ha dlt tambe que e1 nazisme resenya a;lcl.al del Congres. Lliu.·e asapte<..l.aCtollS cowuaetXtlll en e1 tet &IU &!tres Partits.
A..,
Ell qui el ploren esposa Ro
.,ullar, fills J osep, Agustl , Daniel I An·
sa
dreu pares, pares po''t
sasLcncLa ats solemnes actes ue , vconeu¡ l'mdlscutlble dret que cada&
que ia vot.ac1o con,mu1 QUelcom tn·
liDI,' &I tres parenta I ~ I~S, &81 o1Jans, ger.nana POll li::$, OnCflli, nebots cobertUra. 1 clausura del Congréf; Ac·
S'EN CA RAE GARA LA FO R• cu te sobre la seva VIda lnttma. per
es.,erat. E.! mes cu nos es 1 actuud
ce.. a les remnoflS 1 festes de mt u
~lO OE V Ct~EDOl>S OE PEIX OE BAwt~:LO·
MACIO DE L GOV ERN A tal com tothom té un deure a comNA I COMARQUES e
de molts dlput.ll.ts, que duraDL e¡ d~a
nonor dels congresslst.es. Put•"tpa·
p1Lr a la v1aa, pero el ur. vro:.s diU
PI E TRI
d a.hlr tla.D repettt que lamtntave.o
pèrdua, els preguen • 18n s:::bcntAr a llars am,;a I coae&Uil tAn •rrep .. rable
c10 al banquet. ae clausura a preu~
Parts \urgent¡, 6. - Acaba de sor- que reconeix com a ue1 de creaclò
.uur acw.ud et b.ULr, Ja Que no pr~
MORG;.CES <.:osopats). m>melx;n asstsllr a la c.o.sa mortuona cl.rrar BISBE
rf.'dUILS. CündiCIOOS espectalS per a
\'elen qu~: uur ·~ ne¡¡attu a la Cúu- tJ.r en automòbil del Palau de l'EliSI la propagactó d 'una nació. Ha aca• &YUI, dtjous, a lc:.s • aa la u.roa, per acom·
la
panyar el cadàver
I excursto a Montserrat 1 I &CUl tat"
cessto ae P•eDS poders al senyor 8uts- un secretar! Clel senyor Lebrun, el oat dtent, sobre les malalties neresella ulttma morada al eeme¡;t¡rl s. Androu.
a
<ie prendre p;¡ n a tes excursions de
<l•l.l.l porta la rrusstò de recollir al seu dltanes. que resUlta sarcastiC que un
son &runa a pro\etar una cr¡¡L
la ~troana als PLrenell9, als -.reu5
Retere.ct a la reounct& 00 LavaJ, doaucUl el mUllStre de Manna, se- poble dea 1qu 1 els seus esforços a la
tJO ES CO~NIOA PARTICULARMENT
GUe li¡;uren en eJ programa otlclal
es pot dU' .ue tambe ha sorpre., Ja "l'or Plet.rt, 1 condwr-lo al Palau cof1Strucc1o de palaus sump:uascs per
Suoscnpc10 a preu de ta>or al lliore
quo a pnmeres llores de la taraa PttiOldt:uCial. Ls dOna per Clescomptat a malalts 1 moribunds mentre ~¡ue
1 altres publlcacuma del Con¡rea.
s assegurava que aVUl matau que- QUe el cap de l'Estat Ultentara con- per altra banda hom detxa monr
da.na coost1tW:t el nou Oabtnet IOta \"tncer Ptetn. per tal Qt..e s'encar- de fam 1 misèna mfants sans que
viuen en lla.rs pobru.
tetu1 de tormar nou Gabinet.

l'adam
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El Japó amenaça
seriosament Xina

I

CAP

E~U~~~IOa~Jt ~~ !~~~~ I

«El GOBIERNO DE LA
GENERALIDAD EN El
QUilLO»

FIRA DE BARCELONA

I

VISITEU-LA

I

MACDONALD PRESIDEIX UN
CONSEll QUE ES SUPOSA
SERA l'UlTIM

I

El VCONGRES INTERNACIONAL O'AlPINISME

1

Alemanya
sota el nazisme

I
l

I

En Josep azar

erra do

Ha mort a l'edat de 32 anys

I

la humcmltdt

DIJ OUS. 8 DE JUNY DEL 1935

HA EMES EL SEU FALL EL T. DE G.

14 VOTS A FAVOR I 7 EN CONTRA
Avui es coneixerà_ el No seran traslladats al castell de La Mola
da m'ho esperava» ···digué Lluís Companys text
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con&derant3 de
Referència oficiosa de I els
C&lgu<la, en passar

La nova reunió del ple

~

...

'

la eent~ncla rea la jurisdtCC1ó

la reunió del ple del ~~~:•ad;• ~~~o~~n~a ~n:~~!
de la majoria, que la circumstància
és pertinent 1 ve imposada
Tribunal ·-· La inter· auegada
per l'esmentada Llei.

del Tribunal ••• Mani·
festacions del secretari

que és extensíssim

Legisladors
governants

•

I

l

A contlnuacló es vota la del s~ sentència a'a!eglren al ponent els
senyors Pradera i Becetia.
nyor MU1~U1JOll, que oote un vot.
Demà es signarà Ja sentencia a
Fmalmem es vota .1a propu¡>aa..
pel ponent senyor l'ra.v1esas, que na lu dues de la tarda. Es extensiSSUilA
estat vot.a.da pel.a tretze senyors que
Contra el que s'havia
no s na.v1en sumat a cap de les al
tres tres 1 pel senyor Mabiques. quts'tla. separat de la votaciO anterwr
dit, sembla que els
tian pres pan en ta votació :¿¡ vocalS 1 lla quedat com a vot parLiCU·
condemnats no aniran
lar el subscnt pets senyors Bbert,
Basterrecnea., Basu1o Alvarez, Taltaa La Mola
bull, Alba, M.aluques, GU 1 Gll 1 MUlguljon.
Madrid, 5. - Sembla segur que
ha quedat desvirtuat que els ¡.~rocl.!.
La sentència serà sig- sats puguln anar al castell de Ja
Mola., ja que pertany a Ja juriSdlccló mlllt.a.r, i ara es cerca la form11
nada avui
perque s1guln enviats a un altre
penal de la juriSdicclO del Mlru..tePer a la. redacc..ó definitiva de la ri de JustJ.cla, per haver-se acordat

que sigui el ministre d'aquest ra.m
el que assenyali el presidi on han
de complir la condemna ela consellers de la Genera!ltat.

Visites i telegrames a

En altres considerants mantA!~ el
la presó
senyor Sbert que no es po~ quau!lcar els actes com ae deUcte contra
Maana, b. - Durant el dia d 'a.!orma de Govern, perquè la torMadrid, 5. - En el Ple del Tri- la
Aquest matf s'ha
~ld, 5. v..u tll>n Vtsitat a Ja preso ModeL lli
uEstablecido el Est.atuto, el señor
ma de Govern, que és la Republlca
reunit el Ple del Tribunal de Garan- bunal de Garanties celebrat aquest democràtica,
parlamentaria, orga- ' LutS_ Companys es una brtve .etapa
.t>residen& 1 ex-consellers de Ja G~
ties, a dos quarts d 'onze, per tal de mat1, ho començat amb la. lec~ura. nit.zada. en règun de Wbertat i de PrCBldente d~l f:'artamenl.o cat.aJan. Lo
nen~li~at mes de cent persones. Dacontinuar la deliberació sobre la pel ponent del projecte de .la sen- justicia,
l'article 1r. de la 1retlene ei Gob1erno de ~la.clnd pa~a
seg~
va.llt la 1IDPOSSiblhtat d anotar-les
sentència pels successos de Catalu- tència. en la. qual es recullen fets Cons~.tució, no15ba estat atacada
pels ser marusko. de Ma~, Y es mUliJI.
poetem ter constar que entre aquesnya del dia. 6 d'octubre.
de l'acusació, 1 es cons.dera. que no actes dels processats, que son una ~ de ~larma. poco btmpo. Muere
tes hgura.ven ex-mmiStres, d1puta.s
En acabar la. reunio, el secretari constitueix delicte contra l& 1orma lnterpretacio poUtica en proclamar l i' rancisc:o ~lacia y es elegldo Pre~>i·
a <.:or~ 1 moltes sen) ores.
suplent ha rebut els per,odJstes. de Govern, per trobar-se compres a una forma d'estat federal, la s.ubs- 1 de~t.e. de la <..eneraluiad, y al tomar
Aquests 11 han Indicat Iii se'ls podria l'article 237 del Codi de Justica Ml- tànc111. del qual està a l'Estat 1nte- po~Jon se ooupa de la formacioo de
A la. tarda el sen.}Or companys •
donar la sentència, la. qual cosa fó- litar, el qua.l tracta de rebeHló.
ex-cmiSeUers reberen mnombrao¿es
1 que no serien les formes repu- t Ja taenda catalana del ordt.n publigral
ra més factible per a ell, ja que Iii
El ponent senyor TraVlesa sosté bllcanes L·estat 1ntegral
teh:¡¡rames de <.:aLatunya i altres pr~>
1 co, del proble.ma soo~l, de ioa con. es un es- • tratos de cultivo. ~ anade: Pe ro toes limitava a llegir-la els result.a.rla que per la. rebeHió lllllita.r no és tat d ·
.
vmcies.
e coordnl.acio de diversos ór- ¡ do dentro de la ley y con las armas
necessari ni que stguln militars els
imposslble el tra.nscrture-la..
El secretari aleshores s'ha expres- t.utors. ni 1.ampoc que s'bagi decla- gans na.Clonals, cada un dels quals de ta tey en 1a milDo. ~ en segwda
rat prèviament l'Estat de gu~rra. Es té la seva esfera propia de compe- 60 scutido de catalanista anade que
aat en els termes següents:
-La. sentència no estarà signada refereix a. una. sentencia. de 18 ae tènCla. i en el qual el Govern reglo- I catalu.òa detendera 8 u 1 llbert.acJes
Els feixistes
finS demà a. la una i per tant jo no juny del 1933, donada per l& Sala nal no està subordinat al Govern cueste Jo que cuesle. El revolucionaconscomo
~
1
construyendo.
si&"Ue
no
coordinat.
està
hi
que
s.nó
central.
puc facilitar-vos-la, ja que podria Sisena. del Suprem, en la qua.l es
En nom propi insisteixo a destacar la meva
Són per ~quests motius que l'art!- truye! Digase lo que le quiera. en la
encara sofnr alguna esmena. Ara bé, manté aquesta tE:orw..
b'l't t
·
Pre- etapa de Presidente del Parlamento
jo us prometo que demà, a la una,
Els consid~rants de la. sentència cle 14 de I Estatut a.trlbuel:Jcla alrepre~
majOr reSpOOSa JJ a pelS motiUS QUe ja ha eXpOSat
catalan y de Presidente de la Geneus la podré comunicar, ja que esta- recullen també per a refusar-la, la sident de la Generalitat
el meu defensor, seguint les meves instruccions. Els
ran tretes les còpies precises. Aque- tesi d'estat de necessitat mantingu- sentació de l'Estat 1 no la del Govern ralidad, ¡como se construye! h dates són bastants 1 per tant no puc da. pels defensors, creient que no as- central, per la qual cosa no podia rian muchos casteUanos cualquier e~
meUS COmpanys, per l'afecte que em tenen, per la
sinó que sa para que rlgieran en España slassegurar-vos el que pugui facúi- sisteixen les circumstàncies exigi- haver-hi lnsoburdinacló, basada
en quiera dos leyes de Cataluña: La ley
hagué extrallmltac'ó,
tar-ne alguna a aquesta hora. Sl a des per tal que puguln ésser d'apll- hl
Madrld, 6. - Al cmema de la
Serenitat del ~eU ànim i per estimUIS d'elegància es•
que regula la
migdia puc disposar d'elles, us la dei- co.cló a aquests casos, tota vegada. un estat de consciència, la mtenció ~luniclpal y la Ley
Fl01, !.I~Uat al caner <1 .&lbel"t AgUI·
j tenen a hOnOr el COm•
SatisfaCCiÓ
Senten
piritual,
l'i.da civU de la. mujer casada. i' bajo
xaré per tal que la copieu, o bé us que la Generalitat no podia anar de la qual era noble i cunseqUent
te1 a, est.ava. au1 u11c1aoa atur una petdonaré hora fixa perquè podeu re- contra la situació jurídica establerta amb la història 1 significació popular la Presidencia de Companys se b3.('e
partir i igualar la seva responsabt'l'tI at arn b Ia meva.
de consLrucclòn
notabilíslma
autors.
seus la
fiar-vos. Amb tot però, no us dóno a la qual els membres del Govern dels
llCula d~ tacte poiiLIC ae Mestalld,
los otros
a qué aludian
gobi~rno
y deobra
santéncla redactada pel esa
Acaba
paraula de res de tot això; única- tenien el deure de sacrificar-ho tot. senyor Sbert dient que el Tr.bunal señores consejeros en sus declaraci~
::.cmola que e.s dl.slnbUUt;J.l pet local
Però a mi em produeix una impressió que em fa exTambé es referelX la sentència a no pot encabir els actes dels pro- nes. No teniendo que vencer su n~
ment em comprometo a facUltar-vos
elemcuts de ú'a.ange &pa.Jola» tm
una còpia, però sense detallar l'hora, la circumstància de responsabU.ta$ cessats en cap dels motllos de la le· torl.a modestia, como el Sr. Fiscal
DO!OOre a ·un cmquanta, que tan 11.just.
seria
no
Tribunal,
del
senyors
Això,
:
clamar
perquè, ara el Tribunal 11 cal tenir de cada un dels processats, 1 afirma gislació penal vigent imposa, perquè I ~jo con una iro~lia completamente
Vlat com es comença a pruJecLar-se
hat'g
almenys,
o,
j·o,
sóc
responsable
un
ha
hi
Si
la sentència amb net per tal de sig- que el senyor Companys actuà com defuig d'ells. No pot tampoc quall- ftscal. No: expon1endo un pecbo a
la pe!i1cula promu11ueren un atdatot
en
d'acord
Govern,
de
nar-la abans de la una. No vull dir, a cap
rull tormidable. Alguns delS e&pecd'abSOrbir la major part de la responsabilitat...»
per analogia com ho per- preguntas de los defensores, , porqae
però, que a aquesta hora en disposl moment amb els seus consellers els flcar-los
t.a.dors. que emplena ven e1 salo. uuel Codi de l'any 25, en el qual l nosotros tenemos un inte.res muy 1
de cap per tal de fac:llta.r-vos-la.. quals no es varen oposar a aquesta met
Ciaren una cotHraprotesta amb a..
LLUlS COMPANYS
doctrina le¡al vigent a Espanya e-rande _en demostrar al regimen '!I
Procuraré de fer-ho al voltant d'a- solidaritat en cap moment, per la la
pt~~oucumet.t.S i Visquc,, que toren
contrària. a tota 1nterpretació vi- a Espa~a que estos bombres de •~
questa hora, ja que s·han de treure qual cosa ha de considerar-se a tots és
tal. No és culpa del Tr.bunal si els Generalidad no SO!' unos revoltosn•
cont.est.ats pels elements telXL>kS
còpies per als processats, per als per igual responsables.
Cod:ls espanyols eren descriptius, de-, vacuos. Ya se ha d1cho ayer elocuen
amb att.res Vl:,(jUes. Lc"canaot toll
lletrats 1 per als vocals 1 ja podeu suAcaba demanant la pena de 30 tallistes t casuistics, no feien grans temenl.e por mis colegas. No aon uno:J
1
posar que davant aquest nombre ex· anys per a tots i per a cada un dels definicions genèriques.
Bevllla, senyor Laba.ndera, ba salu- formidable. La pell1cula. va ésser
No pot lm-¡imprevisores, no s~n unos destruct~
tra.ordlnarl no em puc comprometre processats amb la. consegüent inha- posar pena, per
reparat~us
dat tots els reunits. Ha dit que es projectaaa llns al 1111&1 1 t!iS e;emeltt•"
1
tan t procedeix ab- res de la economia que encuentran
i
per tal d'evitar que a darrera hora bilitació, la qual pena és la mateixa soldl·e els processats
pr.:>posa.va. d'assistir a la reumó de felx.istes no pararen en la seva pr~>aplicar-los creada, no. Son unoe Jec-isladorea Y
1
me'n manquin.
del Codi de Justlcla Militar que as- l'artfcie segon del Codi penal ord1na- unos robernantéa.••
l'AJUntament de Sevilla, en el qual testa, llançant ampolles amb tlnta.
senyala per aquests casos, essent
es discuttr&. la propost.a. de Ja rem- contra la pantalla, destroçaren eiS
(A. OSSORIO GALLARDO)
rí, perquè en el successiu els Intents
se¡em.s i trencare.1 algun s mualls,
ó
1
de cop d'Estat tinguin una penaEl vocal senyor Alba dru la Am~;~~u~clóe~f ~~~~Y~~r~bert ne- litat
tegracl del nom del .:Jesús del Gran 1 al mateix temps que prorrompiren
que a Espanya no tenen, quan
gelx el seu projecte de sentència la adqulrel:Jcen la lorma a'actes contra
Poder» a un carrer de BevWa. Ha dit en cr1ts.
que s' ha aprovat Ia qual no està d'acord amb l'aprecia- la forma de l'Estat, comesos pels es comença. per ~a sentència absolu- •
que combatrà aques.3. proposicio, ja
ció dels fets, i remarca que el senyor altes jerarquies de l'Estat mateix 1 tòria.
