EL 'I'EMPS. - contin.. a cataiÜnya el cel ru, llevat al Baix
Empordà, on hi ha molta nebUlositat ·
Els "Mnts oón da direccions variables, quelcom torts del sudest
per la vall de N~rla I de l'Oest per la comarca de l' Urgellet; a la
resta del pals oón fluixos o en calma.
Temperatur a mlnlma registrada: 8 graus al Port da la Bonal·
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Acabem d 'ésser objecte d'una. .suspensió governativa que ha. durat
cinc dies. Al seu lloc corresponen t el lector trobarà detalls de la mesura
Des de dijous passat que, molt a
acordada contra. LA HUMANITAT, per causa de la primera pàgina de desgrat nostre, hem perdut el con·
li\ nostra edició del dia 6. Tothom es farà càrrec del fet que no peguem tacte amb els lectors. Amb els nostres estimats, 1 cada. dia més nom·
estendre'ns en comentaris. Potser tampoc no calen.
brosos, lectors. Avui reprenem aquest
contacte. Amb el mateiX esperit de
sempre. Amb la. mateixa fe. J a. no
En el curs d 'aquests dies d'obligat silenci, en el panorama politlc vê d'una cicatriu més.
L'ofici que vam r ebre, a les vuit
general s'ban produït fets que mereixen ésser ja. que no comentats, rel'es~ del vespre del passat dijous, -dia
marca.ts als ulls de l'opinió pública. Un d'ells és
pectacle donat per les extremes dretes monàrqUiques, capitanejad es per en el qual vam publicar la noticia
contra el
calvo Sotelo, en la. sessió parlamentàr ia. del passat dijous. Homes que la. de la sentència recaiguda
ao-.
l'últim
de
consellers
1
President
republ1~
l'opinió
que
homes
dreta;
monarqUia tenia ja a la seva extrema
Catalu~
de
Generalitat
la
de
vern
la
a
ca.na majoritària recusà clamorosam ent després de la. Dictadura.
nya- comunicant -nos la suspensió
qual serviren sense condicions contra tot el que signUicav·a una noció que acaba d'ésser~nos a.ixecada,
ple
en
avui,
aparèixer
de dret de gents l de norma de justícia, poden
deia així, textualmen t :
Parlament de la República. a fer l'apologia de la barbàrie dictatorial.
cGobiemo General de Catalufia.
Depa.rtame nto de Gobemacló n.

nostra banda ens 11mltem exclusiva·
ment a reproduir, sense diàleg n1

Co ntra el Pre sid ent i can sellers del que fou Go ver n de la
Ge ner alit at de Cat alu nya

rèpllca, la informació:
cBarcelona, 6. - La prensa en
general no comenta. la condena de
(Text íntegre del tall del Tribunal .f
los gobema.ntes de la Oeneralidad .
partldarf.s de l'abso. clonales en pleno, la causa segutd"
Algunos dlartos, como eLa. VanguarPer no h.a.ver~ho pogut ter al seu zàlez Taltavull,
en virtud de quer ella interpuesta po~
processats.
dels
lucf6
limitan
dia» y cLas Notlcias», se
dia, publiquem a continuació el text
el Consejo de M!nlstros de la R&j
condemna.
sentèncta
la
de
text
El
a dar la noticia escueta¡ otros lo íntegre de la sentència del Tn'bunaz
públlca, y en nombre del mismo, por
hacen màs extensamen te. Pero, en de Garanties, condemnant a trenta tòria ts el següent:
su Presldente, representad a en cst8
camblo, la primera pàgina. de LA anys àe presidi els sen¡¡ors Llufa
acto por el sefior Fiscal de la Repú,SENTENCIA
HUMANIT AT aparece en forma Compan11s, Ventura Gassol, Martí
cExcelent1s1mos sef'iores don Fer· bllca, por el delito de rebellón mill•
sensacional ista, a gra.ndes tftulos y Barrera, J oan Lluhi, Pere Mestres,
Lacasa.fia., don Ma· tar, contr a los procesados: don Lut8
con un retrato de COmpanys, El Joan comorera i Marti Esteve, Pre~ nando GassetTraviesa.s,
don Manuel Companys Jover, de 51 af'ios de edad,
Miguel
nuet
habitual
la
contra
titulo, en negro,
sident í consellers de l'últim Govern
Alcón h!jo de José Y. Lu!sa, natural do
Francisco
don
Bausa.no,
Alba.
de
costumbre del dlario catalanista
de la Generalitat de Catalu.nua.
Rodrl~
Alvarez
Basilio
don
Robles,
darlo en rojo desde su fundaclón.
Signen la sentt!ncia el$ senyors guez, don F r ancisco Basterreche a
Es como Wla orla de luto. Muy de
Manuel
Beceña Gon~ don Juan Bautista IJuhi Vallescé..
mañana ya no habia un ejemplar Fernando Gasset Lacasaña~ Alcón Zaldivar, don Francisco
zàlez, don Pedro J . Garcia <!e los de 37 años de edad, hllo de Joequln
en los quioscos de la. Rambla. La MigueZ Travieso, Francisco
Beceña Gonzdlez, Rios, don OU Gil y Gil, don Gabriel y de Trirúdad, natural y vecino de
Núm. 4.760.
in!ormaclón del juicio es lo únlco Robles~ Francisco de
los Rios, Luis GonzAlez Talta.bull, don Luis Ma~ Barcelona, de estado ca-sado, de PI'O;Garcia
J.
pedro
a
tenen
no
número
res
el
en
veritat
en
que
publicada
y
Corts,
Hablendo
amplitud,
toda
d'aquestes
con
vida
la
publica
se
marxa
que
Aix1
Laroche~ Francisco Ma. ciote de la Roche, don Francisco feslón abogado; don Martin Esteve
de
Maciote
someter:.
sin
no
plana.
que
,
las
primera
la
boy
representen
de
aparecen
no
res
pàgina
veritat
última
en la
veure amb l'opinló públlca. que en
grabado, oplniones de los defensores, enalte- hiquez Ma1dquez, Carlos Martín Al· Malúquez Mahfquez, don Carlos Mar~ y Guau, de 40 afíos de edad, hijo de
sigui precisamen t tot allò que les masses ciutadanes repudiaren fa qua~ la a previa censura con un articulos,
varez~ Eduardo Marttnez Sabater, tín Alva.rez, don Eduardo Martínez José y Asunción, natural de Toní,
otros
y
titulares
cedoras para sus defendidos.
tre anys, 1 han rep\].diat constantme nt i clarament. No s'oblidin les elec~ grandes
José Manuel Sabater, don Gonzalo Meras Navla., provincia de Lérlda, veclno de Bar·
la
de
Je!e
el Excmo. Señor General
Dentro de un gran cuadro, la sec- Gonzalo Merds Nadta~
Larumbe, don Juan Salvador Minguijón, don cetona, de profesión abogado; don
cions del 14 de gener del 1934 a Catalunya.
Pradera
Victor
Pedregal~
División ha acordado en uso de las clón titulada cGulón del momentoJ
San. José Manuel Pedrega!, don Vfctor Mart1n Barrera Maresma, de 45 años
No s'oblidi la presència. de cent mll republi~
José
i
Castillo,
del
Luts
carlos
facultades que le estàn conferldas lleva hoy por titulo: «Con làgrimas
Pradera. Larrumbe, don Carlos Ruiz de edad, hljo de Juan y Cr istina,
cans a Mestalla. No s'oblldi que cada vegada que ha. estat possible, l'opi· decretar la suspensión del perió- en los ojos». D1ce que la emoctón no po! Ripoll,
del Castilto, don José Sampol Ripoll de estado casado, natural de La Bis~
puedici6
pròxima
nostra
UJ
deEn
nió republicana s'ha manifestat en formà categòrica. 1ndubitable, ex· dico.
comentar
articulista
al
dejaría
y don Antonlo Maria Sbert Masanet. bai, provincia de Gerona, vecino de
parvot
del
t:nteUre
text
el
blicarem
tampocomo
condena,
la.
pressiva.
Lo que de orden del Sr. General bidamente
En Ja villa de Madrid, a 6 de ju- Barcelona, de proteslón impresor¡
del
que,
vocals
¿és
pels
formulat
ticular
«Pe.
Dice:
polltlc,
Assenyalat aquest fet
comunicam os a usted para su co- co lo pernlite la censura.
don Pedro Zollo Mestres Albert. de
de 1935.
n!o
Sbert,
M.
Antoni
sen11ors
quant
.,
G
de
T.
d'eficàcia
ro las masas ciudadanas han escu~
almenys, la vida de les Corts actuals té una compensaci ó
nocimiento y demès efectos.
ante
público
y
oral
juicio
en
Vista
Al·
Manuel
a~
Basterreche
chado, con fervorosa atención, todas Franclsco
(Passa a. la. pàgl.na 1)'
Barcelona, 6 de junlo de 1935.
a la seva labor legislativa? A veure: no s'ha legislat res en matèria d'a·
el Tribunal de Gara.ntías Constitulas palabras que han sldo pronuncia~ ba, Basilfo Alvarez i Gabriel Gontur forçós, el pregonat tema de la propaganda cedlsta; en abril han aug~
El Secretarlo General,
das. Las multltudes catalanas y re~
Slgnah AZCARRAGA
mentat en 28.000 els obrers aturats; no s'ha normalitzat en absolut la
publicanas saben a. qué atenerse».
Señor
prevenció
1
d'alarma
l'estat
de
ortopèdic
l'aparell
a
sotmès
Pais.
del
HUMANI·
vida
Director de LA
T-...,., ~
El articulo termina diciendo, en toTAT.»
Repú~
la.
tota
de
municipal
vida.
la
més;
encara prorrogats una vegada
pero si
anleñaza,
• tdM... l l t.7015'
de
es
no
que
no
història.
.1&
blica.J és el desgavell més formidable que r egistra SegUrament
1 sus~ de admonición : «Con làgrlmas en
C:.u. ~ ¿.,.,
edició
referida
nostra
La
de l'administra ció local espanyola, 1 no cal dir catalana, en el que va. de pensió foren objecte dels naturals los ojos, pero Uenos de una confian~
segle; es dilata per mesos la normalitzac ió del règim jurídic de Ca.talu- comentaris. Alguns d'ells mereixen za absoluta en el futura, nuestro grlcontrndiccló amb el text constitucion al 1 amb les la. pena d 'ésser destacats. El cor~ to no puede ser otro que el de viva
DYa,
prometence s, tantes vegades reiterades, de tornar al nostre poble la seva responsal a Barcelona de cDiario de Cataluña».
····_.,-,.;•;;;";o;l";.~;¡ell;¡,;¡it,;;..;,;;i-;•;,;¡lo;,.•oo~Oil¡;,"'~= PA•O•Vl....,N""C'"IA'"~..... ú~"';;,·~~~·9;,.4;,;$_
Este número de LA HUMANITA T, 1 '~;A:;•;•.;:X:,;l;..,;R;;OVI;;;M;C,;,;tU;..;;;oOM;;;;;¡
autonomia segons Llei. Què més? Llarguisslm a seria la relació que podríem Madrid», deia el següent, 1 per la
res~
màxlmo
el
por
l'ad~
que
dirigldo
fet
y
el
fundado
·escriure però, com a exponent de tot Wl estat de coses,
ponsable, coutrasta por su exaltación
ministració pública sigui encara regulada per la IJei de Pressuposto s
con los de¡nàs dl.arlos, en que no
Carner,
Jaume
Finances,
de
ministre
confecciona da pel qui fou lHustre
Ge·
la
se ha rehuido todo comentaria ,
de
sólo
rn
Gove
rer
dar
El
dar·
exercici
que
és una dada defirútiva. Tant com el dèficit, avui enorme,
que se ha dado a la. informa~
sino
rera exercici ha anat acumulant- se sobre la Hisenda. de l'Estat regida pels nerali tat a la banq.u eta dels ción del fallo condenatorl o una 11~
els
tots
de
1
ons
preva.ricaci
les
totes
de
qui acusaren els homes del bienni
mitación que a muchos parece pru~
ac usats
errors. Cbapaprieta . apareix animat de bons propòsits. Li queden dotze
dente y a otros inl~l~&. - Ruy de
sessions parlamentà ries. I en dotze sessions podran aprovar~se uns pres·
Lugo Vifias.»
qua publicà
'faos frnU dels titulars de primera pàg Ina de «La Naclón », de Madrid, dia r i primorlverlsta, el dia
També a «El Debate» U mereixia
supostos, en efecte; el que no pot ter-'Se en dotze sessions és confecci<;
els homes de l'últim Govern de la Genera litat
coptra
G.
de
T.
el
p
dictada
sentència
la
de
notfcla
h
la
en
número
el
encaixats
atenció
,
a.
una especialissim
nar rms pressuposto s madurats, eficients, constructius
de LA HUMANITAT que motivà la
tràgica realitat de l'economia d 'un Estat que compra 13.600 automòbils
suspensió. A grans titulars destaca.
la. mesura governativa adoptada.. En·
f d¡ .; h•p'Lita
tre altres coses, deia el seu correspon~
sal Angulo:
«Barcelona, 6. - COnforme anun~
Podrlem arribar a conclusions evidentlssimes. Deixem·hO, de moment,
• clàbamos, la publlcación de la sen~
carrer.
al
Govern,
al
Parlament.
al
passa.
què
Vegem
en simple relació.
tencla condenator ia contra el Oo-.
Observem amb intensa atenció tots els matisos del moment polític. Marti~
De «La Llbertad» de Madrid co- biemo de la Esquerra en la GeneraU~
nez Barrio ha. dit que flns passat el mes de juny no s'aclarirà l'horitzó. piem la sea:üent interessant lnfor~ dad ha dado pie para intensUlcar en
Es probable. Però no per això deixa de tenir el màxim interès la imme- mació:
Barcelona. la campa.fía de glorifica~
«La. noticia de la sentencia llegó clón y de proselitisme , excitando la
diata. actualitat.
a la càrcel a las dos y cinco ml~ propensión sentimental del pueblo de
nutos de la tarde, cuando, termina- Catalufia. Esa sentencia ba de ser
da la hom de comunlcaci ón, los úl~ un arma bien esgrimida. por los prol'o-.
timos visitantes cruzaban el patio pagandlstas de la Esquerra. LA HU·
reprèn
vaticanista
Premsa
la
com
acabar,
per
només,
Observem,
en dirección a la. calle.
l'úl~
contra
causa
la
de
vista
la.
de
MANITAT hoy comenta, en tono lastensiva contra CatalunYa amb motiu
Don Francisco Gómez Bidalgo go...
tim Govern de la Generalitat , al T. de O. En dues edicions consecutive s llcitó autorlzación para subir nueva~ timero, el duro castigo impuesto por
a los que
«El Debate» i «Ya» - esperem que «A B C» els seguirà. de prop - remouen mente al locutorio y comunicar con los Tribunales de Espafía
re!- Llegiu
HUMANITAT1
por el pueblo para
'angoiXa de(S nostr eS .! rajola: Tribunals, sentêncles,d 'Esel fantasma separatista. contra. els condemnats , els advocats defensors, D. Luis Companys y sus consejeros, tueron elegides
història
L
la
Es
esperances.
1
Es
xes
Cataluña.
:.:.::..::.::
de
::~:;::::...:.::
destines
los
regir
-=~~:::::::
una súbtil emoció els domina a
el nostre dlarl. etc. Ens sembla un sfmptoma. més de la situació. Per avui. y a.unque los vigilantes ya se babla.n interesante y en alto grado alecclopanya, des dels temps llunyans en
~
retirado, fué autorizado, en aten~
ens limitem a recollir-lo.
què la caiguda d'una situació 1 d'un tots. Seguramen t les imaginacion
adop.
que
actitud
la
temps
ahora
ver
nador
clón a lo justUicado del deseo.
dels condemnats han volat lluny :
la
de
porta
la
obrir
era
Govem
periódicos
los
sentencia
la
ante
El ex presidente de la GeneraU~ tan
allà., a les dolces terres catalanes OIÍ
que en su dia de.
Sobtadame nt, el conent impetuós presó, de la persecució o de l'exlll el verd dels blats comença a emp~
dad y los consejeros que se dlspo- de la Esquerra,
del
o
valgut
del
confessor
al
fins
sus
en
EL LECTOR
Ull
en
titulares,
dels nostres temps es canvia
nfan a almorzar, salieron de nuevo ma.ndaban a grandes
lidir, ha. florit aquesta flor mera.ve~
ca~ profund oasi d'angoixa. Es un d'a- primer ministre en desgràcia. Maneal locutorlo, y Gómez Hidalgo les articules de fondo y hasta en sus
de les vessants mediterrànies~
llosa
aquesta.
pàtria
ter
de
singular
ra
rlcaturas, la ejecución del general quests instants dramàtics i estelars
d!jo:
pafs de ·t radicions! la ginesta, ferma 1 dolça com l'espeun
som
¡Oh,
T,
HUMANITA
LA
Zweig
~·'-".
Ahora
Stefan
Sanj\li'jO.
qualificà
els
com
tal
-Ya estàls condenados : trelnta
rit immortal de la terra. que la noque tanto se opuso ha ce atio y - en què els fils del destl donen la Però de quiner. tradicions t
af'ios para cada. uno.
dreix.
1!1
que
propugna
amnistia,
ac·
la
a.
llar
medio
paralitzat
impressió d'haver
Todos recibieron la noticia con la
Dones que tonnen entre el grup
Els homes de Cat a·
flrmeza de ànimo que han demostra- campafla. en pro de la llberación de tivitat 1 que tot es concreta a les
..=:.:.......:.:..:.:.::.:.:._::..:_.:::.c:.:..c~ 1 de visitants ban portat rams de l'O;'
do a. lo largo de los ocho meses los condenados por los sucesos de seves naturals dimensions : homes i
ses 1 clavells vermells. Els familiars
octubre, ctanto aqui como en el resto fets; lla determinan t de l'acció d'a~
que lleva.n en prlsión.
dels empresonat s canvien frases en~
lunya
El Sr. Companys, con naturalldad , de la República, no ha de ceñlrse ex- quests: l'esdevenido r.
tre sUencls, d'interès domèstic:
clusivament e a la zona de fuerzas
La. història ens diu que aquests
replicó:
-Ja tens tota la roba arranjada.
al; h<;
d'encluses
fer
toca
els
ba.
Avui
que
sino
as,
l'inici
a
determlnad
produir-se
polltlcas
solen
moments
-Lo que esperàbamo s.
la. maleta. petita h1 pots posar elS
A
la.
regiren
que
Cataluny.l.
de
mes
ciuda·
po-masa
la
dels
toda
a
renovació
de
extenderse
de
dels processos
El Sr. Uuhl, sonrlcndo, añadló:
1 les camises. T 'he porta~
mocadors
Consellers.
i
President
:
Generalitat
saturació
de
bles o quan la plenitud
--a nos hubieran condenado a dana».
.
espardenyes
sen~
unes
una
recaigut
ba
d'ells
Damunt
d'Un estat de coses comença a es-menos, nos sentl.rfa.mos defraudade s.
Parlen amb la resignada actitud
Hay que reconocer que la Esquerra querdar-se o a desprendre' s pels ca~ tència dUU alt Tribunal: Sentència
Gómez Hidalgo, en el mismo todura: Trenta anys de presó, amb la de mestresses de casa, preocupade s
-pasado el estupor de los primeres mins de l'anihilame nt.
no jovial, dijo:
projecció vers el futur d'una perquè el marit que va a emprendre
seva
figures
-oomo el que menos de vosotros momentos, a raiz del 6 de octubreunes
En una i altra ocasió
angoixa, sobre cada hora 1 un curt viatge no trobi a mancar red
dilatada
en
hàbilmente
aprovechar
sabido
ha.
todos
a.ños,
treinta
vivir
aún ha de
humanes s'eleven damunt la super· cada moment, enfoquel'! aquestes fi~ indispensab le.
circunstanlas
todas
de
propío
diez
con
beneficio
todavfa
podéls contar
Ucie del pla històric en q-Jè es mou
Les dones 1 els fills dels consellets
clas favorables que se le van presen~ la vida per a desaparèi."':er per l'eg.. gures, properes aquests dies a en·
libertad.
nom.
contra les reixes que elS
sense
dels
fosca
s·apreten
zona
la
en
trar
contem·
benévolas
las
Barrera.
tando y todas
-iSaludl-c ontestó
cotilló del desti o per a ésser elevats,
pè,
placiones del Poder públlco ast como per la força cega del designi d'a- on els noms i els cognoms són sub& separen dels éssers tan volguta
Mestres gritó:
ells.
14 de la eficaz influencia de sus valedores quest, a l'esplendoró s àmbit de l'a- tit-.1ïts per una xifra.
- i Viva la Repúbllca del
S'han explicat amb tota mena de
-A vul ja. tenim les maletes prepaabril!
de Madrid que se desvtven ponlendo poteosi. No imPorta l'immediat 1 les
ho- rades -ens diuen-. En qualsevol
Gassol añadió:
todo su empeño al servtcio del cata- seves contingènci es. Tot això és detalls i observacion s les darreresProp
res d'u" condemnat a mort.
-!Viva Catalufia republtcana l
moment ens poden donar Jlordre de
lanisme tzquierdlsta.. Ast ba podido
dies l les hores que precedeixen sortida.
dels
Companys y todos los demès c»- la Esquerra salvar la mayor parte anècdota.
la Influència estelar
mentre
Però
rearon con entusiasmo y emoclón de su bag&Je despuês del desastre cualla~ un nimbe, tot sembla sotmès la sortida d'uns homes vers el presi~
No es parla. gal.rebé de politlca. Es
ambos vttores. y despidléndo se de del 6 de octubre en forma tal que a. la quietud I a l'oasi d 'angoixa del d í per a,compUr una cadena perpè- parla de coses intlmes amb efusió fa ..
Gómez Hidalgo de dispusleron a ha.~ apenas han sufrldo merma sus or~ temps, de manera que tota. activi~ tua, les observacion s no són molt milla r.
El fons dramatisme de L'\
cer su primer almuerw frugal de ganizaclone s.
IJuis Companys dóna la impre,s...
tat està apagada salvant la làmpara profuses. d'uns homes en aquesles
situació
condenados a cadena perpetua.»
sió d'haver-se tret deu anys del da:..
............ ··· ............ ...... ··· ... trèmula de l'espera.
estat
ha
no
ies
cl.rcumstànc
penoses
munt. La SE:Va paraula vehement 1
En quatre anys - dos bleiUJ.ls LA HUMANITA T ha tenido que
temptació major per a les plomes cordlal té, aquests dies, un accent
ser suspendida por la. autorldad ml- hem presenciat a Espanya els més ocioses o enfeinades.
més profundam ent cordial davant els
litar. En la. Unlversidad se adoptan contradicto ris esdevenime nts, els atEn aquest mati de juny ens hem
precaucione s para centener el poslble zars més dlffcilment presumibles . adreçat a la presó. Ens sotmetem als amics més volguts. Joan Llulú, Joan.
Corrien els dies t amb ells els fets.
Comorera, Ventura Gassol, Martf
desenfreno separatista ... •
tràmits burocràtics de la petició de
El Pruf.dent LluEs Compan¡¡.!
Nó han estat solament cEl Deba- L'angoixa d'aquestes esperes ha anat permJs. s ·obren les portes de griny~ Barrera, Mart.f Esteve i el consellet
f el.! conseller~ Barrera, Lluhf,
te» i «Dlario de Madrld.t. Tota la per biennis, per classes t per homes lants '""frontisses 1 les presons de rei- més jove senyor Mestres, tots en l'on~
M e.!tru~ Gas sol, Esteve i Ca.
Premsa de dreta ens ha dedicà.t una d 'antitètique s signl.flcacions. El pal xes. Al locutori de pOlitlcs -rel"tes st de l'angoixa. de l'espera."Es fan cà·
mbrera, que mm rebut aQuell..!
atenció especial. L'òrgan carll cEl rèntesi d 'angoixa s'ha. obert i s'ha famlllars ja des del 1928, 1930 i bales prop del presidi al qual se'ls
dies~ i els anteriors a la Vista
Correo Catalàm> no ha pogut ama~ tancat per distintes causes i motius. 1931- unes altres cares apareixen va a destinar. Cartagena, Puerto de
a més d"una gran quantitat d~
gar la seva alegria. Ni ens dol ni J I tots han tingut vetlladors i cors darrera. les barres de ferro. Multitud Santa Maria, Alacant, Maó ... El nom
està
condolits, dètractors 1 glorificadors.
telegramu. innombrable s lle~
classes so- de tots els presidis d'Espanya
{Passa a la pàgina 7) Sobre l'estel gris i roig de l'edifici de persones de totes lespassadis. Es en els seus llavis. s ·ende\'lna el de.
tru t comunicacions d.'ajecte f
l'estret
emplenen
cials
sortir de la
salutació, ens comuniquen que 1 -------~:------- de la Presó Model gravit: en consob- slg d 'aquests homes de
densable proporció la inquietUd pol!- parla a crits. Hi ha moments de
no el1 é.! possible, contra la
incertitud d'aquesta contingènci a que
a
avis
secret
un
sl
com
t!ca ¡ socleJ, ¡ran part de la hlstqrla tat silenci,
seva _voluntat, de contestar all
esperen QUil sobrevingut d'un mo.dels darrers temps. Temps de dic- l'Interior de cada visitant paralitús ment a l'altre, amb ànim serè t con,s..
leus comunicant.!.
final de la 1\Ionarquta, les llengües. Els homes de Catalunya ciència tranqulY.a.
tadU!3.,
En nom d'ells, des d'aquestes
temps~ de República, en els seus reparteixen somriures, apretades de
colur. l es expreuem a tol.! l'a.
doo oposats biennis. Gravita ara. Dl· mans, benvingude s I acomiadam ents. Llegiu
gra.fment méa pregon dels es~
HU MANIT Al
Flns a demà, si és que encarn.
- Fi ns quan?•• •
ttmats allsenu.
riem que tot es mou a mercè de la
Alard PRATS
influència d 'aquest estel de ciment sou acl.
<Per NeHo)

Llegiu cada dia

Llegiu cada dia

LA HUMANITAT

~~ósca~~~~~:-d;:r~~~g~on:bo~~J~

LA HUMANITAT

.t A. .N.ACION

Lt;~ ¡~os. ~lx~ do~o

Llegiu cada dia

N..

..

________*_________

Com pon ys y ~ompoñío «:ondenod os o frei nfo oño s ·

Com reberen la
nH~~ ANI TAT sentència els condemnatspeiT.deG

DESPRES DE LA SENTENCIA

Els homes del darre r Gove rn de la Gene ralitat de Cata lunya en espera del seu trasll at
al presidi per tal de comp lir la cond emn a
impo sada

LA HUMANITAT

LA

-

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

AGRAIMENT

1

Aquest número ha
estat visat per Ia
censura

LA

LAkiUMA.NiiiAlr és .el diari êle les es qu etlies ca tal an es

la·humanitat

2

DIMECRES, 12 DE JUNY DEL

i

E S·PE GT A OL·ES PWBLICS

•

-

·-

f

-

TEATRES
TEATRE NOVETA TS

RESUM O~ CINC DIES ...

-

fEATRE

Cran CompanYia del Teatre d e
la Sanuala, de Madrid

TEATRE TIVOLI

POliORAMA

Dos darrers dies de

Pastora lmperio

Avut 1 cada dia, tarda, a lea
5'15 I nit, & les 10'15, el gran
èxit dels germans Qu intero:

Gran companyia lirlc& titUlar
del Teatre de In Sarsuela, de Madrid. - Avui, dtmecres, darreres
d el eorollóe èxit NO ME OLVI·
DES 1 del divo barlton Marc Re·
dondo - Tarda, a les 4'30. Preua
popu19.rlsslms. Butaques a 3 ptes.
Primer: EL ACUADUCHO
Se¡ron. El ~ran éxlt: NO ME OLVI•
DES. Prota~onlsta: Marc Redondo • Nit, a les 10'15. Butaques
a 3 ptes. Exit! Exit! Exit!: NO
ME OLVIDES, pel jove 1 eminent
bariton Pen Terol • Grandiós re.
partlm8Jit - Demà, dijous, tarda, comiat
del divo bariton
Maro Redondo nmb la seva gran
creació: NO ME OLVIDES • Nit,
estrena sensacional:
LA CASA
DE LAS TRES MUCHACHAS,
&mb un gran~ repartiment
Debutarà el !amós artista clnemotogràrlc Robert Rey. Presentació magnifica. Decorats de Fon tanals. Vestuari de Montfort.

a preua popUlarlsslms -

LOS VAGABUNDOS
EDMON DE BRIES
1 un sens fi d'atraccions. -

TEATRE ROMEA
A les 5'30 I 10'15, 115 i 111 represcnt:lciona de:

MORENA CLARA
de Quintero i Guilljo. Una interpretació idelll. Acumulamen t
d'alegri& per a un mes. Bonica
creació d'Antòn ia Herrero i Ra·
rael Bardem. Cada dia: MORENA CLARA.

BARCELONA '

Avui, nit. a ltlll 10'15, ESTRENA de la comèdia en tres actes
de S. i .J. Alvaru Quintero:

¡ HIJOS DE Ml ALMA!

EL MIO

I

Avui, tarda, & les 6'16. Buta·
ca, 1 pta.:
LAS TENTACIONES
per Laura P1n illos, Alady i Leoe.
Pròximament, sensacional estrena:
LA SOTA DE OROS
de .Jiménez 1 Pradaa : musica del
mestre Cuerrero.

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

PUB LI

CINEMES

PARA MAL,

GRAN TEATRE ESPANYOL

EMPRESA CAPITQl

AVUI, sessió CONTINUA des
de les 4 tarda:

Llegiu LA HUMANITAT

LA BORSA

44'75; ExplosiUS, 127'75, 127'25, 127'50;
Rlf, 64'25, 64'35; Ford, 261'50, 263, 261,
261'50; Asland, 7-l'OO; Hulleres, 51'50;
Filipines, 372, 373; Chade, 435, 436.

Impressió
a reprendre aquestes

«<mpressions», ens hem trobat que el
mercat bursàtll fins ahir no havia.
canviat de fesomi¡¡. d'ençà del darrer
di¡¡. que ens n'ocupàrem. Gn.n calma
a tots els rotllos, tant de comptat com
le fi de mes 1 gran manca. de transaccions. Quelcom de sosteniment en
els Deutes de l'Estat, aixi com en
les Obligacions Municipals i Tresoreria. de la Generalitat, però amb molt
poques operacions. El rotllo d'Obligacions ferroviàries, amb abundància
de paper 1 tendència fluixa.. Igual podem dir de les industrials.
Els rotllos de fl de mes, amb gran
paralització 1 tendència fluixa tant
als sectors d'Accions ferroviàries com
p.l d'industrials. Malgrat les queixes
del periòdic madrileny «Ya», que titlla. de derrotista. la. tendència. de fluixedat a v u 1 existent, e 1 s borsistes
creuen que el que voldrien és que
vinguéssin clients nous, fossin del
costat que fossin, però, desgraciadament, en aquest sector hom no hi
veu personal nou 1 d'ac! ve la decadència en les cotitzacions. A més, tot
es fa bon Xic malament.

Borsa de la tarda
Nord, 53'35, 53'40, 53'10; Alacant,
40'65, 40'50; Rif, 64'25 ; Explosius,
127'50, 127'75, 127'15, 127'25; Ford,
262, 263, 262; Petrolets, 6'00; Aigües,
184; Hulleres, 52'00, 52'35; Colonial,
44'65 44'50; Asland, 74; Gas E, 121'65;
Felgueres, 41'50; Sucres, 30'50; Filipines, 373; Cbade, 436, 437.

Borsa oficial
Nord, 53'10; Chade, 437, operacions;
Chade E, 86'20, paritat; Filipines, 373,
paper; Petrolets, 5'00.

Borsí del matí
Nord, 53'40, 53'35, 53'50, 53'45; Alacant. 40'85, 40'90, 40'80; Colonial, 44'50,

CANVIS DE MONEDES
Lliures
f·rancs
Dòlars
Lires
Marca
surssos
Belgues
Florins
Escuts
Cor. Praga
Cor. sueques
cor. noruc~ucs
Cor. daneses

36'05
36 15
f8ab
~'ili
7'34
7'36
60'45
6065
2'945
21165
239'50 239'75
124'00 124'ó0
4'96
4'97
32'90
33'30
ao·7o
:i0'90
1'86
1'88
1'81
1'83
1'61
1'63

CINEMA

Sessió contlnua. Seient UNA PESSETA: NOTICIARIS. DOCUMEN·
TALS • VIATGES. etc.

C l N E

·COMERÇ I FINANCES· ~
En tomar

Sabem que són molts
els comerciants que cons·
taten a diari com els com·
pradors, en afavorir llurs
establiments, fan referèn·
cia a l'anunci que d'a·
quests han llegit a LA
HUMANITAT.
Agraïm als nostres Iee·
tors aquesta actitud, que
recomanem que sigui imi·
tada.

COMIC'
TEATRE
PALAU DE LA REVISTA

Companyia de Comèdies de
LOLA MEMBRIVES

Divendres 14 de juny del 1935.
Presentació de la Companyia de
re\·iStes !rlvolea. Estrena a Espanya de la revista en dos actE'& I 17 quadros de .Joaquim Vela
I Enrio Sierra 1 música del mestre Alonso:

...

De-

mà, dijous, COMIAT de
PASTORA IMPERIO
amb un ~an pro¡rama monstre. - Dissabte vinent, DEBUT
de la Companyia
d'ENRIC RAMBAL
amb l'estrena:
LA VUELTA AL MUNDO EN
80 DIAS

Telèfon 22028

TEATRE NOU · ~,

La cè-

lebre orquestra

LA RISA

Llegiu LA HUMANI TAT ' ~fEATRE

GO\(ERN GENERAL

LOS QUE NACEN

CAPITOL. - Tarda, a lea 4 I
nit, a les 10 : CAUTIVO DEL DE·
SEO, per Leslle Howard 1 Fran.
ces Dee; GENTE DE ARRIBA. per
Warren WUUam 1 Mary Astor 1
DIBUIXOS.
EXCELSIOR. - Sessió continua de 4 a 12'30: NOCHES DE
NUEVA YORK, en espanyol, per
Spencer Tracy;
EL
NOVENO
HUESPED, en esp:lnyol, per Donald Cook i Genevleve Tobln; EL
FUCITIVO DE CHICAGO,
per
Gustav Froellch i DIBUIXOS. •
COMTAL. - Sess1ó contlnua
de 3'45 a 12'30: EL GUAPO, en
espanyol, per Jamea Cagney; UNA
AVERIA EN LA LINEA. per Spen
cer Tracy; AS DE ASES, per Richard Dix i DIBUIXOS.
WALKYRIA.- Sessió continua
de 3'45 a 12'30: LA PORTERA
DE LA FABRICA, per Mona Goya; UNA FIESTA EN HOLLY·
WOOD, en espanyol, per Laurel,
Hardy, Lupe Vélez, Jimmy Durante, etc; EL ULTIMO ACORD!;,
per John Stuart i DIBUIXOS.

PROHIBIDA L'ENTRADA ALS
MENORS DE 18 ANYS - i I DONES!! .... ¡ ¡HOMES! 1.... HEU DE
VEURE AQUESTA PEL-LICULAI
ELLES PER MARES : PER ES·
POSES I ELLS, liPER HOMES!!
CADA OIA, DE 4 'l'ARDA A 1
MATINADA. Nota : Les persot.es excessivament Impressionables no ban de veure aquesta
pel-lleula.

PAR I S
CINEMA
Avda. Pta.
Anael. t1 I 13
Tal ..on 146U

----

SEMPRE EL PROGRAMA MES
ATRACTIU I EL PHEFERIT PE&
LA SEVA AGRADABLE VENTI·
LACIO - Tarda, 4'30. Nit, 9'45:
REVISTES PATHE • FEMENINA •
Fredrio March • Silvia Sidney en

EN MALA COMPAflliA
Diok Powell • Cinsw Roaers en
la celebrada comèdia musical:

VARIETATS
~RUHIO NOVETATS

20 millones
de enamoradas
Diumenge, matinal, 10'30. Preu
únic, 1 pta • Tarda, continua.
Preferència, 2 ptes. Especial, 1
pta. • Nit, preferència, 1'50 ptes.
Especial, 1 ptal - Dilluns vinent:
Bing Crosby, el millor cantant
de la ràdio americana en
ALEGRIA ESTUDIANTIL
·-

Avui, dlmecres, tarda, a les 4:
CHISTO l - ELORIUO contra GA·
LLARTA II - CAMPOS. Nit, & les
10'15: IZAGUIRRE - JAUREGUI
contra ZARRAGA - QUINTANA
li - Detalls per carteliS.

FANTASIO

Frontó Prmcipat

VE • MAGUREGUI contra GAONA- &AMOS li. Nit: GURUCEA·

GA - TEODORO contm ASTIGJ\·
RRAGA - ALDAZABAL.

, F E DORA.

SAIGON

Durant els dic del nostre imposat
silenci, han passat al Govern Gener al ben poques coses. T ot ha. quedat
reduït a manifestacions del govemadol', lnterf, i a p araules més o menys
prometedores de les que fa molt d e
temps es viu... o es mort.
Procurarem estractar-lo amb br eu
es pal.
Dljou, dia 6: Els consellers-gestors
segueixen realitzant viatges a Madrid,
per tal de r esoldre el compllcat afer
de retraspassos de serveis, vaJ.oraci:¡.-.:;, Els titulars de Cultura i Justicla IUT.ibaren de traficar pels ministeris de Madrid. sense que túngú no
els hagi preguntat què bl anaren
a fer. Després de l'explicació que va.
donar als periodistes el senyor Vallés
1 Pujals, referents als traspassos dels
serveis d'Obres Públlques, els informadors no han tingut més c.mes
de desxifrar enigmes. Això de retraspassos és assumpte purament de tèc-

nics...
Divendres, dia 7: El «Butlletí» PU·
blicà un decret del President, interi,
referent al personal subaltern de la
Generalitat, el qual diu que constituirà un escalafó únic depenent
de la Presidència i dintre del qual
es proveiran totes les places.
Com es pot apreciar a primera vista, és una mesura molt radical.••
Es veu que no hi ha. conúança ni
amb els consellers-gestors. A aquests,
segons afegeix la. disposició, se'Ls permet designar lliurement l'ordenança
que hagi d'estar afecte eJ seu servei
immediat.
El senyor Pic i Pon no va comparèixer pel seu despatx, i el seu secretari va comUnicar als periodistes
que no els podia. rebre, tota vegada.
que estava. fent d'alcalde.
Dissabte, dia 8: El senyor Ple 1
Pon, ja. tomava a fer d e governador.
En rebre els periodistes els donà
compte de la reunió del Consell de
Govern que tindria lloc a Tarragona., el dimarts següent, 1 que assistiria a la. inauguració de l'ExposlcJ6
de caldes de Montbui, 1 a la. de
Mataró. El senyor Pic llegi als periodiStes el text del telegrama que dirigi
al President del Govern per tal de
demanar la Gran Creu de Beneficlència per a l'iHustre radiòleg doctor Cèsar Coma i Llaveria, al qual,
a conseqüència dels treballs 1 estudis que realitzà contra el càncer, ha
estat precls emputar-ll la mà dreta.
El nostre redactor es referi, davant del senyor Pic, a la suspensió
governativa. de què acabava d'ésser
objecte LA HUMANITAT...
El governador, interi, respongué
que, com a. autoritat, no podia admetre el qualificatiu donat pel periodista, tota vegada que calia acatar la dis
posició presa per l'autoritat, fins admetent que fos equivocada. Prometé
fer gestions, de caràcter particular,
prop del general, i a. Madrid, per tal
que fos aixecada. la suspensió, que
!ou ordenada des de Madrid.
Aquest mateix dia, el flamant President del Consell de Cultura, senyor
Estelrich, facilità als periodiStes una
llarga. nota en la qual deia que estava molt agraït al gestor de Cultura, senyor Duran i Ventosa. Afegia,
però, que havia. de declarar que, degut a la seva. consciènc1a patriòtica
i cívica, actuaria. a. desgrat, dintre

DANCING D'ESTIU - Tel. 33841
PASSEIG DE L'E XPOSICIO
(Edifici Funicular)

Avui, tarda, de set a nou, APERITIU DANSANT

21966

Tarda, 'réontlnun: 3'30, '30 1
7'30. Nit, a les 10:
DIBUIXOS
1
ALFOMBRA MACICA

NIT, A LES 11:

NAPOLEON'S BAND

~

BERKELEY SOUARE

P~lace

Avui, dimecres, tarda: ECHA-

A'I'Ul, tardn, a le':l 4. Nit, a
les 10: ESTRENA: t:EVISTA FE·
MINA · PATHE .JOURNAL • Edie
Dichin y su orauoata • Dibuixos
I èxlt dc Marie Bell en la superproducció:

M A R Y L'-A N O~
Plaça Uraulnaona, 6-Tel,

Nota: L'aire d'aquesta sala renovat constantment, és prèviament
filtrat, purificat i refrigerat.

I LES FORMIDABLES ATRACCIONS A LA PISTA

.

--;:

-; TANCA

Ant.

Deutes de l'Estat
Interior • •¡. A ........ . 76 10
76 10
»
B ....... ..
»
e ........ . 76 10
»
o ......... 71Jt
E ........ .
76»
F ....... ..
75 75
I
GI H ........ .
7303Perp. Ext. 4 '/• A ........ .

»

•

»

•

•

t
t

I

F ....... ..

•

e ....... ..

85-

•

19008 ..... ... .

11650
11686

t

I
1

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

Gla ........ .
Amortit. 4 •¡. A ........ .
1
1900 B ........ .
•

Amortit. 6 •¡. A ........ .

I

1

ss

92D1S5
D1 D1-

t

1

B ........ .

o ....... ..

92

•

•
t

I

e .........
o .........
E ....... ..
F ........ .

Amortit. 6 •;. A ....... ..
11
1917 B ........ .

•

»
I

e ........ .

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

»
F ....... ..
Amortit. 6 •¡. A ........ .
1
1926 B ....... ..

•

e ........ .

»

E ....... ..

»

D ........ .

»
F ....... ..
Amort. 41/2 ·¡.A ...... ..
t
1926 B ........ .

•

e ....... ..

Amortit. 5 •¡, A ....... ..
» 1827 sense B ........ .
I lmp061.08 0 ., .. .,,.

•

I

•

o ....... ..
B ........ .

F ....... ..

Amortit. f> •;. A ....... ..
• 1927 amb B ....... ..
1 lm1>06to& e ....... ..
li

t

•

Amortit.

o .........
E ........ .

P' ........ .
5 •¡. A ........ .

Avu i

76 15

76 15
76 10

93 25

9260

ll:!-

91 25

85 75

96 15
96 75
96 15

0485

94110

9485
9460

06 75
.. 75
ge 75

0595

11550
11550

96-

94 75
102 70
102 60
102 50
10215
102 15
101 70
100 20
100 25
100 20
102 60
102 ro
102 60
102 70
102 65
102 115
9450

9466
9465
liS 75
93 75
9440
1~ 50

I
1928 B ....... .. 79•
e ....... .. 7~
Amorta. 4. •¡. A ........ .
ge25
»
1928 B ........ .
11685
•
e
........
.
0585
Amortit. 6 •;. A ........ . 102 60
1
1929 B ........ . 102 50
•
e ........ . 102 60
•
o ........ . 102 »
s ........ . 102
25
•
p ........ . 102 25
Bous or TrMOrerla A .. . 247 50
Bon& or Tresoreria B.. . 24750
Deute Ferroviari 6 •¡. A 102Deute Ferroviari 5 •¡, u 101 80
Deute Ferro\·Jarl 5 .,. e 101 6ó
Deute Ferrv. 4 1/2 •¡, A 07 75
I.Jcute Fcrrv. 4 l /2 •¡. B ~7 Deute Fcrrv. 4 112 '/• C 116-

Avui

Ajuntamenu

ll:!1575

9650

Ant.

103 -

Badalona 6 •¡• ............
Barcelona, semestre .. .

llll-

1006B ..... .

686250

»
»
»
»
»
»
»

1

•

1906 A .... ..

1906

e .... ..

1907 D ..... .
1910 o .... ..
1912 B ampl.
1912 E .... ..
1912 F .... ..

5725
87 -

67 25

68 75

6868

25

666450
6567 50

1913 B ampl.
1910 B ..... . 1fT 75
»
1917 B .... .. 8725
I
1918 B .... .. 67 50
»
1919 B .... .. 8785
t
11120 B .... .. 1- ffl 50
»
1921 6 .,.. .. 1fT 75
1
1921 6 'I• dc
»
1025 6 'I• ...
87 50
•
1926 6 •¡• ... 87 75
)t
' 1929 6 •¡• ... 1!850
•
102:il Expos. 110•
19~ Balmtlll
87•
1928 Balmes 86 »
1928 P. Fre.
8750
•
1928 6 .,... .
74 60
•
193f 6 .,... .
97 60
1
Eixampla 1907 68 75
•
Eixampla 1913 70» li!:llalllpla 1927 ee50
1
Bona Reforma. 6825
CW!z 5 1/2 •¡. 1929 .. .
76Màlaga 6 •¡, 1923 .... ..
65Màlaga 6 •¡. 1925 ..... .
60Sevilll\ ExPOsició 6 •¡•. 05València 5 •1. . .......... .
n50
1

·-

67 75

88-

8025

87 85

75g7 85
8850
6850

S4-

241-

247 liO

102 75
102 gs
102 05

Generalitat
'l'rea Oeneralitu 6 'I• . J 101 85 ¡101 7S

Valors qua es cotitzen com efectes
públics
Banc Wp. d 'Bsp.a 4 '/• 80 75
•
•
•
5 .,. 11•
•
•
5 ., .
111150
W50
I
I
»
6 •¡, 108 •
•
• 6 1/2 •¡, 102 115
I
Cr6dlt Local 6 •¡,
w 25 111115
t
lt
• 5 1/2 .,.
94 15 94 15
t
•
Interprv. ó•¡. 115- gs_
»
• Intcrprv. 6 •¡. 101 7S 101 15
Cr6d!t Local 6 •¡. 1»32. 104 25
Bona ~. Int.ern&c... 100 100 25
Local 6 •¡, amt. per lots 11S-

'

Ant. Avui
Valors amb sa ranUa cte l'Estat
catxa d'Emis. 6 ·¡ • ...
gs 50
Hidrogràfica Ebre 6 •¡, 94 60
Deutes 1 Obliaaciona ·
Cèdules Argentines .....
1 55
Emprést. Argentl8 •¡, A 100 »
I
B 100»
•
e vg 75
Empr. Austrtac 6 •¡, A vg _
Empr. Austriao 6 •¡, 13
w 75
Empr. Au.strln~ 6 •¡, o vg _
Gov. Imp. Marroc 6 •¡.
811 60
Emprst. Malzen 6 •¡. A 107 25
»
1
B 107 25

I

•

•

e

I

104-

Céd.. 7 •¡. costa Rica...
5~ 50
Ferrooarrlia
Nor<t Espanya 1.• a. 3 •¡, 62 _
57
•
•
2.• s. 3 .,.
I
I
3.•11. 8 •¡, 81 60

•

n50
100 45
100 25
Antiaun Dlputaclona
100 25
102 80 Barcelona, 9 mll1ona •• • 112 25
102 80
1
5 mlliona . •.
78 75
102 80
•
8érie B .. .. ..
74 50 74 50
102 70
I
aérle C .... •,
74 50
102 80
•
6 .,. 1926.. .
110 •
6 .,. 1930.... 115 75
115•
Provlnct&ls.: 05 25 115 25
95- Mancomunitat 1914 ...
69 05 Mancomunitat. 1g2o ... 69 11415 Caixa Crèdit Com. ......
71 9485
115 15
.Juntes d'Obres PCbiiQuea
(8 75
Barcelona 1908 .. .
Ol 71- Port
1
Ba.J:celona. di ve~
12 02 71110
• de CA<l.U ..... .. . .. •• 113 75
t
de GIJóO Musel...
07 » de Se\'1lla 8. o . ...
IS 60
I
I
s. E-·· 114 103I
I
a.
F....
D1 102"
• de 'I'IIrra¡ona .. .. ..
110 102 85

L'ORDRE

•

i

Companyia de Comèdies de Mar ia
Fernanda Ledr6n de Guevara

Debut de la super-vedette Cella
Montalvan • Diverses vedettes i
40 giris beutsslmes. Immillorable
presentació.

•

•

»

~aa.s•¡.

»
•
5.•a.3•¡.
Esp. Pamplona s •¡• •••
Prior. Barwlona3 •¡,.,,
Segòvia a Medina .... ..
Astúries 1.• hlpotec& .. .
»
2.• hipoteca ...
•
8.& hlpotec& ...
Lleida & Reua 3 '/• ...
VU!alba a SegOvia .... ..
Especials Almansa ..... .
Almansa a València ad.
J.11nes Sant Joo.n 3 •¡,,
Alsa.sua I Sant Joan ...
Osca & Franca ........... .
Nord. espectals 6 •¡• ...
Id.. Valencianes 5 l/2 •¡,
Alar a Santander ..... .
Alacant l.a Wpoteoa .. .
I

2.•
I
3.&
I
A 5 •¡, '""' " '

I

I

1

•

»
I

B 4 1/ 2 '/• ,.,
•¡• .........
D 4 •¡• •••••••••
E 4 1/2 "/• ,,

o •

1!' 5 •¡, ........ .
0, 6 •¡, ...... .,,

I

I

H 5 1/:il •¡, .,,
I 6 •¡, ........ .
I
J 5 •¡, ........ .
»
Franca 18M ...
1
França 1878 ...
I
Directee .........
1
Reus a Roda. , .
I
CòrdOV& 3 '/•...
I
BadaJoz 5 •¡.,,
AJldalusoe 1.• variable~
I
l.a 3 "/• ......
1
2.• variable..
I
2.a 3 •¡, ,,,,
I
1

I
I
I

1907, 3•¡. .,,

t:BobaC1111a1 ..
1918 5 "/• ,.,
I
1920 6 •¡, ...
P. o. de Ca1.a.lunJa5 '/•
I
I
6 •J•
I Central d 'Ara¡O •¡,
1!'. o. oea~ Espanya 3 .,.
~· O. Cremaller& 6 •¡,,..
. c. ~undana ......._...
Oran -.:tro 1922 6 •¡.,,
Gran Metro 19~ es •¿..,,

_
01
110 75
60 _

54 25
51 _
56
50
57 75
56 60
62 50
112
65 50
-

gg ~

74
85
eG

60
02 75
110 ~ 60

84
83

=
50

56 75
61 50
61 _

ss 50
62 50

56 _
...

"" 89 25
54

25

74
61 _

57 50

56 50
54
50
2S
74
80 25
70 25
80 50
72 50
8111111 50
47 -82
_
52
85 60
7 60
25
12
11 25
11 25
12 15 15 15 -

57 60
_

56

74 -

ra ~

1111 25
ee-

86 25

83 50

r. 50

• ""
a 50
41 -

as

Medina a salamanca...
«Metropolità Trans. 6 •¡ ,
27Orense A B C D S P ••• S75250
Orense O I a prior.. ..
F . C. Sarrià 6 •¡, .... .. ~7Tànger a Fez 6 •¡• ...... 104 50
Al&ua i Canals
Gas I Electricitat
Aigües dc Huelva 6 •¡. 53Aigües València 6 •¡.... 100 25
BarceloneS& Elect. 1907 V9Barcelonesa Elect. 1906 98 Barcelonesa Elect. 1912 96 7S
Barcelones& Elect. 1913 96 75
BarceloneS& Elect. 1920 ·101 50
Canal d'Urgell ............ 57 50
Catalana Gas o ......... D2 75
Catalana G&S E ......... D1 Catalana Gas F ......... 110 75
Catalana Gas O 6 •¡.... 101 75
Catalana Gas Bona .... 101 Hlsp. Amer. d'Elec. 6 ·¡, 105 60
Hlsp. Amer. d'Elec. bons 115Regants Ebre, Bons ••• 65 Coop. Fluid. Eleo. 6 •¡."
62 50
Coop. Manresana Ener. 87 Ener~. Elec. Catal. 5 •¡,
94 Energ. Elec. Catal. 6 •¡ , 101 Ene~. Elec. cat. 5 •¡. or 1 ~ :;;;
Energ. Elec. C. 6 •¡. 1926 1..,.. ...,
Energ. Eiec. c. 6 •¡. 1932 1~ 50
Ener. Elec. c. Bona 1918 1- Ener. Elec. C. Bons 19:il4 102 50
Eléctria etna 6 .,. ,.. 101 Elèctrica TenerUe 6 •¡.
gs 25
Elec. 1 au Lebon 6 •¡, 100 2S
Aigües Barcelona 3 '/• 74 Aigües Barcelon& 4 •¡. 83 Aigües Barcelona 6 •¡,
V9 60
Aigües Barcelona 6 •¡, C 102 75
Aigües Barcelona. 6 •¡. o 102 50
General Regadius 6 •¡. 76 Llum i Força Llevant...
96Manresana Elec. 6 •¡... , V9 Prod. Forces Motr. 6 •¡. 52 60
Prd. For. M. Bona 7 '/ • gs Pro. For. M. 6 •¡, 1923 86Can. I Regants Ebro •..
ee 60
Bons Relfads. Llevant... 104 Rega.dlu.s Llevant 6 •¡, 70 Sevillana d'Elec. 7 .u. ge 50
~~::
:
Unió Eléct. Catalunya. 1101 Tramvlea
Gr&l. Tramvies 4 •¡. ... 7S Gral. Tramvies 5 •¡ . ... 711Eixllmpla 1 Gràcta 4 "L• lli Trnmv. St. Andreu _..
liCI 75

t:lli:

1

t
'

•

:g:::: ~g:}g~: ~~:

4.....

Ó'"'
.,.

~:

115 -

TniilSatlànttca 4 •¡ . ...
Tranaatiànt. 6 •¡ , 1920

714 -

,.
Tranaatlànt. 5 'I•
Tranaatlànt. 5 •¡,
Bona Transmed.lt
U. Naval Llevant

...
07
89

- Nav1ierea •. . .