Es donà avis a la Di.reccló de Seque, malgrat d'estar expedientat, es
Companys a més d'exercir de cap en canvi si fos comès per partièuSenyor
del
rOpOSta
considera rer¡¡ldor de !AJuntament guretat dtlS d'on sortiren agents i
seel
favor
a
vot
seu
el
Explica.
P
de Govern 1 ésser President de la
de Sevilla i en el deill't: ae detensar guà.rdit.'! d 'assalt, que voltaren el
diu que
GeneraLtat, fou autor material del lars, o per subordinats, en concór- nyor Basterrechea, el qualsostinguts
l'espetit lalc de la Republlca. El se- cmema I penetraren en eU, on varen
rer-hi la circumstància que s'aixe- subSCriu els arguments
Traviesas en la qual es manifest llegit el dia. 6 d'octubre per can
nyor Laba.ndera. ha sol:llc1t.a.t que les deterur els etement.S fellastes, alguns
· ti té
contra el Govern, constitueixen
acord del Consell 1 per si i amb la sempre
pod
•
ls t
dels
1
d •1
.. pe1 senyor Sbert en n que, eXlgm
un delicte .d.e re'bel:lló.
seva exclusiva responsabilitat ordenà
er porres.
qua eruen a.: seu
e 'Assemb ea s1guU1 a.1 ma.sCSS1ou.s
el
proces,
aquea'
per
querella
la.
se
,
•
demana trenta anys de al comandant senyor Pérez Farràs
tl o a la nit, per tal que els que son
1.:
tè . Tribunal no pot modificar les acu· t d
que defensés la Generalitat contra
sesles
a
a.ssistir
pugui¡
<ltputats
El prOjeC e e Sen nC ta I kcions que reportarien sl poguès
A CAUSA D'HAVER ALTE•
qui la votgués atacar, sense suposar
reclusió
SlOJlS de Corts, ja que cal terur en
perseguir-se d'ofici. 1 perquè puguesRAT L' ORDRE ELS FEIque fossin precisament les forces de
compte que s 'est.& du;cUtUlt Ja Llei
del senyor Minguijón sin qualificar-se de promotors o inXISTES, ES PROHIBIDA
Madrid, 5. - Els vocals del Tri~ l'exèrcit a les ordres del Go"ern,
de .t'remsa. A~.¡_uesta proposta del seductors d'un alçament del poble, tal
buna! de Garanties en abandonar la fins i t.a.nt no se li hagués rt:Spost,
aprovaaa
estat
ha
Laba.ndel'>\
nyor
LA PRO.JEtiCIO DEL FILM
ma·
distinta
de
pretès
ban
ho
com
Mlnguisenyor
el
contlnuacló
A
reunió del Ple 1 a pr-eguntes dels com va prometre fer-ho el general jon llegeix un altre projecte d<! sen- nera els senyors Ml.nguijon l Gil l
per u~rumitat.
DEL DISCURS ll'AZARA A
periodistes han manifestat que el Batet en ésser rtqoorit per telèfon i tència. en el qual es qualll•quen els Gil. Creu que el senyor Sbert tr&S b nxat 1 ordre del dia per a les
Madrid, 5. - A la redacció de «La.
secretari els donaria la referenc!a, que reiterà despres per escrit.
CIA
VALEN
com a conseqtiènc.a. d'una 1n- pitja terreny ferm quan sosté que Lloertad» s ha celebrat la sessió pr~ se.ss10ns de l'Assemblea: AmniStlll.,
però els informadors han insistit tot
Els considerants de la senLèncla. del fets
rede
provocació
o
excitació
duccló,
12
ael
ñjuntaments
dels
destitUCió
re¡¡ldels
l'Assemblea
de
para.tora
acd'una
autors
són
processats
els
dient que els havia dit que demà els senyor Sbert comencen remarcant bel-lió militar.
Madrid, 6. - Amo motiu de l'intes ll·legals que ara no estan penats dors que toren eiegits el 12 d'Abril 1 d'Abril, renovació dels Ajuntaments Cident ucoue¡¡ut anu at cmema ae
facilitaria la sentència.
la naturalesa mixta que els legisla& les diversea partici- per les lleis Vtr¡¡ents.
Referint-se
destitUJts.
regidors
aels
repos1cio
o
Comi&les
per
sub.stitults
foren
que
Aleshores, el vocal senyor Alba, el dors han a.triburt als delictes que po- pacions de cada uns dels processats,
la fo'lor durant la projecc10 d 'una
Ha estat proposa.t el senyor Pas- peH1cuJa. unpresSJonaaa. aet d.Jscurs
qual es !.robava en un grup ha dit:
den ésser comesos per altes jerar- d~u que de la mateixa argumentació
El senyor Basll1o Alvarez explica. Sions gestores,
sedel
propo;:;ta
la
aprobat
-8'ha
quies politiques, que són complexos del senyor Sbert es desprèn que el el seu vot favorable a la tesi del seDesprès àe nombrosos discursos es qual Leone per ta. formar part cte Ja del senyor Al.ana a Mestal1a, es pracnyor Travic:sas per 14 vots contra 7. i justifiquen la <:reença d'un Tribu- senyor
Companys fou el qui tingué nyor Sbert pronunciant un discurs nomena la Mtll>a., la qual es presloi- Mesa de discussiÓ, però aq.Jest se- ttca.ren ::10 del.encions d 'aithats a
Com ja sabeu en aquesta es quall- nal juridlco-politlc per a judicar-los, més partlcipacio
1 l'unte que pot en el transcurs del qual expressa el da per l'ex-alcalde de Madrid, senyor nyor ha fet present que no podia III- Ul' aaa••ge Espaúota». Ootze delS deficat dtllcte de rebeH.ó militar i es d'on resulta, segons la. doctr.rw. del considerar-se veritable
perquè seu convenciment Que els processats Pedro Rico, I s'ha acordat que els tegrar la Mesa, perque ell no es regí- un¡¡uts ton:n posats en tl.lbertat, 1
demanen trenta anys. Hi hagué un senyor Sbert, que la politica serveix donà l'ordre de defensarautor
Ja Genera- no atemptaren contra Espanya 1 pro- temes de diSC'oJ.SSlO slgum la uruó dels dor destituit, ja que va cessar en als alt.res divuit se'ls lmposa una
vot particular dels senyors Baster- per a mustrar el coneixement de les litat contra qui fos. Demana
per al cediren amb gallardia 1 noblesa de- republicans, amnistia, restabliment 1 el carrec que exerc1a. a 1 AJuntament penyora.
rechea, Taltabull, Basúio Alvarez, circumstàncies en què els fets s'han
Companys 30 anys de presirl tensant, a la seva manera, les essèn- dels MuruciplS elegits per voluntat I de Valencl& per Ulcompatibl.ltl.a.t, per
Sbert 1 jo en el ~ual dema.naveUl produït, 1 la tècnica juridica per a senyor
anys i un eles de la República, que ell sempre popular, restablt.ment de les ¡¡aran- • tal cum tou nomenat dU"ector ¡t:nera.l
Es douè. ordre a. l'Emptesa que
l'absolució, ja que entenc que no es c!a..si!lcar-los, dintre el quadro de i per els consellers de 6 major.
retire:; dd programa dlta pelJJcula..
pot castigar un delicte conLra l'Es- les tlgures de delicte que explicita- dia a t:l anys de presó
ha defensat com a federal a la seva ties conatltuctonals 1 respecte a l'au- ¡ d'Adml.nistrac1ó Local.
tat, comes per individus dependents ment cont~ la legislació penal.
S ba acordat que els membres que
GaliC1&. Acaba dient que els argu- tonom111. municipal.
d'ell, ja que el delicte era contra la
En un altre considerant del senyor
S'ha acordat VlSitar els pres03 de han de tormar la Mesa de dlsCUSSiO
ments cientiilcs exposats pel senyor
senyor
del
projecte
El
protorma de Govern.
S~rt, es recull dels informes
Sbert són terms 1 nln¡ú no tia po- la Generalitat de Catal~ya. 1 els ex- s1gum els se"uents senyors: LabanEl senyor GU Gil 1 Gil, també va nunciats en el judici oral com a an·
re¡¡iaon madrilenys socalistes, se- dera, Somosa BUba; Rodríguez Bar- havien de prendre l'acord que una
¡¡ut desfer-los.
Gil i Gil
presentar un vot particular en el teced.•nts a la situació creada el 6
comissió VlSite:, els esmentats procesEl senyor Alba, soclallsta., també nyors Largo Ca.baliero, Encbc 1 Car- nos. Rlco l Polanco.
qual conslderava un delicte contra d'octubre, 1& sentència del Tribunal
quals considera tervorosos
El senyor August V1vero ha par- sats, elS
El senyor Gil I Oil dóna compte s'adhereix a les bases del senyor rWo.
la forma de Govern, i finalment el de Garanties amb motiu de la Llei
Han acabat donant visques a Ca- la~ 1 b& dit que f& nou mesos que republicans, amb tot 1 que nagu1
senyor Miuguijon en presentà un al- de Contractes de Conreus, a la qual d'un altre projecte de sentè:ncla, que Sbert. Creu que els fets foren proViVUU en regim de censura, cosa que anat mes enlla de la llei estricta.
tre en el qual considera els conse- aquest s'hi oposà. Els fonaments le- discrepa dels tres antenors. Diu que, vacats amb interès pol!tlc després talunya 1 & Companys.
llers autors d'un delicte d'lnducclo gals del senyor Sbert són els se- a. jud1cl seu, no pot apreciar-se el de la sentència del Tribunal sobre
Alguns deis rew11LS no s 'bi mosconstituelX una dictaclura, puix que
excitació i provocació a la rebei-116: güents: Els actes comesos pels pro- dehcte contra la forma de Govern. lla. Llei de contractes de Conreu
UNA REFERENCIA DE LA estan suspeses les garanties constí- tren n•assa. d acora en prmclpi, pero
En ell demuna presó major, amb cessats, encara que són veritablement
tucionals. Com que el Govern no finalment es pren l'acord tal com
REUNIO
aplicació dels atenuants del Codi, 1 Ule¡¡als, no poden ésser classificats I en això coincideix amb els a.rgu- 1tal com es desprèn de !t's declnta:
Madrid, 5. - En la. reunió celebra.- ba pres cap acord de mirar aquest l'ha proposat el senyor Laoandera.
. ela del senyor
per al senyor Companys, per esser en cap de les tres quali!lcacio:lS pro- II!ents sustentats pels senyors Tra.- cions i d'una conferèn
da per representants dels regidors estat de coses, demana que es resFinaJJnent parla et senyor Pasqual
director de tot 1 el qual donà l'ordre posades per les parts que són: re- vtesas 1 Sbert, encara que siguin dl- Salaza.r Alonso cltat a judicL
El senyor T~ltabull tambe mani- constituïts als Ajuntaments elellits tabletxi la normalitat, perque el Qo- Leone, el qual e& referetx al tet que
al comandan& r.enyor Perez Farras, beB ó, rebcH1ó militar i dellcte con· ferents, 1 creu contradictoris els t.r1
per tal dc defensar la Generalitat tra la. forma de Govern. No és re- guments exposats pel senyor Mln- ~ festa la se~a. adhesió al vot del se- el 12 d'Abril, ha P.ar.lat primerament vern que diu que ha domma.t les re- els prop1s repuullca.ru¡ nan de::.conecontra qui fos, el qualifica de rebel- b~llló comuna perquè l'article 238 del gutjon. Tampoc no creu que pugui nyor Sbert i proclama, com a anda- 1 ex-alcalde de Madrid, senyor Pedro volucions d 'Asturies i Catalunya. no gut les llelS de la Republica 1 ba
lió milltar i solliC:ta trenta anys.
CoeU penal ordinari, exigeix com a a~reclar-se en els consellers rebellió lús, representant de les vult provin- · Rico, que ha pre.s1d1t, el qual. ha do- ha de cantmuar vivint en règtm de elogiat la msLitUClO mulllclpal espacondició essencial, l'aixecament, 1 no ID1htar.
j Cies andaluses, el seu re¡lonallsme. nblat compte de detalls de 1 Asscnv suspensiO de garanttes.
nyol&, que considera com a element
es pot aixecar cap Govern d1ntre de
El senyor Labandera proposa, amb
ea que els esmentats ex-reilidors
Creu. igual que els senyors Sbert Assegura que Catalunya és mestra
l'Estat, perquè l'aixecament implica 1_ Minguljon, en la responsabilitat en sensibilitat 1 en sentir la r1Jgm- ~an de celebrar, a partll' de dema, al expres acord dels reuni..s, que a l'as- bas1c de la nac10nalltat.
que aquell que s'aixeca vol coBoca1·11
diu que el «rea tro ~ardU.ias», l ba explicat els semblea oo tracti de la unió dels rese de ba1x a dalt; s'aixeca un par- smgular del senyor Companys pels tat regional. Finalment a terme cap ~otlus d aquesta re.m1ó prepa.ratò- publicans. a fl d 'anar coalitzats a ------------~*----------ticular, un Sl".bordinat, però si un fets que realitzà. Personalment es- Poder central no porta
les eleccions, amb un programa deGovern s'aixeca, pot mancar a la tl~ que ha d'entendre's que exis- acte d'intlDlld'lCIÓ ni de crestió JX)h- La.
El periodista senyor Mori l el se- terminat i const1tumt un sol grup.
llei, però no pot aixecar-se. No és tel.X rebclhó perquê els arguments tica per a evitar els fets 1 que tam1
rebellló militar, perquè la rebeliló sobre la falta de tlgures del delicte poc no es comunicà als proceSSf>ta nyor Hermosilla, ban donat la ben- Proposa tambe que, com que en aj
vmguda a tots els reunits 1 els han quella moments el Tribunal de Gam.illtar és l'agravament del conc.:pte el nostre Codi no pot compartir-los 1a declarac1ó de restat de guerra.
Llei comú, mitJançant dues cir- i considera necessari condemnar els
Practicada la votació sense t.itra. saludat ~n nom del dian organitza- ramies dictava sentencies contra el
c.Otra edllicadón: la creaclón de de
President 1 ex-consellers de la Gela Unió de Rabassaires y Parcers de cumstàncies que 1a modlf:quen, una consellers & vuit anys 1 un dia 1 el explicaCió de vot, després d'haver ln- dor de 1 acte.
és la plena declaració senyor Companys a Vint-i-un anys, vitat el president als vocals que fesEl diputat a Corts 1 ex-alcalde de neralitat de Cat.a.lun~a. els reun1ts
CatalWiya. ¡llasta dónde ha Uegado de les quals
gu~rra, sl els autors no
de
l'Estat
de
t<.O, Lul¡¡ (;(lm¡>auyli e.; uu re~ulu·
ute empeño del Sr. Companys? La
cinc mesos i un dia, t.mb el màxim I sin llis de la paraula a favor o en
ciouario, un rel utuc¡onario de toda
Unió de lbbassalrea tlene hoy 60.000 són militar8. Aquesta circumstància criteri de benevolença " la. qual 3 'In ·
·
- contra, la sentènca proposada pel
' ..
la viúa. ¡,;¡ a¡.tadur que ..e utuenJ
miembroe, màs de 1.0110 Sindicatos, ha estat Imposada per la Llei d'Or- cllna.
. pe1 seu actual caràcter I per- senyor Sbert fou rebutjada per ma..
en 1a busca dt: una vada mejur en
cajas rurales, &e¡uros para todos los dre Públfc, publicat el dia 30 de juposteésser
el orden social l' eu el pollttcu; per<t
que tmgue ocnsló de coneixer alguna jorla. 1 convertida en vot particula.r
~oidentes de las personas y de las liol del 1933, t que per
COIDO buen re\OIUl'I\JiiaiiU L" Un Cttlllt'
processats a les Corts Consti- defensat per cinc vocals
cosechas, casas que comprau semilla rior no pot ésser tinguda en compte dels
.
~en~
Sentència
la
a
Suprem
Tribunal
truct0r, porque unicamente lo" ulli( n·
pel
al extranjero por &"Tandes cantidades
Es vota després la sen~ncla pro5l't~s dernbao sio pensar en ta cous.
e lnatltuclones que operau P'lr mill~ que ha estat esm~nlada Pel ponent
truccaon. t:s un re1ulucaonarao del ttpc
La votació posada pel senyor Gil i ou. la qual
nes. Esta es la re~·oluclón que siente senyor Trnviesaa l que té la data
ejemplac de Gambella,,,
obte dos vots. dels senyors GU 1 Gil
del 18 de juliol del mateix any. Des1 practica el Sr. Companys.>•
lA. OSSO!hO GALLARDOI
A contlnuació e.s pasa a votació 1 1 Manlques.
(A. O:SSORlO GALLARDO) prés el mateiX Tribunal reconeix en