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

Trans. 61/2 '/• cns.1925

1926
19;¡s
•¡
6 '/:
6
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PUBLIG

les circumstàncies creades per la llei
del 2 pe gener d'enguany.
DiJluns, dJ alO: Els diaris publiquen
unes manifestacions fetes pel senyor ~ :
D'UNA TROBALLA D'.\l.,
Ple 1 Pon, el diumenge, després de
MES
visitar les noves casernes de la R ier a.
La. policia lla posat a disposició de
Mngòna, i de la seva conversa. amb
el ministre d'Instrucció Pública, se- l'autoritat mllltar, dues pistoles i cioa
nyor Dualdc, que es trobava a B ar- fusells que foren trobats, ra temDI.
a la Casa del Poble del carrer Pricelona.
D e les casernes diu que estan molt mer de Maig.
bé, qu& en resta meravellat i que
DIVERSES DETENCIONS
són exemple per a Europa 1 Amèrica. •
Per la brigada d'investigació CliDiu que queden posats de manifest
els estrets llaços d'unió i cordialitat minal h a. estat detingut Vicenç Torro
que existeixen entre el poble i l'exèr- 1 Gandia, reclamat pel jutjat de
Lleida; Cesari Andrés 1 Salinas (a)
cit.
De l'entrevista amb el ministre «El Cbaval de Logrofl.o1, Lambetta
digué que havia estat examinant Calahorra Gallndo, Josep Vieir¡ 1
els problemes d'enseny'\ment, 1 la. P atlfio, Esteve Gutlérrez i Rodr1gu
seva relació amb l'Estatut, 1 a!egl i Pere Portolés 1 Muñoz, tots ~
que el seny ..r Dualde era l'nome que reclamats per divers"S jutjats.
faltava a Catalunya per tal de veure
CONTRA LA l lU!'lORALJ:.
r ealitzades les seves asvtraclons.
TAT PUBLICA
Tal com havia anune111t. al migAhir, al migdia, en rebre els Pedia, el governad~r general, interí,
acompanyat del general de la Dlvl- riodistes el cap dc policia senyor
si6 l de tot una colla d'acompanyants, Alvarez, dirigint-se a un repòrter que
va anar a. Caldes de Montbui. per repetides ocasions, ha v'ingut maru:
tal d'assistir als actes oficials amb !estant que a Barcelona s 'augmen.
motiu de la celebr ació a aquell poble tava la Immoralitat, 11 digué que
de la. III Fira de Mostres 1 Bestiar. ahir, a la nit, havia mobllltzat di·
Després va nnar-lll també el coose- versos agents i els diStribuí per caller,.gestor d'Agricultura, senyor Se- barets i que havien constatat que tal
dó. Va haver-hi banquets, vins d'ho- immoralitat no existia.
Contestà el periodista que, en efecnor, discursos 1 músiques. Els excursionistes visitaren la Granja de la te, anit passada. s'havia notat una
Generalitat. Finalment es trasllada- mica la diSminució de tal immoraren a Mataró, per tal de visitar la litat, especialment en els que es refereix al trànsit de dones de vida. dUbIII Fira Comercial.
tosa pels carrers cèntrics de la ciutat,
i aleshores el senyor Alvarez convingué que, en efecte, s'explicava
aquest fet perquè abans d'enviar els
agents havia donat ordres a la segu.
Ahir, al mati, a dos quarts d'onze,
retat per tal d'evitar espectacles tan
marxaren en automòbil cap a Tarra- poc edificants.
gona el governador general, inter1,
1 els consellers-gestors de Cultura ,
Governació, Economia, Obres Públi·
ques, Sanitat, Hisenda I Assistència
Social, amb tots els secretaris. El
gestor de Treball s'lli a!egi més tard
a Tarragona.
En arribar la comitiva, una companyia del Regiment d'Infanteria,
amb bandera i música., rendí honors
d'ordenança.
Després, al Saló de Sessions tingué
lloc una recepció, on es pronunciaragona de solucionar el problema de
ren uns discursos molt bonics.
l'aquarterament en relació a l'orgaAl migdia, es celebrà un gran ban- nització d'una part de la ciutat i
quet que els WlS oferiren als altres. s'ha. acordat procurar que es pugut
Des de l'hotel, el governador 1 estendre a Tarragona la solució que
consellera anaren a les Cases Con- per a. aquest problema representa la
sistorials. on quedaren reunits en Junta. de Casernes i Urbanització que
Consell. Hi eren tots...
funciona a Barcelona.
A la sortida, a. dos quarts de vuit
S'ha acordat també la manera d'esdel vespre, el senyor Pic i Pon, faci- tudiar d'estendre a Tarragona. el
lità als informadors la següent servei que la Generalitat presta amb
nota:
la lluita contra la tuberculosi.
«El Consell de la Generalitat, reFinalment s'hau resolt molts asunit a. Tarragona ha examinat amb sumptes de tràmit referents els diverl'atenció que es merèixen totes les sos departaments dc la Generalitat.))
peticions formulades pels Ajuntaments de la. circumscripció i ba acordat que, previs els assessoraments
En la seva edició d'ahir, publicà,
tècnics necessariS, siguin tingudes en
compte quan es formulin els plans entre altres, les següents diSposicions :
Decret donant publicitat al del
generals a realitzar.
Pel moment, s'ba acordat desti- Govern de la República, del 31 de
nar immediatament la. quantitat de maig proppassat, admetent àl senyor
cent mil pessetes amb la finalitat Eduard Batalla i Cwlillern la di.nllSpreferent de remeiar l'atur forçós en sió del càrrec dc delegat especial de
aquelles comarques tarragonines on serveis Socials a Catalunya.
Sanitat. - Ordre en virtut de la
més es sent aquella necessitat. Per
a l repartiment d'aquesta quantitat qual, 1 pels mt.tius que s'esmenten,
ha estat nomenada una ponència, el doctor Leopold Acosta 1 Hernàn·
formada. pels consellers d'Obres Pú· dez estarà encarregat accidentalment
bliques 1 Treball 1 pel comissari de de la. Inspecció Intercomarcal de Barcelona, 1 el doctor Rafael Plat.ero 1
la Generalitat a. Tarragona.
S'ha acordat també donar satis· Diosdado del despatx dels assumptes
facció a l'aspiració reiteradament ma- corresponents a. la Direcció dels Ser·
túfesta.da per la comarca. olivarera, vels de Sanitat.
Departament de TrebalL (Delega·
que té per cap la ciutat de Tortosa,
de tenir una Granja. Agr!cola dcdi- ció de Treball de Catalunya). cncla especialment a aquell conreu. Edicte obrinL informació pública soA aquest efecte, en una. de les pro- bre la conveniència de crear la Sec·
peres reunions del Consell es portarà ció autònoma. de «Latnp!Ste!t, Electri·
l'oportú expedient per a donar-hi so- cistes 1 Similars» dlntre el Jurat Mixt
lució 1 sota la. ponència. dels conse- del Treball de les Industries de la Si·
llers cY Agricultura i Finances.
· • derúrgia, :Metall.úrgl.a 1 Derivats de
S'lla estudiat el deure que té Tar- Barcelona.

*

No responem de la pÜblicació immediata de les
notes pregades que no
estiguin en el nostre no·
der abans de les nou del
vespre

El «Butlletí Oficial>!
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Consell de Govern a
Tarragona

Obliaaciona Industrials
Monopoli Petrolis ........
Tabacs
-~
HispanoFtllplncs
S uissa ..........
. ... .... , S74
85 _
Salinera Catalana ptes.
110 S7 50 Aplicacions Elec. 6
96 25
Hotel Rltz 6 •¡ , ......... 89 _
TeleJònlca 7 •¡, prer ... 112 - 11252 50 Asland G •¡. preferents 110 Industries Agrlcoles ... 204 reletònle& ordinàries _ 117 - 117 50
Aaland 6 •¡. 11U6 ..... . 96MaQuloàrla Terrestre...
85 Unió Sallnera Espanya
Asland 7 •¡, ............... 101 76- 75Asland 6 'I• V11Laluenga gs oo
Asland 6 •¡. Còrdova...
94 _
Auxll. Cons. cSansónt. 85 50
Comp. AmeU. dJI F. C.
94 50
101 - Carbons Belga 4 1/2 •¡, 57 ColOnia Güell 6 •¡, ...
98 _
Const. Paviments 6 •¡. S1 50
Conat. Ferrov. 51/2 •¡,
85Cros, S. A. 6 •¡. ......... 105 50 105 50
101 50 Electro Met. Ebre 6 •¡.
V9 50
57 50 El Tlb1dabo 5 •¡, ......
87 50
PREUS
PREUS
com. d'Obres Ced. 6 •¡.
eeEnerg. Ind. Aragón 6 •¡, gsEsp. Carburs Met. 6 •¡, 101 FARINES
DESPULLES
101 75 Construccions Blec. 6 •¡, 114 _
101 - Colorants I Exploe. 6 •¡, 100 50
Aragó ........................
66
78
t::;egones .................... ,
28 50
~
Fin. I Fid. Arn~Garl.
110Castella (corrent) ......
64
65
TQeuracretesres ..... .. .... ... .. .. .. .
192150
20
l"om. d'Obres 4 1/2 •¡,
96 Id.
(ema) ......
70
71
Fom. d'Obres 5 •¡. ...... 84 Forca ........................
80
80
Nil.m. 3 . .... . ...............
28
2V ¡
Fom. d'Obres 6 'I• 1923
94 Local, corrent ............
54
65
Nil.m. 4 ............. ........
27
28
f'om. d'Obres 6 •¡. 1925 100 Idem extra .. .............
59
70
Preu> en ptes. els 60 qullos.
gs 50 Forn. d'Obres Bons 6 •¡, 100 Regió ........................
55
66
Fom. d'Obres Ced. 6 •¡. 111 50
Preus en ptes. els 100 Qullos.
Menuts prims ............
18
19
Ma&atzema cEl Siglot.. V9 Segonet .....................
17 50
18
Hotel Rltz 7 '/• ......... 84BLATS
Segó
.........................
17
18
Hullera Espanyola 1924
Q2 _
Preu& en rnls ¡a Quarter& d e 70 litres
Hullera EspanJQla 1926 110 Arago
Hullera Espanyola 1932 110 C
........... ............,
50
ORDI , MORESC I CIVADES
Madrid-Parts 6 .,. ...... 1)2~;:~~ciürii'(correiii):
::
Manuractures de Suro. 83 2S
ldem
(crulxer) .
Civada
Extremadura ...
50
Maqu. Terres. Mar. 6 •¡, 88 Mancha
.,.
I dem Mancba ........... .
Metropolitana de Cons. 86 N
..................,..
""
50
Moreso
Plata, dlspoo ... .
Min. Potassa Sari& 7 .·• 103 50
avarra .....................
ldem pals ................ ..
42 50
Productes Pirelll 1928.. V9 Penedès .................... .
O
rdl,
Urgell
............. ..
Sert, 8 . A. 6 •¡, ......... 40 U!"gel! ........................
50
Escaloln. Andalusia ... .
103- Telefònica 5 1/:il •¡, ••• 101 25 101 215
Preus en ptes. ela 100 qutlos.
Teneria Moderna 7 '/•.. 15 Unió Cotonera 6 •¡, ... 43 43 _
ARROSSOS
LLEGUMINOSES
Unió Saliner& d'Es. 6 •¡, 101 Bo b
Faves Andalusia .........
«
45
83- Val~n. Millores Urbanes 12 25
m a . ....................
115
120
ldem Extremadura .....
44
45
113 2S
~1F Calaspar " .... , •.• ,
125
180
Idem
Mallorca
..........
..
80 25
Acc1ons Industrials
·I 1oc O. ...............
60
61
Favons Andalusia ......
«
45
Floret •.... ".................
83
114
ldem Elctrcmadura .... ,
44
45
104 25 P. O. Ul'&nS Peodenta.
5Granja "'"'"""...........
63
70
Veces Andalust& .........
4.
71 - PunlcUlar MontjUiC .,,
1S Select& ................ , •.•...,
114
65
ldem estrangeres ..... ..
~v. Bare. prer. 7 •¡,
41 7S
Treucat .....................
47
4S
Era pals
42 50
42
42
Tram:: ~g: 'g~:CS;(.:
~
71 - Farina d'arròs ............
50
52
tdem
~50
Aigües València, pre!_ 1211 50
MONGETES
Guixtlll .......................
42
115
catalana 08.8 s. o .. ... . 1111 _
fèaols estrangers .... .. ..
110
Catalan& Gas s · ""
'" ...... 121 ""
""
C••tella
(corren t) ......
100
dem pala AndaluSia
...................
..
Id105
LlentUiea
100
Catalan& Gas 8· P' 6 •¡, 101 25 101 60
cm (selecta)
115
120
Idem Salamanca ........
110
120
Blap. Amer. Elec. ABC 4#5 :;o
Eatran~erea ...............
110
80
Hlap, Amer. Elec. s. D. 84 ~}ore& "..................
62
114
PALLA
Hlsp. Amer. Elec. s. B
80 o4Q
v~:
as
110
I ALFALS
~~-~~elLe~~~::: 1~
1Ge _
octa ......... ...........
80
110
AUala 1.• ..................
6
5
C.• Transmed!t.errània
13S- 188CIGRONS
~l~~ls
d~~rge
...U.. .............
<1\
Banc d'Espanya
- .._
a
a
............
2
ldem curta ............. ..
2 ""'
50
......o Ext. d.'.E:spanJa ... 82 _
Andalusia
115
100
Ctmen~ I.Aslanda ord...
7a
1
..................
Preus en ptes. els 40 quilos
I
Ciment cAI;Iand.t pret._ 101 75
_
•
..................
~
14 - Ciment -.5ansóDI ord
1
::::::::::::::::::
ss
GARROFES
27 _
64
«tiansónt, pret. 7 •i: 45 ... _
I
.... ..............
57
56
CasteliO, n egra ...... .....
ss
ss 50
1
- 7• ros, S. A. ......... ...... 1110 u•
... .. ........... ..
55
56
Eivissa
28
28
1
- " Conot. Ferroviàrt&
100 _
Marroc
MAll
............ ..........
29 50
28
60
_ _ Cobertes i TeUlade8"• ••
112 _
Mexicans"""'"'"·"••....
ore&
....................
so
100
52 ...
105
cEspa.nJ& Industrial ..::: 125 _
Palous
"................ .
Matarem. negra .........
S1 50 ...,
arbura u tàl:U
Sa
_....................
60
'2
RoJa
so
.,., ;Fill
Foment d'Óbres~.. ::::::
~:e~.......... ... ......... .
165
183
VloaróÇ:"iièiiiil'::::::::::::
3S
IS 5,)
-·- -- - - - c-n_p_tes_._e_ls_1_
00_Q_u_u_os_._ _~_Preus en rals eis 42 qul!Ob

=

g:t:

Tr&mvles Sevilla 6
.,._~,les Gra-aAA

ea -

..2 ""

Ant. Avui

1tas

-

-------

Republica ns! Llegiu LA HUMANIT AT

Ol
If

~

- humanitat

DIMECRES, 1t DE .IUNY DEL 19SI

.

•

}d

EDITORIAL

LLIBERTAT

s.

A.

la· humanttai
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LA P-R EMSA

a una eventual disSolució de Corts, i

• I

és molt probable per consegüent que
aquests grups tractin d'allunyar
a-:uest perill dificultant l'obra pressupostària de la Cambra, però en

l

I

~

~~~~pe~p~ro~~~
d
I
e 11
altre cantó; és a dir, pel cantó D I
un
:~~-=~·~=~n=·==~==·=-=~~~·~-==========================~=~= del
e S OnSe S pOpU arS e
senyor Chapaprieta, el qual no

tltució de l'Ajuntament governatiu
els plau aHegar a vostè respectu0:
tés uniformados Y equlpados, sin fu- acceptaria resignadament el. fracàs
'
sament:
Llançà
En el resum de Premsa d'avui, els nostres lectors sil
y con banderas y banderines. To- personal de no aconseguir 1 aprova·
a) No reconèixer, en nom del pocUiustre senyor :
con boina roja y borla, desfi- CIÓ dels Pressupostos.>>
Els consellers propietaris i suplents ble que representen, cap valor legal
trobaran, per bé que en forma extractadíssima, els punts cados
Impremta
laran por el pueblo de Esplugas sin
l'Ajuntament d'aquesta vila, que a qualsevulla disposició que hagi esde
situació
la
de
N U M.
f A L L E R S
48 ' de referència necessaris per a l'apreciació
Dll\lARTS, DIA 11
cesar de dar vivas al rey y mueras
foren elegits en data 14 de gener tat dictada, al marge de la Llei MuTelèfon 14448
mitper
Catalunya.
de
Veu
La
vola.
por
establecido
régimen
al
política general durant els dies que ha estat suspesa la luntad popular del 14 de Abril de jà del seu corresponsal a Madrid, del 1934, davant la propalada cons· 1 nlcipal Catalana..
b) No reconèixer als actuals com.
P REUS DE SUBSCRIPCIO
ens parla de les declaracions d'un
publicació de LA HUMANITAT.
1931. Después de la misa de campaponents de l'Ajuntament governatiu
'l'SO otes
ministre:
altre
d'un
ministre,
Barcelona on mea
virtualitat de la gestió adminisha entre la veritat ofici:ll i la real. ií.a se celebró un mitin, y los «homDIVENDRES, DIA 7
1'50
«A conseqüència de les declara- parlamentaria cotiLable - se acaba la
Fora. un trtmertre
de ordem> enardecieron a las
trativa de la població, perquè no reEl Diluvio, per mitjà del seu Estem en un moment -que s'hl\u- bres
el
Amèrica Llatina 1 Portucal
dissabte
passat
el
féu
la segunda - colaboración ministe- presenten la voluntat del poble, machonradas masas)> con excitaclones cions que
s·corresponsal a .Uadrid, comenta rà de resoldre dintre de poc tempsun tnmllstn
a la destrucción de la República y senyor J:>ortela. declaracions el sen- rial. - Y nos acercamos a la tercera, nifestada ben clarament en la h r18
Altres pai&OS, un tnmestre
la labor de la Lliga al Parlament. caracteritzat per un gran tretall
de la democracia, 11ue han de ser tit de les quals ja reportàrem en la que los jóvenes de cJap» definen asf: nada del 14 de gener del 1:>34.
Naturalment, combatent aquesta intern i per resgotami!l1t dc la lenota anterior, el senyor Gil Robles «Toda el poder para el jefe.1
substituidas por el rey.
e) Protestar del fet que en la
labor poc anticatalana:
giSlatura.»
Hubo después banquete y nuevos es cregué obligat a donar a cEl DeClara que se necesita primera eli- vigència d'un règim republicà i de«Ayer. en el debate en torno al
diumenge, unes altres de- minar algunos obstàculos. Y en ella mocràtic puguin subsistir les remide
bate»,
aen
millor,
creiem
que
Com
\'fa.
toda
\'iolentos
màs
parlamentos.
problema de Catalui'la, quedó aclaquestes circumstdncies, alegrar la y como epilogo, ejercicios dc tiro claracions donant tota la raó al mi- se està ... »
rada una d!.;po.slción de la Camara
niscències d'un període dictatorial
vida dels nostres llegidors, ens pt blanca con pistolas, y en forma· nistre de la Governació i desmentint
de la cual no puede sustraerse el
vergonyant i fer prevaler per a la
cop
un
fer
plau reproduir aquests dos solts ción, al son de una marcha militar, el rumor que volgués
Gobierno: la falta de actitud emoselecció de consellers un factor d'inpassa
no
si
que
diu
Diluo;io
El
cional y viva. para rerolver este prode La Libertad:
se dirlgieron al Monasterlo de Po- d'Estat ell mateix. Aquestes darre.
res, si ht ha tanh tranquillital, dole subjectiva, determinat per un
blema. Secuela dc ella era la prorrores declaracions han produït un as·
c¿Conocen ustedes el última por- blet»
sentiment de simpatia i valorat per
ga que inicia el comodin por donde menor de la crónica chun¡¡;ona. matorament general, perquè sl no tenia
ès e~trany que no deixi parlar i una informació que ningú no coneix
sc dilatarà la puesta en marcha del drileña? Pues que el general Gil Rola intenció ni havia parlat de fer el
DIUMENGE, DIA 9
subsisteixi el règim de censura:
i que retrotreu costums de l'absoluorganismo autónomo. De esa responLa Publicitat dedica el seu edi· cop d'Estat, ¿quina necessitat tenia
tisme vigent en èpoques llunyanes.
sabllidad no se preocupa la Lliga, bles, de dfa en dla màs belicoso, se
desmentimediAquest
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adopci<i
muchos
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de
el
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por
republicans.
su voto en contra, vergonzante, bal- lanes para andar
tànies com amarades de sentit jurlpart,
altra
Per
siempre perjudicialisima repercu· dic i legal, que per això ks sotasigdio e Inútil. Hoy se ha visto clara Buena.viSta.
Tots ho sabem on són, però, va. en hilaritat general.
este tejer y destejer de las huestes
Si los «bien lnformados» lo estàn
ja, bo serà llegir un traymen t d'a. el senyor Gil Robles deia aquest ma- sión ea el extranjero. ¡ Calcúlese aho- nen tots els consellers, excepció feta
votos
sus
del señor Cambó al sumar
t! que el setmanari «J. A. P.», por- ra lo que fu \ de Espajia se dirà del senyor Joan Barris, que es troefectivamente, serà cosa de ver ·a
quest editorial:
al Gobierno para prorrogar los es- don José Maria. Nos lo Imagina·
cEl Govern restringeix, limita i tantvC".J de les Joventuts d'Acció Po- acerca de nuestra situación interior ba absent i del qual no ens manca
tades de excepclón.»
gos hecbo un «bibelot» y muy pa- obtura les manifestacions dels par- pular, havia estat suspès per ell al enterarse de las medidas excep- pas l'ajut de la seva espiritualitat
¡OLE DON ALEI
La. Publicitat dóna compte de recido a D. Juan de la Clerva cuan- tits d'oposició al Govern, no al r~ mateix indefinidament. Per com- cionales que aqui se toman para im- ideològica.
-soy un àguila, ¿eh? A estas alEls sotaslgnants fan avinent, dala nostra suspensió amb un solt, do se hizo otra gorra por el estilo gim, i el públic ha de tolerar els preJ1dre la dimensió d'aquesta noti- pedir las propagandas de los partituras no se oye ni una mosca,
(De eLa Voz»)
vant la vostra respectuosa i circumsmutUat per la censura, que titula: para ir a Marruecos y confundir atacs més inconcebibles a les Insti- ci:", s'ha de comparar amb l'efecte dos polfticos de oposición I
dirigents
els
noticias
demà
las
si
con
produiria
contrasta
•que
cual
Lo
caun
con
campafia
de
tancial representació governativa,
«El general Sànchez suspèn LA una cocina
tucions que s'ha donat i no es vol
ñón antiaéreo.»
que tot el procés desenvolupat per
HUNIANITAT»:
deL'<a.- prendre. ¿On és la lògica, i de Lliga Catalana suspenguessin In- que a diario salen del Ministerio de
de
Invariablemente
•••
de Catalunya» la Gobernaclón.
El seu corresponsal a Madrid
tal d'arribar a la constitució de l'Ade fins diríem l'instint de conservació? definidament «La Veu
Si l'autoritat creu oportú comprimir per imprudències comeses en l'ex- dicho centro oficial se comunica. a juntament governatiu, manca de la
Don Mig.uel
«Lisboa, 6. . escriu comentant l'escandalós de·
Una~uno, el ¡lustre . catedra.tico Y amb prohibicions i amb la censura pressió de «La Veu» mateixa. No crec toda España que el orden y la tran- saba legal que la Constitució i l'Esbat:
«Els diputats monàrquics h an trac· escntor, que . tn;n.ta simpatia_ Y P~ I permanent la disconformitat que C'" ~ hi hagi un prece(lent de desar· G<Iili • reinan en tc:lo el pals. Espa.. tatut garanteixen.
tat d'ofegar la veu dels republlcans pulandad adqumó en Espana co
traspua i es .•anifesta pertot arreu, dre com el que indica aquesta sus- ña es una balsa de aceite; la vida
Els decrets de l'Exm. senyor Godeslfzase entr, n'lsotros como en una vernador General de Catalunya, daincrepant-los i promovent gran es- S':15 bat.'lllas. de ~ncono contra. la és senyal que reconeix l'existència. pensió.»
càndol. Tot això, naturalment, en dictadura pnmornverista Y sus sos- d'aquesta rpinió adversa. Aleshores
mansión paradisíaca. Vivimos todos tats els dies 26 i 29 d'abril darrer,
nom de l'ordre i del respecte a Ja tenedor~s, Y el Sr. Fernàndez Fló- ¿cr.Jè representa un Parlament on
El corresponsal de La Publici· aquf muellc y plàcidamente, como els quals tracten de les normes per
legalitat.»
tat a Madrid dedica la seva crò- mejor se pued.l vivir en el màs feli.z a constituir els Ajuntaments goverrez, rec1entemente condecorada co_n 1 , institucions i la Republica manica d'avui al «cap que no s'equí- de los mundos.
natius i que designen les persones
Comentant la mateixa sessió La la. Banda de 1~ Or~en de la Repu- teixa són bescantades, agredides sen.
voca mai»:
Pues, si tan bien estamos, ¿por que han d'Integrar el de Llançà, paVoz dtu «que els monàrquics tenen bl!ca ~e Espana, VlSitaron ayer en , se mirament, i tot allò desaparegut
transcorha
política
ornada
j
«L.
qt.é se pO!le candado a las bocas teixen d'un vici de nuHitat, per tal
poca memòria». ¿Nomès poca me- su residencia de Estoril al ex gene- hi és cantat amb violent entuslasCOMENTARIOS DEL DIA
me? La veritable opinió del pals on regut amb tranquil:litat. Els r.1mors de . uienes no son completamente com és sabut que es recolzen en el
-El Goblerno no quiere que haya
ral Sanjurj~.
mòria?
és: ¿dintre o fora del rarlament? que durant tot el dissabte van crear adictos de los gobernantes? Si tan Decret del 28 de febrer i Llei del
La entreVIsta fué muy cordial.»
El Sol, escriu:
oposlclones a empleados del Estado.
d'alarma i d'inquietud bien vamos todos, según las versio- 2 de gener d'enguany, que estableix
Aquesta realitat cada dia es va fent un ambient
.
-Sl; no qulere esas oposiciones ni
. .
«No por interès de la politlca que
~a Publicitat dedtca el seu edi- més sensible als homes imparcials, han desaparegut gairebé del tot de nes oficiales, ¿qué ¡:;ellzro puede ha- el règim transitori de la Generalitat.
prepondera en estas Corte~. sina por
Jas otras.
tor!al a ~es bu~~s .que sempre so- als ciutadans que ja no poden dis la circulació. El senyor Gil Robles b . en que t •dos los polfticos den El vici de nullitat arrenca, doncs, de
el prestigio de la institución misma,
(De «Heraldo»)
simular la seva decepció. De totes els va desmentir ahir, amb paraules rienda suelta a la sln hueso y sln la inconstitucionalitat d'aquesta llei.
jret:r la t~genuttat. .
tenemos que lamentar esa sensación
«La mateiXa. Ingenuïtat, disfressa- 1 les bocades de grans projectes cons- categòriques des de les columnes de nlng'. n r paro digan toda cuanto se puix que s'oposa a l'esperit i lletra
de incapacidad y de atonla que ya
trasciende a la calle dPsde el reclnto da de dinamisme i de preparació tructius, només en resta l'eco llu- «El Debate». Afirmava el cap de la les antoje?»
de l'article 11 de la Constitució, que
E. D. A. que la cugula no pot
declara taxativament que, una vega~!rl~::i~;aJ~0·cJ'nr~~e ~~a~~i~tgs tècnica, que aleshores defraudava nyà i confús; la Ceda i els seus s'a- C.
aquest.
com
Govern
un
Martfne:<: Barrio, ha dit a un pe- da aprovat un Estatut, serà la llei
meses, hasta culminar en la presen- les esperances de molts catalanistes, pliquen a destruir la República no crèixer en
te semana parlamentaria. Sin em- ara torna a po~r en situació critica. a reconstruir-la ni a eixampl~r-la Com a penyora de la sinceritat de
bàsica de l'organització politico-adriodista de La Rambla:
mlnistrativa de la Regió Autònoma,
bargo, ni los consejos de los amigos els Ingenus mcorporreglbles que, De mica en mica tot va tornant a les seves afirmacions, el ministre de
ni las advertencias leales de los ad- convençuts de portar el seu Innocent l'estat d'abans· al camp andalús i la Guerra ha S'..!Spès avui indefinida«- ¿I la situació actual de Cata- que l'Estat espanyol haurà de recoversaries sirven de nada cuando se ~aquiavelisme a un extrem dlabò- extremeny torr:a a alçar-se l'espectre ment el setmanari «J. A. P.», òrgan lunya?
nèixer i emparar com a part InteEl
Popular.
d'Acció
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de
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misèria;
de
jornals
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sinistre
j
Catade
plet
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presente.»
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llega. a situaciones como
- Recasens Sitges acaba d'exposar grant del seu ordenament jurídic.
adopha
mai
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cap
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Pel Decret del 28 de febrer s'atorAvui figura en la nostra llista lunya als peus del ~orbó, en una senyor Gil Robles escandalitzava els tat aquesta mesura per a castigar al Parlament, a propòsit dc la pròrroga de funcions de la Comissió re· gà la facultat que el Governador
un periòdic molt important: la Cambra del Palau d Orient. Ara el seus sequaços més espantadissos ba.
què
en
d'expressió
imprudències
les
visara dels traspassos, la meva idea general de Catalunya -autoritat jecan~or els ha tr~ït altra vegada; no ladrejant que els diners que l'Éstat
Gaceta.
setmanari. exacta sobre aquest punt. Crec en la ràrquica que ni preveuen ni la ConsJa veureu, però, que la cosa s'ho podien fer-se la. IHusió que enganya- necessitava calia treure'ls dels que ha Incorregut l'esmentat
desenvolucontinua
lc
polit
oc
j
El
v~n e~ rei perqu~ el ~ei no hi és, ~~r~ en tenen. Pures acrobàcies oratòries; pant.se entre bastidors entorn de necessitat 1 conveniència que sigui titució m l'Estatut- pugui decretar
val:
«A propuesta del ministro de Es- s havien fet la IHUSIÓ que por~at~- els que en sentir aquell programa l'aprovació dels pressupostos. Aquest totalment i ràpidament restablert suspensions i substitucions d'Ajuntaanivellador la :""Or se'ls gelava als
l'Estatut de Catalunya. Qualsevol ments. amb tot i l'Estatut, I delegar
tado, de acuerdo con el Consejo de a re~ol~ els seus successors
EL PROGRAMA, por Gallndo
- ¡. Y usted cree que habrà obstruc· Ministros y de conformidad con la r~ls, 1. s h~n tornat a equivocar. La polsos ja han tingut sobreres oca- és el nus de la situació. El senyor modificació que vulgui establir-se en aquesta funció a la Generalitat. No
sentencia dictada en 24 de enero de j situació d aquests Ingenus és ben sions d'experimentar unes reaccions Cbapapriet!\ ha viSitat aquesta tarda el seu text no deu ni pot ésser tra- es pot prestar suport, doncs, legalolón sistcmàtlca'l
el ca::> del Govern per tal d'obtenir mitada més que atenint.se a la llei, ment a la constitució del nostre A- ¡lmposlblel ¡No puede haber opo· 1935 por la Sala tercera del. Tribunal eleg[aca. Es clnr que miren de fer confortadores· poden estar tranquils la
seguretat qae els seus esforços o sia subjectant,.se escrupolosament juntament en l'esmentat decret; més
b n
Supre~o. por la que se dispone la el cor fort i salven la seva triStesa que per ara tenen les hisend
alclonesl
es e no seran debades. El ministre, en al sistema que marca el mateix Es- encara, sl hom constata el fet que
.
<De «Ya») anulfi.Ción del decreto de 23 de sep.. dient amb una energia que no contiembre de 1932, en el que se se- venç 'ningú, que s'estimen molt més defen~ades; Dl l~s amenaces de les sortir de l'entrevista, ha manifestat
en data 29 d'abril darrer es dictà
,_........,,_.-----------:,-, paraba definit!vamcnte del servlcio,j això d'ara que allò que havia dut atenciOns per a 1 atur f~rç~s no són un gran entusiasme. Creu qu~ el tatut.»
un altre decret, que declara en susel
d¡ffcllment
perquè
temibles,
gens
nlnc:n'•
que
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en consonancia con la ley de 11 de l' t 0 0 . El tr'st
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en
aprovar
podrà
es
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1 és també de La Rambla d'on pens tots els decrets i disposicions
projecte tirarà endavant. Costa poc
q,
agosto del rnismo año, al ministro au ? mla.
plenipotenciario de primera clase don no se ls creu i ~viat no s ho creu· parlar de generositats, de centenars sessions dobles si no troba gran oporetallem aquest solt dedicat a Ya: ministerials que modifiquin interina1 milers de milions, costa poc 1 fa sició en les Corts. L'oposició, en tot
ment el règim estatutari de la ReEmillo Maria de Torres Y Gom.àlez· ran ni ells mateixos.»
«El corresponsal a Barcelona del gió Autònoma, amb la sola excepcas, no sorgirà df les minories que
és
e~
un~
però
estones;
a
bon~c
PubliciLa
de
I el corresponsal
~:~go en disponer que el citado
combaten d Govern, puix que aques- diari catòlic mo11àrquic «Ya» escriu,
proJectat l una. altra fer, 1 a 1 hora tes tenen interès a fer que quan més a propòsit deia infants sense escola ció de l'ordre públic.
tat a Madrid escriu:
señor sea reintegrada al escalafón de
Pels articles 1 i 14 de l'Estatut,
seva
la
fa
veritat
la
quan
és
fer
de
la
atribuir
decidit
ha
Govern
El
situala carrera diplomàtica en la
aviat possible hi hagi pressupostos i que encara hi ha a Barcelona a cauresponsabilitat de la Ineficàcia de les aparició. «El Debat.» <llu que les desapareixi l'obstacle per a una sa d.: la incúria de l'Estat, tot i el Catalunya es va declarar Regió Auclón v categoria correspondientes.»
Corts, amb l'absència de la majo- discrepàncies sobre aquest • qüestió eventual dissolució de Corts. Però gran esforç que ha fet i va fent l'A- tònoma, i aquesta es troba ordenada.
.
· · t res.
i reglamentada per l'Estatut InteLa Tierra dedica una nota al ria, a les minories republicanes d'o- són· de problemes• no d e mmJs
rior de Catalunya, que és conseqüèndiu• perquè del que no està tan -8'..11' el ministre juntament de Barcelona.
Ho creiem tal com ho
llenguatge barroer de les dretes :
·
parlamentària
situació
La
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de
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Diu:
l'osorgeixi
no
que
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Finances,
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cia Innata de la. Llei Estatutària del
d'ells no ~~.,-tà d1'sposat a d e¡xar·
«Es diffcil saber perder. Es dif1- P
no pot ésser més lamentable. Mal- cap
er
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han
no
!zquierdiSta
bancs
mateixos
dels
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de
posició
15 de setembre del 1932. Per a aques~ desbancar· en aquest punt l'a
cil, sobre todo, conservar la sere·
·
a cord és unànime,
concedeix
que
avantatges
a
els
grat
problema,
primordial
tan
solver
visila
obeeix
això
A
majoria.
la
de
ta llei l'organisme jur1dic de l'Autotan unànime que
nidad cuando se ve cómo el adverNOTI CI AS
Reglament ja no n'hi ha cap que parli de refor- ta d'aquesta tarda al President del pesar de la facüidad que represen- nomia és la Generalitat, integrada
- Según las notlclas gubernamen· sarto gana terrena y cómo a uno l'equip governamental elintenta,
los
de
taba la cómoda incautación
e anst'tu
amb
b Cambra i els que
pel Parlament de Catalunya, pel seu
1 CI'ó· I ben mirat, Consell.
tales, en toda Espai\a Impera tran· misme le fallia la razón. Hace !alta de
la. seva interpretació, el senyor Al- mar 1a
La sort que corri al Parlament el edificlos de la Socieda.d anònima que President i pel Consell Executiu. I
•
Tampoc
fa?
els
nosa
qt.ina
inútilque
espiritual
legancla
e
Una
qullldad.
amb tan de r es. ¿Q-.1è vol dir, slnono,s esensopega
ba, la labor legislativa
la projecte de pressupostos és la que tenia arrendados sus colegios a los com que els articles 11, 15 i 16 de la.
ix
ts
mente buscarfamos entr e las hues- ¿De qulén 'l
1 pròrroga del règim inconstitucional decidirà la sort del Govern en el que Jesultas.»
Constitució, i també l'Estatut de Ca<De «El Diluvio») tes reaccionarias. Por ella no es de grans diflc~lta • que obee en ~aAquest redactor que en~anya aix1 talunya, atribueixen al Parlament de
extraimr ni su actitud ni su lèxica. F~bé e~clusiva~ent a la manca da~- de Catalunya? ¿Qu~ volen dir els resta de mes.»
Catalunya competència i persona.lied~Els
cime.
u?
és
e.s seus lectors.
Cada uno habla como puede. Y cier- sistènc¡a ~els diputats de Ja majona decrets i les iniciatives de Ja Geneficis dels Jesu1tes s hi he:n encabit tat legislativa, aquest va promulgar
tos periódicos de la dcrecha no tle- A. le~ sessiOns. Continuament es d?- ralitat, si no els fan fred n[ caper les esquerres demagòg1qu~s 3.499 11a Llei Municipal catalana., a. la qual
nen a mano otro leguaje que ese que na 1 espectacle depriment que ha gm lar? Dies passats, el senyor Vallès
infants - xifra que eis Je~Uttes ~o tots els ciutadans de catalunya, 1
de suspendre's votacions per manca i Pujals, en unes declaracions, con.
emplean.
hi havien aplegat mai - 1 gràCies les autoritats també, han de subjec..
.. ..,. ... n.sc611S
Anoche, por ejemplo, hablaha «La I d.e nombre. Els grups de la majo- fessava implicitament que el seu de•• trlpl4 cabu4o
a això s'ha allEr.Jgerlt en 3.499 la xl- tar-se, si no volen viure al marge
, . , UNI CVfl COMplorta
Nación» en contra de la amnistia. Y na. ~overnamental no aconsegueixen e t sobre traspàs d'Obres Públiques
fra enorme dels infants sense escola de la Llei.
pretendia justificar su enemiga con reurur els 85 diputats addictes que, era un paper mullat, perquè tot seS 'ha volgut ter creure que, si ~
que les dre~s voldrl~n que COD;tilas sigulentes palabras: eNa se trata 1 segons el criteri establert pel se- guia com abans de publicar-lo. ¿De
La Voz parla aixi de la feina nuessin en 1 analfabetlSme per VIU- el Parlament espanyol no tenia fade dellncuentes politicos como fue- nyor Alba, són necessaris per a què ha servit, doncs, tot aquell aie·
de les dretes:
cuitats per a derogar l'Estatut de
re-hi al damunt.
ron los del 10 de agosÚ>, sino que 1 declarar vàlida un~ votació no~l~al. g. e enrenou amb què fou rebuda la
«Repitàmoslo. El plan de los eleIgnorem qui és aqu~t R. S. que catalunya podia, amb tot, suspenseva aparició al ButlleU Oficial?
Per tant, no ht ha tal ma1ona.
se trata de separatistas, enemigos
mentos que, no habiendo sido acep· aixJ enganya els catòlics de Madrid dre'l, A la Constitució ¡ a l'Estatu~
La situació realment és paradoxal;
La Voz elogia l'actitud dels grups
de la patria, y de una cuadrilla de
1· . Monarquia a causa de que el llegeixen. I h? voldríem saber resten previstes les fórmules per a
els que voldrien defensar la Repú- tados por
.
bandldos, aseslnos y ladrones que se
w>..
bllca dintre la llei no poden 0 són su reacclonar1sm0 tradicionalista y per a identificar 1 home qu~ amb derogar·lo i modificar-lo; però en
.
.estàn gastando hoy el di.t1eru robado 1 re~ubl~cans:
ENTRE DIPUTADOS
«El Goblerno llevarà al Cong'teso a los bancos que asaltaron en octu- 1 «L actitud de los grupog repubhea sotmesos a un paternalisme que no ultraclerical, se han incrustada en la aquesta crònica demostra terur una lloc no traspua la facultat d'una suspensió, i és precisament un fet releyes relatlvas a presupuestos, paro bre. La defensa de esa canalla no nos era lóglca. Se opusleron a la deixa obrir la boca; els que l'ata- República, para asombro de los repu- semblant context~ m~ral.
Aquestes grans infàmies només po- marcable, perquè, en canvi, l'article
forzoso, jurados mixtos, asoclaciones, debe consentiria ninguna autoridad.» prórroga de la vlgencla del estada quen atrinxerats dintre el mateix blicanes lngenuos, proslgue desarrol!àndose tranquila y lógicamente.
de prevención y de alarma, en nomden publicar-se en els diaris catò- 42 de la constitució preveu la susdefensa nacional, elecclones, eto., etEl Liberal combat el projecte de bre de los princlpios llberales y aie- Parlament són protegits i aplaudits.
cétera.ll
Pasada Ja. primera etapa - apoyo lics.»
pensió d'altres drets i garanties, tan
devolució dels béns als ;esuïtes, gando a la vez las repetldas afirma- ¿Qui gosaria sostenir que aquest !!!!!!!'!!!'!!'!!!'!!'!!!'!!'!!!'!!'!!!'!!'!!!'!!'!!!'!!'!!!'!!'!!!'!!'!!!'!!'!!!'!!'!!!'!!'!!!'!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!'!!!'!!!!!!!!!~ estimables i respectables com els d'u<De los periódicos.)
indignitat i vergon11a de la Repú· clones del Goblcrno relativas a. la Parlament és l'expressió de la volunna. Regió Autònoma, fet que justi·
- Va a ser cosa, querido Fulànez,
tranqullidad pública existente. Lle- tat de la majoria del pafs? ¿On són
blica:
fica que l'esperit del legislador va
de envldiar a los parados ...
«La Prensa derechista no quiere vamos màs de ocho meses de régi- els republicans: dintre o !ora del
tancar la porta a tota suposició en
<De «Las Noticiast) llamar la atención de sus lectores ' men de excepción. ¿Es que va a con. Parlament?»
aquest ordre de coses.
paz
es
Todo
lndefinidamente?
de!endiendo la devolución de biE'nes tinuar
No volen els consellers sotaslgm[ts.
1
PubliciLa
de
corresponsal
el
1
a los jesuftas, según propone el Pa· Y orden en España. ¿Por qué no se
posar motius de controvèrsia, sobre
escriu:
Madrid,
a
tat
tronato a la Presldencia. del Conse- restablecen las llbertades constituaquesta és la nostra actual
l'aparença de legalitat que s'ha vol«Les paraules del senyor .Portela
jo de Ministres de la República, y 1 cionales? ¿Qu.! se teme? Qué se
gut bastir la destitució 1 substitució
tots
de
tema
el
mejor Dicho. Conven· hon constit"Jït avui
distrae esa atención acu.::\clnrl:> '\1 espera,
dels Ajuntaments producte del suGobierno para que devu(:lva ;as fin- • d.ria saberlo. Porcr.1e circulan mu- e!:: comentaris politics. Han servit
fragi universal, perqúè les lleis parcas lncautadas a los grand-!5 de Es· chos rumores abracadabrantes, de per a afermar en el públic la creen·
len sob.IN.nament per tot el que poque se hacen eco, ayer y hoy, algu- ça c_ue el senyor Portela està al MIpaña.
d'riem aHegar.
Les parece que en esto pisan te· 1 nos diarios. Y la obstinacíón del Go- nisteri de la Porta del Sol en qualiA vós doncs, senyor alcalde gove~
rreno màs firme que en lo de los bierno, s-.1 negativa a devolver a la tat de sentinella republicà. «L'ordre
natiu, !em arribar la no3tra protesministre
el
dit
ha
jo»
sóc
públic
que
derechos
los
de
uoo
el
ne.ción
jesuftas.
ta respectuosa, bo i assabentant·vos
y en e!ecto, los nobles no h~bfan le aseguran las leyes bàslcas, pue- amb energia i Intenció. Al senyor
que la Constitució, l'Estatut, la Llei
hecho simulacioncs de contrato nl den ser interpretadas de muchas Portela no li desagrada pel que es
Municipal Catalana 1 fins la IJei de
hab[an creado sociedades anónlmas maneras. Y ninguna. de ellas es sa- veu que li atribueixin el paper de
5 d'abrll del 1904, resten en vigor; 1
primer policia. del règim. Quan més
como las lmprovisadas por la Com- tlsfactoria, por desgracia.»