venció del senyor Sbert

suplent
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ESCANDOL I DESORDRES EN
UN CINEMA
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p
per a
•Jassemblea de reg1dOrs eIeg"11S el
12 dlabr"li
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SERAN VISITATS EIS PRESOS
DEL GOVERN DE LA GENE·
RAUTAT
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La Unió de
Rabassaires

Companys,
.
..
revokuc onar1

I

Aquest número ha estat
visat per la censura

..
Dit això, ara, en nom de tots, haig d'afeg!r el següent: Afirmo, pel nostre honor, perquè és la veritat, davant el
Tribunal; davant el país i dava,t la his.òria¡ que e¡ mòbit de es nost es determinacions no fou altre que !a defensa
de la República democràtica i parlamen ària i de les llibertats que la Constitució de i'Estat té retonegudes a Cota·
lunya, i que aquesta havia acceptat com a transacc~ó i amb l'afany d'encarrilar i resoldre en 11 àmbit gloriós de a
nova legalitat repubticada les aspiraclons patriò4iques i inabatibies de la nostra terra••• '' ·- LLU IS COMPAI ' Y~

11
•••

...... -

.

"'

l

I a
"~

~

-

-

DIJOUS, I DE JUNY DEL 1taa
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LA REVISIO
DELS TRASPASSOS
La re untó d'ahir al mati •••
El secretari de la Comissió
qualifica d'infundi unes de·
claracions del senyor Vallès
i Pujals
Madrtd, 5. - Aquesta. tarda. ce-.ebrà. la. Comissió MiXta que reviSa
els aervela traspassat5 a. la Generalitat de Catalunya.
El senyor Gorizà.lez Parrado, secret&n de la. Comissió, digué als perio~iadnd, 5. - A lèò 4 ~ ne 1& tar· sltttacló tnillores, s'hagué d·acudir a
~t.c.i que b.avien contiml.at exami·
~• 1
.,... d 1 C&mt:lra W1 nou crèdit.
nant. eh. serveis traspassats. treball
oa. comen,... a. ~~" e a
' ru senyor R.~HOLA rectl!ica: }11·
que estan acabant. La. propo,--ta dewta
la
presidència
del senyor Alba. Ei:;teix que aquest. problema ha a ésfirutiva. pot ésser que SII;Ui ele\·ada
Al
banc
blltu
hl
hi.
els
ll1llll.:.tres de ser resolt pel Parlamem 1 no pel
abans del di$8bte en relació amb '
la Gove11l3Cló, Industn~~o 1 Come.:ç 1 Poder e:;ccuuu.
les ob~ pilbliques. Com _que aq~est.
comunicacions.
Igual
eacassa
concurEl ministre d'Indústria tambó recservri d'Obres Públiques es oomp.ex.
rèncla. que en Ctles IUllerlors al:. ~ tlfica i insistelx en què els decrets
no ha. estat possible estudiar-lo per
eons i les tnbune:s estan. d~wUU'a- modif1cat.s mitjançant. altres dbpoparts i hom farà la. definíth·a prodes.
s~clons anàlegs. no tenen :torça dc
po6ta.
Afegi el senyor Gonzàlez Parrado
Ea 1.!~ 1 s'aprova l'acta de 1!1. Llei i que r~ existeix vulneració
que aquesta. nit tornaran a reunir-se.
se:>Sló anterior.
de la Consmucló.
Davant la. Comissió tnforma avut
EL FUR P.\RI..AlUE~Ti\JU
El ¡¡onyor RAHOLA retir. 1& seva.
un capità dc navili representant del
proposició.
E6
d.óna.
lectura
a.
una
pru1J(X>1Cl0
El MJ.NISTRE DE LA GUERRA
Ministeri. de Marina per tal de tractar d'un afer en relació a._ lea obres
no de Jle1, St&Dada pels dlPULJ.ts ae Jlcg;:oix dos projecte:; de Llei.
Diumenge vinent
públiques d'Ulla zona. mantuno -lerla minOria. <io Ll~a Catalana. ell de·
Els senyors GONZALEZ LOPEZ 1
1I
fensa. del tur parlamentari., J3 que BLANCO GARZON faa obf.en•aClons
restre dc CatatUilj·a.
Donaren compte ets pcriocllstes del
~;·aprov en moltes 1 1mporLant~ wspo- sobre els proj~ct~ llegits pel minis·
les declaracions del Consell de la ~
siclons a espatlles del Parlament.
trc de la Guerra.
ncrahtat de catalunya senyor Vall~s~
El seo;¡¡or RAHOLA, oo:n a pnmer
Et. :;c~yor ALBA diu que Ja Mesa
1 Pujals publicades en un dla.rt del
~t de l'esmentada. pcopoSlcló, la r.ted1tare. Sfbre les manifestaclona
mati de Ma.drtd, per conducte del
.
la
,
1
que
han O&DRE
fe ...
~eu corresponsal de Barcelona. Les
l\Iadrld, 5. - El. llliDi5tre de Co- defensa en nom ue
se10a. mmoDEL DIA
ciecla.racions eren que els ferrocarrils mun1cactons manifestà que diumen¡e ria.
.
.
t
s·aproya, defln1tlvament els pro1 obres hi.dràuliquc;; ha;n.a. acordat la nncnt tindr! lloc un acte a. Mesta.Comença dient que L11ga. Catalan~ j jecle& de Llei. següents;
Comissló que no fossin traspassats. llii, anunciat per la Derecba Regional sotam.ent preten vell.IJ¡r pel prest1g1
Moc.lificant l'article quart de la
El 'secretari contestà a. atxò que Valenciana, l en ell parlaran els sedel fur parlamensan, contra el ;,¡ual Lle1 d'Enjudicla.ment CIVil.
_
1a noticia era un ln!und1, puix que nyors Lucia. l Gil Robles.
actuen tots els !11lillStres, e1~ .resoldre. J Concedint. una. ~nsl.ó a la. v1dua.
la ComiSsió no ha estudiat aquests~
¡:¡er ell¡¡ mateiXOio. per mii,Ja de de· . 1 fills del . tment dIn! antena. Anaaserveis i no es pot saber ~olut?me,nt
Un atemptat
crets, qüestions importants qUI:! oau- t tast Martínez Fernà.ndez.
res sobre el particular. s estrans a d a- '
. .
uestcs declaracion.s 1 digue que s1
Maand, 5. - Aque..ta ott a. dos rien d'ésser disCutides abans a lea 1 Es posa a. debat el dictamen IU•
~Estatut ho autorit~ traspassaran! quarts de nou en el carru de Lista.
aquests serveis però sempre atenint-¡ caut.onada a la del ¡eneral Porlier, Corts. ~s refereix a un debat palla- r;e:~~~ ~~o~c~Z::Si?eid~e~~~~=
se a l'Estatut.
uns individus feren diversos digpars mentar1 hagut el 1915 en vista de sió d'ascensos a. l'Exèrcit, retornat
de piStola . contn. el senyor J068p l'absolució pel Poder Executiu de les per s. E. el President d& Ja. Repúbll·
ca sense autoritzar la !flV& promul·
El S SER.VE.lS DE JUSTICIAI carreras Soley domiciliat en el cat· facultats del legislatiu.
censura la dispos.~.ció del 1934 sobre gació.
Madrid, 5. - Aquesta nit he~l prc- rer d'Alcàntar~ número ~ i que ~
Hi ha. un vot l'articular del .5enyor
gu11:tat a un numstdr:, e~¡~1~.. _codne- secretari de lt. Societat deia Salt6 carbOns, 1 diu que en ell¡¡ adbuc s'a1·SIStlB. la ponènCia
o:a
nba a assenyalar el tipus de prOd'JC• RODRIOUEZ DE VIOURI.
..,. <>
Justícia ponència QUe havia estat\ del Alberche.
cio i capacitat per a les diverses mt<Entra al Saló el cap del Govern)
lliurada' als seus companys sobre tra¡¡-l Desl)rê:. de l'agre5S1ó fou recollit nes i s'acordà el nomenament d·un
Sense discu.:;¡¡ió s'aproven el.s quapassos de serveis a. Catalunya. en la immediatament dit een:vor i conduit comttè nacional huller de l'eflcacla tre articles pnmers.
part. qne es refereix a Jus~icia.
per uns transeünts a una poltellni•
•
Et senyor MANOLANO en nom de
Ens ~ué que es mant~. l'Estatut ca. del carrer d'Alcàntara on els d~l ~ual d®.ten molts. Censura .\'m· la. Com!ssió a-:cepta. un vot partlbe
1
actuac10
sobre
aquesta.
maten:.
cular
del senyor Uodriguez de Vien aquest aspecte t que 1 unlca
metges h apreciaren tres ferides de
di!icactó que es !a és la rel~ttn: 8 bala, una amb orlrici d'entrada al de ta Diputació Permanent de les gur1 a l'article ~è.
El :senyor RODRIGUEZ DE VInomenament de magistrats ml terPodlDS, pit i sortida per ~ el&vicula ee¡quer- Cort&
c~ quals seran nombrats pe
er
El senyor FERNANDEZ LADRE- GURI s'oposa a una esmena. del ¡e.
tTal per co~ptes de fer-ho la ra, una alh·a a. la. regió sacra. i unt.
~:neralltat, com ara es fa.
altza al peri~l eequerre. Mori poca DA. diputat per A.sturiee, pronun- nyer Comin, tot dient que la Camcla unes paraules que no arriben a bra. no pot discutir ela articles que
estona desprcs.
aprovà, i als quals no ha fet cap o~
Un guàrd.la. de seguretat. ajudat la. tribuna de la prentsa.
El senyor RAHOLA: Molt bé. Aix1 jeccló el President de la. República.
per un xofer. detingué poc després
El senyor COMIN defensa. una al.
.
un individu com a. presumpte autm- es demostra que tota 14!8uim 1& maMamfestaCl011S del gove~· del fet. eondwt al Jutia.t de ¡uàr- teixa. orientació en aquest problema. tra. esmena. Es dol que aquesta bag1
nador de Saragosa
dia. declarà. que s'anomena Antoni <Prenen seient al banc blau els mi- estat una. de les lleis retornades.
1ústres d'Obres Qúbliques l. de la. Ha. acabat retirant l'esmena.
Saragossa. 5. - En rebre els pe. FemànddezRRodr!guL~'" -~om18el!Ualt al Guerra.)
S'aproven els articles cinquè, staè
rio~tes, el governador civll facilità carrer e
amon u ........,...o, , que
L'orador continua citant diverses i setè, sense discussió, 1 amb ells tot
a aquests una. 1nformnctó sobre el hana estat encarregat d'un masat- dispos1cions
dictades en relació amb el dictamen.
procés que se segueix a Novallas, ze~ dels Saltos del Albercbe, a.co- les mines d'Astúries,
1 diu que el
amb motiu dels successos ocorreguts nuadat dm:ant la. vaga.
Poder
s'ba. pres iguals atri·
LA REVIStO DELS SER·
dit poble
A conseqüència dels trets també ba bucionsExecutiu
que es reiereix als neaoVElS TRASPASSATS A CA•
enDiguê el ~veroador que a da.rre- resultat !erida una. nena. 1 un tran- eis de la.pelremolatxa,
al problema de
TAL UN Y A
ra bora. de la. tarda havia mort Pau seünt. .
la navegació, etc.
Es posa. a debat el dictamen de la
Aguada, ferit per Ulla bala exp1osiEl minJStre de la. Ooverilt.Ció ~a.
S'ocupa. dt:l problema navLler espa- Comissió de Presidència, sobre el
va de Remiogton en una cuixa, que premiat amb 500 peseta.s el guàrdia
nyol i censura al mlnistre d'Indús-- projecte de Llei prorrogant per tres
ocaaiODit.
enormes
destro<:~
El
de
seguretat
1
el
xofer
que
procedi11
tria 1 Comerç per haver prorrogat mesos el termini assenyalat per t. la
cadàver fou tra!llaòat al dipòsit l ren a la. detenció de l'agreuor.
per decret e...s naturals decreta d'unt. revisió dels serveis estatala traspasdemà li serà practicada. l'autòpsia.
lleí. i r:.o bever ~t. l'assumpte a sa.t.s a Catalunya.
A1egi que els altres ferits millorala Cambra per alltj~ del projecte
Hi ha un vot particular dels &even 1 que els que havfen quedat a
corresponent.
nyors MASCORT i TRIES DE BES.
Novallas no s'ha. cregut necessari
Es re!erelx a les primes a la n~
El senyor RECASENS SITJES
traslladar-los a. la. ca.pital perquè
vega.ció i a la C01l3trucClc àe va.1xells, · consum un torn en contra..
PALAUS DE MONTtiUIC
milloren extraordinàriament.
1 dlu que el senyor Orozco va resolComença cridant l'atenció de la
El jutge militar estigué a. Tarazodre la. qüestió per ell mateix, sense I Presidència, perquè el balle de la et>
na. des d'on conferencià. telefònicacontar amb les Corts ni haver obtin-¡· missió és desert, malgrat que, per coVISITEU-LA
ment amb el governador civil 1 amb
gut l'aprovació de la Diputació Per- nèixer la passió dels senyors que dicel miniStre de la. Governació, dom&nent. En vista d'això es téu per taminaren aquest projecte, no té
na.ntrlos compte àel curs de les didecret.
moltes esperances.
ligèncle.s aum.artals.
La vida. econòmica. es desenrotlla
<Ocupa el banc de la com1M1ó el
Avui !l'ha. continuat practicant de- El guardacostes «UAD Mar· a base de tranqulllitat i confiança, senyor Fernà.ndez Jiménez.)
i aqueetes no poden 11ubeistir quan
El senyor PRESIDENT: Ja té S. S.
teucions. Entre els detinguts figuren
tim> en perill
tres dones~ l'espo~~a i les dues filles
Gijon, 5. - El ¡uardaeostes tU. la. ma.rn. econòmica del pais pot es- una. dignissima. representació.
El senyor RECASENS SITJES:
d'un inàlvidu, del qual s'ha dit que A. D. Martin», destinat a. Gijon per tar a ca.pr1cl de la lliure lniclativa.
Dignissima, però minima, perquè sohavia fugit a. Saragoosa. Per conil- al servei de vigilància a les costes d'un ministre.
El senyor Aza interromp el senyor lament hi ha un membre de la Codèncl.es t!n¡udes per les autontats d'Astúries, sofrí w1a. avaria. en la.
Rahola., i diu que l'assumpte fou prè- missió.
s'ha. sabut que al domicili de dit in,.,.
.... ..
dividu s'havia planejat l'agressió maquina a l'al.,...ria. de Ri .........esella. viament sotmès a la Diputació PerAfe¡eix que la presentació del proAhir, de matinada, 110rti de Gi·
jecte de llei que motivà el dictacontra. Zueco, element d'Acció Po- jon el cU. A. D. Mart.im, 1 à les manent pel mlnlstre d'Indústrta.
El senyor RAHOLA: Això ve a con- men actualment posat a debat, no
pular, que fou mort d'una punya- dues de la. tarda. llançà diversos ràfirmar el que dic.
ha. sorprès als diputats del grup
lada..
Poc després de declarar la dona dios dema.nant auxili. perquè se 11
El senyo.r ALBA recorda a l'orador d 'Unió Republicana. Indiscutible-t les !illes de l'esmentat individu el havien buidat les calderes, quan es que ja ba esgotat el temps reglamen- ment que els produeix sincera controbava. a. vult milles del cap Bus- tari.
trarietat el comprovar que no s'e-3utge ~a.rxà a. un. corral d~ bestiar tos i a prop del cap Avllés.
El senyor RABOLA dems.na que quivocaren en llur pronòstic quan
perta.ment a aq~esta familia, 1 enEl cPlutón», remolcador del port,
tre e~ fems troba un enorme garu- retornà a. les dues de la matinada aques~ assumpte tomi a la Cambra. es dlscuti a la Cambra el projecte de llei relatiu a Ja suspensió provet tacat de sang, amb el qual_ s'as- sense noticies. El personal de a bord perquè ella. resolgui.
El MINISTRE D'AGRICULTURA visionat de Catalunya. En aquella
segurà que havia estat comes el diu que quan es trobaven a 24 mUles
U contesta. i diu que si el propòsit ocasió -diu- després d'una. sèrie
crlm. Una. de les noies detmgudes,l a rEst del cap Bustos es trObar
~n declarar novament, confessà que amb una. torta. marejada 1 violent: del senyor {tahola. ha estat per a in- d·arguments jurídics encaminats a
1 arma 11 ba.via donada un ,Jove ano- s im vendavaL Trobaren un altre vai- teressar al Goven1 perquil les qües- demostrar que la. iHegalitat radical
tions de gran interès econòmic les proclamà. la l.nconstttucionalitat que
menat. Antonl Ruiz, fill d un ex-al-¡· xell però tampoc
h la
tat
calde del poble.
' .
no av cap
e&p resolgui el Parlament, en això estaru~ tenia aquell dictamen, no potser e-l
Un altre testimoni, el nom del ~~~ela del «~. A. D. Mattin». ~om conforme amb ell, però la proposi- primitiu projecte presentat pel aequal no s'ha. volgut donar, acusà t u que el vaixell perdut baura ~ ció demana concretament que es de- nyor Le1·roux, però si el dictamen de
Joan Antom d'haver estat l'autor at remolcat per algun pesquer, i clarl.n inconstitucionals els decret:; la Comissió, el qu:11 encara. bagué
.
haurà entrat a Est~ de Vares o tr(). que vin¡uin al Parlament,
i a això d'ésser empitjorat en el saló de &eS·
del cnm. El jutge ordenà la pràc· bat refugi en quals vol tlt
Uca d'un acarament entre aquest
e
~
port.
jo m'haig d'opour.
slo~. Despré:s de l'argumentació ju·
testunoni 1 Joan . AntonL L'acusat
No obstant, com que 1 awsletat és
El senyor OSSORIO Intervé.
rfd1ca. de posa¡- en evidèncta que dit
so!ri un esvaniment en et moment de grau, el «Plut:<>ru e3t!- prel)arat per
Es fellclta. que el senyor Rahola. dictamen crebantava ela principis
l'acarament.
a sorttr al pruner am.
vetlli pel prestigi. de la ConstitUCió., essencials. del nostre sistema jurid1c
Quan el governador donava compNeg~ q_ue el:s .decrets dictats per ell em va1g permetre fer unes con.sl·
t'3 d'aquestes noticies als iniormalSlgWn mconshtuc10nals.
deracions de tipus Predominantment
dors, el cndaren al telèfon, i en
. Pregun,ta quln
. precep~e de_1& Cons-, polittc, 1 cridant lt. seva atenclo soacabar la conferència. telefònica ditltUClo_ sha. vulnerat l qwnes Uets bre el fet del molt perUiós que era
s'ban i.nfnng¡t durant el temps que de
gué que fe1a. uns moments que Joan
exercí
la. cartera. d'indústria.
txar en un estat de dese3peranAntoDi havie. confessat que fou ell
. En realitat -afegei:<- aquests de· ~ una de . les reg1011s QU& inteel qui donà a Zueco la. punyalada La vetllada d'anit, al Nou crets solatnent són una prórro¡a de g en la nae1o espanyola.
mortal. Qu::ot al tret iniciador ae
Món
la seva vigència en algun cas. •
• I e~ aquells momentb, ~&>prés dels
l'agressió, que es cHgué havia. partit
,
..uccessos que tots haguerem de la·
Creu
que
ha..
d
abordar-se
el
promentar,
s'oferia, dintre de la desdel Centre de la. U. G. T. el go\-erResultats dels combats celebrats
blema amb caracter_ general.
grè.ci.a, ocasió extraordlnàrtament
nador manltestà que era inexacte anit al Nou Món:
El senyor AZA dtu que el decret propiCia. per a haver . pogut vincular
el rumor, perquè tl bé ès cert que
Hernàndea veucé Dla.z ala punts·
•- d
Martínez, de Sabadell, fou vençut: era. mdlspensable per a resoldre la. en una consciència dc destms C().
e ls prec1n""" e 1a porta estan treu- als punts, per Ft·og; Si-All. en aban- tràgica. situactó en que es trobava la muns a la. regió catalana no JU\'ocat-5, a 1E!6 junture~;; de la. porta. tn donar injustificadament davant Ar- indústria.. hullera. I~ producció de la lucrant la totalita~ d' ques't poble en
111
ha terr~lnes.. Per ta.nt. no crec ranz. fou desqualificat en el lrans- qual ha\'11• dismtnult en milto 1 m1g els cnor:; come~ per
algun¡; dels
fact.ible que h1 hagués algú, obrls curs dc la rtsena. repre311; Ali gua- de tones des dc l'any 1930 nl 1934 a ~eus membres.
els balcons i des d'all! fC!l foc contra nyà Martmez de Alngón als punts c!'nSCQüencia de 1& dep~CISló nacioN~ ht ha cap raó jurid1ca que imla. força pública. Allò · que es supo<.a. i Sorla obtingué Ja. mateixa. decisiÓ Clonal 1 de là prrssió soc1al.
pedct:u la vigència ini¡llerrompuda
que pa.ssà & que al plJi que bi ha amb Simó.
Aixi ment~ a_-,!~ reste. del móu la de t'Estam~ de Catalunya. 1 jo u·
tendència. era la oaixa en el!l jornab! PQbll."""" arguments que poeaven de
damunt del Centre hi viu el con- - - - - - - de la mineri&, a Asturies la trndèn- manifest que aquest règ1m provmoscrge. d'idees extremistes, 1 hi ba
cia era l'alça a'aql:ests jornals, 1 això, 11al que anava a. m~;;taurar-se, si era
a més un Centre ~uerrista, i es
creu que des d'allà fos des d'on s'i- llas elements e.squerristes per tal umt a altre:; conces..ions que con- instaurat, representava la. negac1ó del
d'assabentar-se. Els advocats
que t rib:.uen a "greujar el cost clc la nostre sistema. Jund1c 1 un \1U atac
niell& l'agress1ó contra la força pú- s'han
encarregat de ra dehmsa. de4 producc1ò, POSà le.s empreses en st- a ta legalitat dc la re¡10 ca.~sna.
blica Acabà dient el go-rern~o1· que detingut."
que els . seu.s tuac!~ dl!lc:Ufsslma Per aQ~csta cau.
Recc~a:ran els senyer.> diput~tts que
no és ventat que estiguin oberts els patrocmatsln_sl:stelxen
tgnoren que part!.:¡ l' _ :,a bi. hagué necessi~t d ae:odlr al el . :.e.mo. PrGS18ent del Consell de
Centres de la U. O. T. a ls pro\in- grcss:ó dels socialistes af nn
a
:;eu
3JUt
1
Jou
nomenada
la
corrus
.
.<ió
M:n;stres:
el preàmb:Jl del projeç1
1 eo que mter-~Dm.u;terl.Rl, !e¡. atrtbuclous <!t la t.e c¡e Jle1 en
cls de 5aragOlQ. l que únicament el'~ . ,.,
pre.;enU!t 1 en el olscurs
1
funciona -el, de la capital.
""' m a.,ressors n provoea.dcrs, de- qual !ort'n p:orroeade$ el 15 dc t)Q-\ que pronunctà en aquesta Gambr& en
la autontats continuen a Nova- !einnsa.ran per tots els mitjans els de- rvem.bre del 1933. Un altre decret va la. seVR defensa, COlDCldia. amb el pat
guts èel Plll'ttt, per creure que confirmar aquestes atribucions. ¡ al rer d'aquests diput¡¡ts: Que els sucllas la pràctica de diligències amb
motiu dels greu.s successos èe d.iu- e&p no ba estat l'autor de la mClrt mateix temp& estimi& qu~ e1 proble-- ces!.Ob ocorre¡~:ts a cata.lullla en res
men¡e pauat. Avui han pres nom- de Zueco, i creuen que és fàcil que ma 5!ria sotmès despr~ a la re- .;no afectaven >a vlgenca de l'Estatut
raca solame;,t d'una venjanç.a soluclo del Parlament. .:\lés tard tou 1 es podia. àeduir de tals succcr...sos
bl'06es declaracions de \'eins. Fins es
personal. no politlca, a la qual élls concedit. •m auXIli pron;lon:ll ae t.res una cuJ¡:¡a bUítat de caracter coqecara el nombre de detinguts passa de són
aUens.
. ons de P~tes. però ct'm ti~.t~ llu per a la reg!ò cata!sna I que
1mill
50. Es guarda. absoluta reser.-a soany 1Q34 tou a.\lançat S<n~ que , l'atatut no es pOdia modifica r st
bre la culpabilitat que pugui recau-~ no era pels tr:mur~ conun~uts en
1
re per l'agressió al gu&rd1a ci\11 V• r"-:i~~;--r.;¡--::;:----::;;::::--=::::----:-~-:---:-·---úiO! a
v
·,
.
ell. pw:-: que SJ bt no es tractuva
la l per la mort da l'afillat d'Ac~ ~
~
~
d'lmc. Lle1 ce caràcter con!>titUClonal,
c:ó Popular. que fou ¡;ani.v etat.
VIES URlNARIEs
.
sf repr!!hel~:ava una Llei qt:e f:>u etaL'dPOTENClA
•
CBLENOR.R..-\GlA
•
VE.IIiERl
t-or3d3 pn tranuts espe.c!alment. qua·
C<r.tlnuaren els exorcolls doml- URACIO ABSOLUT A
~!f! :ats.
cilia.rt.s i no trobaren armes.
De Sa.ragoss~ l'1iJl arrtbat a. NoraConsulta de U a 1 i de 6 a a • ca~ s.~'llT PAU, 66, prat, l.•
rE~so~i~~ d~~\~r~~ ~In~
~lilmen~ ~emblava q•1e en rilnJ.m <1~!
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President det Consell nat.Que aquest
projecte solament amb la pretensió
o amb el fi de mera pro\'iS1011aiJtat
que constl.tuïa una. breu etapa. tran~ltòna que portaria. ¡¡1 restabllment
dc la plena normalitat legal a la
regió catalana, nosltrcs cre!etn que
no era aquest el carru adequat. Pressentiem des del primer moment que
no es tractava o que no es tractaria
en definitiva. de l'esta~Umrnt d·w1
regim solament amb caràcter prO\'l·
Elonat, de quelcom tr¡msitori mogut
per l'afany d'anar a l'l.mlnediat restabliment de 111. legalitat i en parlar
d'un règim transitori era. una frase
amb la. qual s'intenta va 1·evesttr una
intenció completament diferent, interrompre, «sine diell, Ja vigencta. de
la. leaaULat constitucional 1 estatutària a la regió catalana, 1 es parlava
que en aquelles clrcumsànctes, arran
de les greus emocions nacionals que
els successos de Catalunya provocaren. era. molt dlfictl intentar el re..<;.
tabliment, però anat s'aniria a ell.
Creiem que no s'anava a. aquest
règ1m solament an1b Ja. mtencio que
fos quelcom proVlSional, sinó que, de
moment, del que es tract.¡¡.va d'aconseguir era. que l'Estatut, pruct1cament,
no estigues en vigor a Catalunya 1
que cada. dia, a l'empar del nou règim, anirien sorgint nous mteressos
que representarien en el transcurs
del temps una. major düicultat per
a. emprendre l'obra. que en aquells
moments s'hauna pogut; fer.
Tant és alxi, que tots recordaran
manifestacions de persona tan pro·
pera. al senyor president, com el senyor Guerra. del Río, que als passadissos 1 en declaracions. fetes als
periodistes féu algunes alluslons a
gestions portades personalment per
ell, perquè de manera. immediata
<'.S restablls la plenitud de vigènda.
de l'Estatut de Ca.talunya.
L'únic que conserva. el text aprovat de la. Llei que mantenia. una
certa. aparença. de transitorietat, és
el termini dels tres mesos, 1 ara l'heu
de reformar, beu de demanar Ja
seva modificació 1 ooHicitar la. sev11.
pròrroga, per cert en moment inoportú, perquè si no he realitzat m~
lament el càlcul, elS tres mesos de
termini, expiraren ja i per coMe·
gUent hem estat vivint, no amb re·
lació a la Constitució i a l'Estatut,
sinó amb relació a la. vostra. pròpia
Llel, en situació de !ran ülegalltat.
La Comissió que estudià ela serveis que ban de revestir a l'Estat
aquesta suposada slgotficació de provis!onalltat, tot e.ixò no són s1 no les
vague& paraules, 1e6 aparences que
encugreixen les vootres autèntiques
tntencións de persfstlr fora dél caml de la. Lle1, en allò que es refereix a aquest problema. de Catalu·
nya.
Per això el grup d'Unió Republlcant. haurà. de prestar el seu vot
favorable a tota aquells vots particulars que tracten un d'ells d'esta·
bllr immediatament sense ulteriors di
lacions, sense més proteste5 la. leg&litat estatutària, í també, com és
lògic, a aquell vot particular que
demana Ja supressió de l'article úntc
del dictament, o sia la supressió
total del dictamen.
Arribat aquest moment, de prevaldre el vostre obstünat propòsit vota·
riem en contra d'aquest dictamen.
El senyor RAHOLA intervé en
nom de le. Lliga. Diu que va a. p~
llU' molt breument, més que per a
consumlr el torn en contra d'aquest
projecte de Llei, per a. sentar el criteri de la. minoria, Si bé ja. és conegut pels senyors diputat::., pUiX que
el senyor Tries de Bes, individu de
la. Comissió de Presidència. que ha.
formulat el dictamen, pr~ntà. un
vot piU'tiCula.r en el qual ~ determina el sentir 1 el pensar dels membres d'aquesta minoria.
Quan oconegueren els fets del dia.
sis d'octubre, jo he de declarar que
en pre3Cntar-me ací en Ja. celebre
sessió del dia. 9, es conforta. el nostre esperit en veure entre els diputats represent.ants de les dist.lntes
agrupac1ons politiques. 1 principalment per part del senyor president
del Consell· de nutlistres, una ponderació, un sentit de comprensió que
certament no era. habitual tractantse d'assumptes que mouen les pas$ons de la Cambra, 1 més en dir el
senyor pre:Jdent del Consell de rrunistres, recordant aquell :>potegnu¡.
politic «Dura e:; la Llei, però ha
d'acomplir..se», que no es reailt:GarJa
contra Catalunya m contra !'Estatut cap acte, ni es prendria. cap resoluCió contrima que impliqués la
negació d'un ordre dc ooses empa-rat per la Constitució 1 est:\blert per
le:; Corts Constituents en el règlm
estatutari.
!\t'aixeco en nom de la. ml.nor!a
regionalista, 1 no per a defensar el
vo~ particular del senyor Tries, en
cl c.u_a! esta f!xat el 1105tre criteri,
perú no aprofl¡,o per a dlr que nos·
altre$ no acceptem la llel del 2 de
gener. No podem acceptar aquesta
pròrro¡¡;¡, QUI) implica.""ltDa dlsminuclo tacita dels prmCJpls que formaven l'Estatut. Al mate:x t{mpJ alem
al Govern que pensi en la conveniénc!a GUe no cpnt.nut un estat
de coses OOZ:l el que s'ha produlL a
catalunya, put:: que ies con~Uèn
cles poden é~:· !ata.~. lloosa!tres,
pe:- 83p..nyo!.:. 1 ¡:er ce.talans, estem
inleressatl oom. el que m6s que les
cos~ es desenvolupm per a:tres v!a·
ranys: pe;;ò per a a!xò necessitem
el conci.U"S del Govem 1 aque.st CO:'l•
curs no s'aconseguelx amb el projecte qJe s'ha. sot:nés a la deliberacio dt> les Corta.
INTERVE EL SENYOR SAN·