que contra la seva força, no hl vaes destaca la seva personalitat en
patüa. de Jesús.
len subterfugis. L'observança, doncs,
I el corresponsal dc El Sol a aquest aspecte, més justificada semA los nobles sc les expropió por
de la IJei Municipal Catalana, la
Barcelona, amb indignada amar- bl& la desconüE.nça que inspiren alrazones de utllidad pública apreciareclamen els sotasignants, als etectres elements.
gor, escriu:
Constltuyentes;
Cortes
las
por
das
111 AAAAAAA 111
t~s procedents.
la
sinsilenciada
Ha
adquireix
6.
actual
«Barcelona,
moment
el
En
no
pública
EL LEON HISPANO. - Perdonen pera razones de uWldad
Sense perjudici del recurs adient.
Prensa derechista de Cataluila la gular relleu politlc l'actitud en què
Cortes.
aquellas
por
inventadas
ustedes el botezo; paro es que esta
valgueu tenir en compte, senyor alconcentraclón de carlistas celebrada se suposen coHocats el senyor Por¡mucbo
elias,
de
antes
que
puesto
tarde he estado en las Cortes.~
calde governatiu, aquesta nostra
antes!, ya. habian exproplado tam- el pasado domingo en el Monasterio tela I el senyor Chapaprieta. Tot l'in(De «EE Sol»)
respectuosa protesta, qu : no l'ha
blén, sln lndemnizaclón, otros go- de Poblet. Sl aigunos periódlcos se terès politic gira entorn d'~. 1 es
pas dictada el partidisme polític, i
han referldo al acto, le han dado dóna el cas c-.lliós que són aquests
biernos nacionalcs y extranji!ros.:D
si la gelosia que la República que
poco aire. En camblo, coincidiendo dos ex·ministres de la. monarquia els
es \'a donar el po!>le el 14 d'abril
con la Prensa derl!(:hista de Madrid, que aparebcen, a judici d'alguns, com
DISSABTE, DIA 8
del 1931. tin¡ui la lluïsror i eficàcia
La Veu de Catalunya, per mit- denuncian como cosa nefanda làs re- una. garantia republicana.. Són consique tot republicà i <kmòcrata, vol I
;à del seu corresponsal a Madrid, uniones de las !zqu!erdas, exigiendo derats així per creure que acompleiexir::elx; el sol mitjà d'endeg&r el
parla de la cpresúlèncta i1~erta1: qu~ se denuncien manlfestaclones. xen una missió 1 segueixen inspiraprogré3 I la prosperitat de Catalu·
«El Consell de Ministres d'aquest muchas veces tergiversadas. de los cions que procedeixen de les altures.
nya i Espanya. per les quals han
mati ha tingut, com és dc costum, oradores y que se les apliquen a La labor dels senyors Chapaprleta
una tranquillltat aparent, que cor- éstos sanciones severas, precisamcn- i Portela és coincident. Han de batreballat sempre e:.S que obtlogue.
respon a la nota oficiosa del Con- te en el memento que por dlftculta- tre·s amb els mateixos adversaris,
ren una esclatant victòria el 14 de
sell, I al que la &er.t es pensa.
gener del 1934.
des o por no decidlrse toda"ia a descoberts o emboscats, i obeeixen a
Ha continuat en aquest ·eonsell comprcnder la campaña. de propa- la mateixa preocupació.
Pere Purcalles, Josep Merigó, Di·
_...
el cos a cos polltic entre els ele- ganda ananclada, las lzq\úerdas en
Com explicàrem ahir, entorn de
dac Fà. Feliu, VIcenç Riera, Jaume
QUEJAS AMARGAS
l'aprovació dels pressupostos es lliuments de la «Cednt l eis e!emcnts Catalwïa estàn quedas.
Jofre, Pere Calslna, Gregori Pacreu,
EL DERECHISTA GUB ERNA· liberals, sota la presid~ncla Inerta
Fué el capleo de Poblet una con- rarà una aferrissada batalla polltica.
Pere Pagès.
MENTA L. - ¡Eso no vatei ¡Resutta del senyor Lerroux. En , QCS mo- centración de diez a doce mil car- En els grups de la majoria s'accenIJançà. 21 de maig del 1935.
quo tlran a darl
ments, com en l'actual, cal rec mèt· listas de catalunya, Bajo Aragón y tua el temor C[.Je l'aprovació dels
Sr. alcalde governatiu de Llançà.l
<De «El Libera!J> xer la diferència Pnorme q;.¡e hi Castellón; una exhlbición de reque- pressupostos deixi expès el carni per
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EL SI~~Q

LA HUMANIT~T lluita pels ideals catalans i republicans

DIMECRES, 12 DE .JUNY DEL

l'o~ra realitla~a al~ re~peltiu~ ~epartamenú ~e la ~eneralitat
de la pàgina 12)
pailia de Rlegos 7 Fueaas, la màs
lmportante, se cambió esto para. ~
ner: «Para cualquíer clivergencla que
haya de hoy en adels.nte entre la
reprcsentación obrera y la representaC1ón patronal el àrbitro serà Martín Barrera, actual consejera de Trabajo». Durante mi actuacióu procure merecer no solamente la con!ianza de los obieros, síno también
la de las Compaiiíns, y esta prueba
que dleron a tllt1mo hora, nombràndome àrb1tro, dlrà mejor qu.e yo pucliera hacerlo cuàl fué ml actuac1ón
en el Depart.amento de Trabajo.
Elementos perturbadores, tusp•mdos, màs que en conseguir mejoras
para la clase trabajadora, en procur ar daries o impnmirles un caràcter
perturt>ador, hadan que en las tàbricas del ramo de agua estuviera el
pet"SOnal en coru;tante indisciplina,
llcgando Ull momento en que los patranos tuvieron que acordar el despido de obreros, amenazando al Goblerno cou que cerrarfan las fàbricas si no garantizàbamos la disciplina dentro de las mísmns. Pues
blen, durante rni nctuación pude consegtur que se restableciera esta disciplina. Precisamente un adversario
pollt1co nucstro dijo que ni durante
la gestión de los governadores c•vlles en la Monarquia, ni durante la
época de la. Dictadura, ni los que durantc la República tuvieron que tratar casos semejantes, naclie se habla.
( Ve

producido con la energia, con el valor y con el conocimiento de lo que
hacta. como el que so està dlrigiendo
en este memento al Tribunal.
Asimismo procuré desde mi departamento hacer q1.1e se cumplicra la
legislnción social de la República.
En Trabajo ya es sabido que el Estada se habia reservada para si todo lo que significa ba legislación; en
Trabajo no podia legislar ni tenfa.
atribuciones para ella; mi tnisión en
Cataluña no era otra que ejccutar
la legislación social de la República.
Pero en la medlda de mis !uerzas,
porque no contàbamos con medios
económlcos, dada la importancia industrial que ttene Cataluña, para
poder haoer una obra eficaz en el
cumplim:cnto de la ley, en todo io
que pude, bict que se cumpliera. la
Iegislación social de la República.
Creo que cumpll con mi deber, y
ns1 debe haber sldo cuando dias atràs, desde que estoy detenido, pude
leer que el señor Cambó hacfa constar que catalufia era el única sltio
de España en que se cumplia la
legtslatión social de la República.
Por otra parte, es sab1do de qulenes t~nen mterés en estudiar estas
casas, el estado de perturbación que
habfa en la zona minera de Cataluña., estada de pcrturbación cuya
existcnc:a era racional, dada el trato que recibla.n los obreros de las
Empresas mineras de aquella r~gtón,
alimentada por los elementos perturbadores o agitadores de la clasc
trabajadora. Yo consegu! alli una

serie de mejorM para los obreros
mineres que satisfacíeron y terminaran con la perturbación existente en las mlnas, satisfaclendo tru:nbién mi actuaclón a los directores
de las mlnas basta el pUllto de que
en mi despacho debe haber, si nadie
me los ha quitada documentes en
que las Empresas mineras me tellcitau por ml actuaclón y haber pedido conseguir el aumento de la producción en las mina:~. Asim!smo tengo la sat:sfacción de poder decir
que de.sde que estoy ootenido he recibido muestras de adhes!ón y o!recimiento tanta de la clase patronal
de Barcelona como de la clase obrera.

Esta es, a grandes rasgos, ml intervención. De cualquler manera, el
Tribunal sabe la importancla industrial que tlene Cataluña, Y. por
tanto, la infinidad de conflictos que
se han presentada y se pre.9entan a
diarlo cuando hay un rógímen de
libertad para que los obreros pue•
dan manifestarse. Yo procuré atender a toc1os y tengo a orgullo decir, que durante el tiempo que estuve en la Cosejeria de Trabajo de
la Generalidad, que fué casi desde
el traspaso de los serviclos de Traba.jo hasta el 6 de octubre, Cataluña
fué la región de España, a pesar de
su enorme industr.a y a pesar de
haber s.ido en difcrentes épocas la
región màs convulsionada, tengo a
orgullo decir que Cat.aluÏla fué la
región màs pacifica y en que hubo
màs armonia entre el capital y el
trabajo."
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El Govern i l'atur forçós
700.000 obrers parats, oficialment,
200.000.000 de pessetes per a obres
públiques. - L'ofensiva de les dretes
Què fa, ara, la C. N. T. '1 - ¿Per què no
es publica «Solidaridad Obrera» '1
Tots els projectes que des del 1933
ençà ba presentat el Govern central
per taJ de combatre l'atur forçós
resten resumits en els 200 milions
de pessetes que ha decidit destinar
per a obres públiques per tot aquest
any i el 1136.
Com pot veure's pel nombre crescut d'obrers sense fe~ RQ.uests 200
milions de pessetes no portaran, no
ja una solució, sinó que ni tan solament els obrers en atur forçós no
se n'adonaran.
En aquests dos anys de governs
de dreta l'atur forçós ha augmentat
d'una manera alarmant.
El mes de desembre del 1932 no
arribaven a 500.000 el nombre d 'obrers parats: dos anys de govern.3
de dreta i el nombre d'obrers en
atur forçós ha crescut fins a 700.000,
oficialment. Es a dir, 100.000 obrers
parats d'augment per any.
I com a remei el Govern destina
200 milions de pessetes per a obres
públiques. Una misèria amb relació
al nombre d'obrers sense feina i les
obres que s'haurien de fer a Espanya.
1 Fem números; 700.000 treballadors
amb un salari de deu pessetes diàries per als 300 dies laborables de
l'any, resulten 2.100.000.000 de pessetes. Això solament de salaris. sense comptar material i tècnics. Hom
pot adonar-se de l'irrisori que resUlten els 200 milions que el Govern
ILerroux-Gil Robles ha destinat per
a obres públiques.
• Però hi ha més encara. Els elements patronals del nostre país manifesten no estar disposats a fer res
contra l"atur forçós mentre l'ordre
soclnl no est.!gun assegurat. ¿L'ordre
socinl assegurat? Si
Vegeu el que diu l'Associació d'Agricultors d'Espanya:
«Es necesario que exista perma.nentcmente un ordcn social y la
Asoclación se halla dispuesta a estar
en todo tnomento al lado del Poder
público, para oponerse a cualquier
intento perturbador.»
Per altra banda, la «Confederación Española Patronal Agrícola» ha
publicat unes altres conclusions que
diuen: cEl desarrollo de la riqueza.
necesita de una manera previa, de
Ull estado permanente de orden, de
p~ y de convivencia. ciudadana.»
Ja ho veieu, parlen de convivència
clutadanall
Els noc.tres lectora saben perfectament quil signifiquen aquestes paraules. Riquesa no vol pas dir benestar general, sinó acumulament d.e
capital en mans d'una quanta senyors que volen exercir l'hegemonia
en la poliüca 1 en l'economia per a
millor mantenir !"esclavatge del poble. També demanen lleis expeditives I ¡overDJ de força per tal de no
permetre l'actuació de les organitza-

cians obreres, car aquestes són les
que pertorben l'ordre sodal· i aquest
ordre social no és altra cosa que
l'ordenació dels cabals que han de
guanyar explotant els treballadors,
uns senyon que estaven molt bé en
temps de la dictadura Primo-Borbó,
1 que ara paguen salaris als camperols de Castella de sis rals i dues
pessetes per unes jornades de sol a
sol. Voler limitar aquestes jornades
1 augmenta:r ills salaris a una mesura decent, també, en diuen, aquests
senyors, pertorbació de l'ordre sociaL
Ordre social mantingut a la força.
sense discussió, és el que necessiten
per a enriquir-se, a cost~o de la mtsèria dels camperols i treballadors
industrials.
Sl aquest •ordre social» és mantingut rom el mantingué Prima de
Rivera, com el manté Hitler, com
el manté Mussolini, aleshores aquests
senyors patrons no tindran inconvenient -segons manifestacions de
llurs òrgans per1od.ist1cs - a collaborar per tal d'extingir l"a.tur forçós,
a base, naturalment, de salaris de
sis rals i dues pessetes. 1 a condició
e¡q¡ressa que: «Se aseguro sobre bases sólidas el orden y disciplina social, perturbada por los slndlca.tas
anarco-soclallstas que d om 1 n a n
·a nuestras clases trabajadora.s y por
clerta. prensa. burguesa màs atenta
a su negocio que al bien general del
pa.!s.»
La classe treballadora de casa nostra pot adonar-se perfectament sobre quin és el pensament de les
organitzacions patronals del nostre
país: dictadura. Dictadura catóticomilitar que anu.l:l.i totes les millores
aconseguides per als treballadors en
el terreny social i econòmic i que
lmpoSSlbilitl l'actuació dels partits
d"esquerra.
No és aquesta una hora propicia
per a assenyalar els errors passats
per part de les organitzacions obreres -C. N. T. especialment- en
combatre aferrissadament i amb pitjors armes que als governs de dreta,
els governs que es formaven en els
dos anys que seguiren la proclamació de la República. Constatem el
fet, una vegada més, que h1 ha. una
enorme diferència entre els governs
de dreta 1 els ~avern d'esquerra.
Amb un govern d"esquerra, dem~
crata, poL discut.tr-s'hi; amb un govern de dreta. 1
1 1 : 1 e· Jl
• "· no hi ha discussió possible. O prendre l'ofensiva o restar
a la defensiva.
Què fa, ara, la C. N. T.? ¿Es que
tot.s els seus afillats estan &1\tisfets
i contents dc l'actual situació? ¿Es
que entre els ~cus rengle:; no h1 h&
obrers sense fclna? Ara no sabem el
que pensa l.a C. N. T., car eis seus
propis dirigents han acordat suspendre l'òrg?.n confederal «Solidari-
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dad Obrera»; però en canvi, tothom
coneix l'actuació de la o. N. T. durant els governs A!:aña 1 mentre
l'Esquerra ocupava la Generalitat, 1
en els dies de la vaga general que
precediren el 6 d'octubre.
Ara, sota el govern Lerroux-Gil
Robles, la C. N. T. no té res a dir
i interromp la publicació de «Solidaridad Obrera».
Mentrestant, nosaltres, homes de
les avançades del republicanism~
d'esquerra, denunciem al país qu
sobre el total de treballadors espanyols, que segons l'Anuari estadistic
d'Espanya són 7.399.000, n'hi ha un
milió de parats que no perceben asJ
sistència de cap classe, havent anullat els governs que succeïren Azaña
totes les lle.li i decrets que garantien la vida l la llibertat de la classe obrera.

Reunió-Congrés de
radiòlegs de terres
catalanOsoccitanes
Ahir s'acomiadaren de Barcelona
els metges radiòlegs occitans que
han estat els nostres hoStes durant
els dies 8, 9 1 10.
Entre els actes més Importants
celebrats amb motiu d'aquesta reunió, cal destacar les dues sessions
cientUK¡ues celebrades l'una a l'Hospital de Sant Pau, on el doctor
T. A. P:nós desenvolupà la ponència "Diagnòstics radiològics de la
tuberculosi intestinal", 1 l'altra a la
Facultat de Medicina, en la que el
Dr. Astln, de Marsella, tractà la
ponència sobre ''La. radioteràpia de
la hipertiroïdisme". Ass'sti als actes un bon nombre de metges catalans, la majoria dels quals de la
Societat de Racliolo¡la i Electrologia de Catalunya. També hi assl.stf, en representació del senyor Conseller ~ SaJlitl}t, el Dr. A. Peyri,
per la Facultat de Medicina el Dr.
Bellldo, per l'Associació General de
Metges i Biòlegs de Llengua Catalana, el Dr. Leandre Cervllra, etc.
El dilluns, a la Florida, hi hagué
un banquet ofert per la Societat de
Radiologia als congTesslstes occitans. Enmigd 'una atmosfera plena de cordialitat, fe.ren ús de la paraula el Dr. Carulla, pel Comitè
organitzador de la reunió, per agrair
la designació feta l'any passat a
carcassonne de celebrar la reunió
que corr.espon'a a aquest any a Barcelana; els Drs. Rémy-Roux 1 Jocatot, per agm1r, en nom dels metges
occitens, les moltes atenciom que
s'han · tingut amb ells 1 €Xpr~·
que s'ha mostrat ésser plena dc realitat la frase de "terres occitanes 1
terres catalanes són terres germanes". Alhora invitaren els radiòl~gs
catalans a la remúó de l'any que
ve, que se celebrarà a Montpelher.
Després s"expressaren amb paraules adients a l'acte el Dr. Pinós,
per la Societat de Radiologia; el
Dr. Bellldo, per la Facultat do Medicina; el senyor Grau, pel Comitè
organikndor, etc.
A la nit del mateix dilluns, se celebrà, al Casal del Metge, una vetllada organitzada ~>'li l'Agrupació
Artisti.ca del Casal, en la qual actuà
amb molt d'encert el quartet Asclepios, format pels ors. Olivares,
Rocha, Escardó 1 Franch, 1 els germans v. 1 T. Torner en el recital
de vioU 1 piano. El "clou" de la
vetllada el constituí el recital de
cant a du-rec de Mme. Bourgulgnon, de la Royal Opera de Covent
Garden, la qual tingué un èxit esclatant en la interpretació magtstral c1'una sèrie de cançons d'autors catt lans, francesos i castellans.
~ públic aplaudi amb .entusiasme
cliver~s v~e~, espec,alment Ja
~a Clavelita _• do Valverde, que
obligà a repetir la.

*:---....,.....,...--

Ha estat detingut un
POT EVITAR· SE AMB
ex-notari francès,
BOYActUilW acusat de diverses
V. FERRER, LAFONT, IDEAL, etc.
estafes
Crida d'estrangers
La caiguda del cabell

,
La Borsa de Treball de 1 Ajunt;a-,
men.t ~e Barcelona (Passeig de .a
Industna, 11), prega. als senyors estrangers: ~nte .G1ussepe, Rtcard
Garcia, Marla Gualt, Pere Gur~vitch, J osep ~.~ Gutiérrez, Mana.
Grant, Ge~mame Gu~, Englbert
Grubl, Erwm Grau, R•card Garolini, Ricard Hinklein, Hubert Hopl,
Bohor Habiti, Liaco Hadjess, Mardohay Hnssen, Salomon Habid, Maisès Hauzer, Missiu Habid, samaria
Habid, Ricard Enric Alexander, Emma Hirn, Carles Lagger, Antoni L6pez, Albert Levy, Oscar LelU", Robert Lesmel.ster, Teresa Leibl. Elisabeth Koehler, Fritz Kant, Zoltan
Katona, Walte:t: Kunz, Maria Kroner, Franz Klein, Francesc Kessler
i Eugènia Latscha, es serveixin passar per les oficines del citat organisme, qualsevol dia feiner d'onze
del mati & una de 11\ tarda, per tal
de tractar d'un important assumpte
relacionat amb la seva Carta d'Identitat Professional.

Pels agents del rondi d'estrangers
afectes a la brigada d'investigació
criminal. ho. estat detingut, al seu
domicili del carrer de Paris, 193,
quart, primera, Juli Bo~c Sublrana,
natural de Le Pertous (França), de
60 anys, i la seva dona Mercè Pompid.or Bassas de Barcelona de 27
anyl.
'
'
Segons antecedents que la policia
té del Juli Bosc, des que aquest es
troba a Barcelona no se li coneixen
mitjans de vida legals, i el 12 d'abril
del 1~33 es publicà Ull avis a la
Premsa d'aquesta ciutat, en el qual,
sot& el títol de «El tlmo del hospeda,je». es denunciava aquest individu, el qual, junt amb Ull fill seu,
anomenat Jules, s'aposentaven en
els diferents hotels de Barcelona, 1
quan feia temps que no pagaven, el
pare deia que havia de marxar a
França a bu.scar diners 1 deixava. el
fill com a penyora prometent tornar. Com és natural, no apareixia
més per l'hotel. Juies Bosc, després
d'haver estat detingut per la poli--------~*;------~~- cia, marxà a França.
Ja porta un parell d'anys oometent e..""tafades que les oonverteix en
assumptes civils, per la qual cosa en
tots els Jutjats di'Instrucció d'aquesta ciutat té assumpte5 pendents. Els
continua sense ésser resolt l'as- deutes que de moment se U coneisumpte dels dos Individus amb el xen pugen a unes seixanta rnll pesmateix nom. - Al Jutjat nwnero 16 sete:¡.
continuaren les dillgències sobre la
Per a obtenir diners la dona del
denúncia presentada. per un indlvl- Bosc, que és propietària d'una !indu contra un altre que presenta el ca a Tordera juntament amb una
mateix nom. .
germana, després de tenir la rcferlVa comp~rè1xer una dona que ha- da finea hipotecada, ha vingut solvia estat Citada 1 va aportar algu- licitant préstecs per mitjà de les
nes dades d'interès. De totes mane- lletres que avalava el Jull Bosc que
res~ no s:ha trobat encara Ull8 so- en ésser-li passades al cobra~ent
luc1ó a I assumpte.
deia. que havia signat documents en
PRIMERA SECCIO
blanc, i no pagava.
Per abusos deshonestos. - A porUltimament una important casa
ta tancada es va veure la causa con- de mobl~ d"aquesta clut,at, que li
tra Esteve Olmos, acusat d'abusos muntà. e.egantment el. p.s on viu,
deshonestos. Després de les proves, 1 amb dues serventes, 5 ha ~t obliel fiscal va retirar l'acusació.
g~ a retirar-U el mobllian l a prePer atemptat. - En la mateixa sentar ~a recl~aeió.
_
·ó
nst·tu..da en Tnbunal d'UrSemb.a també que 21.000 pcs~etes
secc•. • ca 1 1
que tenia el seu fiU Ju!es, com a hegènc!a, es ve1~ la. causa contra Fran- èn la. d la
rt materna han escesc Lafiguera per atemptat. Fou r e
e
pa
•
condemnat a. un mes i un elia d'ar- tat malversades pt>l deUngut.
st
El matrimoni detingut ha estat
re .
SEGONA SECCIO
posat a disposició del cap superior
una altra absolució per abusos i sembla. que serà proposat per a
deshonestos. - Foren també absol- l'expul..c:ió.
tes Josepa Troyano 1 Enriqueta. Pu- Juli Bosc Subirana fou expulsat
jol, contra les quals hi havia ins- pel Collegi de Notaris de França per
truïda causa contra l'honestedat.
haver comès diverses estafades en
Tinença d'annes. - La mateixa l'esmentada nació quan actuava en
secció, constituïda en Tribunal d·or- dita professió a Prats de Molló.
gèncla, va condemnar Joan Menescal a quatre anys de pré&ó per tinença iillcita d'armes.
cament a la. Compo.n}'ta General
TERCERA SECCIO
Un acusat d"homicldl absolt. - d'Aigües.
Pel f"ISCal. del Tribunal de Cassació
Per manca de testimonis de càrrec,
estat lnaugurw.t el nou local destou absolt Màxim Camlcero, acusat ha
d"haver ocasionat la mort, el 1925, tinat a Piacall&. Aqu~ local, compa;t de dl verses 1 amples babita.a Biarritz, a dos obrers espanyols.
c!ODS, a més de da. dcspat.xoa per
QUARTA SECCIO
Més contra l'honestedat. - Es va a secretaria, té el de..-patx del nsc.J,
veure la causa seguida. contra Fran- el del tinent fiscal 1 el dels advocats
cesc Gajo, acusat del delicte contra fiscals.
Davant el Jutjat número S declal'honestedat. El fiscal va retirar rararen nombrosos tesUmonis veinl; de
cusactó.
la fàbrica «TalsU, on oc~é la
NOTICIARI
mort del gerent i de dos caps de
El lletrat senyor Medina va pre- secció. Segona semblA, cap de les
sentar recurs contra la sentència declAracions no tingUé un ¡ran indictada en la causa seguida per atrJV terès.

La Justícia

-----------*·-----------
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ELS ESPORTS •-·
AHIR, A SARAGOSSA

Com era de témer, després de les anteriors actuacions del
Llevant, el Barcelona fou eliminat pels valencians1 els quals
triomfaren merescudament per tres gols a cap

B

EL BARCELONA ARREN- aclarir, però cap davanter barcelo- tra. el Barcelona, molt prop de la
Unia de p enalty. Tots els Jugador¡
GLERA UN EQUIP DE nista no encerta la remata.cla.
"DARRERA CREACIO"
Hi ha Ull cop franc que llança catalans formen barrera davant llur
Equips: lJevant. - Vidal, Calpe, Lecuona i Escolà. remata senae con- gol. Executat el càstig amb força,
s'origina Ull moment de perill 1 al
Puig I, Núñez, Dolz, Porrera, Puig seqüències.

u, Artigas, Calero, Felipe i AparicL

Barcelo"'a. - Nogués, Zabalo, Arana, Guzman, Berkessy, Lecuona,
Vantolrà, Morera, Escolà, Pemàndez i Ramon.
Arbitre: Ostalé.
EL PRillriEB I.'EIIPS
Saragossa., 11. - Al camp de Torrero s'ha jugat aquesta tarda el partit de desempat entre el F. C. Barcelona 1 el Llevant, per tal de decidir quins dels dos equips ha de
passar a. gaudir les semifinals per
a.
Oopa d'Espanya.
Els dos equips en aparèixer ~
camp foren aplaudits pel públic que
em~lenava completamen' les llotge.>
del terreny de joc del Saragossa.
Els primers moments no met"eixen
especial esment. En un atac del lJevant resulta contusionat un jugador d'aquest equip el qual és assistit
pels culdadors de requip. Tot seguit s'aixeca 1 es llança falta contra.
el Barcelona que recull de cap el
davanter centre valencià sense couseqüències.

la

APARICIO OBTE EL PRI-

MER GOL

segueix el lJevant amb la pilota
1 en un atac a. fons de ls. seva davantera. aprofitant una sortida falsa
de Nogués aconsegueixen el primer
gol als cinc minuts d'iniciat el partit El marca Aparie!.
L'entusiasme entre els jugadors
del Llevant és gran.
Centrada la. pilota ataca el Barcelona, però el Llevant no s'espanta.
Nova avançada del Barcelona que
aclareix la defensa valenciana que
es tr.ostra molt serena. 1 segura. Hi
ha un moment de perill per a la
porta del Llevant en rematar un davanter blau-grana una pilota que
passa per damunt del tcavesser.
El lJeyant està jugant molt . bé i
tots els seus elements os desenvolupen amb gran entusiasme i cobdícia.
Donat el joc impetuós d'ambdós
equips, la pilota surt moltes vegades
a f<>ra.
Surt el Barcelona molt prop de
la porta del lJevant, però la pilota
és acla.rida. per l'extrem esquerra
valencià..
En atac dels catalans el Llevant
incorre en mans molt prop de l'ària,
però llançat el càstic no té conseqüències.
LLEUGER DOMINI DELS
BLAU-GRANA
Ara domina lleugerament el Barcelona i es desenrotlla un joc vistós.
Hi ha UllB fallada de la davantera
barcelonista molt prop de Vidal.
Una altra avançada del Barcelona
amb fort xut d'Escolà que va a fora.
Insisteix el Barcelona i es registra
una nova fallada de Fernàndez. ~
cull la pilota Ramon, però aclareix
el mig centre del lJevant .
Persisteix el domini del Barcelona, però els davanters llevantins no
menyspr<.:m ca~ ocasió i sempre que
poden avancen cap a la porta del
Barcelona. En un d'aquests atacs
Zabalo aclareix netament.
Recull l'aclarida Lecuona que passa a Esoolà., però talla el Llevant 1
avança ràpidament i llança w1 fort
t r.t l'extrem dreta que deutra Nogués.
Ataca novament el Barcelona, però el Llevant juga amb gran entusiasme i resol totes les ocasions de
perill que es creen al seu terreny.
Hi ha una sortida fnlsa de Nogue.'l
molt perillosa, però sense conseqüèucl.es.
En un atac del Barcelona Ventol-

rà es fa amb la pilota i corre la
linia, però el defensa valencià cedeix corner que és llançat sense resultat positiu.

I

EL SEGON GOL DELS LLEVANTINS AL C&P Dl: !$

MINUTS DE JOC
Seguidament en una avançada rà·
pida del Llevant, als 25 minuts de
joc, aconsegueix el Uevant el seu
segon gol. Es produeix aquest gol en
una escapada de l'extrem dreta Puig.
Al mateL'C temps que Puig avança
l'ala csq~rra, Fel1pe-Aparicl. Oom
que els davanters llevantins corren
més que els defenses barcelonistes
es coHoquen davant la porta de Nogués, 1 quan Pmg II cedeix el ~eu
centre Aparici va a la rematada
amb Felipe i aconsegueix marcar e-1
se;goo gol d"aquesta primera part a
favor del Llevant.
Els davanters barcelonistes no juguen amb decisió, però amb tot 1
això hi ha una bona avançada amb
Ull batibull davant la porta, del Ll~
vant. El porter Vidal és empaita$
per un dels seus defenses que vol

Avança el Barcelona. Aquesta l'Inicia Pern&ndes que està oftslde
que l'àrbitre no assenyalll.. Cedeix
Fernàndez la pilota a Ramon i el
xut d'aquest es aturat pel porter del
Llevant.
Hi ha un cop franc contra el Llevant. El llança Morera i es forma
un batibull davant la. porta de Vidal però aquest pot recollir la pilo·. '. 1 aclareix sense que hagin entrat a. la rematada. els davanters
barcelonistes.
Es produeixen algunes jugades de
gran perill davant la porta del Barcelona. HI ba una sortida de Uogués en fals que miraculosament no
és el tercer gol contra el Barcelona.
Un cop franc contra els valenclans el tira 'Morera que xuta fora..
Es produix un faut de Berkessy a
Calero i el públic protesta contra
l'actuació del mig rentre del Barcelona.
S'interromp per uns moments el
joc i reprès aquest segueix el domlnl del Llevant. Acaba la primera.
part amb 2 a O a favor dels valencians.

final la pilota surt aclarida a còr.
ner. Llançat aquest, avança el Bar.
celona, })<lrò els mitjos del Llevan~
tallen el joc fàcilment. Lecuona intervé feliçment en un atac del Lle.
vant 1 cedeix la pilota a Morera, el
qual avança, ~ro sense conseqüèn.
cies.
v.:ntoldrà lricia diversos avançaa,
perè no tenen resultat, d"una batlda
per la falta d'ajuda. dels seus com.
panys, 1 do l'altra, per l'estret mar.
catge de què 6s obj::cte. Avança Ra·
mon i xuta fort, sense resultat.

EL SEGON TEI\IPS
Comença el segon temps del partit Llevant-Barcelona que o!ereix
en els seus primers moments les mateixes característiques que a la. prtmera part.
En una avançada del Llevant obllga la defensa del Barcelona a cedir corner que es tira sense conseqüències.
Insisteix el Llevant en els seus
atacs i es registra una sortida de
Nogués 1 s'allunya el perill.
El Barcelona també realitza atacs,
però la davantera catalana es mostra molt poc perillosa en arribar a
les Unies defensives llevantines.
El joc éa alternat i per ambdues
parts es produeixen boniques jugades sense resultat.
El Barcelona crea un moment de
perill davant la porta defensada per
Vidal que està jugant molt bé, secUlldat excellentment per la parella
de defenses.
S'origina un petit incident entre
un jugador barcelonista i un altre
del Llevant.
A vança Vantoirà que corre la seva
Unia, però perd la pilota i aclareix
la defensa del Llevant.
HI ha una nova avançada dels valencians que es malmet per marus
d'Aparie! a l'ària de penalty barcelonista. A continuació hi ha un tret
de l'extrem exquerra del Llevant
que s'escapa de les mans de Nogués,
però sense conseqüències.

CER I DARRER GOL
A les 6'40 es produeix ~1 tercer

DOmnNI ~ENS DELS
VAL..... ~-ANS
Continua el Llevant atacant a
fons i aconsegueix Ull nou corner
contra el Barcelona. que és aclarit
per Zabalo.
Tot seguit Nogués atura un xut
ras del davanter centre valencià.
El Llevant ara. està jugant amb
ànims d'aguantar el resultat que té
favmable 1 són moltes les pilotes
que llança fora.. Amb tot i les avançades que realitza el Barcelona, els
jugadors del lJevant desenrotllen
Ull joc de gran eficàcia, de gran collocació 1 no menys rapidesa.
Hi ha una altra avançada dellJeva.nt que talla Zabalo que passa a
Nogués que esquiva l'entrada d'Artlgas.
EL BARCELONA CONTRAATACA, PERO SENSE EFICACIA
Novament és el Barcelona el qui
avança, però l'enèrgica defensa que
de la seva porta fan els defenses 1
migs del Llevant impedeixen que
els davanters blau-granes coronin
les jugades que inicien. A la davantera blau~ana es nota poca precisió i cert esgotament.
Hi ha UllS moments de joc de poca eficàcia ja que el Llevant ba
decaigut quelcom 1 el Barcelona segueix sense donar la sensació de
gran equip. La. Unia mitja està desen
certada. i també la seva davantera.
No hl ha cap direcció en els seus
trets puix que tots surten a !ora.
El IJevant es defensa bé dels atacs del Barcelona 1 en els moments
de perill Vidal ho salva tot. Ht ha
una avançada del Barcelona iniciada per Fernàndez i Ramon xuta rora, Avança també Ventolrà., però
molt ben marcat i les seves ecapades
no resulten perilloses 1 quan el algun moment intenta el xut aquest
lt surt desviat ja que no pot desenvolupar-se amb tranquillitat.
A les 6'32 es llança. una falta con-

Canòdrom Guinardó
(CarTer Mu, Casanoves I AYII\8uda de Montserrat)

Després d'importants i definitives reformes,
reobertura dissabte, d!a 15, tarda i nit

! et (arteres llises i una d'obstades per sessió
3000 pte s. de premis per a la ¡ornada inaugural
CANODROM GUINARDO no té cap gos contractat
ni en posseeix de la seva propietat
Vles de comumcació: Autobusos Roca <Servei especlal tots els dies
de carreres) 1 Autobusos Lesseps - Horta

Telèfons 53094 - 53095

REAOCIO DELS LLEVAN.
TINS, QUE CREEN DIFi;.
RENTS SITUACIONS D!
PERILL DAVANT LA PORTA BARCELONISTA
A mesura que avança el parut, 1
en vista de la ineficàcia del Barce.
lona, reacciona novament el Llevant
que es converteix en dom!nador i
els seus avanços tenen més eficàcia
que els del Barcelona. Les situacions
de perill davant la porta d-efensada
per Nogués són contínues 1 b1 ha
xuts de Calero, Puig U 1 de Felipe
que obliguen el porter del Barcelona
a emprar-se a fam
PUIG U MARCA EL TER-

gol del Llevant, que té Ulla iniciació
semblant a la dels anteriors goLs.
Puig n avança amb tota rapidesa
i en el seu avanç desborda la ~
fensa barcelonista, que, lenta, no po~
coHocar-se COJl és degut, davant la
rapidesa dels davanters valencians.
I en RQ.Uesta situació l'esmentat Puig
n afusella el tercer gol, que assegura e1\::ara més la victòria dels llevantins. Aquest punt anima els del
Grao, els quals segueixen dominant
i encara. Puig n està a punt d'aconseguir-ne un altre en un xut
magnftic. Aclareix Zabalo, però segueix la pressió del Llevan\, i la pilota va finalment a còrner, que és
tret sense conseqüències.
En els darrers moments reaccion ~
el Baroelona, però actua amb la.
mateixa ineficàcia que anteriorment
i el partit acaba amb la victòria del
Llevant, ben neta per cert, de tres
gols a zero.
L'ACTUACIO
D'Al\IBDOS
EQUIPS :: LA DEL BARCELONA..•
El Barcelona practJ.cà un joc fluix.
No hi hagué c~q> Unia que respongués al renom de l'equip. La defensa, que tingué moments bons, es
veié desbordada en moltes ocasions
per la. rapidesa de la davantera del
Llevant. Els migs fluixos durant
tot el partit, 1 això motivà que 1&
davantera actués desarticulada. A.m.})
tot, aquesta lin:a tampoc no tingui
Ulla actuació discreta, puix que, 1
desgrat de la poca ajuda que li pres·
taren els migs, pogué haver 1~
millor joc del qua féu. Els interiorS
no feren res i els extrems, molt
marcats, sobre•ut Ventold:rà, tampoc
no feren gaire. Escolà l Morera, la caracteristica principal dels quals és
el xut, estigueren també desencertats
en aquest aspecte i s'atiparen de
llançar pllotes fora.
'"' LA DEL LLEVANT
Llevant superà sempre el Barcelona, no sols en rapidesa 1 en
entusiasme, sinó també en joc, 1 la
victòria no pot dir-se que sigui a
conseqüència d'una tarda de sort, sinó que fou el resultat d'una millor
actuació durant els 90 minuts de
joc. Vidal estigué magnffic en totes
les seves intervencions 1 anuHà els
pocs xuts perillosos que li enviaren.
La defensa molt bé. Els mlgs del
lJevant dominaren els del Barcelona i anuHaren lA davantera catalana en tot moment; a Ventoldrà\ el
més perillós de la línia, no li ae1·
xaren realitzar ni un sol avanç amb
tranquUUtat. Els cine Integrants de
la davantera llevantina estigUeren
magnífics. lJur rapidesa 1 joc desconcertaren els mlgs i defenses del
Barcelona. Puig n tingué una ac•
tuació superba, a•x( com Artigues I
Aparicio.
l!:l

La XVII Volta Ciclista
a Catalunya
Amb l'arribada al Parc de Momo 1
·juïc, es disputà la darrera etapa de
la Volta Ciclista a Catalunya, la qual
tou guanyada per Marià Canyardo
amb una avantatge de dos minuts 1
mig damunt Ezquerra, el seu unme·
dlat seguidor. La classificació general ha quedat establerta de la següent manera:
1 Marià Canyardo, u hores 5~ rul·
nuts 56 segons.
2 Fredrric Bzquerra, 45 h. 6 m. 43
segons.
3 Hutz, ts h. 10 m. 42 s.
4 Antoni Sancho, 4.5 h. 10 m. 42 s.
5 Antoni Destneux, t5 h. u m. 9 s.
6 Snlvaclnr Cardona, 45 h. 16 J\l.
12 s.
7 Dídac C..:hater, 4:> n. 16 ro. 21 s.
8 Cyprlen Elys, 45 h. 25 m. 56 s.
9 Rafael Pou, 45 h. 27 m. 33 s.
10, lsldre Flgueras, 46 h. 27 m. 58
12 Prtor; 13,
segons·' 11' A<n•ilar·
D,..
I
I
•
}1,
Esteve; 14, Abündio; 15, Llodt'fl,
Casamada; 17, Montes; 18, PuJol; 1~
Carrion; 20, Xumet; 21, Sucarrats:
22, Catalàn; 23, Salom; 24, FigUer~ .
25, Cabestrera; 26, Muller; 27, ~
semond; 28, Bellmàs; 29, courthout,
30, Blanch; 31. Van Loock; S!a,
remtu\8; 33, Pa&'OS; :M. Prats;
'
Vfla; 36, Garcia; 37, Zerlni; 38, co-

n;

llada.

El Gran Premi de Pasqua
A la piScina del Club Natació sar·
celona es disputà. el XXVII aran
Premi de Pàsqua. Andreu Lep2se f~
el guan~·ador absolut de la pro\'~·
en la catego.:.l infantil, ;--en~
vadó; f'tl la de juoiors. Martí: ~
me Soriana en : ~ femenina, i An18 ·
en la de debutants.
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cFigures 1 perspectives dc la Història del P ensament» han estat publicades a. la Miscell.ània. Crcixells
l'any 1929. Avui, una ed1cl6 popular
les posa a l'abast del gran públic !,
CATALANA
especialment, del públ!c obrer. Quant
als «Quaderns blaus» de la Lllbrena
Catalònia, el que deixem comentat
segueix la bella trajectòr ia. que Màrius Aguilar 1 Carles Soldevila han
sabut donar a. la. col:lecci6 eLa. nostra
genb, la qual, per un preu irr!sort,
ens ofereix estudis b!ogràflc.s competent.íssiïns de les primeres mentalitats catalanes. Entenem bo per a
preconitzm, 1 és la seva. claredat i l'esdevenidor que el mercat es saconcisió. Llegint-lo, fins el ciutadà. turi de publicacions d 'aquesta mena.
de capacitació més lenta 1 retardada
P.
arriba. a treure'n profitosos eruenyaments. La filosofia n o és pas una
gimnàstica mental inútil; tot el contrari. Si la. h umanitat va sortir de
l'Edat de Pedra per a ancorar, relativament de pressa, on avui es troba
h o deu a la «funesta mania de pen..
Sill'll dels seus llunyans anccstrea.
Sense aquesta mania, l'home no haur ia avançat pas més, inteHcctualm ent parlant. que l'ós gegant o el
rengifer. I aquesta mania funesta
-en opinió dels que voldrien una.
humanitat eternalment animalitzada- és, a. 1i de comptes, la Filosofia..

Un opuscle de Serra. Hünter
.la de Ferran
b.
I una IOgra1

rercer

~t.

LA CIENCIA

Tomàs Mann :: Mossèn Jacint Verdaguer : : Els intel- •
Jectuals d'Esquerra a París
El nou llibre de Vicenç Ber- La divulgació cienlliica és una de
nades
les tasques més meritòries que po-
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«Leviatan»

A l'Acadèmia de Jurisprudència i Legislació de Catalunyà

R EVISTA DE FETS I D'IDE ES

Conclusions de les discussions
sobre la projectada reforma
constitucional

cLev.ats.ta, aquesta. excell.ent, ensems que popular, revista. madrilenya, acaba de complir el seu primez
any d 'existència. En l'editorial expressa el seu orgull de no deure el
seu èxit a altra cosa. que a l'adhes1ó
dels seus lectors. Creu que nqucst'!
se sentiran orgullosos d'ajudar al
sosteniment d'un dels darrers baluards de la llibertat de l'escnptor,
d'Una. tnbuna d'expressió lliure del
pensament. «Dintre el caire socialista. -declara- , 1& revista empara totes les tendències. Els que ens titllen de dogmàtics 1 intransigents
_.perquè no acaten llurs dogmes l
intransigències- queden invitats públicament - com altres, que no són
aocialistes però que ho han estat
més d'una vegada en privat-- a exposar llur pensament l fins a refutar-nos en les nostres mateixes columnes, que no són tancades a. níngü
que tingui quelcom per a <hr i sàpiga dir-ho amb intelllgèncla.» A
continuació, després de remarcar la
ràpida evolució que sofreix el món
modern, incloent Espanya. es fa. :cssò d'algunes critiques que s'han 1Pt
a la revista...una: que hi apareixen
amb freqüència firmes noves o poc
autoritzades. Però tota firma, alguna vegada ha estat novicia 1 ha
necessitat temps per a guanyar autoritat. I sovint les firmes consagrades
només viuen del capital de llur obra
pretèrita. «LeViatan» no pretén ésser un senat de barons greus les
idees actuals dels quals no interessen ningú, sinó un viver d'idees palpitants, sigui qui sigui el que les
digui. Aqul no s'examina la cèdula
personal de ningú, sinó el treball
nou nat, tremolós i àvid de vida que
porta a les seves mans.ll

Les sessions que ha celebrat l'A- sió excesS1\'& inspirada en gran pa.rt.
cadèmia de Jur ispr udència 1 Legis- en l'esperit de les a.ntlgues lleis delació de Catalunya per a. discutir r ogades per la República.
3> Seria convenient, per a lmpeels temes de dret públic que planteja. l'anunci d'una. possible reforma <hr les confusions que la darrera ex·
constitucional, han donat com a re- per lència ha posa~ de manifest, que
sultat l'aprovació de les conclusions el Codi de Justlcia. Militar fos r&
den cultivar els homes responsables,
següents relatives als tres temes so- format; per a suprimir els articles
El mutisme for çat c¡ue ens ban dintre totes les branques del saber
bre els quals s'havia de deliberar legalment desapareguts i adaptar
Imposat les circumstàncies ens ha humà. Sortosament, ja ha estat sutots els altres als principis de la
d'una manera especial
privat de recollir a le& nostres _co- perada la maligna espècie que pinPRIMER TEMA. - Si es pot jus- Constitució i de les lleis de 16 de selitelumnes diversos esdeveniments
tava l'obrer 1 el menestral com a. castiflcar amb alguna. raó de dret. po- tembrc i 30 de desembre del 1931,
nu'iS 0 lligats amb la hteratura.
tes lnleriors per a. les quals eren
Utic que els Estatuts d'autonomia, i de 28 de juliol del 1933.
DisSabte proppassat. hom va ho- interdites les altures del coneixeTERCER TEMA. - Si els term~s
promulgats I vigents d'acord amb la
menatjar al Saló d'actes de l'Ateneu ment. En l'actualitat les ciències,
Constitució, puguin ésser mod.iflcats de la Constitució referents a la leBarcelonès el seiXantè aniversari de proporcionalment, ja. slguln aplicao suspesos per una llei de les Corts gislació social, justifiquen o permel'eltiml escriptor ~em.any Tornàs des, ja especulatives Interessen més
íora del procedinlent i de les ga- ten que totes o alguna. dc les matèMaDD exiliat a S wssa. G l~en la j oven tut que viu d'un j ornal, que
rantles que els propis Estatuts esta- ries jurídiques incloses fins ara en
mestrÍvolament la vida 1 l'obra d e n o pas aquella que ha. nascu t al marCodis i Lleis de dret civil, es puguin
bleixen.
econòmiques.
preocupacions
de
ge
els
Mann la. senyora. Elta Fedrcu, 1
Conclusions. - 1) No hi ha. cap considerar mat~rla de dret social, 1
predomini
el
pesi,
qui
a
pesi
Vel,
senyo~s Joan Alavedra i Oliver Bra_raó dc dret polític que justifiqui que si per aquest motiu resten excloses
chfeld. El darrer va advocar pef'(lue
els Estatuts d 'autonomia, promulgats dc la competència dels Parlaments
T omàs Mann torni a Catalunya, sota
1 vigents d'acord amb la Constitució. que no tinguin compreses entre les
•••
els auspicis del Conferentia Club.
puguin ésser modificats o suspeso:; seves facultats legislatives les qüesSòcrates, Bacon. Uorens 1 Sanz
per una llei de les Corts, tora del tions de dret social.
del Rfo., Turró; h eus ací les persoConclusions. - 1> Els prect!ptes
procediment 1 de les garanties que
nalitats evocades pel Dr. Serra Hunde la Constttució de la República 1
els propis Estatuts estableixen.
t~r, dintre els quatre apa.rtàts del
D 1umenge l dHlWls, amb motiu
2 ) La Llei del 2 de gener del 1935, de l'Estatut de Catalunya no justiti·
llibret. Petit, de dimens!ons maned'escaure's el XXXIII anivezsa.ri del
que suspèn funcions estatutàries. é~ quen nt permeten que cap de !e~
.}ables però ext.ens, molt extens en
traspàs de Mossèn J acint Verdaguer
inconstitucional per infringir l'arti· matèries juridiques Incloses fins ara
els viaranys de l'estudi 1 la mediforen n ombrosos els qui visitaren
cie 11 en relació amb els 15 l 16, en Codis i Lleis de dret ciVil, es
tació.
tots de la Constitució de la Repú- considerin com de dret social en el
la tomba de l'enyorat poeta. au~
catedràtic,
docte
del
dialèctica
La.
de «L'AtlàntidV.», cNit de sang:t, «Lesentit de venir compreses dintre la
blica:
clara 1 diàfana, sense un concepte
a) D'una. manera. formal, perquè denominació de legislació social que
migrantl'l 1 tnnombrables obres ~ J?04!:
expo~icló ampullosa,
una
ni
obscur
no !ou yotada en la. forma prescr1ta usen la Constitució I l'Estatut, exsies d'Un exemplar valor patriotlc 1
comença, en l'apartat A, fnmilinritper l'article 18 de la Uei estatutària cepte les que corresponguin al conlit.erarí.
socràtimetafísica
la
amb
zant-nos
cepte concret 1 limitat de lleis de
del 15 de setembre del 1932;
Ultra el professorat 1 alwnnes _de
que
declara
ld.eviatan»
ploma-,
la
ca. I la seva. lectura és intere.ssantísb) D'un manera material, perquê protecció obrera.
les escoles catalanes «Mossèn Cmmisla.
amb
complir
amb
prou
té
en
sinla per al no iniciat, donat que
2) La facultat legislativa reconeobertament els articles 1 i
t o», hi anaren la. J oventut d'Esquusió que es proposà., que no fou ni és vulnera.
amb ella aprèn simultàniament qui
14 de l'Estatut de Catalunya, clau 1 guda A. CatalWlya en matèria de
ra. Nacion alista Radical «Pàtna Noessentit.
el
en
polltica.
la
merament
era Sòcrates 1 què vol dir metaffsica.
basament dels restants, i disposi- dret c1vi} per l'article 11 de l'Estava»; «Ressorgiment», de Buenos AlNo m enys interessant és l'apartat
Heus ací un autor local que a.ca- tricte d 'aquesta. paraula, sinó l'exa- clons transitòries del mateix.
tut. no té ni ¡:¡ot tenir altres linures; Joventut «La Fai~», «Germa principalS
les
de
critica
men 1 la
B, dedicat a. Bacon; una lectura de
S) Els Decrets dictats alterant la tacions que les cons!gn'ldes expresl
civilització
d'una.
anifestacions
m
1
llibreria.
de
èxit
un
tenir
de
ba
nor», de Santiago de xue; «~teneu
poca durada, amena. com la. d'Una
situació legal creada amb l'adapt-ació sament en l'article 15, número 1 de
Democràtic Verdagaen; d. Appel
novelleta curta, reyela. al profà la l'home que va dedicar, oportuna- una cultura que estan agonitzant en de serveis, alxi com el Decr'!t de pri- la Constitució, !, per tant, pot ésser
FERRAN
tots els ordres. l la collabora.c!ó mocatala.m, de Gineb~; G rup Excurmetodologia científica. del gran filò- ment, cinquanta exemplars a crítics desta,
però entusiasta, al naixement mer de novembre del 1934, que dls· exercida lliurement per a la. regulasionista, J oventut Nacionalista i Secsof angl~s.
sol el Patronat de la Universitat de ció de les relacions patrimonials 1
El rovell d'ou, però, d'aquesta obre- i amics, no sap avenir-ae al Bilenct d'un món nou que lluita 1 sofreix
ció Feminal cVerdaguen; «L'Intran- del quart estat, que és la. classe treBarcelona, i el de 22 de febrer dar- fam11!ars, qualsevulg<~. que sigui el
per rompre les crista.ll.it.zac!ons his- rer, suspenent les funcions de la motiu d 'ordre social· que insJ;iri les
sigent»; Orfeó de Sants; Omet, de balladora, tot allò que tendeixi a ele- ta, noblement divulgadora, rau, al d'uns i altres.
Cregut que algú que va. intervenir tòriques del vell. d.eviatam compleix Comissió Mixta, són disposicions ad- noves lleis, l'aprecladó del qual corl'ESCola de R ocafort I Vilumara ; var-ne el nivell cutural, facilita, de n ostre entendre, en el paralièlisme
també una altra missió més espe- minlstratives iHegals contra les quals respon dc ple dret a l Parlament caFoment Autonomista Català; Asso- fet, la perfecta adaptació _d'aquella de dos filòsofs gairebé contemporaciació Protectora de l'Ensenyança ~s:ft~tsnoves i !mmet:hates r es- nis, Llorens 1 Sanz del Rfo. Les 16 en l'edició s'hagi oblidat de trame- cffica: ésser un refugi de molts es- cabria el recurs anunciat per l'ar- talà.
t r e els exemplars als destinataril, criptors que, per llur slgnifica.ci6 poCatalana; Institucions U.iossèn Ciu3) D'acord amb la Constitució 1
t!cle 100 de la Constitució, si ja
Diverses sÓn les maneres d 'atendre pàgines que abasta l'apar tat e, a ells
to»; «La Nova cate.IunyaJ, de L'Ha- aquesta missió, devinguda a \'Ui una. dos consagrat, és suti~i~t perquè es persona a certa oficina per tal lftica i llur enteresa. personal. han ex.istis la llei adjectiva. per a. fer-Jo l'Estatut, no pot restar exclosa. de
capipremsa
la.
de
eliminats
estat
vana, 1 Escola Catal¡ma del carrer necessitat. L'acció educativa té, en- el J?r. Serra Hunter re 1Xi a fer-nos d'escatir-ho.
la competència del Parlament cataefectiu.
talista..»
de Montcada. 1 molts d'altres.
SEGON TEMA. - Si les lleis 1 la là cap altra qUcstió de l'anomenat
tre altres. una vasta acció a desen- revlUre les filr_poftes respectives, subEl cap del servei 110 hi és, però
pràctica judicial en qüestions de dret dret social que les que determina
En els esmentats actes feren bells volupar en l'estudi de l'obra lla ideohi és l'aprenent, el qual, am b la inD'entre els cinc treballs impor- penal estan d'acord amb la lletra 1 l'article 46 de la Constitució, o sigut
parlaments d'abrandat amor J)tltriò- logil~o de les gruns figures del passat,
noc~nci& dels pocs an11s, respo1t a la tants - tots mereixen un comentari l'esperit de la Constitució sobre ~~ les que específicament constitueixen
t!c 1 d'admiració al gran poeta Ja- on tants ensenyaments poden copa part- cal destacar cExamen de problema de les jurisdiccions espc- legislació protectora dels estaments
se¡; a enquesta:
cint Verda.guet: la senyoreta Maria sar les generacions que pugen.
l'ínteBectuab, del co- clals.
obrers.
•••
Nova i els senyors Conrad Capella,
- No, senyor. De llibres dels que consciència. de
n egut hispanista. francès J ea.n Cas4> Els fonaments de la. sent~ncla
Conclusions. - 1) Les lleis que
Hom pot ésser marx.is!a 1 ultraJ osep Oaya, J osep Perramon, J acint
vós vàreu. dedicar i empaquetar no sou, autor de «Gr andeur et infam!e
r egulen l'exercici de les jurisdiccions del Tribunal de Garanties Constitu·
Ouinard, Pere Blanxart, Francesc m arxista 1, tanmateix, no adoptar el
n' ha sortit ni un. L'amo va desem- de T olstoi», entre altres obres remarespecials, dictades d'ençà de la pro- clonals del 8 de juny del 1934, sense
Mugf, Domènec Latorre, Enric Tiell, criter i tancat d'alguns fanàtics que,
paquetar-los i són a la venda.
cables. Nosaltres ja coneixiem l'est ll clamació de la República, estan d'a- perjudici de l'autoritat reconeguda a
R amon Peypoc, Pl a n~lla 1 Manuel duts per la seva. pruYja. Iconoclasta.,
Amb dedicatòria i tot! Aixi veiem, carregat i, sovint, obscur de l'assai_g
cord amb la lletra ! l'esperit de l'ar- la resolució de la part dispositiva,
p rediquen l'anihilament del patrimoR I\>eS.
de vegades, als Encants, llibres cte- sobre Tolstoi, i ara, en aquest pet1t tlcle 95 de la Constitució, la qual. no obliguen, en l'ordre jurtdlc ni teni cUltural, heredat de l'anomenada
dicats a penones conegudes... que t reball el retrobem. El problema que com a posterior, està inspirada en gal, al Parlament català, ni podetl
burgesia.. Ultra que l'estricta definimai no els 11an viJtos.
hi presenta cassou és un dels grans el contingut essencial d'aquelles lleis constituir precedent per a la !uncló
ció del .mot ens portaria lluny, admeproblemes de l'època.: la relació en- que linliten la competència de les legislat iva que al propi Parlament
Contra el que s'llnvia dit primer tent que Coníuci, Sòcrates, Sèneca,
• ••
tre l'escriptor i la societat. <Fa. al- jurisdiccions especials al seu caràc- correspon, al qual, a més, en matèel Congrés Internacional d'Escrip- Averroes, Bacon, Erasme, Leibnitz i
ria de legisla.c!ó social, ha de comtors que havia de tenir lloc a París Franklin hagin estat perfectes burAl carrer de Corts, xamfrà. a Mun- guns mesos J. R. Bloch el comen- ter propi de règim d'excepció.
tava a la revista. «Europa».) Casseu
2) Les pràctiques judicials en petir-li la. facultat reglamentària
a començaments del mes que som, gesos, és a dir, h eretges pujats al
taner, grups de ciutadans comenten conclou amb aquestes paraules: eLa qüestions de dret penal per part de per a l'execució i aplicació d'aquella •
serà celebrat en definiti\·a. en la dar- defora de la. Tercera Internacional,
les aventures extraordinàries del inclinació vers la mort sacrosanta les jurisdiccions especials, no s'ajus- dins el territori de catalunya.
cap cervell sòlidament organitzat no
rera desena. del mateix mes;
Totes aquestes conclusions apro\'atramvia desfermat, que no va detu- és una de les tendències fonamen- ten, ni s'han ajustat durant el rèAquest ajornament afavorirà la pot creure bo renunciar el que d'ells
tals en l'home. ¿Com no aspiraria
altres!- podem aprendre
rar el seu impuls fins haver tirat a també l'inteliectual a l'embriaguesa glm excepcional d'estat de guerra, des per l'Acadèmia. de Jurisprudèn·
tasca preparatòria. de 1'aportació dels - i tants
als principis reconeguts en la Cons- cia 1 Legislació de Catalunya, seran
avui, a profit, en definitiva,
Jntellectua,ls catalans d'esquerra I encara
terra sis a.bres i un fanal. Només de la regressió, de la fixació, de la tituc!ó, sinó que han pres una exten- sotmeses al Poder Públic.
de la convivència humana que els
els Atene\!5 Obrer.s Culturals a l'es- sistemes socials que es dibuixen esen va sortir indemne, per miracle, immobilitat? Però llavors és precis
mentat Congrés.
que sàpiga clarament quin partit ha
tan cridats a controlar.
una columna anunciadm·a.
escollit. Nascut per al pensament
I qui diu les grans figures consigSAHZ DE RIO
llançat
lla
mordaç
repòrter
un
I
més elevat 1 l'acció més gran, ha
nades, sobreentèn la captació I l'abel següent comentari:
acceptat minvar i encongir-se: és
Coitlc!d!nt amb la nosti:a. suspen- sorció pel propletariat triomfant de ratllant-ne aflnit~ts 1 discrepàncies,
-El$ pobrets arbres neixen sense necessari que ho confessi alx1. Hasió ha estat posada a la venda la tot allò que hagin afegit al conei- així com fent història de les relavia d ésser el company 1 la conscièninteressanUsslma obra del nostre es- xement humà mentalitats poderoses cions personals afectuoses que me- fulles, i aquestes columnes varen cia de les masses que desperten a. la La minoria d: la Ceda, ..,.,
1 Marconi, Bergson diaren e11tre dos pensadors que no
d'Edison
les
com
...
/IOJ'
la
«Esamb
néixer
Bernades,
Vicenç
timat am1c
vida 1 reclamen, no ja la seva part
-.":":- PARA ZAPATOHlAMCOS D[ ~[l YlONA
,.. ,· _i'll ' !.~ L,. / . t
Croce, Calmette o Ferran ...
pensavetl pas el mateix.
tampes de l'UruguaY», obra. plena. o Es
del món, sinó tot el .món. Perquè soacollin1
que
raons
aquestes
PIOOYCT00 o.....,.,. ...,..... ,....,.,......, • ,._.,..,.
per
de
Casa
la
a
dies
aquests
Durant
reuna
D.-ap.
ractat
t
el
Clou
d'interès, per tal com descriu un amb joia 1 agraïment l'aparició de
lament elles podran transformar-lo. la Ciutat no s'ha. produït cap cosa
tant
cor
el
amb
treballada
censió,
aspecte encara verge en literatura. de volums com «Figures 1 perspecU~es
Les ha abandonat en el ca.mi 1 ha remarcable. S'ha celebrat el Conles derivacions repressives del 6 d'oc- de la. Història del Pensament», del com amb el cervell, d'una de les
rebutjat el món. Ja no li queda més sell de Govern però sense que aquest
Transcorreguts que siguin 15 dies
prinleres figures del pensament filotub~:e. Avaluen el text abundoses i
que actuar conforme l'ordre. Es un fet hagi fet canviar per a re.s rato- de la publicació d'aquest avís, els
Dr. Serra Hunter, I la primfllada
interessants fotografies 1 un facsf- biografia que del Dr. Ferran ha es- sòfic modern a Catalunya. Ens refesomnàmbul complaent al servei de nia de l'Ajuntament gestor.