,

TALO
E:

~nyor SA~"TALO s·opo~a

tam-

bé a l'aprovac1ó d'a<¡uest projec~

que cons!dera ant!con.;Utuc:onal perquè er& anticonsbtucional la llei
que YOt.arelt 1~ ~ e! ~ d~ ~er.

esta.b2int el règun tr anSitori a la. re- senyor Rahola, resta ben ~t
gió autònoma. (Ocupen el banc blau el criteri d'aquesta. minoria, 1 IOla..
els ministres de la Governació 1 de ment he de dir que mantenim el vot
particular del senyor Tries de l3e6, ¡
J ustij:ia.>
Afegeix que amb aquest projecte requerim el criteri de la. camb1'a, eo
es !mu to. tambe la llibertat de les votació nominal.
El senyor CAREAGA, n&eiODal1ata,
altres reg•ons es!)anyo!es. <Rumors.>
Amb aquesta. llet es segueix un basc, es refereix a. l'actitud adOJltada
cam1 que esta fora de la. legalitat, aquesta tarda. pels tra.diclonaJJses.
El 11enyor PALET: Ela tradicloQa,.
put.-..: que les Corts no poden votar
una llei que vagi en contra. de la 11stes votaren l'Estatut. <Denega.
Constitucto i de l'Estatut que és una clons en la minoria tradiclonall.sta..)
Un diputat Tradicionalista: Noe.
llel constitucional.
UN SENYOR DIPUTAT: De I& altres proclamem que el plebise1t tou
legalitat us separeu vosaltres amb el una farsa.
movlffient separatista.
El senyor PALET: Doncs jo 9ali
El 8enyor SANTALO, contesta a veure com el vàreu votar a Lleida..
1'1nterrupclo. però les seves pP.raules
El senyor CA.REAGA diu que ells
no sc senten perquè es cons~ntment ban votat el vot particular del &&interromput.
nyor Masc.ort, perque nspon. a la eeEl senyor HONORI MAURA, po- va Ideologia..
sat dempeus, diu: Que parlin a.Lx!
Ei senyor GOICOECHEA tanlbé
aquests elements & la Cambra es explica el seu vot. ,
una vergonya per a Espanya. (S'oriEl senyor GIL ROBLES 1nterv6 en
gma un petit twnulte i el senyor Tu- nom del Govern. Diu que no defen.
ñón de Lara que presideix aco~ earà l'actuació del Govern fins ara
gue1x re.stablir l'ordre).
en aquesta qüestió 1 si solament a
El senyor SANTALO segueix dient d.lr que el Govern en elmQment opar.
que és necessari que el Govern pro- tu crearà les lleis que sigui precúl.
ccde1X1 amb un gran respecte a la Però no solament això é3 el que ha
lle1 per tal d'arribar a aquesta nor- motivat la meva. intervenció, sinó les
mahtat constitucional de què en.s ve paraules del senyor Golcoechea en
parlant; pero pel camt que segue¡x parlar-nos dels perille per les conno s'arrtbaril. a. això.
temporan1tzac1ons. Jo haig de dlr al
L actual Govern de la Generali- senyor
Goicoecbea. que és perillós que
tat no representa. el 6entir del poble
d.t Catalunya. i en tot cas represen· es parli d'aquesta manera. 1 espeCialta el Govern. La representació que ment que parlin aiX1 elements conregetxt els destlllS de Catalunya, ba servadors, ja. que això pot debilitar
l'autoritat del Govern pel fet que es
d'esser elegida. pel vot popular.
El senyor MAURA <D. Honorio), pot pensar que el Govern no està
mterromp novament aliudl.nt al mo- disposat a compllr amb el seu det1re.
El senyor LARA: expllca. el vot
viment d'octubre a. Catalunya.
El senyor SANTALO: Aquell no dc la minoria d'Unlón Republicana.
Recull les manifestacions del eenyor
fou un moviment en contra. de la Gil
Robles i pregunta. al Govern
Repúbhca. En canv1 sl bo fou el quines mesures són lCl! que anuncia
vo"Lrc del 10 d'agost.
es proposa adoptar, perquè si es reEl senyor MAURA ID. Honolio). fereixen a. minvar els drets de la.
Pero nosaltres no assassinàrem ni propaganda, ells anunciaran una. in•
robarem.
terpellacló.
El senyor BANTALO, segueix parEl senyor OIL ROBLES: El Golant i es refereix als diversos ser- vern no té per què dlr les mesures
veis de la regió autònoma. Acaba. quo pe!'..sa adoptar. Sl S. S. no esdemanant una. rectificació de en- tà conforme amb Ja polltiea. que
teri per a. retornar la normalitat a. segueix, pot clesenrotllar una. lnter·
peHacló.
aquella reg1ó.
El senyor LARA: El que vull és
El :senyor JIMENEZ FERNANDEZ
siguin posats en clar aquests
en nom de la Conlissió contesta. als que
del Govel'n l'eferent a les
oradors i dlU que la majoria de p~ acords
mesures que pensa desenrotllar.
raules que 6'ban pronuncl.Rt no teEl senyor ALBA: No us sembla,
nen re.s a. veure amb e.llò que es dis- senyor Lara, que això é3 més propi
cuteix. Les coses que s'ban dit ac1 d'un interpellnció o d'una propo&es refereixen a un altre problema.
ció no de Llei?
El PRESIDENT fa avinent que
El senyor LARA tnststeL"t en la
alguns diputats han demanat la. pa- seva. pregunta.
El senyor ALBA: 81 la vida. no
raula. 1 que consumits els torns no
els pot complaure dintre dels termes s'acaba a.vull
El
senyor LARA anuncia la in·
reglamentaris.
El senyor REcASENS SITGES diu terpel:lació.
Es prodeix la votació nominal del
que, amb aquest projecte, es tracta vot
p:trtlcular i és refusat per 38 vot~
d'anul!ar els termes de la llei. Es a favor 1 78 en contra.
referelX a la. Oomillsió de Presidència.,
El senyor ALBA pregunta. si es
1 diu que es dóna. el cas que sempre suspén aquest dictamen.
diScrepa amb la presidènc1a. Es refeVEUS: Votació nominal! Votació
rC1X a. unes paraules del senyor Ji- ordinària!
El senyor ALBA: Queda pendent
ménez F'ernà.ndez en relació amb els
serveiS traspassats i alllb el moviment la votació.
Acte se¡;uit s'aixeca la sessió a lee
del 6 d'octubre.
El senyor JIMENEZ FERNANOEZ nou 1 deu minuts de la nit.
acl.a.ra les seves paraules 1 diu que
ell vt. voler referir-se que es digué -----------*:--~~----que es tractava d'una situació defin1tiva de drets, que després s'ba vist
pels successos que no bo era.
El senyor RECASENS SITGES acaba. dient que el que persegueix és un
procediment que anulU la llei.
UN VOT PARTICULAB DEL
SENYOR lUASCORT
El senyor MASCORT defensa un
vot particular en el qual oolllcita
que es posi novament en vigor l'Estatut de Catalunya. Diu que per a
restt\blir la. normalitat jutidlca al terParis, 5. - Els importadors de ta..
ritori català i perquè bi ba¡i tra.n- ronges americanes ban rebut a.vw
qulllltat, ha. de derogar-se la. llei del un avis per tal que aquest niatt,
2 d'octubre. Diu també que amb com a. da.ta termini, presentin les
l'aprovació del seu vot particular còp1es dels contractes i els duplicats
s'aconseguiria restablir novament la dels crèdits bancnne amb altres pronormalitat.
ves de les ordres que donaren per a
El senyor ARMASA, en nom de la. la. importació de la. !ru1ta abans del
Comissió, s'oposa a la proposta. Diu 30 d'abrtl, pwx que el Milllsten
que no hl ba cap acord de la mino- d'Agl'lcultura dee1<11ra els contlngen~
ria. radical del qual es pugui deduir .fixos que s'ban dadmetre desprès
e&p recel contra l'Autonomia de Ca- de dita. data 11ns el 30 de setembre.
talunya. Es condol que els mateixos
taronges braslleres, noru·amendlrigents de Catalunya. b&gio impe- de
dit que l'autonomia. sigui efectiva.. e&nes 1 sud-a!nc-e.nes.
Els Importador~ pretenen allegar
Acaba. dient que ells desitgen que es
que ordenaren J.a. trame.;a. de 300.000
compleixi la. llei.
El senyor VENTOSA demana. la caixes de taron¡es brlóileres abans
del 30 d'abril; però no sembla proparaula,
El PRESIDENT diu c¡ue la. hi con· bable QUe es concedeixi al BrasU pe.
cedirà després de la. votació nominal Govern trancea més de la meitat
per & explicar els vots (Ocupa la d'aquesta quanutat.
El mercat trances és capaç d'ab·
Presidència el senyor Alba.).
Voten a favor de la. proposta del sorblr mig milió de caixes en .sJ.S
senyor Mascort la. Lliga, l'Esquer- mesos, 1 per això els importada~
ra, eis nacionalistes bascos l les es- ca.lculen que es concedil"d. als Estats
querres, i en contra tots els altres U.ruts w1a quota de 100.000 caiXes
cte plus t10bre les 75.000 embarcades
aectors de la Cambrc..
Queda. rebutjada. per 111 vota con- abans del final d'abril.
Actualment han assolit les tarontra. 32.
El senyor BAU, de la minoria. tra· ges el seu preu més alt dels da.rrers
dlclonalista, explica. el seu vot 1 diu anys, pulX que costell 140 francs
que. com a. e&ta.là, desitja. que es de- cada CIUXS., 1 això es deu en gra:J
ro¡¡! aquest Estatut per tal que se·n part al:s <tany:; que han sofert les
pugui fer un altre que respongui mi· madulxes 1 clrercs tranceses, per la
llor al peculiar sentir de Catalunya. recent ona dc fred.
El senyor SANOENIS recorda els
A Ebpanya uo w li conced.trà. part
arguments que emprà. quan es dis· en el mercat irancès de taronges
cutl la llei del 2 de gener. Diu que hns a. octubre, 1 sembla. que les lmells condemnaren els successos d 'oc· portacions de taronges sua-atrlcanes
tubre. SL es reconeix la. sobirania va. a reduir-se a. GO.OOO cwes.
d'aquesta Cambra, cal anar !rancament a la derogació d'aquest Esta·
tut, que fou obra. d'un sol partit. Al·
xi ho vaig dir llavors -diu- 1 conTànger, 5. - Segons sembla, i'mstluuo en aquesta. oputió. Cal això 1
que sigui dero¡at el regim prov1slo- t¡,ga.ctor o instigadors de la carta que
nal 1 transitori, que considero pen. diversos mu.sulmans tansenns, entre
llós. Per a ·això pooen comptar amb els que predominaven funclou~al!:i
d'aquc::ta zona, dir1glren al sulta pr~J
els no~tres vots.
testes cot¡tra. la reVlSlO de l'Estatut.
El sefll·or VENTOSA explica el seu
de en Que havia estat demanada
vot. Hem votat, -diu- el vot par- que
per Anglaterra, 1 davant. el temor cie
ticular del sen.ror ~iascort ¡:er a ex- les der•vaci<lllll que pren l'assumpte,
pressar amb aquesta actitud la. nostra voluntat i el nostre desig que en v1sta de l'enèrgica protesta. tet~
pel numstre d'Anglaterra en aquesta
~;;Jgui restablert l'Estatut de Cataluciutat,
ban dirigit als pcr1òdics locals
nya, que representa el rè¡un de noruna carta amb 1~ qual intenten aenmal!tat constitucional.
Es necessan el re!.J)ecte a !a llei :war aquella ll.ct!tud envers Espanya.
I que es desenvolupi <1intre d'ella el Els periòdics comenten la carta. BoGovern de la reg1ó autònoma. Crec tre els signant., falta un destaC'ar;
que és Indispensable el restablllnent. fur.clonan que ugurava al cap del
de I& uormalltat acordada per la moVllllent, 1 que ara ba aesaparegut.
Constitució, i no crec, politicament. potser per témer po.;ar en evidència
lrre¡:ulantats en la. se\·a actuació, èoen els perilla que s 'assenyalen.
nat l'alt càr;ec que exercea. El C:iaI:.'l senyor GUERRA DEL RIO: Però vo:saltres coHaboreu en aquesta n «El Porvenin estima qt.;e els &ignants de la. carta. no representen.
pohtl.ca que esteu condemnant.
ae cap ma:ler.l, els 70.C\Xl musulmam:
El scnJor 'l!:NTOSA: ¿Que volleu de la zona de Tànger. Per la. spra
que 1éss1m. senyor Guerra del Rfo? ps:t «El MongrcbJ.» d!:J que ha re'lut
Compllm amb el nostre deure en el l'oierlment ce lllo!ts mus:iln:ans ¡;t:e
que podem prestar ILlgun serve¡. Jo desl\ien tr1n.1etrc-U un testlmoru c!e
he de d1r al senyor Guerra del R10 grat:t.ud. En genera!, es comenta enque la nostra collabOració no slgn1. tre els mateixos musulmans el f:t
fica una acceptació d 'un llei que re- que ara. els nl!tors del moviment tr.·
putem injusta.
tentcn anar contra. Espany~~o desoJe•
Desprts de les m.3J11!estaêtora del d11avcr attua~ contra Angls err~

ESTRANGER

ESPANYA NO *PODRA EXPOR·
TAR .TARONGES A FRANÇA
FINS L'OCTUBRE VmENT

L'Estatut ·de Tànger
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TRIBUNAL D'URGENCIA
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ELS ESPORTS

Vista de la causa contra els
LA VOLTA CICLISTA A CATALUNYA
quatre processats per l'intent
d'assassinat del general Huts~ a l'esprint, al cap de 35
lópez Ochoa
homes, ha guanyat l'etapa
· d'a
Va11s•pUlgcer
Els processats han estat absolts
I
I
I