agents de Circulació i Guàrdia Ur·
mll del periòdic manuscrit amb què crit J oan Paulls 1 Pagès, per als rim al malaguanyat Mestre Turró.
fantasmes.»
En aquest eminentissinl home de
Unicament el senyor Jaumar ha bana procediran a denunciar els ln·
esplaiaven els seus sentiments els ..Quaderns blauS» de la. Catalònia.
Daniel .Anet hi parla del «Socia- continuat donant les seves notes .~···· factors
ciència varen conviure el pensador 1
hostes involuntaris de la nau feta
lisme a Suissa». Acaba el seu docu- 1·~ -.,.· ~ ~- ~' •.
•••
l'home de laboratori; el filòsof 1 el
M 1.• ...... · ., l
ergàstul.
mentat article amb la següent con- - r ~ ~ \ . ~ 1 • ,....:..
L'opuscle del Dr. Serra Hunter té biòleg. Serra Hunter ens en fa un
-"...l '- \. • ·•
L E S CAS ES CONSI STll•
clusió: cEl partit socialista suls no ~~ , ~
Augurem a l'amic Bernades un una qunlitat primordial que el situa esboç admirable 1 ens ensenya a va' ' .Q_ \. ï.
• r
RIALS HAN ESTAT V I SIJ
gran èxit de venda.
arribat.
ha
d'on
enllà
més
anar
pot
de ple dintre el pla d'eficàcia que llorar 1 considerar la. posició antl"' ~ ' ~ O . e \ ..0. • ~\..."
TAD ES PE R M ES D 'UN MloG
Sl persisteix en les seves teories re- ,.. t ( \' ..... ~~ - '~;Dl_ ~ 1. 4, ,~ tt.
L E R DE F ORASTERS
de
el realisme
me~ffsica
formistes sofrirà una ràpida deca- !"" :t' ,_: ~ t t
Coneixedelevident
de i l'«Orlgen
l'autor
11
. ""
J ..
Els darrers dies dc festa les Cases
dència.. Sl es vol salvar ha. de seguir --c.-.-,1 •
ment», que creu un mal els mètodes
.4.
t
'er,.
La noveHa més interes- el ca.m1 que li dicten els joves: la .,... " ;" . ,.~-· .LI ..,;. ~ Consistorials han estat visitades per
de Descartes i de Kant...
conquesta definitiva. de tot el poder ,...a-'\
,'1 4. ~~ nombrosos contingents d'excursio-.'
., .., •
La. fidelitat històrica, la. imparciasant de
per la. lluita revolucionària. 1 per -~ 1
l litat absoluta, el respecte a les con.() ~ \. ... nistes procedents en llur majoria del
,
.
.
9
tots els mitjans. En nom d'aquests •'\_. t • .--y t .L ~ l ·i. liiJ 4 ...)..~ Sud de França, calculant-se que en~
, viccions es destaquen vigorosament
joves envio una salutació fraternal ,_ 1..
~ en aquestes cent pàgines escasses, de
oq tre el diumenge 1 el dllluns, han
_,..- J • ,J \ A
a.lS nostres valents camarades esparecor.regut els Salons de l'edifici mu·
prosa exceHent 1 d'escrupolosa menyols.»
nicipal més d'un miler de forastezs,
todització científica.
.J. SOL
els quals atengueren els funcionaris
•••
1.. M
«Barcelona té un vici del qual s'ha
-.:.- de l'Oficina de Cerinlonial. Entre
~."
~
• 't~
~J. ,1\ • els visitants. cal esmentar un grup'
,Jft. ...
..'~ ~~f de guarir: l'afany de destrucció de
de més de cinc-cents emplet\ts !!e
if!".....À
les seves :figures representatives. Bar•• ,
,~ ... ~
ri
·.¡
~
'
les Sucursals que la. Soclété <*né-,
celona tarda molt a fer els seus ho.. .,_.
·' ' .. t .. ·. .. . .
) f ..
'
' .. ' "'· ~ ~ .' .. : , -,_
ELS INFA NTS QU E S' EN· rale de Banque té instaHades al Sud
AOTOORAFS. D1BOlXOS,
mes. Sembla talment que li requi fer- Escola d'Assistència Social
FILEN ALS TRAMVI ES
••, ... la lectura pot ésser-nos un paHiatiu. QUATRE
AQOARElrLES
de França., els quals anaven acom·
los. Però triga ts,n poc a desfer-los,
per a la Dona
que fins 1 tot sembla que li sàpiga
1 el més important assortiment
El regidor senyor Esquerdo ha for- panyats d 'empleats de la .sucursal
A l'Escola. d'Assistència Social per
LLIBRES se'ns ofrenen, ben adients al nostre
de O R A V ATS de Barcelona
greu tenir-los.»
mulat, a la. Comissió de Circulació que té a Barcelona. També el dtu.a la Dona. <Corts, 669, pral.), tinestat d'esperit:
Aquestes paraules d'un polltic ca- drà lloc avui, dimecres, a les set. del
una moció demanant que s'extremi menge, \isitaren l'Ajuntament v.n'
Exposloió I venda a preus In·
talà, de tendència esquerrista, les re- vespre, la tercera. de les suggestives
la vigilància per tal d'eVitar que centenar d'excursionistes francesos,'
venomblanta a
GOMEZ HIDALGO ens descriu a «CATALUAAtreu Paulls 1 Pagès en la pàgina 62 lectures de poesies que l'esmentada
s'enfilin els infants a. les platafor- socis del Club Taurln de BezieQ.'
A.NA
T
POLl
TR.O
t4E
del t:Quadezn blaU» consagrat a la Escola organitza, la. qual està a càrCOMPANYS», la vida i l'obra del que serà
mes dels darreres dels tramvies en Així mat.eix ha estat a l'Ajuntan:ent
memòria del doctor Ja.ume Ferran. rec de Clementint>. Arderiu.
Llibreria vella I Nova
marxa, fent-se responsables de la la Societat Coral de Pa.miers.
sempre el nostre President.
Es evident que al nostre pais exiscan uda, 31 l balxos Sala MozartJ
lnlracc!ó els pares dels esmentats
Les inVitacions es lliuraran a la
FORASTERS
1 N F AH T S
tet.x el mal costum de rebentar sense Secretaria de l'Escola.
ALA RD PRATS I BELTRAN ens parla a «EL
infants.
QU E VISIT EN BAR CELONA
reflexió les valors pr¿pJcs, mentre
l'especs'eviti
que
demana
També
GOBIERNO DE LA GENERALIDAD EN EL BANhom incensa, sovint exageradament,
Han arribat a la nostra cíuta~'
tacle poc adient que ofereixen els
les estranyes. Això explica. que raQUILLO», de totes les emotives incidències
nois que a les portes dels teatres 1 trenta alumnes del grup escolar;
rament entre nosaltres és possible
cafès es precipiten sobre els autos «Menéndez Peiayo», de Madrid, que 1
d'aquest procés memorable.
posar-se a. fer la biografia d'w1 caque arriben als esmentats llocs, dis- venen a passar dles a Barcelona en
talà eminent, sense que al costat de
putant-se a. obrir les portes per tal viatge dc vacances, sota la direcció
VICENÇ BERNADES amb les seves «ESTAMPES
la llista. dels seus mèrits no calgui
dc la Professora senyora Africa Rade demanar una propina.
acompanyar-hi una. defensa. contra
DE L'URUGUAY», ha sabut evocar-nos allò que
m1rez.
les imputacions ! els atacs. Alld és
LA M A TR ICU LA D E V EHI·
Vint-H:mc alumnes de l'Escola
va ésser el captiveri que va subseguir. a
com aquest reexlt opu.acle que conté
Normal de Castelló de la Plana,'
CL ES S ENSE MOTOR
la vida i l'obra d'Un home de ciènla caiguda.
El Conseller Regidor de Circulació acompanyats del dlrectw:: d'aquell
cia. com Ferran, tan ben vist t con1 Policia Urbana, senyor Fa.rrero, fa Centre d'Ensenyament. senyor Ra-'
JOAQUIM DE CAMPS I ARBOIX autor de «DESsiderat a l'estranger, hagi de recoavinent als propietaris 1 conductors fll.fl Balaguer, i del professQr de la
llir t refutar espècies 1 acusacions
PRES DEL 6 D'OCTUBRE- POLITICA D'ESQUERde vehicles no automòbils, la neces- Normal de la Generalitat. senyor Al·'
que el biògraf estima. injustes 1 caper.
¡¡lt.at. del compliment de les disposi- bors, han estat a les Cases Consistolumnioses.
RA A CATALUNYA», treu conseqüències del
clons que regulen la circulació es- rials i ban visitat l'edllicl. L'esmenSortosament, pcx:adcs unes i altres
passat per tal de guaitar, cara a cara, el futur.
pecialment. aquelles que tendeixen a tada expedició escoar restarA. a la•
en unes balances molt fines, hom
veu aviat que els mezelxements del
l'e'fl.tació d'accidents; 1 per tant. el nastra ciutat !lns el vinent dissabte,•
Tots quatre llibres, glossen quatre moments!
disposat per l'art. 125, del \1¡ent proposant-se vls1tar totes les institud.escobridor de les vacunes antiràLlegiu-los.
:<Amb nombroses fotografies).
bica. anUcolèrica. 1 anUtubercUlO&a,
Reglament de Circulació Urbana que cions culturals.
pesen molt mes que allò que pugui
preveu que tots els \"ehicles no auDOS AG RACIATS AMB LLIConcessionari per a la venda :
haver-hi de cert -possiblement restomòbils àdhuc els carretons de ml,
DE LA CAIX A
BR ET ES
en els judicis desfavorables. Fins adhan de portar un llum blanc a
•
D 'EST ALVIS
m etent que en el !ull dc serveis cienla part da\'-antera 1 un Termell a
tf.fico-patriòtic del Doctor ~és haL'Oficina do cerimonial de l'Ajt:n·(
la posterior, tots dos visibles a una
Administració i venda :
ver-hi algun clarobscur, d'aquest,
dlst.imcla de 60 metres, per bé que tament interessa la presentació dels
avui que és mort, no en rest& en
el lluDl roig pot ésser susbslituï~ en senyors Pere VInyoles 1 Rogeli Pas·.
RONDA SANT PERE, 3
peu ni l'ombra, mentre que en el
tals vehicles per aparells de refle:tló sola, per tal de lliurar-los Jà mterreny estrictament. c!enW1c -<l\IC
per mitjà de \idre, criStall o altres breta d'estalvi atorgada a Durs fill•
és el que més ens interessa- romaper haver nascut el dia H d 'o~bri.l.
similars.

UnA ftiR«A[IO Uf ffTS VIUUTS m~~r;;~~~:~~: o;;:~;:~
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Un llibre interessantíssim

Estampes de l'« Uruguay»
(La presó flotant)

VICENÇ BERNADES

LLIBRERIA

Preu: 5 ptes:

CAT ALO NIA

LLIBRERIA CATALONIA- 3 Ronda Sant Pere, 3

·-

Totes les causes ¡ustes troben resso' en LA HUMAN ITAT

la humanitat
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DIMECRES, 11 DE oiUNY

DEL
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~

PER ALS AMICS EMPRESONATS

la nostra Subscripció

INFORMAC IO· DE l'ESTRANG ER I
EL CONFLICTE ITALO-ETIOPIC

Relació de donatius rebuts a tes nostres oficines
administratives (Ronda Universitat, 25, pral.)
En vista de la suspensió soferta
per LA HUMANITAT, C<La Publlclbtrl de diumenge anunciava, amb
plausible intenció, que obria una
subscripció pro-empresonats, per tal
que no hi hagués interrupció en la
recollida de donatius iniciada i continuada, amb tant d'èxit, pel nostre
diarL

Agraïm al coHega la gentilesa. que
acredita, una vegada més, el seu esperit. Sortosament avui, superades
les dificultats de caràcter governatiu,
pot reaparèixer LA HU!UANITAT, I
la subscripció, interrompuda per uns
dies, reprèn continuïtat a les nostres columnes. En agrair al coUega
Ja seva delicadtsa, que tots han a¡lreciat en el que val, reiterem, una vegada més, als cahlans d'esquerra la
necessitat de patriotes i de ciutadans,
cooperar a la nostra obra.

A la salut de Companys,
una famllla de Sant Gervasi .....................
Esteve Espolet ... ... ... •..
Pere Prada ...............
Josep Costas Asbert <tercera vegada) .. . ... .. . ...
(segoConcepció Raguer
na vegada) ......... .. .
Un esquerrà (5a. vegada).
Un noi de la Colònia P uig,
a la memòria de Macià
Nem Montserrat, Jull 1 Ramon Brunet Escayola. ...
Dolors Augé ... .. . ... ... .. .
Catalunya ............ . .. .
Catalunya ...............
Marthe Asport ... . .. ... .. .
Joan Sangen1s 1 muller .. .
Maria Roca, esposa 1 germana ................ ..
Uns catalans del carrer de
(16
Tamarit 1 Urgell,
vegada) ................ ..

suma anterior ... 92.080'30
Un catalanista d'e~uerra
c. :f-.1......................
d e MONGAT, (4ta. veL'empordanesa de sempre
2'gada) ............ ... . ..
Nurl 1 Rosa Puig .. . .. . .. .
1'Pere Garcia .. . . . . .. . .. .
germanets a la memòs·- Tres
Mare 1 fill, per Catalunya
ria de Macià .. . ... .. .
1'Per les llibertats
F . Pizón ................. .
1'Pere Oller ......
venda postals
s·- Producte
Familia L. R. . ..
Macià ...............
1'Serra. Russell ...
Esteve Farrtol .. . .. . .. .
1'- Francesca Pujol ... . ..
Anna Ga.rrlga. ...
6'Rossend Coma .. . ... .. .
J osep Rull ........... .
2'- Victòria 1 Carme a la saA .V. P ............... .
1'Jaume P.iñol .......... ..
lut de Companys .. . ...
2'- El nostre ajut als catalans
Joaquim Padró .. . .. . . ..
l ' - (quota setmanal) .. . . ..
Maria Tan to . . . .. . . ..
Ma.rcelll Mltjavila Pages,
La modista 1 el músic .. .
5'- El nen Joanet Carbó .. .
de Sarrià ...... ... ..... .
M. L. a la memòna de MaCarme Jover Aguilar .. . .. .
2' cià ................... ..
Agramunt .............. .
2'.
..
...
...
Joan Giralt ... ...
de
Tres bons companys
Jull Vidiella, per CataluBONESl'Esquerra de
1'nya ................. .
VALLS ........... .
1' J . M. S ............. . ..
1'Josepa Toledo de Moral
DE VILAFRANCA:
2'Alfred ............ .... ..
R. T . S ....... .. .
s·- F.
Francesc Jové .. . ... .. .
S. LI............ .
F. O . M .............. ..

Jaume Colomé Cosp
Miq-Jel Garroset ........... .
Em!;! M.iracle .. . ... .. .
Baptista Ayora .. . .. .
Andreu Formiga .. . .. .
Joan Navarro ... ... . ..
R . B. V............. . ..
Un obrer .......... ..
Josep Broquetes ... . ..
Roc Marti ............
Antoni Felju Codina .. .
Anneta Tortos .. . .. . .. .
Antè11ia Jaumet (5a. vegada), a la memòria de
Macià ............ ..... .
Manuel Barro 1 Espejo .
Alfons Itarte .. . . ..
A. Pla ... .........
Jaume Antunez ...
Josep Grifo~ .. . . ..
Lluis Ibàñez .. . .. .
Jull Munté ........... .
Matrimoni Felip Berbardi
1 Dolors Vallejo (2na. vegada) ... ...... .........
Francesca Soriano . .. ... .. .
Mariana Lluch . .. ... .. .
Marlona. Lluch ... .. .
Ll. R .... ...............
Agusti Subirós ... ... . ..
Do3 amics .......... ..
J. Pu1g Aragay . .. .. .
Familia Alslna .. . .. .
Joan Fallo ........... .
Joan Prat .......... ..
Joan Pons ............
Un esquerrà, carrer de Cera .................... .
Una nena catalana .. . .. . .. .
Josep lila .............. .
Un lector Humanitat (~egona vegada) . .. .. . .. .
Fidel de Gràcia ... . .. . ..
Josep Giner . .. .. . ... ... .. .
Manuel Monclós .........
Matrimoni Felip Bernardi
1 Pepeta Tomàs, (3ra. vegada) ... ...... ........ .
P. A ............. ..... .

Soci 4SS

«Unió ffitrama-

rtna• ... ......... .... ..
Jacint Casas (mensual> .. .
Un amant de les lletres ...
Conxita Julià, (salut Companys) ........... . ..... .
Un del Clot que no treballa ...... ........... .
Assumpció Paradas
Vicenç Marl .. . .. .
Sabi Rom ........ .
Una catalana .. .
Maria Vlla ..... .
Valent! Jordà .. .
Nuri Fortuny ...
P. S ............... .

Nena 2 anys, (memòria de
l'Avi) .............. .
Joan Carbonell ... .. . .. .
Jaume Ferrer ... ... .. .
Figuerola ... .......... ..
(3ra. veFamilla Alava,
gada) ................ ..

Germans Car:es 1 Mercè •
Isabel LlopiS .. . .. . .. . .. . .. .
Ramon Vilas Torrent .. . •
J . M . Lloà ........ .
F. D ............... .
F . M .... ............
P. L. ........ .

Josep Roca ...
Un admirador
panys .... ..

de

Com-

R. 1 M . ..... .

Mercè Pa ehs .. . ... .. . ... ...
Mercè Fort ........ .
Un admirador d'En Dantón .................... .

Matrimoni Domènec Coll
13.• vegada .. . .. . .. . . ..
Josep Marzo .. . ... ... ... ...
Una dona d 'esquerra, per
la llibertat ............. ..
Una catalana simpàtica ...
Una devota de MaclA, (.>egona vegada) .. . ... .. .
E Ll. ................. .

Un esquerrà. ... ... . ..
Carolina. Fuentes ... . ..
Rosa Aromi .........
Jo¡¡ep Pane ...... ..... .
EmiU M1ravitl.!cs ..... .
Te:m 1\lonterde ............
7osep G lbert Pa.scual (alcalde de Prat ..ie Llobregat) .................... .

2'J. J. LI .............
2'-

2'2' -

M. S. Ll............ .

Josep Puell . .. .. . . ..
0'50 Roser Com as ... . .. .. ...
2'50 Ramon Castells .. . .. . . .. .. .
1'J. Panadès .............. .
2'Merceneta Mas .. . .. . .. . .. •
2'- Antr 1 Campmany . .. .. .
2':l'5'2'-

E. M ................

Angel 1 famllla Gil .. .
R. M .................. .

Valent1 Mias ... . ..
Germans Naoau ...
Marl.J. P. de Nabau
5'- Emili Patullé ... . ..
2'J. Vllaseca ........ .

1'J . M ................. ..
2'P. V ....... · ............
2'1'- Alcoverro .. . ... . .. . .. . ..

,_ Mane:Jc Ferrer ... ... .. .
1
Benedicto .. . . .. . .. ... .. .
2,_ s ........................... .
Joaquim Casadevall ... .. .
Un grup d'obrers de la Fà1'brica J. Giménez ........ .
,_
5
Familia Lladós, esquerrans
1'de cor ................ ..
1'- F. M .................. .. .
S'- Sebastià Baeza .......... ..
5'- Francesc Baeza ... ...... .. .
1'- La nena Montserrat Estragués, a la memòria de
10'Macià ... ......... .... ..
0'50
l'- La seva mare, a la salut
de Companys ........... .
l'l ' - Ferran Romeu .......... ..
M1quel Pons (7na. vegada)
1'- 1 Faustí Campoy (4a. veg.) ...
0'50 U. i P . d'Igualada (ter2'- J cera vegada) .......... ..
Cinta Barrachlna ... ... . ..
2'- Elvira Vda. Bargués (segona vegada) .......... ..
l'Joan Massip Gual <Bna. vel 'gada) ......... ..... ....
2'Uns amics d'esquerra .... ..
Una catalana .. . . .. .. . .. .
2'- Ramon Miralles ........... .
1'- 1Antoni Gall ............ .. .
Lluls Perpinyà .. . .. . .. . . ..
l ' - ¡ J. P ....... .............. .
5'- Feliu Grau pera .. .
3'- 1Dionis Torren te . .. .. .
Assumpció Torren te .. .
Em!11 Riera ........... .
l 'Manuel VIlà .......... ..
l ' - Antoni Porcar ... .. . . ..
1'- l Robles, el laic ....... ..
2'- 1 Bernat Mainé ... ... .. .
1'50 J. F ............... .
s·- J. Gtné ........... .
2.50 Pere Andreu . .. ...
2'50 Tot cantant... ... .. .
l ' - Antoni Sànchez ... .. .
1'- Otto i Frltz .......... ..
Vicenç Bertran .. . .. . . ..
l' ~ Pau!I Cidraque .. . ... ... .. .
2 ~ Manuel Pérez .. : .......... ..
1._ 1Enric Barot ............. ..
1._ Pere Cerdà .............. .
1 A. 1\1assana . .. .. . .. . .. . . ..
Aguilar ...
2._ Rafael
1'30 Lea.ndra Morte ... .. ....
l ' - Jaume Ferrer ... ... . ..
, Bach, de Premià de Mar
33 catalanistes d'Esquerra.
de Premià de Mar ... , ..
5
Rosa Solé, a la memòria
1
, 1 de la seva filla .. . .. . .. .
1,Càndid Pastor ... ... .. ... .
2 - Dolors Vàrlas ... ... ... .. .
Tomasa Lorente .......... ..
.
1 - Antònia Nou ........... .
.
5 .-¡ Manuel Nou ............. ..
1 - Teresa. Tortras .. . .. . .. . .. .
1'- Un de Gràc1a, a la memòria del seu pare ... . ..
1'- Pere Navas ..... .

I

.=

i·.- ¡

,=

N . A............... .

2- nosa Al breda .. . .. . .. .
2'- Engràcia Albreda .... ..
Margarida i N!tus, per Ll.
Companys .............. .
2'0'50 C. G. 1\f. . .. .. . ... .. . ... .. .
Dos amics, R. M. I R. O . .. .
2- Miquel Miralles ... ... ... .. .
0'70 Joan Ferrer (4a. vegada)
Jaume Ballesta <3a. veg.)
l '2' - Rnsa Cortinas ... ... ... ...
l ' - Penya cDificils del Cataluya• (s~tma.nal) ... . .. ...
1' 1'- J. F ........................ .

Per la salut de Lluis Companys ............ ..... .
Un grup de litògrars de
T . G . Ll, S . A. (20a, ve50'1'-

I
!

5'-

2'6'-

2S'-

L'estranger durant
els cinc dies de sus·
pensió

s·l'l'-

EI dia. 6, dia en el qual vàrem ésser
obseqUiats amb la suspensió que ha
durat fins avui, després del fracàs
de Pietri en la formació de Govern
a França, el senyor Lebrun va encar3._ regar-ne novament al senyor Laval,
el qual tingué la sort de comptar
amb el partit radical-socialista, més
1'- unificat que el dia abans 1 que )a
havia. trencat amb el partit soClaJista. Després de tot un dia de ges11'- tions, dia que fou agitat a Paris,
l'- fins a l'extrem que els feixistes do2._ naren crits d'alerta, Laval, a. la matinada del dia 7, presentà el Govern
2'- al senyor Lebrun. Presidència i Afers
Estrangers, Laval; sense cartera, Her1'- riot Marin i Flandln; Justfcla, Bel '- rani; Interior, Paganon; Guerra, Fabry; Marina, Pietri; Aeronàutic~, g~5,_ neral Denain; Comerç, Bonnet, FInances Regnler; Instrucció Pública,
2'- Marcombes; Obres Públiques, Lauret
5'- Eynac; Colònies, Rollin; Marina mer~
1'- cant Roustand; Treball, Frossard,
PensÍ.ons, Mau1puil; Agricultura, Ca2'- thalà; Salut Pública, Lafont; Comunicacions, Mendel.
El mateix dia el nou Govern es
3'- presentà
a la Cambra. l obtingué el
2'- vot de confiança i els plens poders
7'- per 324 vots contra 160.
A conseqüència dels fets desenrot·
2'2'- llats després del discurs de .Hi~er,
es va accentuant un a posSibilitat
d'entesa entre Alemanya 1 Itàlia. Al
mateix temps s'enrareix l'atmosfera
25'- entre Itàlia i Anglaterra a causa del
plet d'Ablssinia.
Dia 7:- Aquest d ia es produeix !a
5'- crisi tan anunciada del Govern de
5'- MacDonald. Com la crlsl era W1a
l ' - cosa ja convinguda, la crisi s'anun1'- cia al mateix temps que la llista del
nou Govern prcsld t per Baldwin. El
2'- senyor MacDonald resta en el Gacom a Lord President del Con2' - r·
2' - sell. Canceller de l'Exchequer, Na2' - vUle Chamberlain; Interior, Simon;
2'- Lord canceller, Hailsharr; Afers Es2' - trangers, Samuel Hoare; Guerra,
50'- HaJi,a7; Dominis, Thomas; India,
2'- Marquès de Zetlant; Colònies, Malcolf MacDonald (fill de Ramsay);
2'4'- Lord del Segell Privat, Londonder1'50 ry; Pr·mer Lord de l'Almirallat,
Bolto 1 Eyres Monsell; Aeronàutica,
l 'l ' - Cunllffelisser; Instrucció Pública,
Stanley; Treball, Ernst
l ' - Ollvier
1._ Bronw; Agricultura, Elllot; Higiene
0•50 Pública, Kingsley Rood; president
1._ _ del Board of Trnde, Walter Runci0.25 nam; Comun.cacions, Major J. C.
0•50 Tryon; Secretari dels Afers d'Escò0.50 ela, Godfrey Colllns; Comissari de
5._ 'l'!ebet• Otmsby Gore; ministres
sense cartera, Mr. Antony Eden,
qw tindrà al seu cè.nec la repre15'- sentació a la Societat de Nacions I
3._ Lord Eustec Percy; Transports Les2._ lie Hore Belisha.
El Govern japonès no es mostra
2._
2._ satisfet de les me3ures preses pel
Govern de Nanquin contra la propaganda antijaponesa. a Xina 1 seml ' - b:a que està disposat a imposar-se
per la força de les armes.
Goering, durant la seva estada a
l'2._ Belgrad, ha celebrat entrevistes e.mb
1'- el President del Consell i amb el
l ' - Regent, princep Pau.
França anuncit une3 maniobres
6'- a la Mar Mediterrània.
A Milà s'ha celebrat la reunió de
2'la Comissió per la qüestió d'Ablssi3'- nia I els Italians diuen que la reumó no ha de servir per a res.
La Cambra americana ha aprovat
4'2'59 la perllongació per deu mesos de la.
5'- N. R A. El President d'aquesta ha
s·- dimitit.
A Buenos Aires continuen les ne1'2' - gociacions per a la pau del Chaco.
s·- Dia 8 : Segons noticies dels diaris
2' - italians, l'emperador d'Abiss1nia ha
5'- estat objecte d'un atac per part d 'w1
5'- miler de dankalis rebels.
La premsa italiana ha portat tant
2'l ' - enllà els atacs contra la posició d'An1'- glaterra en el plet d 'Abissínia, que
l'- ha estat replicada amb gran vlo1'- lèncla per la premsa anglesa. A Rol ' - ma, el Govern s'ha vist obligat a
1'- reforçar la guàrdia de l'Ambaixada
l ' - anglesa per temor a una acció dels
1'- milicians feixistes.
Mussolini ha pronunciat un discurs
1'0'50 en el qual digué que Itàlia es creia
5'- rellevada de l'obligació de donar
o·so compte a ningú de les seves actlvl0'50 tats per assegurar la pau de les sel '- ves colònies.
En la Conferència Internacional
l '0'50 1 del Treball continua la discussió de
1'- la setmana de les quaranta hores.
l ' - El delegat patronal italià, contràna2._ ment al criteri dels altres delegal.s
2._ patronals, es mostrà partidari de
les 40 h.ores, puix que aquesta me·
25._ sura, a Itàlia, ha permès donar treball a dos cents mil obrers sense
2._ feina.
Es dóna com a segur que el Japó
1'0•50 es constdera satiSfet de les mesures
2._ que assegura que prendrà el govern
de Nankin contra els anlijaponesos
1 ._
._ a Xina.
1
Han estat su.!lpeses, per a ésser
1._
continuades dintre de pocs dies, les
1'- converses navals anglo-germàniquc3.
Dla 9 : Han tingut lloc avui les
1._
1._ eleccions al Parlament crec. Els partlts d 'oposició no han presentat cañl '1'- didatura Els monàrquics declarats

l'SO
2'l'5'25'-

I

------------*--~--------gada) ......
6'Un grup de litògrafs, bons
amics ...... ............
9'Arminyo <quota setma.n.al)
2'Sempre igual ............. .
2'Nitus 1 Xata de eLes Tres
Torres» (11 vegada) .... ..
5'60'- Per la lliberta& . ..
.. .
1'1'- A la memòria de l'Avi ..... .
2'50
R. Parcer!sas .. . .. . .. . .. .
1'l 'Mercè Llamblas ... ... .. .
1'S'2'1' 1'1'1'1'-

Suma I segueix ... 92.837'55

no han obtingut més de sis llocs.
El Govern ha obtingut 287 actes.
Els grups independents han aconseguit 6 llocs.
L'ambaixador espanyol a Lisboa
ha obsequiat al general Carmona
amb un banquet.
Contra el que es venia anW1clant,
Toquio continua mantenint les mateixes exigències prop de Xina. L'uitldàtum, que expira el dimarts vinent, conté els punts següents: Desmilitarització de la provincia d'Hup.
si. Dissolució de les Associacions de
Camises Blaves. Creació d'una unió
radiofònica i aèria. Abolició de la
taxa suplementària. del 10 per cent
sobre la importació japonesa.
entre Ja
Continua la polèmica
premsa italiana i anglesa a conseqüència del conflicte !talo-abissini.
La policia americana ha detingut a Salt-hake City, un individu
nomenat Herman Waley i la seva
muller que passaven bitllets dels
que havien estat donats pel millonarl Weyerhauser per l'aillberament del seu fill sagrestat. Els detinguts han confessat ésser els autors del sagrestament en companyia d'un tal Mahan.
A Moscou ha estat donada. una
nota oficiosa de les entrevistes de
Benes. Entre el cap txec i els caps
n :t,sos ha estat signat un Pacte
de Mutua ajuda semblant a.l franco-rus.
A Buenos Aires continuen amb
gran activitnt les converses per la
pau del Chaco, al mateix temps
que, en ft·ont de guerra, s'activen
més que mal les op::raclons mmtars, en espera, els dos beHigerant.s,
que la treva els trobi en millor
posició que l'adversari.
A Itàlia continuen els preparatius per enviar tropes a. les Colònies de l'Africa Oriental.
Les tropes xineses han començat l'evacuació de Pekin, d'acord
amb les exigències japoneses.

Restant•ant

Evacuació dels ferits
de Belutxistan

Karatxi, 11. - Ha arribat a aquesta ciutat el primer tren hospital
procedent de Belutxistan, conduint
277 ferits. de Quetta n'han sortit
altres 636.
En el carni que ha seguit el tren
no s'ha privat de res als ferits pel
que respecta a confort 1 tractament.
El Govern de l'Indla ha noliejat el
vaixell "Karanja" per tal que transporti cap a Anglaterra prop de 700
persones de fanúlies angleses evacuades de Belutxistan.
Els serveis sanitaris funcionen ja
a la perfe'écló en tot el territori afectat pel terratrèmol.
S 'ha decidit que surti immedltament cap a Quetta el coronel Rusell,
comissionat de Sanitat prop del Govern de l'lndia, per tal d'esbrinar 1
informar sobre la situació sanitària.
a Quetta, prèvies consultes amb les
autoritats mèdiques locals.
Hom sap qta la Comandància de
torces militars que hi havia a. Quetta serà traslladada a Karatxi abans
de f1 de juny; n'assumirà la direcció, quan arr:/Jl d'Anglaterra. a la
dita ciutat, el general Ivor Vesey.

Les converses navals
de Londres
EL GOVERN ANGLES ES OIRt•
GEIX A TOKI O I WASHINGTON

Londres, 11. - El Govern brltànitc
s'ha posat en contact~ amb els de
Washington 1 Tokio, per tal de posar-los al corrent de les seves converses navals amb el Reich. Amb
aquest motiu, s'ha rebut ja la resposta del Ministeri de Relacions Exterlbrs de Toklo, en la qual es declara que el Japó no té res per a
oposar al projectJ britànic de concedir a Alemanya el dret de posseir
un 35 per 100 del tonatge britànic.

"GI_~AUIEB'•

POLLASTRO ALLO SPIEDO
Bota màgica 30 anys

La tivantor anglo-italiana és cada dia més
Itàlia demostra, cada dia més,
gran.
el desig de guerra
MES TROPES ITALIANES
CAP A L'AFRICA
Nàpols, 11. - El paquebot "Cesare Battlsti" ha sortit amb direcció
a l'Africa Oriental; porta a bord
500 soldats automobilistes 1 material.
El vaixell farà escala a Cagliari,
on s'embarcarà un contingent de la
divisió de Sabauda.
SEGONS ELS ITALIANS,
L'EMPERADOR D'ETIOPIA
PRONUNCIA UN DISCURS
IMPERIALISTA
Roma., 11. - El "Corrlere della
Sera" pubUca una lnlormació dient
que l'emperador Haile, d'Etlopla, ha