•

CLASSIFICACIO DE L' ETA•
PA D' AHIR

1. Hutz, 8 b. 22 m. 10 s.
Ezquerra, mateix temps.
3. Destrieux. mateix temps.
•· Pnor. mateiX temps.
5. Ex-equo, Canyardo, Mercbs, ·
Ferrando, Sancho. Gimeno, Salem,
Elys, Chafer, Cardona, Pujol, Agul- !
lar. Llodrà. Ga~con, Josep Figuera.s, '
Esteve, Muller. Abundio, Carnon,¡
Cabestrera. Catalan, Gras, Montes,
Xumet Sucarrats. COrtout.. Van 1
LJok, Rossemond 1 Telm Garc1a.
6. Isidre Figueras, 8 b. 23 m.
ha estat a la lnvers,a. Ha es~t F'i- 1
7. Vila. mateix temps
gueres que ha sor.1t perjudtcat I
·
'
aleshores Elis, ha forçat el tren I
8. Prats, 8 b. 23. m. 22 s.
com que faltaven només deu. qullò9. Bellmàs, maLetx temps.
rot:tres per a entrar a 1a meta. FI 10. Pou, mateix temps.
gueres no ha pogut ja aconseguir el
pilot i ha entrat amb cinquanta se- I 11. Lopez, 8 b. 25 ro. 33 s.
12. Horemans, mateiX temps.
gons de retard sobre el pilot co13. Paris. mate1x temps.
m...ndat per Huts.
Pujol, Llodra 1 Esteve, han sofert I H. Casamada, 8 h. 25 m . 42 s.
15. Zenru, mate1x temps.
una caiguda, de la qual han resultat
16. Collada, 8 h. 26 m 48 s.
2J11b algunes lesions, sl bé no greus.
afortunadament, el pr.mer i el dar-j 17. Pagès, 8 h. 28 m. 30 s .
18. Blancn, 8 h. 31 m. 51 s.
rer. No obstant I la molèstia que els
c:ms(l.ven, han continu!lt la carrera 1 S'han retirat Pere Albmyana ¡ .
I
Trilio.
RUiZ
1
diS·
Ja
tmgut
ha
Pujol
1
valentament
I
sort que, me-ntre estava curant-se
1
de la terida al colze s'ha proàuit
CLASSIFICACIO GENERAL
l'escapada que fem aHusió més aDESF'RES DE L' ETAPA D'A·
~•.w• l ha sortit en gran manera
HI A
perjudicat.
1. Can.rardo, 25 h. 20 m. 45 s .
Per la resta, explicat ja el pèssim
estat del terreny, l'etapa d'avui no 1 2. Merchs, 25 h. 23 m 3 s.
3. F . Ezquen-a, :l5 h. 25 m . 58 s.
té història.. Els dos-cents 1 e.;c:~i •
4. R. Ferrando, 25 h. 26 rn. 50 s.
de qUilòmetres de què constava I è1
5 Hutz, 25 h. 29 m. 30.
llarg quilometratge, ha fet qu~ c.s
corredods n1arxessin amb precau- 1 6. Sancho, 25 h. 29 m. 30 s.
7• o uneno, .." s h. 30 m. 22 s.
cióA tal
cent$ metrP.s de la cinta 11- '
do.s vegada.
8. Salom, 25 b. 30 m. 25 s.
ne.!, Cardona comanava el cap 1
LA QiJ>tHÏA EïAPA DE LA \'vLTA CICLISïA A CAT~LU.nA. 
9. Destneux. :t5 h. 30 m. 36 s.
Ezquerra s'havia situat darrera seu
10. Flys, 25 b. 30 m. 36 s.
amb l'objecte de coHocar-se bé a
Els corredors al <:oli de Lilla, on va Iniciar-se l'escapada de Canyardo
11. D. Chafer, 25 h. 32 m. 16 s.
<Foto Pulg Ferran>
l'esprint final, pErò a la fi I ja gatrebé damunt de la matêixa c.nta 1 12• e ardona, 25 b. 38 m. 57 s.
35 Pagès, 26 b. 30 m. 2 s.
24. Abundlo, 5 h. 56 m. 18 s.
Huts ha aconseguit passar-lo. Dar- • 13. Pou. 25 h. 39 m. 5 s.
36. Oorwut 26 h 31 m 3 s
25 J F1gueras 26 ll 2 m 12 s
14. J . f'igueras. 25 h. 39 m. 50 s.
rera seu, Prior, Destrieux, Canyar•
·
·
'
·
·
·
'
· ·
15. Lluis Pujol, 25 b. 41 m. 50 s.
do, Merscll 1 d'altres. fins a 35, tot$
. 4335m.
37.
m. s.53 s.
26 7Il.m6. 47
m.2325s .s.
M. Carrion,
26.
Prats,2626b h.
38. Vila.
26 h.
16. R. Agullar, 25 h. 42 m. 53 s.
27. Catalan,
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
39. Van Look, 26 h. 37 m. 32 s.
17. Pnor, 25 h. 43 m. 5 s.
28. Cabestrera, 26 b. 10 m. 28 s.
40. Horemans, 26 b. 38 m. 5 s.
29. Gras. 26 h. 10 m. 41 s.
18. LJodrà, 25 h. 49 m. 8 s.
41. Rosemand, 26 h. 40 m. 15 s.
30. Montes, 26 h. 10 m. 59 s.
19. Gascon, 25 h. 49 m. 16 s.
42. Blanch. 26 h . 43 m. 34 s.
31. Xumet, 26 b. 11 m. 3 s.
20. Parts, 25 b. 53 m. 11 s.
43. Telm Uarcla, 26 h. 57 m. 9 s.
32. Sucarrats, 26 h. 12 m. 7 s.
21. Esteve, 25 h. 54 m. 3 s.
44. Collada, 27 h. 13 m. 53 s.
~l3 , Bellmàs, 26 b. 16 m. 46 s.
22. Casamada. 25 h. 54 m. 18 s.
1
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sota la preS1dènC1a del magiStrat posa. d 'aqut'st I de I'E:<póslto Donà
PU gcerdà. 5. IPer telèfon). _ Posenyor Pérez 1 Iormada la Sala. amb bons mformes de:S processats.
Josep SO!er. propletan de l'Hotel ques coses hi ha per res..--enyar a l'eels mag1~ats scn)lors Enjuto I SerelX, va. tenir lloc ahir, a Ja. Secció Suis, explicà !a forma com cUstnbuí tapa d'avui, a menys que valguem
Prunera, la v1sta de la causa contra. les habitacions als processats i que comptar tots els corredors que h:m
els quatre processats per l'intent vetent-los am1cs, els proporcionà les estat víctimes d<ll ma.! estat de les
d 'assassm:J.t del general Lopez Ochoa. habitaciOns properes. sense que ells carreteres. I fóra una tasca !eixuga
1 fer-ho au;!, tota n:gada que pocs
Els processats són: Salvador Pas- ies haguessln demanades.
El cap de la Brigada Soclal, se- I ssrien els corredors que haur1em de
cual J ulla, Jawne Garsevall Pwgarnau, Emili Expósllo de J uan i Elles nyor l'tom!in es l!nut.a a expli•ar treure d~ la llls\.8 geaeral, 1 no solameut e.s que ha.n sofert una vega"I:elxldor Rivas.
da més els rigors de la carretera,
Repre.:;ent.l el MmiSteri fiScal el
smó que han estat molts els que
senyor Garc1a VaideC'd.Sas, 1 estaven
s'ban vist perjudicats en dlver~s
encarregat., de la defensa els lleTrUlo I alPrats
ccas1ons.
trats senyors Ioàñez, COnò.emma.s 1
r.tu
rir tubu~alS
d'adqu RlllZ
han hagutRamon
r as per Tarragona, tota v-:gada que
Rovira Ro:Jre, diputat, aquest. per
•
de no fer-ho al:ú no podien contiL.:lga Cata:ana.
1
nuar. P erò. després Pr<.ts 1 Rulz '111obert l'acte, s'mterrogà els pro!.o han v:..st novamem. cor.1 s csvoce.>sats, els quals, ma.grat ésser con-,
taven els tubulus da recanv1~ 1
duits per la guàrdla c1vl1. no dUien
Prats per segona vegada ha uagut;
ma.-ullcs.
ü adqwrir tUDU!3J"S. Ru1z Trillo el
Prtmerament declara Jaume Gar·,
L18ò.!'üeny, com que no portava ja
sevall. U1gue que era. de Lleida 1
més diners ha hagut de decidir-se
que nav1a Vlngut a. aquesta c1utat 1
per abandonar. T .. mbe, ha abandoen viatge de negoc13 dels molts qut
nat Per.a Alb'nyana, que després de
feta; que conegué el processat Pasles dues primeres etapes es trobacual en un m1ttng tradlciona;JSta i
va. en dl!icultats per a. seguir la
que mal no li tac1lità. le. llista de
cursa.
determmades personauta tb po1itiques. 1
Els llnlcs dos moments vtu.s que
Nega. que tingués intenció d'assaslla tingut Ja llarga etapa. d'avui ha."l
sinar el general López Ochoa, al
estat, preclsam<mt, a conseqüència.
qual no cone,x1a, a.ixl com tampoc
veprimera que
dues
de
estat IsidreLaFigueres,
ha rebentades.
gada
el coronel Moracho.
v1
rià. Ells
e
en veur
.'\fegi que te arma amb llicencia,
ha a df
' ba'xar de qluemàtpin
perque pertany a ACció Ciutadana
qu a per a reparar
e a
'
de Lletda.
h!!a!!!!!o!!r!!ça.t!!!!!!e!!J
D1gue que va rebre l'encàrrec de
!!
vigilar el general Lopez Ochoa, però
no per a atemptar contra la seva
v1da., smó solament com a presumpte cap d'una rebellió de caràcter exEl general López Ochoa
<Foto Centelles>
trellU3ta.
Negà haver fet cap plànol de l'hotel on estaven estatjats 1 digue que que el servei es deVla. a. una contiel seu anuc Expós1to, al qual cone1x dencia que rebé, no remunerada.. i
de Llr1da, va anar a. estatjar-se al que tenia. un agent amb una. V1gimateix hotel on ell estava, perque lància dl.screta prop del general,
no va trobar habitació disponible a com a personalitat que és, i que no
la Pensió Campi, del carrer de San- advertl res a. l'agent que pogués ésta Anna. S'acomiadà. de l'hotel el ser pròxim a un atemptat.
L'agent de v¡gilànc!a que va dedJa 28, després de dinar, perquè teAhir, al migdia, el governador ge- del Consell, que celebrarem a Tarnta. Ja tntenc.aó de marxar cap a tenir el processat Pascual expl!cà.
ra.gona o bé a G1rona, per tal de
Lletda; però com que va veure que la forma com e3 portà a cap la de- nera.J., lnteri, rebé .els per1odlstes
els explica que hav1a conversat tele- recollir les llliciatives dels alcaldes
la cursa de braus no havia estat tencló, sense aportar cap dada.
També està en estudi la celebraciÓ
En vista que era tard !les dues de fònicament amb el ministre de la.
suspesa. a causa de la pluja, com
ell creu\, decidl quedar-se. i a.lll tro- Ja tarda>, el president va suspen- Governació respecte al problema dels d'una assemblea, en qual prendran
ba els altres companys de proces, dre l'acte. per a continuar-lo a. les agent$ de la Generalitat. 1 que el part la majona de les forces vives
senyor Portela. ten1a mterès a fer de la ClUtat, 1 tractar 1& remtegracló
s1 be no tractaren per a res de po- Clnc de lo. tarda..
A dita hora es va reprendre la constar que el projecte que hi b& & la Generalitat del cobrament de
llttca.
Ategi que solament v&a el gen~7 V1Sta I el fiscal sostmgué les con- al Parlament no es COS& d'ell. El contnbucions, i especialment per tal
ral Lopez Ocnoa a les bores de men- elusions. en les quals soH1C'lta per proJecte està pendent de discu&Jó 1. de' posar en clar el perquè soWC1tem
Jar. 1 que antenorment, a Lleida, als processats la. pena. de SIS anys en C3S d'aprovar-se, els a¡ents pas- el remtegre. Conve desfer la interamo motiu del 6 d'octubre, hav1a i un dta. <ie presó, pel delicte de saran aJ. cos amb les condicions de pretacló eqwvocada que ha clrcutramJt que dlSposa el reglament 1 lat sobre &J.Xò, per quan s'ba dit en
estat un amollar de les autoritats. temptativa. d'e.ssi\SSinat.
determinats sectors que la GeneraliLa vista a.cabà a dos quarts die per ngorós escalafó.
Enull Expos1to dlgué que era mes-Nosaltres -continuà. díentr- o sl- tat te mterès a obterur aquest sertre d 'obres. Vmgue a Barcelona en nou.
El fiSCal, senyor Garcia. Valdeca· gu.i la Generalitat, ens farem càrrec Vet. per tal d'afavor1r deternunades
rautomòbU del proces;;a.t Teíxidó.
per na ver rebut a.vis de Garsevali sas, en el seu informe ana.lltza. les Cie pagar els sous corresponents a.l.S I classes socials contributives. L'mterès
que vmgues a Barcelona.. Es troba declaracions dels test.unonls 1 acu- mesos d'octubre, novembre 1 desem· de tots & favor d'aquest serv&, està
amb el processat 1 no parlaren per I sats, I demanà al Tribunal que con- bre, en virtut d'un informe dels caps a trobar-hi majors facilitats que no
a res del general López Ochoa, al , demnes els processats a la pena de lletrats, 1 amb càrrec al cap1tol de pa.s ara. L'assemblea es celebrarà
despeses d'Ordre Publ!c. El decret I aquesta. setmana 1 amb les concluI SIS a.nys 1 un dla de presó.
qual no coneiX.
El pnmer defensor que parlà fou aparegut a la «Gaceta» fa reteren- sions que s'acordm, es tru.sllaClarà a
Ana a. la Pel1Sl6 Camp1 1, per no
trobar nab1tacló, es tra.;;J.:adà a. l'Ho- \ el senyor Roure, de LJeida. Aquest. cia. al cobrament de sous d'ença del Madrid una COIIDSSló per tal d 'exposar-les al muustre 1 a.l.S caps pocom els altres defensors, demanaren gener. que pagara l'Estat.
tel Suis.
.
Alegi el senyor Ple 1 Pon que el lltlcs.
A LJeJda el senyo¡ Larrosa 11 dl· l'abso:uc1ó dels seu.s patrocinats.
I, sense gairebé reSpU'ar, engegà
El Tribunal es retirà a deliberar conseller de GovernaCló es proposava
gue per telèfon que vingués a Barcelona, 1 com que bav~a. de venU' 1 al cap d'una bora dicta sentència emprendre una mtensa campanya de nou el sey¡yor Pu;:
per a. comprar materials. aprolita 1 absolutòria per creure que els pro- contra els es¡x:::tacles urunu:als, pro- - El$ representants de les emprehiblnt especialment aquells que 111• 1 ses perlodlstlques de Madna, m nan
j cessats son mnocents.
aquesta oca.s1o.
~ *------- terpreten els nomenau. tro>nsiOrnus- exposat les dincultats amb què toAcaba d!ent que mai no ha estat
tas. que, amb l'abus, tenaE:lXen a pen amb la venda dels seus dians.
NECROLOGICA
processat pe~ cap dcllcte.
«degenerar la raça». Donà compte I He donat ordres a tots els conces.:;loEUes Expcs¡w: Xot el', proptetarl
d'U.J.ver OJ.EpOSat prob1bU' un espec- 1 nans de qwoscos de venda de peno- IC'" ANYOL
JOSEP P
de !'a.uto en el qual feren e. v1atge
tacle que estava. anuoc1aL en un tea.- I dics, perquè, amb les garanues que
. a. Barcelona. dos dels processats.
va rebre aVIS a Lleida de venir A San t11.ari &caun. on reslcila. tre popular de Ja. c1ut.at, en el qual ' sigwn necessanes, culdln de vendre
a.ml:l uns senyurs a Barce;ona i ha mort el pare del nostre company es tractava de rellevar les tiples 1I els dla.ns normalment, per sobre de
lles dlllcultats q\.le pugUin terur els
aprouta l'ocasió perque \'lllgUe~' la. i de premsa Xav1er Ptcanyol, redac· actr.us per senyors.
-1:.5 8 dlr -contmuà- que a tes ven~ors amb els correspon,alS ad·
sf"va muller per a ésser \'isiLacia pel l tDr ~e «La Rambla».
Fela temps que el senyor Plcanyol taules s'ba d'acabar atxò, J eVltarem IlllnlStratlUS dels dians de provin·
met¡;e.
En arn bar a Barcelona. la seva 1 es trobava. malalt. La nova de la se. aiXl la protesta que maubtablement cies.
Un penodlsta pregunta al senyor
mul:er 8Jlà a ta casa d'uns amics, va mort, pero. ba. causat do!orosa haurien fet les aSSOClacions d'autol's.
1 ell a ta Plaça de Catalun:¡,a, on so~resa perque semlllava haver-se actors 1 empresar1s. Esperem que el Pic SJ nav1a. lleglt un dlscurs propúbllc acollim. bé aquesta mesura 1 la nunc1at pel conseller de Uovemac16
ll1llCliJ.t una lleugera millora.
troha Garsevall.
No cal dtr com sentim el traspàs taCJlltara reiusant tota classe d'es- senyor Jover Nonell, a Terra::;~;a. en
Ana.va. a menjar amb els amics de
un acte polít1c, el passat dlumenge,
LJe1da. t mai no parlaren per a. res del pare del nostre estunat amic. pectacles d'aquest caire.
La setmana que ve els donaré nota 1 que Sl recordant que ell; bavJa dlt
Reb1 el nostre condol mes sincer.
del general López Ochoa.
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Tl~AD ES.

P.KE-OLI .lUPIQUES

Amb arma curta, lliur~ de sistema i ca li bre, tirada de rapides a
De 15 concursants que prengueren pa rt amb d i· erents marques, es classifiquen ~n competició d isputadíss1mo:

l.er Senyor Josep d~ Lionos

2.0 "

amb ''
Senyor Josep G. Delgado amb ''S

LA MILLOR PROPAGANDA SO N

'AR''

''
FETS

ELS

TIR
L'Espanyol d'excursió al
El primer dels «escollits» ha Ha sorut enMarroc
au ~ucu.r cap a Alge- Els Campionats d'Espanya
estat Lecue, del Bells, que cues, on s'embarcara, 1 ·eqwp de
preolimpics
h.s¡.umyol. Tè contractats dos pu.tpassarà a formar part de 1W.ts
a JUgar, Wl a 1'etuan 1 1 hl~re
Els prun~ rs Camput1:1ts d ~spa
a LarralX, amb eqwp::; ruarroqlt!.lt:>. llYto. P l•.ulunpJcs 1 cie pr~s~.e(·c1ó ¡xr
l'elenc madrileny
EL

MADR I ~·:s~:

RE<: E RCA

I

Madna, b. - !!.s dlu que el Ma- De&¡.,res à'c.que:sts dos panJts, es pos- c1. l l.mp!ada. de Bcrlln, han tmgu;
CIIid ha arrlbaL a un acord amb ~1 01ble que en JUSW d'altres per les efette e:. el camp de MonLjuic.

·
tms "..,vu1 JUg~<.:tor
1 Un ex1t esclatant ba. coronat ~~
L' '""'"' del marroc frances.
d~l .8et1s, Lecue. localitats
ex.,...-.Clò, acomJ,J.. u~aaa pe1 dl- cenamen 1 rass1stenc1a de urauc.s
Un duectJu ael Club na anu.nctal.
1
que avu1 s1gnara ets documents d'm- I recttu senyor Orus ! emr.:uaL.ru- lra- torans na estat nombrosa 1 •te qua&rès en el ~u nou Club t..ecue · La bai, era tormad&. per fo·ourtues, ara- lltat. Ha rclsultat un Camp1oual. .,¡;.
quant1taL que es dona 'per la · s1g. ter, Perez, Martl, i:iole, Cllu&t~es, ntableruent de Ions 1 re::>l.:òicnc1a pel
natura es molt crescuaa, Ja qual am· Qu~sada. EC1elnuro 1, lriondo, Ma- gran nou1bre de o...le¡, que s'll<~. :otra a parlir íntegrament a att. JUga- nvlt.n, Domen~c. .t.:.pada. ~P 1 Edel- mes alS tiradors coru;títwnt un pugtlat mteressanLJSI:sln en el qual eJ.s
c.or, ja que .t:.ecue é.S trobara en u1. nllrO U.
i oarceloruns han aconseguit. un com..
uertat. en acauar aquesta temporada.
El sou que se 11 assigna es el que Demà, diJOUS, comença el plen trJOml amb cararbma, 1 punbe ~n p1stola lllure.
Campionat de Catalunya de .1 tuant
usdefrwten els asos dt:: l'eqUip.
El resul.at de les p1·oves ba estat
Water PoIo (Tercer Ca- el :;e¡uent:
A I LI: I I SMI:
1: Miquel Pinyol,
1 Carrabma. tegoria)
2292 punts: 2: Anur so;a, 2285 3 .
.
1 d
"mpr'onats
genera s e La Joeaeraclò .'-'atalana de NataCIÓ Ant.Olll Modolcll, 2283; 4: Juli Cas:
Els CCl
tiarcelona Masculms i Fe- Aul8teur, organitzadora dels Camplo- tro. 2275; 5: Lluls Bandera 22'10'ei
nats de Catalunya de Water-polo, ha 6· Mart1 carrero 2266 ' 7· M.
.
An~el . Bal~:!.':.e.
cregut converuent que els partlts Corarles. 2263;
memns
Una nova Cvtu¡-t ....v at.1et1ca tm- corresponents a la tercera categona ro:;, 2258.
Pictola lliure a 50 metres 240 b .
en una OC8SIÓ respecte a. l'apolltiClS- d~a Huc a 1<..> p.stes ae l'Estadi els es celebrm els d1es femers. dlmecres.
Creu que les despeses &!llf.Ven a - - - - -. .
me dels consellers de la GenerallLat, d1es. .11 1 lO del corrent mes
carrec del senyor Gars.:vall, 1 en el ~ ~~dljous 1 dlvendres a la rut. pel fet les. - 1: Cipn~ Rumero, 204\i punt~:
opma.va que les paraules del senyor
U S •·
p•
~ • ., •
....
moment de 1a. ctetenCló estava amb
~ls aUews me¡, a<>S•~'-- .~ de Bar- que, a p~rt de donar a aquesta com- , 2: Ramon bernadàs. 2013; 3: Josep
J over no tenJe~. un marcat contin· celo~ es preparen clir~ ,.mtnt per JX!tiCIO 1.allc1ent que mer&x, perme- . Esquena, 20ll; 4: Josep Bento, 2008;
"
L. .f.Jl
,
- 1 ..,
.., •
¡'altre processat Expósito.
gut partu:Usta 1 polltlc.
Exp!lca que els esti!ets que 11 ocua actuar e,¡ aques.ts prm1us Carr.plo. tra. segwr amb regulantat. el calen· 5: Manuel Garces, 2008: 6: Jl:H Me-Llegiré el dlscurs -respongue el nat_s generals d atletiSme d'aquo:SL dan establert, ja que per celebrar-se na, 1997; 7: Joan Tor1 bio, 1982; 8:
Mc~ de :uny
Programa de les Emissions en espanyol. paren eren Peli a apariar les ble!es
senyor Pic-: pero entenem-nos, és any.
O(ganiU:ades pel Consell Central dels Sin~icab d~ ïa
1
del cotxe.
aquest any g8lrebé tot.s els dles les- Antoni A piazu. 1976.
aci on UJO puc re:;poudre que no es
U. R. S. S.
.:>ah~ador P ascual O:gue que conel- ¡
Tir Ollmplc, pl.>tola lliure. sobre
.....mbe 1 atleusme Iemen! ce.e:...ta· 1tius proves lnterclubs. aanuc els carnpn·
tara po uca. F'òra d'a~l no puc
Dtssabte
Xl& Gar.oeve. 11. al qual digue que
ra aq~ests ,dtes. JUu..a.netlL amb e15 1 p1onats reg1onals de natac10. per ca- Silueta. a 2a metre3. - 1: JLsep cie
1
faCL.
sen
que
var
~
respostes.
i
• Revista de la se:.mma. Preguntes
s·encarregues de la. vJgtlanCla del
<.;arur. ,t • , generals. e1s t..amp1o- tegor1es, no pernutna als clubs par- Lmo;;., 2ti8; 2: Josep Gonzàh:<G Uel--ca.I. però. tenir en compte que nats ~emenm:; dr: u..¡·celuua amb un . u.u pant.s al camp1onat WaterpoiJSLIC gade, 263; 3: Uuls Calvet, 264: 4:
portlves
general LOpez Ochoa. per encarrec
ni voste ru els seus conseller;; no e-;colltL programa de p;ov.::.. Espe- dJ~posar dels elements concursants, Manuel corrales, 260; 5: Pele¡;n EsDIUmenge 2. Una 1à1Jrica de rellotges a Moscou.
de la U. M. E., 1 que no sap les ~r-I
po.:ràen la repre--,entacló, Sl actuen en rem que les nostres dones. que ta la maJoria d'ells nedadors.
' · El SIStema d'impostos de la URSS.
Dunarts
sones que eren. 1 si sols que eren
tevll. 257; 6: Pau Bazàn. 221; '1: Guactes poUtl~.
6 El;; obrers a¡;ncoles a la URS-S.
u.;o..s
militars. i:iab1a. que el general López
Els partits que maugureu l'esmen- mersmd Yagüe, 220; 8: Francesc
a.lgun Lt:nr.s e¡ue e& l ·-~-· • . , .-B1 JO vaig en un lloc, ame el des ~.te la palestra espvrt1va, actua· tat camptonat de water-polo, tercera 1\.Iartinez !raola 1!16.
D1Sò8bte S. R.e·;¡sta de la. setmana. Preguntes 1 respostes De·
Ochoa. era. el cap d 'w1a futura re- .
cotxe o11c1al, em guarctare pruu de ran amb dec,sló per a enl.urar emll cnegona. dividlda en dos grups. A
portives.
belllo, 1 volia ev1tar un nou 6 d'oc'
fer pohtlca. Pero Sl en el t-erreny par- el
UJumen¡;.• ~. Com p~n les vacances els trt'ballaaors sovtè·
I
tubre.
SOS
OIVEH
j
1 6, són els seguents:
• . u:;1asn1e I ~sport le.... .:m.
tlcular vull acLuar polltlcament. nm·
,.
tics.
Expllca que ..:! plllno1 que se u .
Otjous. ella 6. Barceloneta A. C.Le.> m~cnpc .....;s pt1 e~cri...H.I.> el
gu no me·n pn• ara...
nwneru nc tl!e:encta te:ier ~• cal tra. C. K. MFdlterrauL
Dunarts 11. El Parc àe cultura I repos de Mosc(Ju.
ocupa 1 qlle u fou tre. de la. boca
F'l mateiX penodlst.a pregunta Sl metre·Jh a la l''. c. d'AU~ .ne
.
no tenia Lap lnteres perquè aesapa.
Dlvendres. d.ta 7, c. N. Catah.n,ya· La nova junta de la Mútua
pod.r1a. dlr quelcom de 111. deuwu:;~a
~~~te ~~· La s!tuaclo dels pescadors soni'tl<'S.
regués, ja. que el que desaparegué
Ren1;ta de la setmana. Preguntes t rc~po.>~s. Dedel F. C. Barcelona
. c...
u.ew.
· ..,A...
tou una carta d 'una dama. respec_ •.• 7•• ..,p.ra. l•.>•• - - ¡ '.ca ·, .:...._
or•a•t.• l•lwr.
1 presentada per lo~, smd1catura at~ Ja l~S·a•nm~tllolH•o•n•
~ fallida d'una Iàbnca. de hiats. conportives.
table 1 que no l1 converua que es
En l'Assemblea general ordlnà.ril.
D1umenge 16. Mlt.Ja nora dedicada. a la dona. ~portatge a l<l ~ tra el nomenament del conseller-¡e¡,.
conegues que estava compUcada en
celebrada el dm 26 de maig darrer
• tor de Just!Cla, senyor de Prat.
no.otra dlrect.ora. camarada Inna Marr.
I per la Mútua del F. C. Barcelona,
aquests assumptes. Le. carta se l'em-Vaig passar-la a uuorme del !ls1 \'a quedar constituida Ja JuntA OiDlD'larts 18. Els treballadors po¡,tals de 1a. UR&>.
passa 1 el plil.nol estava. Junt amb .
rect1va u~ l~ tc¡üent r.Lanera:
cal, 1 no l'he rebuda. encara wtor1 Dljqus 20 VeWa.da dedicada al.> Infants.
la carta.
Pres.dent, ¡. rancesc oomí'necb Semada. Ja fa dle~ que haur1a d'haver·
Dtssabte 22. R.e\'lSt.a de la setmana. Pro?guntt's 1 re:<postes. o..
Nega que tingués intenció d 'atempnñana: v!ce-pres1dent pruner. Antola. rebuda.
portlnlS
tar contra el general López Ocboa. I
1 m Julm Prats; vice-prestdent se¡;on.
I Amo aquestes paraules, el sen)or
Diumenge 23 Co.r(l couoq ... en llurs collites els lioljoslans.
]a que en la. seva ldeo1ogJ.a no eJUSAgustl Bó Vllamala; secreta:1.. Pau·
P1c s'acomiadà dell. uúormaaors
Dunarts 25
te1Xen aquests fet¡;, 1 ~bla. que el
L' carooncll Serra: vtce-secretarl.
El gran Nord sovietlc.
¡eneral haVia estat a Paris confe·
27 La sublEnaciO del WllCISSat cPotem.,;tn».
Joan Martorell Grechell; tresorer,
Dijous
rencia.ot amb ela elements poutics
El «Butlleb Oficial»
t.1anuel Costes Espinosa; compta·
DlSsabte 29. Revtsta de la setmana. Preguntes 1 respost~ De
all! rc.!u¡iats amb motlu del pa.5.S&t
En la seva eàtclo d'ahor pubilca
portlves.
dor, Josep Palli Vercla¡;ut:r: vocals:
moviment. d'octubre.
entre altr~. les seguents dlspo.sl·
Angel Rodés Baldr!ch: AJnadeu R• ·
Diumenge 30. El Codi Penal sovtettc.
Acaba dient q11e solament per
casens Gun<:ncz; Ram1r M.nuou Ceclons:
A mes, en cada eous:<~o donarem nottc1es tnternaclonals. nc>
amor a la pàtria s'haVia encarregat
bna. 1 Manuel Romillo Pican.
: Decret designant les persones que.
ucles sovletlquts. 1 alues materials <1'lntercs
de la Vlgilància del generaL
pels mot1us que s'e::.menten. PJ.SSa·
U:
Es cndat a declarar el general
ran a tormar part dels AJ Untllmems
s nostres emissions s'cte.:tueJ• els dunans per on::~ de l.lOi
López Ochoa, el qual no compareu
de Tarragona. ~anta Colom.; de U ra·
met.res. frequencta 271 qmloclcl~. oe 22 a 2J tlura de vrennwlcll
per no haver pogu~ esser Cltat..
menet l L'Armentera 1 recuucant al·
Dijous. ona '25 metr~ freqüèncm 12.000 qutloctc!es concE>C
Tampoc no comparelx el coronel
Menors que desapareixen
gl.lO;) noms dels de $anta Coloma de
tada amo ona de l.i24 mttres frequènCia 17-t qu:Joc1cles mal.('lx.;
Moracho que en les diligències cons1
La policia ha rtbut una denuncta.
Gramenet 1 VIlallonga.
nora
ta que era un dels que havien d'esdc Jul1a SanUllann. mare dels tills
DecreL deslgl~iillt lt:S persones que.
D!Mabtes. ona :15 n1etzes. connectada a.mb ona de u 07 metres
ser assassl.nats.
Leandre I Artur, de 13 i 16 anss
d 'acord amb les normes conunguces
mateixa bora.
Els altres te6t1mon1s foren Manuel
d'edat eis quals semb:a és:.er que
wum,
ortl
<1'a
26
del
decret
el
en
..
Moscou
de
hora
a
de
meues.
25
ona
Diumenge.
enca.nt"p
que
explicà
que
Larrosa,
anaren a b:t"':;:.r-se 1 encara es l'ho16
15
112
I
ra que aquests no han corcparegut u•
hauran de constJtwr els Ajuntaments
13 de Grenn•·tch 8 a ~ d'Ar~e:Jtir:a>.
el Via~ al xofe: Telxldor, 1 vmg".le
a casa seva ni on treballen.
dels pobles de la circums.:rtpcló de
1
~
----.
•mb ell a Barce:ona., en unió de l'es-l ,i¡;:z:_ _,__ _ _ _ _...:::._..,.....,...,-==~~---Lle1èa que son esmentats.
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Vós coneixeu les subhastes
de l'HOTEL DE VENDES
del carrer de Pelai, 8?

j

Es la veritable rematada d'ocasions en tota n1ena d'articles,
al preu que en volgueu pagar

Tots els dies a les quatre de la tarda
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TE RRES DE

LLENGU A CATALANA

.

i1W dHUè l
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DIJ OUS, 6 DE .JUNY

LLEIDA
1

.

En la revlsta. «Tècnica i Treball»
1.
que publica. l'Associació d 'Alumnes
,.
d'Ambdós Sexes de l'Escola del Tre·
ball, el nostre a m1c Roca. ha volgu~ ~
desmentir unes afirmacions nostres
!etes darrerament en aquestes ma- Al qu.Uómetre 151 de la carreteteLxes columnes.
ra. de Balaguer a. la frontera fmnce·
De passada ens fa l"honor de sa. ba estat trobat el cadàver d'Antoni Laviola, de 36 anys, natural de
la Vall d'Aran.
Hom suposa. que es tracta d'un
suspesa. tornara ràptdameot amb SU1Cidi.
les famoses
- A la Casa de Benetlcència. nan
PERI.F.S F E M I
M
estat assistits per haver sofert diverses ferides Ramon Clar Vilaltella,
testimoniar que som els únics potser Josep Rtu Saquer í el nen Sebastià
qu! ens ocupem de les coses de l'Es- Mallada.
cola, la qual cosa complau molt el
nostre csper:t de treballadors.
El nostre arJlic creu que els homes
del bienni no aportaren a. l'Escola.
les 60.000 pessetes que nosaltres afir- sense dolor m molestta de cap mena
el períOde suspès, amb
màrem. i diu que foren solament
PERLES F E 1>1 I
45.000. 1 és que s'oblida de sumar
les pessetes que val el solar on es ••••ma:!&B•t:·::::::t.t:=z:.P!l!l'!12!31t:z••'alltE:·••ee•
munta el nou edlfici que l'Ajuntament republicà del temps del bienni
confu·ma al Patronat amb la seva
NOVES LOCALS
autèntica autontat atorgada pel voA Ja funció de comiat de !a preler del poble.
sent tempor a.ü.:. d.; la. Compan.vlo.
- L'afer dc la. Gestora. cada dia Caroone,l, foll posada r. '!SCC!'1a. l'ova resultant més divertit.
bra. de J. Ro!g-Guivernau i A. Co·
Ara resulta que davant el cas d'ha- llado "El poble no vol la guerra".
\'er de deixar la. vara el senyor Rou- Tant l'obra com l'execució, foren
ras està. d'allò més empipat, 1 no del- xardorosament aplaudides.
-Dimnrts, a la. nit, la Companyia.
xa. de dir, a qu1 vol escoltar-lo, que
E. Britó a:nb el seu admirable con·
passaran coses groses.
Fins 1 tot, sembla que na. illSinunt junt assolí un èxit esclatant al CiImperiaL
que es separana del Parttt Radical. nema
Els Amics del Teatre, han posat
- Ha estat denunciat el vel de a. escena. par la Companyia VUaEl Perelló Francesc Casanovas, per Davi 1 com a. única. funció l'obra de
haver ordenat que s'arranqués rar- J. M. de Segarra "Reina" al Teatre
rós d'una finca de la partidl. «Olla» dels Camps.
sense: el consentiment del propietari.
- Dimarts, a mitja nlt arribaren
- A Espluga de Francoli, un auto a la nostra ciutat en l,lutocar procede la matncula de Tar ragona, guiat dent de Sevilla, els jugadors del Sa·
per J osep M. Miquel va atropellat' la badell F. C., que han aconseguit el
veïna. Magdalena Vernet, a la qual resultat sorpresa d'aquestes elimide quarts dc :final de la Coprr · ri lesions de pronòstic reservat. natòries
pa Espanya. Hi havia un nombrós
- Avui, al Teatre Tarragona, en públic esperant-los.
Foren ovacio·
el concert or ganitzat per la. Filhar- nats a la seva arribada.
mònica, actuarà l'Escola de Dansa
Els jugadors es traslladaren al
de Barcelona.
Restaurant Arrahona a sopar 1 es
Al Saló Modem, avui es pr ojec- mostraven molt fatigats.
tarà. el ftlm soviètic «Titan3 del Pol»,
L'expectació del partit decisiu de
que no és altra cosa. que la grandiosa. epopeia del trencaglaços «Txellusquiml, que tant emocionà el món.
Ben a viat, també es projectarà en MJUNCIEU A
aquest Saló «El gran experiment», el
film meravellós que ensenya gràftca.meot els avenços de la U. R . S. S.
o

MANRESA
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NOTES DIVERSES
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DEL VALLES

L'Ajuntament. go\"ernaUu que patim ha comunicat la ce&antia. a 'i1nti-cmc Iuncionarls pel delicte de no
ésser afectes a la seva polltica. Entre
els acomiadats n'hi to.a que est:m tm·
pedlts flsicament. P~:- lmpos¡.ciò de
la. «Ceda» ha estat. anuH:td~ ta cessli.n.tla als funcionarls llinya!:; ~ López, joves carregats de salut que
deucn el càrrec als fets del 6 d"c.c·
tubre.
-Degudament autor itzat. dissabte
\·a tornar a publicar-se «El Diu .
L'edicló 1ou esgotada ràptdament,
puix que el públic a rrabassava el
dla.ri de les mans dels venedors.
-Segons :;embla, l'autoritat governativa S'•la jurnmentat per a no deixar obnr els centres polltics clausurats amb motiu dels !ets del 6 d 'octubrl'. Els homes qu,¡ nan portat a
cap la mstitució admirable de l'AsSistència Púbhca, que han construït
ia magnfftca p¡scina orgull de la ciutat. que senten l'orgull d'haver construït el grup escolar Renaixença. són
apostrofats d"mdcsitjables 1 t ractats
com a tal>. No els volen perdonar
l'haver rencat la «gloriosa tradició
de Manresa». 1 com que 110 poden
fer altra cosa els mantenen la clausura injusttllcada dels seus centres
poll tics.
-Lu. 1<'lrí1 de Manresa s'ha VISt
concorre¡;udissima. Malgrat la inclemència del temps, la ciutat ha estat
envaHda pels forasters, que li ban
donat. una gran anlmactó.
-El comtssan de la. Generalltat de
Catalunya a Tarragona, senyor Lluis
Pnmés, rt!p continuament nombros!sslmes visites, les quals. a més de palesar-li l'afecte que mereix al poble,
11 f a menys ¡.¡enosa la seva captivitat.
-L"Ajuntument gm·ernatiu, en la
seva febre de destitucions, ba suspes
la Jwlta Administrativa d'Assistència.
Pública. El poble recorda. que cap
dels gestors 110 es soci d'aquesta magnífica institució i que això els minva
l"autoritat moral de portar a cap
aquestes destitucions. Menys encara
si es tè en compte els enormes sacrificis i la pulcntud amb què els destituïts han complert la. missió que el

1

- Hum llll pvo;ut c.:o:nprovar qui!,
deiUL a l'augment del preu dels diarls, ha mtnvat un xic la seva venda a !a nostra ciutat. Abans d'entrar en v1gor aquesta nova llei dc
t'trmsa. no es podia comprar gatreDê ~:a p d1an a les dues dc la tarda,
pmx que tots els paquets ha VIen estat ja exhaunts. En canvi ara aneu
als qutoscos a totes les hores del
dta 1 &empre h1 trobareu d1ar1s per
~;ompra r : però no aL\J LA HUll.iA·
NITAT, que a mtgctia, com sempre,
J& 11.11. \·enut tots els seus exemplars.
1 atKÒ no ho dtem per ¡nnes de dtr·
llll, :;mO perquè és una ventat ben
mamtesta. 1 que a nosaltres ens satl~ta pregonament.
- !::'er a dema passat, ct1ven<1res.
à I Audtencia Provmcia! d'aquesta
c.:lutat ht ha. anunciades lc:; segticnts
vl~tt'!i: A les onze del mati es celeurara Ja vista de l"apeHacio sobre
lurt contra Josep Mulleres 1 Gudayol.
A d :~s quan::. ue ctotze tmdra lloc
la ~;elebració del judici oral per Unença tlltc1ta d'armes contra Joan
AlanKumya, 1 a !es dotze es veurà
tambc el judwt oral per tmença d"armes contra Miquel Valls I Carrers.
- El JUdici que havta de cclebrar~e al jutjat de Bascanó el dla 3
del mes que som, contra Conrad
Mas1es, per haver agredit a cops de
ranlvet Eusebt Ferragut, ambdós
\;em::. de Bonmatl, tindrà lloc demà
passat, dtvendres, ja que hagué de
sllspendre·s per no haver comparegut l'agressor.
- Ha estat atès al DUipensan Muattclpat Josep Dancó 1 Huerto de 33
anys. \'CI de la nostra ciutat, él qual
presentava una ferida a Ja cuixa
dreta. considerada de pronòstic reservut, per un gos desconegut.
- Ahir, a Salt, mentre el paleta
D11nlel Pu1g, de 25 anys, casat veí
d'aquell poble, estava treballat{t en
la construcció d'un pou, va. tenir la
desgràcia dc quedar-hi ensorrat degut a una esllavissada de terra. Sortlsament. però, pogué ésser salvat
d 'una mort segura gràcies a la ràpida mtervenc1ó d'alguns veïns. El
:suSdit jo\'e, de tota. manera, sofrí
al¡;unes fer ides de consideració al
cap 1 a di\'erses parts del cos.
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poble els
qüències
s'han fet
captaires
compte i
bertat.

Ja mala organització que l'autontat
governativa va. donar a !'arribada dels
corredors de la Volta. a Catalunya, a
conseqüènci¡¡, de la qual va resultar
algun corredor fer1t. Els esportius recordaven la. cura. amb què les autoritats populars organitzaven aquests
actes i el relleu que hi donaven amb
la seva presència.
La comparança, com es pot suposar, no era gaire favorable a l'Ajuntament governatiu que presideix el
factòtum de la Lliga senyor Servitgc.
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PEL• LICULES
PATHE • BABY
FON O GRAFS DE TOTES MENES

t:S!:RVEl N.APW

PERL.IBJS

I

REUS

- En els cer cles l llocs politlcs,
el procés del
• Govern . _ 1
de la Generalitat que s'ha vist a
Madrid ha acaparat totes les converses 1 ha estat segUl.t amb el màxim d'interès durant tota. la. setmana passada, constituïnt tots els seus
aspectes els motius de JUStificació,
d'una. posició 1 lliçons dels altres
per l'esdevenidor.
La sentència. del Tribunal de Ga·
ranti.es . , que si bé hom creu endevinar la. que serà; és esperada
amb curiositat; i expectació.

.I!:.NTWii &!WELONA J. llJ.l.liAO

SE'RVlU CORRENT ENTRB HAROELONA 1

~ILBAO

cada dues aotmaou.
dOnidee ela DIVENDRh a ta Sllt, cap a. Tatraaona. tsant Cartes
Vlnaroç. Va.léncla. CUllera, Alacant,. Cartaaena, A&UUIUI, AJ.r:nerta, MeUlla, Mo~ru. Mata&a. Ceuta. Ce.cta.. SovUla, auetva, Vt.ao, Mann, V1·
Uaaarcia, Jl'em.>l. CGrunJt., AYI.l6a, Muael, &ntaoder, auoao 1 PasaJea
s&RVEl EN'l'IUI ~ELO~A. t:ill:.I.'E l MA.H.::)ELJ..A
Borttdes QUlnzen a.ta ela dJJoua cap ~ t:>éte l 14alsella

Carrer de Sant Pau, 6
Tel. 14231

Servei awnzenal cap

ll

GENQVA

LA CArre¡a .. rep 111 ~lado.ae la ComPf,n11a, MoU del Reb&a.

BARPELONA

'l'el.!Oll 13586
~

l:lllaYKl RAPW CAP AI.. ~ü.At:W.· PLATA

oer

A:

COMPRA I

49

moto-:~I'&D811.~1Anwca

correua

e&.Pan70la

Sort1<1ee t lzes cada :u dies
Cap a SANTOS, MONTl::. "t'IIJI:O I ti Ua;NU~ A I ~ES sOrtirà el dia
11 de juny del 1935, la magnifica motonau

MERCAT D'OCASION S

venda en ·• Lo Villa de Parà ••
Fivoller(abo ns Fe rra n). 32; C.
Vicen~ Ferrer. Pl. Cata lunya ·
~- Urio c h & C. 0 , S. A .• Bruc,
• en altres establim ents. Venda
o l'eng ròs , C. E. P. A .. Sant
Ba udili (Barcelo na).

«CABO SAN AGUSTIN»

VENDA I CANVI

La c:t.rre¡ra

ü

Que aC11Jletr& I)BSSat~era 1 merca.dertes
rep une la vetua <1el dJa <1e sortld~al tln&1&<1o nCJm 1

del Moll de Baleara. Tel~!on lo:.~"l•
VIA L4IJ!:l'ANA . •1
TELEPON 2205'1

Dl!l MOBLES, PIANOS, R ADlOS, CAIXES D E
CABALS, MAQUINES D'ESCRIURE 1 DE CO.
sm. MALETES, orsèos, etc.

Oolls1an&ta.rta:

Fill de Ròmul Bosch, S. en C. .
VIA LAIETANA, 'I

TOT D'OCASIO
CORT~

CêT~LANES,

414

Camiseria • Corbateria

PIJU AN

feleton ~22

Ferrer Batlles

BARCELONA

36, Soqueria, 38

ANUNCIS PER

NEVERES

Les dues primeres- ratlles J '00 pesseta
Cada ratlla de més ...... 0'30
~
HOSTES
i PENSIONS

DIVERSOS
PUSTE RS, EBEN ISTES

platons Montserrat de
HABITACIO, tot con- 1antas1a 1 per a Ja cons.
fort. sols dormir. Rocs.- truccto n mida, encolats
amb c.trnallba. Preus ecotort, 6!!. :¿on. :!na.
nomies. Leyva. u - Tel.
34689.
PRECIS EN hostes. ~1mcron. :.!1, pral. !!na.

OFERTES
i DEMANDES
FALTEN

m1¡s oJicla1a

pel banc 1 per la forja.
Escolà.. • MolleruS&.

b.

MODISTA li'Oterclx a
1 a llomlc!ll. Preus
Cisellador. casa
2 Joves 601 ~ or,PASCUAL.
econ6n11~.
Hoca!ol't, li> l
.81;da. Caçadormir. asc., tel. Urgell dors.:~r¡ent.
1:1.
prat. l.a.
20, ler, 2na.
· - -- - - -- --

P RECISEN

SENYORA l'Oia, desit-

MilL AlTS.
PUlmons.
dormir Cor, Mecllcwa
general,
<>tot estar, bany, tel. Ro- Hltllts, Rat¡;~ X. ::;o¡ ar-

Ja

s~nyoreta, ~ls

ca!ort, a

i

5. 4rt :!na. asc.

PENSIO l A IETANA per

a Iixos 1 nntgers. tot
Preu
dl'S C:e 7".)0 C11a. VIa .Lnletana. :l9 • Pl. Berenguet, 2.
conron modem.

HQ..STES, ca~a putlcu.
! ar. balco curer. Ample
;!:'>. 2on. 2na.
'

MOSSO O CO DRADOR,

C1es!tJa coHocacto 45 un~·a
Dones retereue!es. &crlurc aL.\ HUhl.\:"'llAl'
~lCiclnl. Or. Lluas Cuest<> num. ó;H.
Urgci: 20. prat. Con~ut
l.a dc 3 a 6 .
V IATJA N T I!"Oterclx l.li'T
Catalunya. raiD ue tctx.ts
XAlET moderu, CSJJd· J .;enf:fes Cio punt. Arub
.os J:trdJ 1 !lona. a .. u boue¡; relaelons clientela.
mtnuts Plaça Catalunsa... l:.scnure a. LA tslJALt\NJVenc o llo¡o immillora- .J.A1' nwu. l.W.
bles conC1lcJons. 0Jn~tr
sc a LA
HUMA."'lll A 1
REPRESENTANTS n&nílm. 1~3.
ccssito n tot~ elS pobles
1

de catalunra. producte

ANGEL MARTI . 'I'aJ.tcr

!acU venda. bon• ~"Olnlt.sto. Per a clt>taUs cac~

S O LS MENJAR,
ctua a•cm¡u:n.:cnPctO (Mart;. vlu
Jcsep Plt:~rcb, s~.
par 1Culv. La:eta.na. 51. IICZ d'.l l i Hoea. 17. Te- Pau.a 76.
4rt. :.>na. Bar2on. 4•;..

lelon 75:J5:l - B3rcelonaJ. 1

Llegiu

VESTITS BANY :: BARNUSSOS
CAMISES PLATJA :: Camlsa. RAGLAN (Patentada) : :01\tges FERRO
de garantia

PARAULES

cclo~a.

GR AMO LA MAlE TA

..

o

Alternan~ lü elealee de:
.l."arraaona, Ceuta 1 l:iUelfa caaa d ues aetmans
6aDt C&r!ee l f'errol ca4a <1Uee 6Ctwanea

TOT de VERITABLE OCASIO
COMPRA, VENDA i CANVI

d'Al} RES 5ACS INEFICA OS
PERESSER DE PAPER CORR NT.
Ptcs . 1.50 cod a un. Toma ny 160
Y 70 cm s. Pes 11 O gram~. De

CASA SUBI ROS

Dlwnenge a. la nit es celebrà. a la
sala d'espectacles del Centre d 'Esquerra. una. vetllada teatral infantll
a profit dels presos locals que es
t roben complint condemna. a 1& presó de Reu.s.
L'element infantU reei:d plenament en llur tn.sca i féu passar una
vetlla distreta. al públic que omplia
la. sala fins a vessar, el qual premià
amb calorosos aplaudiments la labor
senzilla. però dellciosa, dels esmentats Infants.
Fou molt aplaudida la nena de 11
anys Núria Domènec, la qual interpretà una dansa. gitana que hague
dc re¡x:ttr davant la. insistència. del
públic.
La nena .Magdalena. TarragO recità. el monòleg «Sl jo !os senyoreta .. ~.
que fou molt celebrat. En el drama.
~ • 1 ~ r : ,\ '
f
«La Manta» rcebd la labor de la
nena Antònia. Juanós en el paper de •
•
....
y t) «Miquelet». Per últim el sa1net «A
ca la mOdista» féu rlure força. Fe' I
licitem e!us1vament els pares per la
tasca de llurs fills, alxl com tambe
el senyor Camil Joanós l les senyoretes Carme Clu!s 1 Magdalena Coma, que posaren tot el seu esforç
FEMI són un prodigt dc la ciêncta perquc l'acte aconseguls l'èxit que
moderna.
t1ngue. Tambe ens cal felicitar el
REB UTGEU I MITAC IONS II
senyor Joaquim Domènec, director
de la. Banda. del Centre, la qual executà boniques sardanes als entre-----------*:--------~--- actes.
la creu Alta. que jugarà. diumenge,
és el tema. de totes les converses.
Hom preveu una de les entrades
més importants amb equips de la
és el nom nu !es !amo.;es P E RLES
Pen!nsula.
que tanta tama tenen pels seus re- Un carro del ve1 poble de Cas· sultats deflmt1us. Venda, Farmacte.!l
tellar topà. al carrer de les Valls
amb un automòbU d'aquesta localitat, 1 com slgul que tots volien tenir
raO l'afer passà a.l J utjat.
NOVES DIVC: RSES

lj()rtle1ee tota eta DIMECRES a la nit cap a Va.16ncla, Alacant~.-MAla¡ra
Sevllla, Vlao. VUlaaar~a. Cor\1D7&, Musel, Santander 1 ~Ubao.

JOI ES· BRILLAN T S

<prop l(amblea)

Amb viu entusiasme 1 esclatant
è:.;¡t, s'ha. inaugurat el nou . «qen,tre
Rcpubl!cà Autonomista¡>, coallc10 desquerres al carrer Major, 79. A. l '~cte,
que fou dc caràcter privat, asststtren,
a n1es de tots els a!tllats, una gcnuina representació de done;> e~tl}·
s1astes, i cls reunits. despres d mr
amb exaltada emoció «El Cant del
Poble». acordaren trametre al President 1 Con~llers empresonats un telegrama. de ~alutació.
L'esmentada entitat, legitima successora del dissolt Ateneu Obrer.
compta. ja. en el moment de néixer
amb més de 100 afiliats 1 hom creu
que molt a\'iat duplicarà el nombre
d'associats.
-~lontblanc 1 els pobles vdns protesten indignats del vergonyant es·
pectacle que els clements fella.Stes
reunits al Poblet dollaren, per a c¡.carni dels republicans,
'
·

Línies regula rs de g~ans vapors per a ls destins
que es detallen

MAQUINES
DISCOS, etc.

RELLOTGES - OBJt:CTES DE PLATA

CASA BAGUES

NOTES LOCALS

Ybarra y C.a, S. en C.

PRISMATICS - BINOCLES - CINEMES

FAR RE

o

Rea J»a i·eix

APAR ELl S

el millor i el de ma jor gorontio
pe r o protegar els se u s ve stits o
pells contra e ls e stra lls d e les
Arnes. de la ll u m 1 d e to pols.
Exigiu sem pre el Sot Guardo·
r obo "'Siempre{ino'" .únic de
paper impre~no r (pate ntat!.
Cad a 5o e "Sie mprefino " vo
provist d 'un seg ell n llmerat de
legitimitat, que el distin~e ix

•

LA

FOTOGRAFICS

- Demà, diVendres, es disputarà
l't"t.apa Gtrona-La. Bisbal. L'hora. d'arribada. dels corredors a la nostra ciuUI.~ o'ba fixat a. tres quarts de tres
dc la tarda.. Consignem amb comb.!i~UO~
plal'nça aquest fet que. a l'igual que
l'any passat, La Bisbal pugm rebre
GRAN ASSORTIT
1 estAtjar els esforçats ciclistes que
aquests dles recorren Catalunya, i
desit¡em que per moltes anyades la. 1 p ta. TALLERS, 8~
nostra ciutat pugUi continuar ocupant aquest lloc que tant l'honora.
-Per a. diumenge 1 dllluns vinent
l'Ateneu Pi i Margall anuncia. diverses festes, d'entre les quals destaca
ft1 ETGE ESPECIALISTA
la \"etllada que. a càrrec de la secció
drantàttca de l"entit¡tt, tindrà lloc el PELL
VIES URINARIES
dilluns. Serà. representada la comèDEFECTES SEXUALS
óía ett tres actes d'Agustí Collado i
J. Rot¡-Gwvcrnau «El pas de la glò- Rambla de cana letes, 11, prlmer
ria». Amb la representació d'aquesta
obra clou la :>e\·a actuació en la. present temporada l'agrupament amaLA FABRICA DE
t~ur do la primera entitat bisbalenca.
-Un d'aquests díes -dissabte?- al
nahe Ol~mpia. la compan~ia oficial
~~atre català Nicolau-Martorí representarà la comèdia de Lluis Elies
u G L A C I A L 11
ll:\Iadame».
-Josep Clapera 1 ta seva co~pa
VEN BARAT ISSIM, DIRECTE
n~•¡a ban posat eu escena a «LEsAL CONSUMIOOR.
lmmens
cut. Empontà», «Aspectes», de Joan
assortJ& per a tots els usos, des
Oliver. Han obtingut un èxit de recte!S preus més fnfims
presentació, però un gran fracàs de
Neveres patentades cte màX101a
pubhc. Sincerament, creiem que hi
retngeracto 1 sense mescJa de
na. a La Bisbal sales en. molt millors
gustos 1 olors, a preus m0c11cs
condtcions que les de «L'Escut». l'csHenet 1 Mercade, 26 llll costat '
cenan de Ja qual es reduidiSSJDl, 1,
d"Estaclò Gràcta I Teatre BoscJ
ultra aixO, explotades per uns empresari~; I, per umt, completament. al
marge de tota t~ndencu~ pol!tlca. A
ben :segur que sí hagués actuat en
un d'aquests llocs Josep Clapera 1
la. -seva companyia s'haurien Vlst millor correspostos.
- ...1 res de política. Perquè ara
j a. t~nim gestora 1 jutge. Sòo dues
coses XU'Oies 1 di vr.rtides. Dues in.stltuctons que :fan parlpr a la gent,
com aqueu personatge que xou En
Ptp de Tona. o nlgú per l'estiL I es
que els senyors rndicals I de la l.Ji~~ Són al:d ..• Ens diuen que l'harmonia és gran. que tot. va d'allò més
VENDA I CLIN ICA
be, que els parents 1 els coneguts
disfruten amb l'obra d'aquests sap¡enU l:!li0ENEJJOH.::;i
ti~lrns homes. Rt>s; que vi\oim en
el millor de~ mons. La llà.st.lma es
q\Je hom no bo vul¡;ul comprendre
al:d l es dlgut tot el contrar1...
Hospital, 42 • Tel. 13651
- Lli. venda aconseglúda aquests
c.I"S ptr LA HUMANrl'AT ha estat
1
,. flt,M,.... • ,. ·er
nmareablc. Els exemplars del nostre
diari desunats a. La Bisbal s·e¡;¡:;oten
r.~pidament. A&ra m, emociOnats. l'a·
'"olliment que hom dlspeDS:l al nostre l'"'rlòdit', pro\"a p:¡.lesa de la pti1xa.no;a de les esquerres cntnlanes. En- Mo lt potent 30 p e ssetes
ca.ra. que hl bagi algú que \\l!gul dem~ el contrart ...
Gran assortit • Tallers, 82

de

havia. confiada. Les consed'aquestes destituCions no
esperar ga.lre. Un núvol de
han pres la ciutat pel seu
deambulen amb tota lll-

-Ha estat unanimement censurada

•, S I E M P R E F I N O "

CLI~ :ln: :: TEATRE :: PAU·:·: LA I
HUMANITAT
l:.lo no:stres amtcs Joan Gmesta
Enru: Sala, Et~ric ~urques, JoaqllinÍ
Fa rrera 1 Enuli V1go aSSistiren en
r~,presentacíò dc la tlcmocràcta' bisbalenca, a l'acte de Valèncra. Seguidatnent E:S traslladareu a Madrid i
concorregueren a la vista de la cau~& c-ontra el darrer Govern de la Generalitat. Els nostres amics visitaren a. la. prcso de L¡¡, Moncloa els
components del darrer Govern de la
Gcneralttat 1 els feren present l'adheslo lervorosa de les esquerres de la.
nO.o;tra ciutat. Han retornat magnffttamcnt impreSSionats per la fonda
reàcció esquerrista que arreu es nota
, 1

eteg1ts per sufragi popular I altres
republ!cans locals, hom ha. destltult
els co:lSellcrs \"Otats pel poble I nan
estat rellevats per alt.r~ individus,
alguns dels quals durant la dictadura Ja foren afavorits amb ldèntlc
nomenament.
Heus aCL la lhsta: Joan Caselles
Jane. Montserrat CUllell 1 Coll, Joan
Codina Camp, Antoni Taulats Gay,
Francesc Salrach Malla, Ramon Piqae Nomdcdeu 1 Josep Vallcorba Esteve; suplent, Andreu Alsma COilct.
Montserrat Cullell ha\"ia esta. alcalde durant la primera dictadura;
Joan Caselles no bavia estat durant
la segona.
Gom stgul c¡ue a Ja localitat abunda el cognom COdina, hem estat
pregats de fer constar que el flamant
conseller d'aquest cognom no té res
a veure amb els que tenen també aquest cognom 1 pertanyen al Centre
Republicà. Federal, que és l'única
entitat republicana que hi havta a
la. localitat en proclamar-se la Republica, 1 al qual centre mai no han
pestangut cap dels nomenats pel decret del senyor Joyer Nonell.

SAC GUARDA·ROBA

LA BISBAL

...

LLINAS

ACO:'\UAOAl\1E NT :: RfAI'ARlCIO
, D'uEL DiA•• :: L.\ CLi\UtiUR.\ DELS
CJ.:N'IR .t.:S P OLITICS :: L.\ FIRA
I NFORMACIO LOCAL
:: \'ISI 'IES AL SEN\:'OR PRI:NES
:: J UNTA DESTITl.IIDA :: CICLISFmaiment, després dc moltes gesT ES ACCID E~T~TS
tions de càrrec contra els senyors

LA HUI\t1A NITAT

VILLALBA
DELS ARCS

MONTBLANC

NOTICIES LOCALS

DE L 19J~

El «ButUeti Oficial» de Ja Generalitat ha publicat una rectlficació en
la. llista de l'Ajuntament Gestor. Es
tracta que el senyor Pere Fuster Grifoll substitmrà el senyor Antoni Hu.
guet Ragué. Per honor a la. ser10S1tat dels senyors que han estat afortunats, celebraríem que aquesta rectificació fos la darrera.
- Ens diuen que a.vul, dijous, és el
dia escollit per a. constituir la Comlssiò Gestora Municipal. No sabem si aquest acte serà. públic.
- Els dies 9 1 lO del corrent mes
l'Orfeó Reusenc es desplaçarà a València, on dona.rà diversos concerts.
No cal dlr que desitgem als excursionistes un èxit ben falaguer.
- L'actuació de la. Companyia O.fi...
c!al de Teatre català ha constituït
un èxit per a l'escena catalana.
- Demà. til1drà lloc la darrera
jornada del Campionat local d'Escacs entre els següents equips:
Reus Deportiu-Bar Vernet.
Olimpo-Cultural.
Catalunya-Foment.
Descansa Orfeó.
Els clubs esmentats en primer terme jugaran en blanques.
- La Junta. Pro Reus ha convocat, per a. avui, a dos quarts de siS
de la. tarda, tots els comerciants agremiats, per tal de tractar de diversos
afers d'interès local.
- Ahir al Pantà de Riudecanyes,
entraren 182 litres d'aigua. per segon;
per tant, és 1.799.810 ma. d'aigua la.
quant1tat actualment embassada.
- Avui a. la nlt es celebrarà. a.1
Teatre Ba.rtr1na., l'anunciat concert
que l'Orfeó Reusenc dedica. als s eus
socis protectors.
- El pròxim diumenge, l'equip del
Reus Deportiu anirà a Tarragona per
t · d'enfrontar-se amb el Gimnàstic.
.- El dla. 29 d'aquest mes es celebrarà l'enllaç matrimonial del ntiStre amic Pere TorreU amb la gentu
senyoreta. Joana. Ca.vallé.
- Continua. el conructe de la. fà brica. cVapor Velllt.
- Aquests dies hem VISt exhibit
un pergami-recla.m, per mitjà del
q-.wl la «Unió CicliSta Reus» nomena.
.President Honoran el diputat tradlclonalista. senyor Bau. Entenem que
un nomenament d'aquesta indole no
pot recaure mai en aquell la. gest1o
del qual vers el club resta línutada.
a haver ofrenat algunes copes.
Aquest procedir de la u. c. H.. solament el pot justiftcar el voler veure realitzades les seves aspirac10ns de
tenir veloclrom propi, 1, en aquest e~.
recorren a les finances del diputat
Bau, tot nomenant-lo per endavant
President Honoran. Malgrat tot, celebrarem que to~ vagi be.

RODA DE BARA
Nuí :CL~W : t=tSTEo : L
_,: fS
La respectable 1 bonctados:t semo-

ra Teresa Pmyol. <.>sposa del metge
mular d'aquesta poblac:to. va tentr
'.lÏÍIIIIïiiirliiíll:zlllll!lmrmm••mraa¡;.wg¡a;saii:liDB~Imz:ilEmlï!Z~ la desgracta que. ~n baixar una es~ cals., h relhsques un peu 1 catgués.
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! Portaaa a una chmca d~ Barcelona
11 fou apreCiada. la rotura del turmell. Preguem pel seu ràptd restabllment.

'

P.REUS BARATISSIMS

- Els element.> esquerrans d'aquesta població han sègllit amtJ ventable mterè¡¡ el transcurs d~l JU·
~1c1 contra el Govern de la G~t:cra-·
lltat. Hom espera amb ànsia el veredicte del Trtbunal.
- Per a. la. pròxuna PasquJ. es
preparen e>.traordi.ilàries festes. Actuarà al l<X:a.l del «J:\1inguet» el colcbrat; conjunt de cant «L'Aurora»,
sota la dtrecctó del mestre senyor
Ferran 1 hi haurà lluits balls, tar·
da 1 nit. al mateix saló.
- El atlluns prò:wn, 1 or¡;amtz.,.t:
per la &cció ExcurSlorusta de ls. Cooperativa nd Vendrell «La Fc.e:orm&lt, l.!ndra lloc, a la incomparable
platja. 1 bosros de Barè. un :an1l!ós
aplec. El programa. et;tara integn.t
per !estes espor ..ives 1 balls, amemtza.ts per 1& popular orquestrina eTb&
Oolç-Jazz. Promet veure'& molt concorregu~ perquè és un dels llocs més
pintorescos de les con~arques tarra-gonines.
- Foren molts els a!•c.onats .:¡ue
es traslladaren a. la. Nou .te Gaya
per tal de presenctar l"encootre as
futbol entre el nostre equip J oven·
tut Rodense, F . c. l el club d'a.Qt»lla localitat. Triom!aren els 1lOIIl&«S
per un gol a cap .

lli.tüUS,

e

ld humanitat
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TEATRE I CINEM A

RAD I O

La .Justícia

*

AUDIENCIA

*

UNIO RADIO, S. A.

Emissió Ràdio Barcelona

FIGURES DE HOLLYWOOD

PRIMERA SECCIO

Per manca de Ju·
rats va suspendre'& la vista anun·
SUipensló. -

PROGRAMA PER A AVUI,
ciada.
DIJOUS
us: Reportatge de la Volta CiSEGONA SECCIO
clista a Catalunya. - Prlmera ediSuspensió per malaltia. - Per ma.ClÓ de eLa Paraula», diari radiat de
la.ltl.a d'un de.ls processats tambe va.

RADIO BARCELONA. - Discos.
s· senyals horaris de la CatedraÍ. - Reportatge de la Volta Gi• cll.st.& a Catal~&. - Lbçó de gunnàs radiat, a càrrec de la Federac10
• de Gi.rnnà.btica.
8.20: Segona edició de eLa Parau1
I la», dlan radiat de ~IO BARCELONA. - Discos.
Senyals horaris de la Cate-

suspendre's el judici que estava
senyalat.

&&-

TERCERA SECCI O
Es vete 1a causa

Par robatori. -

contra Isidre Cabeza. 1 Albert Romea acusats del robaton realitzat
al éarrer de la Plateria. La pena
sol:licitada. pel fiscal fou de quatre
mesos 1 un dta. per al pruner. per
an.v. vmt
1 11: 5enyll.ls borans de la Cate- ésser menor d 'edat, l d'un
per al segon.
dr&l. - servei Meteorològic de la mesos 1 21 dies
Generalitat de Catalunya.
SECCIO QUARTA
I
en una baralla.
ferides
Per
MIGD:A
comparegué Salvador Torre,. que
12: senyals horar..& de la Cate- en un bar de L'Hosp1talet va baradral. - Reportatge de la Volta Ci- llar-se amb un altre concurrent I
clista a. Catalunya. - Secc1o Feme- 11 va produir teruies amb una nanma. - Mwnca selecta en discos.
valla que tardaren 65 dies a guarir~ 12.30: cPlat del diu del RestaU· se. La pena sol:hCltada tou d'un any
1rant Tivolt.
1 un dia de presó correccional.
12,t5: Transmissió des de Gllona,
meta d'arribada. Reportatge de la.
NOTICIARI
Volta Ciclista a Catalunya.
Per a aV\11 esta assen,ya!ada., IIJ
Tribunal de Ca.ssac1o de Catalunya,
la vista de Ja causa en competénCia entre els JUtJats muruc1pa!3 de
'Mataró 1 Martorell.
- Una vegada rebuda decla.raclO
dels set detmguts amb motiu del
descobriment de la unpremta clan·
destina, el jutjat de guardis. va ordenar l'ingres a la presó dels detinguts i va. d.ictar aute de processament i presó sense fiança . .El sumari serà. tramitat pel proeedlment
d'urgència.
- Han estat posa.ts a la. disposició del jutjat de guàrdia quatre detinguts amb motiu de la manifestació de dimarts a 1a Rambla.

ct!i_

1

·.

LES SARDANES
~ ~

DE BARCELONA

L'Agrupació Sardanista de Barcelona. ha organitzat per a avui a la
nit una. audició de sardanes a la Plaça de l'A.ngel, a càrrec de la. Cobla
Empòrlum.

NOU BA R AUTOMATI C
I RESTAURANT

S A VARIN

HOMENATGE POPULAR AL
AruSTRE ARBOS .J. A L'ORQUESTRA Sll'tlFONIC.~ DE
:\IADRID
L"ünic 1 extraordinari fcstl val sJ.n?·

fònic püblic que l'Orquestra Slmfo·
ruca de :..tadrid. dirigida pel seu illustre mestre E. F. A.rbós, do~rà ,al
Gran Prlce, a les deu de 1a rut davui. dijous, organitzat i patrocinat per l'Associació Obrera de Con.
certs. a profit. de les :;eves mstltueions culturals. re\·esttra el mercscudfssim carà.cter d'homenatge popular,
del de l'any 1933 .. A part d'aquest
aliclcnt. el mngniflc programa. 1 els
Umitadisstms preus. fan augurar un
¡.. -an esdeveniment musical aquesta
ü;nca maniicstacló pübl1ca de la Sim·
tònica. de - •'\drld, que es celebrarà
dem1. dljoua, dia 6, al Gran Price.

sentada per la matet%& entitat que
va pres~ntar els plrullstes Hofmann
1 Rachmaninoff o sigui l'Associació
de culttu·a Musical. A aquest concert que es celabrar~ al Palau de
lc. Musica Catalana, el pròxim dlssabte, a Ics 10 de la nit, solament
podr::m assistir-hi els afillats oom a
socis a l'abtul.S menc!onada Assoclacló.

D 1 P U T A C 1 O • 19b, ler.
<Entre Muntaner l Aribau)

BARCELONA
En tes e1ecc10ns que ttngueren noc EAJ-39 • RADIO BADALONA
el dia :s del corrent mes, al Col:legt
Avui, dijous. - A les 12: Obertura;
d'Advoents per a la renov-ació parc1nl ClC la Junta de Govern, resulta- 'senva.ls horaris; músiC<. variada. A
ren elegits amb la gairebe totali- les -14: Música selecta. A les 14,30 : Ft
tat dels vots emesos els senyors Josep de l'emiSsió. A les 19: Obertura ; seRoig t Bergadà, per al càrrec de de· nyals horarts: müsica simfòmca. A
gà: Josep Maria Vnlon 1 Carbonell. les 20: COtitzacions. A les 20"03: Mú·
per al càrrec de cilputat tercer. 1 8i"a variada. A les 21: Noticiari 1
OctnVi Saltor i Soler. per al càrrec Sen-el Mereorològlc. A les 21,15:
de diputat clnqt;é, els quals ocupa- concert de musica clAss!ca pel
ran c!s llocs dels senyo.-s Ra.m"tllcQuartet &dalonu. A les 22 : Jazz.
d'Abadal 1 Calderó. Odo Duran d'O- JA les 22.15. NoUetes de Premsa des
con 1 Odó Hurtado i Marti. que ce. de Madrid. A les 22.30 : Jazz. A les
122,45: Fi de l'em.issló.
un estatutàrilunent.

DE lJI OFEU
RI:8UOE:i t.ES OARRERÍS NU VIT AfS PER A I.. ES fEMPORAOES OE
PRIMAVERA I ESTIU

tau. :w, .... :.a hepubllea a
Tele! lll87'.i

RDl&.

BARCE LONA

ret~:t .

flora, •
19557

Noticiari
-

*

Es reuni al Casal del

Me~.

de Barcelona. l'anunciada. a.ssemblea
de metces forenses depenents de
l'Audiència Tcmtonal dc Bar~
na, a fi de dlseut.lr 1 aprovar 1 Es·
t&tut que ha de reg¡.r aJ CoHegi de
Metges Forenses de Catalunya, en·
tltat. protes:11onal tadhenda a la
cAsoclación Nacional del Cuerpo de
Médieo¡¡ Forenses». de Madrtdl, que
defensaré. els interes.."'i d'aquests 1
el millorament. cientitic de dlt.s !un·
c.>onarts tècnics, auxiliars de l'Admlnlstrac!6 de Justicla. Fou elepda
la Sl'güent Junta Directiva:
President, Dr. Camvell. Barcelona: nce-pres!dent.. Dr. Soler, VI!anora 1 Geltru; secrttan, Dr. Canal.
Granollrrs: tresoru. Dr. Cond.emi·
ne5. Ba.reelona: vocals delegats:
Dr. Arroyo. Barcelona: Dr. Cruz&te.,
Barcelona clrcumscrlpcl6; Dr. Butiña, Girona; Dr. T&rrús. Tarratona; Dr. Cab&, L!eida.

Dijous, 6 de juny del 1935

Barcelona- Any
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DAVANT l'OPINIO PUBLICA

•

I~
Lluís Comp anys
cYa de noche, entiende el Gabierno d e Madrtd y ent1ende el señor
M&Cla que convlene desalojar del
Gobierno Clvti de Barcelona a don
Enuhano l¡les~as que se ha tnsta! &<to en el !t tl.>te ei un momeutQ
que requicre tamlnen dccistóu revoluc!ona.c1a per~oual, porque oaturalmeute, el ¡obernador pnmero que Jo
ha ocupada no e::~tà solo. El se1lor
Compan;ys no es a.calo.e, no e~:. ml·
mstro. Corre el ep1soc1Jo de ecnar al
¡ ooeroaaor. Lo nace lUUilinamentente, y ya. como lo lla lo¡¡•ado, el uoblerno <te Mkdnd Ie dte.:: eP ues que<tt:se usted.J. lC el creado.r de .ta
~publica liti encuentra al acabar d
c1Ja lt da &bnl ¡oberua<lot C1Vll, que
era lo que menOb podla mtere:;arlè,
peco, eu tm, ta ~;uerLe e11 as1. Es &ubem14Jr. ¿Pues que na <1e haoor·?
&obernar y "uOJerns. "i gob1erna, y
de ellO uay tesl.imomo una.m.me en
toda la prensa, porque mc.w;o, suc~:-8011 des¡ra.cUI.dos que ocurneron eu
}.l..adl'ld, en Màla¡¡a. y en Aucante,
1 en otr&..:i <..apttru~. oo ocurr1eruu
en ~arce1ona, donae el ¡obernaduc
Companys t1ene una tue,·2a mural
deCIS1VL ¿Cómo la tlene? ¿Qu• arrru , que ~.ru;trurnentos son los ~uyus
p ara <iesempenar tan gra,ve pape!
en mementos tan dll1c1les'/ ¿La tuerza, la atüt:na.Ga, ta ooacc10n'l .~o
H.ay un •plbOdlo conOCldo tu CataIUII& que revela el mOdo de don
LUIS Lvmpanys. L! C. N
aHuncto
una huel"a. ¡enera.1. Una nuel¡a ¡eneral a las pocas um·a:. de ínsta.... ldo
el re¡;uncu tra la de.sLrucClon dcl
re¡ tmen rnJSmo. w sr. Companys
llama a los dLn¡entt::., Y les dlce:
voy a llacer un requenm.1ento.
:.,1 tenelS la ,¡erza para llacer la revoluclón social, nacedla. Yo me
apartara, oo estorbare. .Lenru·elS razón. Pero 11 no teneJS tuerza para
llacer Ja revoluctón soc1al no me estorbéiS a. m1 y contmuemos la re·¡
voluc1ón polltlca para lograr la ubertad de todos : la vuestra y la de lOS
d emà& Saldrè al amparo por 1a Ubertad de todos vuestra y de los ttem.u,. De modo que la alternatlVa
. .
dels haced vuestra
es C:taÓ ~S~ po ~éls vencer derevo
UCIa nmt, h acer
no 1a mia.» LA
• . J sm
' dl~ adme
¡
t
h h el
cal!s ea:e;:! ~nvencen Y no ay u •

Joa n Lluh í

•

•

I V entura Gassol

o_

&Jo podna parlar de com el sellYOl'
cVentura Oassol ha estat consel.ler
Joan Uuhi; fill <te• lamos repubhca, de Cultura de la Generalitat, funconsequent repubilcà en totes les se- dador tambe del partit d'Acció Ca.ves. actuaC1ons en les Corts Constt-J talana; despres a'uni a Macià 1 protue!lts, revela una mesura, una sere- dueixen en plena Dictadura aquell
n1tat, a part d'altres do.lS com l'elo-I moviment de Prats .d e Molló, qu~ te
quèncla I el talent, que feren que el caràcter una nuca esva1t duna
per les seves mans passessm tam- estampa romàntica, 1 que intenta
cops con!Uctts ¡reus 1 quedessm tam- 1proclamar una. República catalana
be solucionats t:ntre ela ~:.eus d.i.ts. per a després crear la República feAI.Xl també l'hem VISt al davant del deral espanyola com oposició a la
Dep&rLamcnt de Justic1a de la Gent!- Dictadura. triomfant 1 a la monarralnat de Catalunya, resoldl·e pro- quia en decadéncia. Després perdura
b.cmtòs "reus 1 <1lf.u:1ls 1 en tots els aquesta associació amb Mac1t\, en
COIUilCI:.e& que rcCúldava el ~:.enyor una. llma rscta que el porta a colla1JScal, 1 que no tinc per què recer- borar en la. Conselleria de Cultura I
dar nova.ment.»
és fins el moment que ee produel(Paraule"s ne JtméDez A.sua, defen- xen els !eta del 6 d'octubre, el més
sor de Joan LlUlU 1 Joan Comorera, ~~~ dels consellers de la Generaen el seu m!crme davant el T. deG.>
Ambdós, Gassol 1 Martf E5teve,
en llur comú tasca a les Consellenes que aesenvolupen, són objecte
Ba r
de grans elo¡ts pelS que els reemplacen, elc¡LS que no es comple«.M.a.cu Hllrrera, el cas del apus menten amb !a contmul:tat de llur
del sauL c;vil, l'hom~ que alS la anys obia, jl que reotiílquen aquesta obra
s1.1n de l'e.:.w.a ver l.al ae ¡¡uanya.r-~e malgrat :;emblar-los exctl:lent, segoü.s
el pa \ el SOl>Lelum&lt del~:. oeus par~s; di~e Gassol en la seva declaració.
ll.ll> lli anys peU> seus 111erits, e! Sm- Ambdós rot'retxen persecuc1ona de
rucat ei la va.rtlcep eu !a <1JJ'ecc10, la Monarqwa; ambdós empresonats
1 alS :l.i, ~Ulliel.X. wta Ul re~~ pet la u1c1.auura.. Oassol és expulsat
Oill1.at 1 adlllllllSI.laclO deis or¡a.us d'~pa.nya 1 pe¡·segult a rest. ...., ..r;
¡enerais de 18. O. .N. T., 1 e.::. re1on se 11. vol Imposar la. condició de sentullO e1 lL!~Ol ue oucre.t aquell "ran se pa.ua. h.(1ueul.b nomes perse;~uits
~pent coru;tructtu, una d.e les u- ¡, ,. un Ideal, empresonats per un
"u;es meo ¡;an~:. 4ut: na creat la •
ue constitueiX el nucli de ,.¡¡· Angel Ossorio i Gallarda, Lluís Jiménez de Asúa, Ruiz-F unes I Augusta Bàrcia, els iHustres defensors del darrer Govern
ma:;sa. obrer11. catalana, 1 quan vt:u vida.» 1
de la Generalitat. Catalunya
amb ells un deute de fervorós, de càlid agra1ment. En la vista històrica, la veu
~:.~au1a.r-1>e le:. oneu~.aC~ons de la
(r'araules de Rut.; Punes, e: ensor
C. .N. '1'., surt a cercar altres camulS de Gas.sol 1 Mart! Esteve. en el :seu dels quatre grans advocats ha estat la veu del Dret i de la nova legalitat republicana que el poble ambicionava en la
per tal <t'elaborar pe1 be del seu ínfor1 ~e davant el T. de 0.)
jornada magnífica del 14 d'abril
~alb 1 pel be de la Patna.
Aquest nome, cal c:11r-no, perque ac1
s'na wt que emparava e1s arrues, uo
tentat, sense acon.se¡ulr-no, a 1a res
dlt· que són uns nomtoS de:;truc- dir-ne res: ho digué sobradament til xec de ctne mwous a carrtc <1'111l
es el que mata la vaga del dlll. S
ta de Ja PenlOSula, que venent ¡a, es
tors, mca..,aços, que ll&ll cumpromés en les mant!estaClons que téu aqu1 compte de crèdlt amo garantia c1e
a oc~Ub1e amb Ja seva l!ILervclic¡ò;
4lAl.X1 també n<!ln escoltat el se- tari..ua al preu ae taxa, s'lla po~ut.
1a pl'òpla eXJStemaa
Catalunya, 1 en e1ec1arar. Peco es molt mteres- vlt.l<.-~ a.u..
...u.eo a1 J per 100, tou
!a de camblt:IS, 1a a'noLelS, 18. de Ptt- n,~<or Comorera, l'hem oït proclamar supnmlllt els wterme-<llana, <1ona1 jo l,li!l que respecta aldemeu
reprt:.>en- :..w.t d~stacar UI1 punt essenCial 1 tet eiectm per !a 0a1xa de Penslool
nowc:.. No; It.uc¡ouaren r.ot.s '""ut.:>\.S 1 !a seve te soctausta, 1 aquesta ca- el pa mes economtc. 'l'ot &IXO es P<JL tnt, fWl, t1pus e:;pmtual, que
porta preC1s ae nova conneJUó <te les actt- ~r a la Vellesa 1 d'Estalvi
s-:rve¡¡¡ que hav1eu estat declarats en 1 1 ac.t...... t 1ca .... c,~:....a del meu deien- dlt, Sl es vol, que es petit. que """
progeme de qw lluita fa mes d Wl vltats del senyor Esteve com a convaga. ¿Per que s'oculta aquesta rea- l sat l'hem de tenll en compte mes pros&~c, peto ru na un prob~emu .a
En dit Banc no es produeix cap
Stgle per Wla 1dea, que tran;;met t:J seller d'Hlsenda de la Generalitat.
liLa~/ ¿I.Àim voleu que no recWJJ acl, tard per Ja sev& ¡ran repercusSió en 1 pol~tlc 1 rea1men•. els tet.s pcuú¡ ~ou .,e¡uur.e..lt ~ traves del pare 1 es reretlf de cap1Lal per part tte I& o.
per a reprcs~•t.ar-.es ua•ant el c.teu les sevc:s decisions. L1 hem sentit dlr 1 eis que despres s·engr811delxen 1 tor collida 1 comença a reall Lzar-lo tJ Quau totes les passions conc1taveu, nernlltat Jll. que t:M~UUIJ<lt~:o e.ts comp.
pa1s, les !l¡¡ures de dos llomt:s que el que lla tet al aavant del seu Ot'- men tot el volun1 polit1c. Totes a- net; que pt:JS seus grans estorço.s en eu aquells moments en que una au- tes, mclus en llibre <i arque¡¡, ae
ho poden reprc::;entar tot, 1 que po- panament d'Ecouo1n1a 1 d'Agrlcul- que;;tes coses pet1tes produeiXen els plena JOVt:ntut, coronada d'una non- tentica ceguera moral planava soore 1 enttLat CaiXa d 'ElitalVlS, r~ulta que
den sotnr, com Qllalse~ol de nos· tw·a. Ha pogut ft: tot el que estava grans tenomeus 1 coses que sembl~:n 'adesa 1mmacwada., guanya tant de :a conscleucia del palS, sor¡pre 1 con- lli na un oHectlu d'UOO.OOO pessetes
al'
ot~aclons en l'e;;petlt, aes- a les seves mans 1 ha. ret molt mes petites ban pogut, de ve¡ades, moure prestl(ll que arriba a adqulllr Wla ua aquest home msmuac1ons que en- a carrec d.e ia Genera.utat amb ocuvlac!ons en !a. mtcl:h¡;:encta, pelò d'li- del que en les seves e:;tava. 1 bem el món.»
autonl.ll.t pol1t1ca 1 moral amtre de terbU¡¡a la passtó 1 l'odi. respecte a paCió del il1w·ament de¡uaament rena rectitud moral, d'Una generositat, vist com la llet de Cult!UI> na pre.s
\i'araules de G1ménez de A.su.1 0a.alunl'a. eu realitzar una obra que ¡¡¡, ¡esuo que na¡ues po¡ut realitzar ¡lBtra.t en .la comptab111Lat d 'aq~
d'UIIa bondat,
a·una
vocació
Utt
l
d
. per la en .a Generalitat de Catalunya un defensor de Joan Lluh1 1 Joan Co- ja s01·g¡ra, 1 que preteretxo que no a. la Con.sellena d HISenda t la Ul- ta Corporac10. La reuraC16 per la
vtfu. po ca que o ne e Plt:~:oem-ar rumb 1 un encert que no nan a- morexa. en el seu 1n1orme davant el apare¡w als meua llaviS...»
versiO na~ues po¡ut donar-se als seus Cal.X.a de Penstona de les quantltat.l
com a prototipus 1 com a model?» cox.se¡ult altres països. I u nem T de 0.)
(l:'arautes d Augusto ~arc1a , de1en· tons a profit <1e Cat.alunya. Ja 111 lndlcadea esta jllSUtlcad&, Ja que
¡a i
(Pa.raules A'Augusto Barc!a, defen- vist resoldre la que-suo de la taxa
sor de Pere Mestres 1 Mart! Barril- ha una mt.ere.ssant diligencia en a- ttee del dla prtmer de març, dia qu.
(Paraules d'Angel Ossorio 1 Ga- sor de Marti Barrera i Pere Mea- del blat. I hem vist com aquest fet
ra. en el seu informe davant el 'l' quec;t re~:.pec~.e, al toll 41, COP!& d'Wl ee retiraren aquesteS quantitats. rw.
ll&rdo en el seu informe davant el tres, en el 1eu informe davant el ventablement extraordman e:; poUl1orme de la Dele¡ac16 d'lilsenda el 6 del corrent mea, s'estan rent
deG.)
T . de G.)
T. de G.
gué prodwr a Catalunya 1 a'ha 1nde Barcelona.. Diu el professor mer- P&sSlWI per quanutat.s lmporta.otA
cVull recoillr una. afirmació feta
cantil .enyor Ponzo que, oom a r• que no permeten rem¡ressar, etc.
!!!!!---11!!!!!1!111!1!!!!!1!111!1!111!1!111!1!111!1!111!1!111!1!111!1!111!1!!!!!111!1!111!1!111!1!111!1!111!1!111!1!111!1!111!1!111!1!111!1!!!!111!1!!1!!!!!!!!111!1!!!!!!!!!!!!!!!!111!1!!!!!!!!!!111!1!~ 1 amb
tota !'ailnitat 1 amb tota la
:sultat de la 1nvest1gac1ó que u na
Interessa d aquesta dlli¡encla dàI cortes~& que sap dingtr l'exterioritzaestat con1iada verbalment pel Banc
ciu del seu pen.sam!Òllt, el que afltltMartl ""''eve. Comença la seva d'~panya, per !a. Generalitat de Ca- xa.r pos.¡.da de relleu la tldel conducta del COilSeller de .Finances •
mà ahir davant aquest Tribunal v1da. politica a. l'Ajuntament dc Baramb relació a l'exhibició de les con- celona, de regidor republ.lcà.. Funda, talunya 1 altres lnstituc1ons relacio- nyor &:.teve, sobre el que en aquella
dicions 1 mèrlt.s dels nostres pat.ro- el mateix any, amb Gassol, Nicolau nades arnb la segona per raons eco- moments de depress:ló 1 <1olor a'ene». cinats. No, no; almenys, ac1 tenim d'Olwer 1 Ro>ira 1 V1r:.;u1, el partit nomtques 1 financeres, encaminades varen dubtes cn1dels que tenien la
tot el dret, sinó també de !er la d'Acció Catalana. L'empresona la a conèixer Sl foren retirats cinc lnl· crudeltat 1 poca elegància de venlr
defellSa a l'acte de la. VISta. Eren Dictadura els 1923 i 1928, com a di- llons de pessetes, o quantitats que a dlrlgu-se a un home que no ea
preguntes sobre les condicions 1 actl· rec.tor de «La Publicitat». Ve a les no tinguessin aplicaCió immediata u podla defengar perquè li prohibien lr.
tuds i història, vtda 1 manera d'és- Corts Constituents un cop procla- lliuraments expedits per aquells or- defensa.»
ser de cada un dels processats. Du- rr.c.. a. la Repúbtica, 1 desp.res és no- ganismes regionals, ba examinat els
<Paraules de ñ.uiz Funes, defenrant aquesta campanya. del proces, menat per • ocupar la ConsellenR pagaments verificats pel Banc d 'Es- sor de Ventura Gassol 1 Mart1 Esteabans l després d'ara, no s'ha p'lr- d'Hisenda de la. Generalitat. De la panya de Barcelona.. en els dle4 1 ve, en el seu informe davant el T.
lat conttnuament de separatistes, no. labor que b1 desenroWà no be de al 6 d'octubre; que fia'ura en UI1 deG.)
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LA VISTA HISTORI CA AL TRI BUNAL DE GARAN TIES

Els consellers Uuhí, Esteve, Gassol (a primer terme), I Barrar~ Comorera

Mestres (a segon terme), a la banqueta dels acusats, en et curs de Jes sessions de la vista històrica davant " T. de G.
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