pronunciat un discurs, fa uns dies,
a Harrar en el qual prometé la reforma. oo'1 sistema administratiu de
la. provincia, i afegi que ell era l'únic
emperador del Continent negre i cap
de tots els seus habitants.
LA PREMSA ANGLESA
DIU QUE ITALIA HA DE
MODERAR EL SEU LLENGUATGE
Londres, 11. - El "Daily Telegraph" diu, parlant d~l darrer discurs del senyor Mussolini, que Itàlia
pot reforçar les tropes de les seves
colònies d'Africa Oriental, però que
ha d'acabar amb els discursos guerrers.
SERA UN GENERAL TURC
EL CAP DE L'EXERCIT
ETIOPIC?
Roma, 11. - Segons noticies de
premsa rebudes en aquesta capita!.,
l'ex-general de l'antic Exèrcit imperial turc Vazzie Bey, que actualment
resideix a Egipte, ha marxat cap a
Ablss1nla, a l'igual que molts altres
mllltars turcs retirats, per tal d'oferir la seva espasa a l'emperador
etiòpic.
Un periòdic romà arriba. a afirmar que el general Vazzie Bey, rebrà el comanament supr~m de l'Exèrcit ablss1n1.
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Congrés del Partit Socialista francès
París, 11. · - En el XXXII Congrés
anual del Partit Socialista, que actualment té lloc a Mulhouse, s'ha reafirm:lt l'acció dels. socialistes francesos, presidits per Lleó Blum, I el
Partit Comunista en l'obra revolucionàri1. per a. l'enderrocament del règim capitalista.
El Congr~ , per una majoria aclaparadora, ha aprovat l'acció dels
caps del Part!~ en concertar amb els
comunistes una lluita. comuna. durant els recents mesos contra els
partits reaccionaris, essencialment
contra els grups feixistes.
A més, la votació és interpretada
com sl haguessin desaparegut les
lluites interiors que es manifestaren
durant la recent crisi governamental.
En el futur, l'acció conjunta de comunistes 1 socialiStes haurà d 'ésser
encaminada a impedir la constitució d'un altre Govern d'unió nacional, 1 existeix la temença. que, no
solament s'inundarà la nació amb
decrets-lleis que significaran sacrificis per a Ja classe treballadora, sinó
que també mantindr~ el control d'unes pròximes eleccions.
En el Congrés s 'ha manifestat que
els socialistes solament participarien
en un Govern de caràcter temporer
1 organitzat a¡nb el propòsit concret
de preparar la dissolució de la Cambra i convocar eleccions generals lmmediates.
Determinats membres de la banda
dreta, han fet objeccions a aquesta
polltica intransigent, degut a la qual
Frossard va trencar la disciplina del
partit per tal de participar en els
Goven1S de Bousson i Laval, puix
qu.: no s'avenia al fet que el progra.
ma. socialiSta fes obstrucció als intents de solució de la crisi més lmportam per la qual travessava el
pals.
Aquesta qüestió ha estat sotmesa
a votació, i per 2.698 vots contra 441
el Congrés ha aprovat l'actitud adoptada pels caps parlamentaris.
Els socialistes creuen que en l'actualitat es troben ben situats en vista a les pròximes eleccions, 1 anticipen que tenen possibilitats de recobrar la. força perduda en separar-se
els 20 neosocialiste:r perquè consideraven la polltica socialista massa
rígida 1 que no farta progressar el
partit en el que ca referència a Ja
reforma socia' . Els socialistes purs
pronostiquen ara que guanyaran
llocs dels radicals, a causa d'una indecisió que mostraren els partidaris
de Herrio~ durant Ja darrera crisi.

qual ha declarat q"J.e si el seu grup
va votar el tractat ho féu perquè va
rebre del Govern de Paris la seguretat que rrança no toleraria mai Intromissions d'Itàlia ni aprovaria els
plans d'expansió italiana a l'Africa
Oriental.
Lleó Blun1 ha seguit dient que sl
el grup socialista tan sols hagués
sospitat que Itàlia obraria com ho
fa ara en el seu conflicte amb Ablssinia, hauria votat contra la firma
del tractat franc<rltalià.
Blum s'ha mostrat partidari de
la concessió de crèdits per a la defensa passiva de França 1 ha declarat que, cas d 'una invasió per
part d els exèrcits de l'Alemanya naclonal socialistes, «el proletariat
francès prendria les armes pe!' tal
d~ lluitar enèrgicament contra 1'111vasor».
UNA FRASE DE BLUM

Mulhoase, 11. - Heus aci l'Interessant paràgraf final del discurs
e · ~ ha pronunciat el líder Lleó Blum
en la sessió de clausura del Congrés Socialista:
«Potser algun dia els socialistes
farem la revolució. Però, per desgràcia., aquest dia farem com els altres: Ens afusellarem i ens gulliot!.narem mútuament com ferOJ els
jacobins. Però fins aleshores, seguir em fraternalment units, per tal
d'arribar a l'Inici de la Revolució.
Suplico als nostres camarades, qualsevol q;.te hagi estat el mandat que
hagin rebut, que donin, per mitjà
d'un vot unànime a la ponència, sobre la nostra actuació passada, la
significació que ha de tenir.

Unamuno, després de visitar
Sanjurjo, honora el poeta
Camoens
Lisboa, 11. - Els lntellectuals estrangers que es troben actualment
a Lisboa per tal d'assistir a les festes de 1a ciutat han celebrat un acte, que consist1 a dipositar fiors sobre el monument al gran poeta portuguès Camoen'S. Amb aquest motiu,
pronunciaren discursos l'escriptor espanyol senyor Miguel de Unamuno
1 el francès Gerome Tharaud.

El «Normandie» és esperat
avui a L'Havre

L'Havre, 11. - Demà arribarà a
a .•uest poble el paquebot «Normandia», de retorn del seu primer viatge transatlàntic a Nova York. Amb
ES PENEDEIXEN D' HAVER aquest motiu, i per tal de celebrar
CONTRIBUIT A SIGNAR l'èxit assolit en les seves tra,·essles,
l'Ajuntament de l'Havre ha organitL'ACORD DE ROMA
Mulhouse, 11. - El Congrés del zat un ma.gnlfic programa. de fesPartit Socialista, celebrat ac!, ha tes.
acabat després d'unes sessions en
les quals s'ha posat de manifest el
El general Denain resulta
poc entusiasme regnant.
en un accident d'avió
iHès
L'última sessió ha resultat força
moguda, ja que en posar-se damunt
Cahors, 11. - El general Denain,
la Mesa la qüestió de la signatura ministre de l'Aire, ha arribat per
del tractat d'amistat franco-Italià, \ia aèria, per tal d'inaugurar el nou
aprovat pel grup parlamentari socia- camp d'aviació d'aquesta. ciutat.
lista, molts oradors han !et ús de
A la tarda, en sortir cap a Marlgla paraula per tal de criticar enèr- nagnc, on havia de fer lliurament de
que,
puix
gicament aquesta actitud ,
la corbata de comanador de la Legió
al seu judici, els soclalist~ no ba- d'Honor al president de l'Aeri Club
vien d'ha,·er sancionat de cap mane- de Provença. l'avió ha sofert un acrJ. una aliança entre França 1 la cident. El general Denaln 1 el pilot
Itàlia feixista.
han sortit iHesos. Poca estona desEn defensa del grup parlamentari prés han sortit cap a Marignagne
socialista ha parlat Lleó Blum, el en un avió d:J Pau.

LA PREMSA ANGLESA
ATACA FORT MUSSOLINI
RESPECTE
REC~A
I
PER A ETIOPIA
Londres, 11. - L'optimisme que
existia a Londres i que es manifestava. en els comentaris de la Premsa, relatiu al litigi italo-et1op, ha
desaparegut per complet, per a donar pas a una impressió pessimista
provocada, especialment, pels enervants discursos de Mussolini i, sobretot, per les seves indubtables allttSions a la Gran Bretanya.
El "Dally Telegraph" escriu: "El
conflicte i talo - abissini ha. d'ésser
considerat per Sir Samuel Hoare 1
pel senyor Eden com una de les
qüestions més urgents que requereixen llur atenció.
Els fets, que són del domini pllbllc,
i les informacions particulars, no

Benes a Moscou
Moscou, 11. - El ministre txecoslovac d'Alers Estrangers, senyor Benes, anit e.:nprengué el viatge de retorn cap a Praga. El senyor Benes,
a l'estació, declarà que estava plenament complagut dels resultats de
la seva visita a Moscou, puix que
consldarava que aquests resultats repercutirien en benefici de les relaclo.us entre Rússia i Txecoslovàq"J.ia,
1 també que servirten per tal d'afiançar la. 1')11U lnterna.clonal.

• • •

Moscou, 11. - H.a estat facilitat
un comunicat oficial referent a les
negociacions que han estat portades
a cap en aquesta capital durant restada. del ministre d 'Afers Estrangers
de Txecoslovàquia, senyor Benes.
El comunicat diu que el ministre
txecoslovac, durant la seva estada a
Moscou, ha celebrat diverses entrevlstes, les qua.'s s'han desenvolupat
en una atmosfera de sinceritat l
perfecta comprensió mútua.
E'lS que han pres part en aquestes
converses - diu el comunicat han expressat, reclprocament, llur
completa satisfacció en el que fa referèncla a l'estat actual de les relaclons entre b U. R. s. S. 1 Txecoslovàqula, alxf com també per l'èxlt i les conseqüències importants
que l'apropament entre els dos
Països ha prodult durant el darr er any 1 dels resultats obtinguts
de la cooperació russo-txecoslovaca,
e·1 allò que es refereix a la consolidació de la pau.
A continuació, l'esmentat comunic~t diu que en les entrevistes de
Moscou s'ha reconegut que els acords
signats entre Praga 1 Moscou han
tingut per efecte crear un sol fonament per a la continuació de la cooperació russo-txecoslovaca, aixi com
també per al desenvolupament favorabie de les relacions econòmiques
e::ttre ambdós pais:lS.
El comunicat segueix dient que en
les converses de Moscou s'ha treballat intensament per a l'apropament
slstemàtic dels dos pobles, en allò
q-Je es refereix a la ciència, a la literatura l les arts.
El comunicat posa de manifest que
en les converses russa-txecoslovaques
fou examinada 1 discutida detalladament la situació internacional a
Europa, sota el punt de vista dels lnteressos de la pau, i afegeix: «Els
representants dels dos estats es veleren obllgats n constatar que el sentlnlent d'lnqui~tud que s'apoderà dels
Estats europeus durant els últlms
anys, en lloc de desaparèixer, augmenta constantment a causa de la.
reslsténcla. que troben les mesures
destinc..¡es a l'estabilització de la. se-

semblen pas animar l'esperança q
sorgi fa 15 dles a Ginebra de ve~
el Govern de Roma donar prov
clares del seu veritable desig de Pa~
Recents informacions de font segu.
ra no deixen cap dubte sobre la PQs.
slbilltat poc agradable que aviat tl$
vegi ItàUa trametre una expedició
militar contra Ablsslnla.
Divendres passat, el senyor Ede
cridà públicament l'atenció del o~
vern !tallà sobre el Tractat del 1900
La 1·esposta de Mussolini fou el
curs de Cagliarl.~
A Roma s'ha. tractat de justificat
la tramesa de nous contingents d
tropes a l'Alrica Oriental dient qu!
les colònies italianes es trobaven
amenaçades per concentracions de
forces etiòpiques 1 que l'emperado:
d'Ablssinla no tenia autoritat sobre
els caps de les tribus guerreres. In·
formacions imparcials, procedent,
de fonts dignes de tot crèdit, indi.
quen, a desgrat de tot, que a Abts.
slnla no s'ha efectuat el més lletil
preparatiu bèH!c 1 que l'Emperad~
exerceix avui la seva autoritat sobre
els seus súbdits en una proporció
que no assoliren mai els seus p~.
decessors.
L'emperador abissini suggerí re.
centment al Govern de Roma la con.
venièncla que aquest enviés a Addis
Abbeba un dels dos diplomàtics lta·
llans que po_ssee¡xen àmplia expe.
rlèncla dels afers d'Abiss1nla. Deia
el Negus que encara seria po&~ble
d'arribar a un arranjament que sl!·
t!sfés totes les aspiracions italianes
d'obtenir a Abls.\lnla facilitats m~
àmplies...
A tan nobles proposicions es contestà des de Roma dient que era ja
massa tard. D'això es dedueix ela·
rament que el Govern italià es troba fermament decidit a l'arranja·
ment directe amb l'ajut de les ar·
mes. Per aquesta raó, la Inquietud a
Londres i Paris és considerable."
L'òrgan treballista "Daily Herald"
s'ocupa també de la qüestió d'Abissi·
nia 1 d eclara que cal esperar que
el senyor Baldwin Indicarà que la
Gran Bretanya té la intenció d'observar enterament 1 fidelment les
obligacions d~ covenant, "cosa que
sembla particularment necessària, a
causa de l'actitud adoptada pel se·
nyor Mussolini.
Sembla indubtable -segueix dient
el "Dally Herald"- que Mussolini
té la impressió que en parlar forl
espanta tot el món 1 sobretot la Gran
Bretanya, 1 és precls, en bé de la
pau mundial, que se li treguin tot
seguit aquestes illosions, perquè el
que es troba en joc, no és solament
la ind.ep9ndència d'Abissinla -també sagrada-, sinó l'autoritat del sis·
tema collectlu 1 el poder de la Lliga
de Nacions p~r a mantenir la pau.''
Altres periòdics abunden en co·
mentaris semblants en parlar dels
recents d~scursos - arengues del se·
nyor Mussolln1.

dls:

guretat als 1 J.ïsos europeus mitjan·
ça.nt els esforços coHectius.»
El comunicat comú russo-txecoslovac acaba dient que els hom· J d'Eltat de la u. R. S. S. l de Txecoslovàquia reconeixen que els pactes recentment concertats entre la Unió
Soviètica, França i Txecoslovàquia,
constitueixen ja. la realització par·
clal de les mesures recomanades per
a. l'af!ançament de la seguretat 1 de
la pau i confirmen la determinació
dels Governs de Moscou, Paris I
Praga de prosseguir llurs temptatives
per a suprimlr els obstacles que al
seu judici s'oposen a l'organització
coHectlvr. 1 comprensiva de la segu·
retat.

La vaga general del
port d'Aige r
Paris 11. - Els periòdics pubil·
quen informacions moderades procedents d'Alger relatives a la vaga general 1 a~ consegüents incidents
provocats per l'arribada a aqueU
port del vaixell-tanc uBacchUSJ que
s'utilitza per al transport de vi sen·
se necessitat d'utilitzar barrils per
la qual cosa es suprimeix la mà d'~
bra en la. manipulació, càrrega
descàrrega que s'efectua ún1c81Jlen:
mitjançant l'empleu de bombeS
mangueres Igual que en el traJlS'
port de petroli
Segons les informacions de
sa, regna a Alger extraordinà '
efervescència per la qual cosa Ja
ciutat l especialment el port, es ~
ben ocupats militarment. A altres ~
tats algerines afectades també ~
nou procediment emprat per
transport dels vins s'ha declarat la
vaga general 1 existeix veritable a·

Pre:f·

gitacló
Paris, ll. _ E; ~rresponsal parU·
cular de cL'Hum:mltélt comunica ~
seu petlòdlc Wla informació relatlv~
als greus desordres que diu que s'b~
desenroUlat a Alger on el 010';.
ment vaguistle ha pres franc ca~nat
ter revolucionari 1 s'han desenro• .
importants manifestacions C?Dl~;
tes contra el feixiSme segUld~cs
violentes topades entre els ma retants 1 la policia dels quals h9Jl e·
sultat nombrosos ferits i s'han pr!l
Ucat centenars de detencions. tl'
La informació de cL'Human1 U
acaba c1ient que l'aspecte d'Alger,...
el d'una ciutat en estat de ~~t;
París, 11. - Al Ministen de _ del
rlor s'anuncia que els obrer.:. ada
port d'Alger hlln votat la torn
11
al treball.
Sete, 11. - Els obrers del . ~$
s'han declarat en vaga indeí~¡t·
per tal de protestar contra la ~
zació de vaixells-tancs per al t.
port de vins. L'atur és abSOlu
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historia del articulo primero del Estatuto de Cataluña en que se consagra aquella como región autónoma dentro del Estado Español por
haber desechado las Cortes la pro·
puesta del proyecto en que se dennia a Cataluña como Estada autónomo dentro de la República espu- .
ñola., y pretendiendo lmponer por
la vlolencia un réglmen federal que
la sobcO:ania con,stituyente recha(Ve de prúnera pàgina) de la República Federal Española, cuencia. del acuerdo tornado por el zara,
no lncidentalmente y de sosanunciàndole que esta comunica.ción Gobierno de la Generalidad de ca- layo, s!no después de haberlo con·
y hecho público desde un siderado de frente, es un delito cataluña
Dorotea,
y
como
Pedro
de
escrito,
bljo
por
anos
s
reproducirla
la
3
de estado casado, natural y vecino efectivamente lo hizo por conducta balcón de la mlsma. el dia de autos, racterizado en su signlficaclón mode VIllanueva y Geltrú, provincia de del dip\ltado del Parlamento Cata.- acuerdo con el cual aparecen .solida- ral, por el valor que en este mlsBarcelona, de profesión périto indus- làn Juan Tauler, estando ya decla- rizados todos los mlembros de aquel; mo orden hay que conceder a la
LA SESSID DE LA TARDA els primers simptomes de l'atur a aquest diner és del poble i al poble
trial; don Buenaventura. Gassol Ro- rado el estado de guerra y fijado manteniendose esta solldaridad con repetida voluntat de aquellas CorMadrid, 11. - A un quart de cinc Espahya, que anà augmentant en ha de tornar. Amb aquesta actitud
v!ra. de 41 años, bljo de Buena.ven- el bando a la puerta principal de la su presencia y la falta de órdenes tes.
comença la sessió de la Cambra so- anys successius, 1 avui el mlnlstre sou els més ardents defensors del
Considerando: Que el articulo 61 ta la presidència del senyor Alba. del Treball ens diu que hi ha un comunisme perquè en extrema ne.
tur~ y de Ursula, de estado casado, Comandancia, cuando llegó el porta- en contrario, hasta el momento de
sus
y
público
Orden
de
ley
la
de
natural de Selva del Campo, provin- dor de la misma.
la rendición del Goblerno de Cataconcordantes los artfculos, 53, 66 y Al banc blau els ministres de Justi- total de 760.000 parats. Manquen da- cessitat tots els béns són comuns 1
cia de Tarragona, veclno de BarceSin noveda.d se hlzo la publlcación luña en pleno. Hechos probados.
de la misma, al ampliar la com- cia 1 Marina. HI ha vult diputats als des 1 aix! ho ha reconegut el senyor a Espanya hi ha un milió d'homes
57
lona de profesión publíclsta; don del bando declarando el estado de
Resultando: Que el Sr. Fiscal de
de guer- escons 1 les tribunes estan gairebé Salmon. Sens dubte hi ha un milió en extrema necessitat.
Jue.r: comorera Ruiz, de 40 años, hi· guerra !rente a la. Comandancia hU- la República, en la representación petencia de la jurisdicción
de parats a Espanya.
Intervé el senyor DIAZ AMBROno limita la que por razón de la buides.
jo de Manuel y Antonia, de estudo litar y en Atara.zanas, pero al pasar que ostenta, en sus conclusiones de- ra,
materia le corresponde según el arS'aprova després de llegida l'acota
Heu portat un projecte petit 1 NA. Diu que li sembla insignificant
casado, natural de Cervera. pro~ in- por la Rambla de Santa Mónica las finitivas, callficó los hechos como ticulo 95 de la Constituclón, en rela.- de la sessió anterior.
mesqui que, comparat amb el pro- la xifra destinada a combatre l'aela de Lérida, veclno de Barcelona., fuerzas rnilltare¡¡ encargadas de ha- consecutivos, de un delito de rebe- ción con el articulo 7 del Código de
S'entra en precs 1 pregunte3.
tur forçós i esmenta l'exemple d'Itàblema, resulta rldicul.
de
todos
de profesión periodista;
car la public¡~.ción, fueron violenta- llón militar comprendido en el ar- Justicia Militar, sino que antes al
(Dídac) fa
HIDALGO
senyor
El
lia, on s 'han despès 37 mu milions
oles
fomentin
es
perquè
Advoca
buena conducta, siD a.ntecedentes roente tlroteadas sufriendo algunas ticulo 237 del Código de Justlcla ml- contrario la amplia en los casos de
Justi- bres públiques, els ferrocarrils, les de lires en aquestes atencions. Esde
ministre
al
pregunta
una
penales, con declarac~ó!l de lnsol- bajas. Continuaran hacia la Plaza litar, circunstancia cuarta y repu- declaración del estado de guerra a
més xifres de diversos països
vencin parcial, y en pr151ón provtsio- del Tea.tro, y al llegar a ella otra tando responsables autores del mis- delitos comunes, haclendo aplicables cia relacionada amb l'actuació del carreteres, 1 especialment les obres menta
per a deduir que Espanya ha d'imioal por esta causa; Y el procesado fuerte agresión las obligó a dete- m~ a los referidos procesados, sin a estos una vez transcurridos los Ministeri fiscal a Barcelona. Es re- bldràullques. Es precis que es faci tar
aquest exemple abans que sigUI
José Denei\.s Pulgdollers, declarada en nerse con nuevas bajas, y ante el que sean de apreciar circunstancias plazos sefíalados en el bando que fereix a uns fets ocorreguts a l'Au- circular el capital, ja que si no, res massa tard.
rebeldia, slendo partes, ademas del peligro que signlficaba continuar la modiflcativas de la responsabilldacl haga la declaración de aquel esta- diència. de Barcelona 1 diu que han no es pot fer. La quantitat assignada
Segueix dient que a Espanya es
sr. Fiscal de la República, por la re- publicación, ordenó el ayudante de crimlilal, solicitando se lmpusiera a do o, en su defecto, el de 24 horas resultat estafades dues Societats. Es per tal de combatre l'atur no és
presentación que ostenta, los letrados la plaza que no fij asen màs bandos cada uno de los procesados la pena establecido en el articulo 61, las pe· refereix al succeït 1 relata els dictà- suficient, és senzillament 'còmica. tem en millors condicions que alde Justicia Militar, mens emesos amb relació a aquest Representa una cosa semblant en tres països per a resoldre aquest
que representan y de1ianden a los y so replegaran hacia el Paseo de de 30 afios de reclusión mayor , ac- nas del Códlgo afecta
a los deutos afer. Diu que el que està passant a voler ~:emeiar la sequedat amb un problema perquè l'atur no és tan
por lo que no
procesados, don Luls Jlménez de Colón para proteger las piezas de cesorias Y octava parta de las cos- esencialmente
mllitares el expresado l'Audiència de Barcelona és inad- vas d 'aigua. En aquest projecte, les Intens. Tenim or i la crisi no ha
Asua, don Marlano Ruiz Funes, è.on artilleria que se habian situado
apertura
de
acta
el
plazo de 24 horas.
0 tas hasta
missible. Es precfs que no torni a estadlstiques no són autèntiques, 1 repercutit amb tanta Intensitat. ReAugusto Barcia Trelles y don Angel la entrada del mismo.
de juicio oral y por séptlmas partes
Considerando: Que el hecho de succeir 1 que es doni la sensació que es desvirtuen les característiques del peteix que la crisi que s'assenyala
ossorio y Gallardo siendo ponen~
que los procesados no hayan utill- els que hagin intervingut en aquest problema, ja que a més l'haveu con- és Insignificant.
Sobre las nueve y media de la no- las posteriores a dicho auto.
para este acto el excelentlsimo señor che, el comandanta de artilleria Jo~
Resultando: Que la representación zado materlalmente las armas fren- afer escandalós siguin degudament feccionat d'esquena a alguna regió
El senyor SIERRA MARTIN diu
Manuel Mtguel Traviesa.s.
Fernandez Unzue, r ecibió, por con- de los procesados seflores Lluhi y te al Ejército, no lmpide que su
Resultando, que al producirse la ducto de su coronel, orden del gene- Comorera en sus concluslones defi- acuerdo y la declaración hecha al castigats. S'ha d'impedir que la Jus- com a Galicia. Vàreu presenciar la que al seu judici l'atur s'origina no
crisis ministerial de octubre últlmo ral Batet de organizar una pequeña nitivas calificaron los hechos proce- públlco por el Presidenta del Go- tícia pugui passar per aquests tràn- caiguda vertical de la ramaderia ga- en l'excés de producció, sinó en la
'y siendo a la sazón Presidenta y columna y que habia de ir lo ~ntes sales como constltutlvos de un deli- blerno de la Generalidad en nombre sits que la posen en entredit. Es ne- llega, perquè vàreu creure que allò manca de capacitat de compra del
Ç<>nsejeros de la Generalidad de Ca- posible a la Plaza de la. República to contra la forma de Goblemo de del mlsmo, constituyan un eslabón cessari reorganitzar la Justicla 1 rea- és una arcàdia. No; és la lluita de poble, i no per manca de desi¡ sinó
de los actos litzar una Inspecció a Barcelona la misèria contra la misèria.
per la necessitat en què es troba
taluña los procesados, ante los in- para tomar la Generalidad y el finidos en el articulo 167 del Cód.tgo esencial en la cadena
integran la rebellón mllitar, to- amb lA corresponent depuració, calAquest project e ens diu el minis- de prescindir de les coses que 11
slstentes rumores circulados sobre la Ayuntarniento, con lnstrucciones ron- penal, que sus patroclnados en la que
casu
por
delito
esta
que
vez
da
suspenes
que
Diu
caigui.
qui
tre que és peça d'un engranatge. No són més necessàries.
posible pa.rticipación en el Gobierno cretas de recurrir, si ruera preciso, màs des favorable hipótesls, sólo pue- ràcter permanente se està consu- gui
Una de les causes és també el feque se intentaba formar de elemen- a la màxima violencla y orden ter- den ser considerados como cmeros mando desde que se inicia basta que gué indegudament una sentència per sé de quin serà, encara que se'ns
nomen produït en acabar la guerra,
tos del Uamado partida de Acción rninante de no disparar s i no cuan- ejecutoresl> a que se refiere el nú- termina la perslstencia en el Estado un assumpte civil. Demana una in- assegura que remeiarà l'atur.
moment en el qual caigueren les in·
popular Agrarla. hicieron llegar an- do fuesen agredldos.
Segueix dient que el gran és que dústrles
mero 3.o del articulo 170 del men- antijuridico, y por lo tanto cual- tervenció ràpida perquè es .faci llum
que havien pujat ràpida·
'te quien tenia plenitud de facultaA las diez y media de la noche lle- cionado Código, est!mando que no quier persona que realioe actos de en el temps més breu possible 1 si- lu ha una esmena en la qual es de- ment.
des constitucionales para dar solu- gó con su columna Fernàndez unzue exlste culpabilldad en los actos rea- esta naturaleza durante el perlodo guin castigats els autor& del fet.
mana gens menys que es doni temps
Recorda tot el que es tractà. en la
El ministre de JUSTICIA contes- al temps. Quin optimisme! ¿Però
ción a la crisis, el disgusto con que desde la calle de Jaime I a la plaza lizados por los mlsmos, porque tal de consumaclón, es responsable de
Internacional del 1936
yeria catalufla la entrada en el Go- de la República, hablendo encontra- Y como aprecian los acontecimien- este tipo de delito como autor por ta al senyor Hidalgo 1 li diu que de- és que penseu estar aqui asseguts aConferència
_Washington, amb respecte a Obres
bierno de los elementos antes ci- do durante el camino grupos de pal- tos ante la conciencla de los mt\x1- ejecución y ademàs la naturaleza y purarà el que hagi ocorregut 1 que sis mesos? ¿Teniu la seguretat que publiques,
1 diu que la pollt1ca recoamplitud de la orden de defensa es detennlnaran les responsabilitats dintre de sis mesos estareu al banc
tados
sanos armados. Salió a su encuentro mos representantes de la autonomia
menada aleshores no s'ha seguit a
La resolución de la crisis con la el comandanta jefe de los mozos de de Catalufia, no se les podia exigir dada al jefe de las fuerzas armadas pels .fets als quals s'ha referit el di- blau? Aquesta esmena fa grans pro- Espanya. Segueix dient que aci h1
la Generalldad, incluye, evidente,
intervenir fins meses per a dintre de sis mesos, 1 ha obres públiques que cal r ealitzar
participación en el Poder de tres mi- escuadra, don Enrique Pérez Farràs, otra conducta, y por lo tanto, no de
aunque implfcitamente, la posiblll- putat radical. No pot
nlstros del mentado partido, causó que curnpliendo órdenes del Presiden- siendo el hecho culpable, no se les dad de tener que realizarse, como en que l'Audiència no dictaminl, però en aquests temps es temerós parlar urgentment, amb les quals es pot
.b!?ndo disgusto en el Gobierno de te de la Generalidad habia concen- podia imponer pena alguna.
efecto ocurrió atacando a las !uer- de totes maneres s'estudiaran totes d'un mes de terminl. El que és pre- palUar el problema del 'atur.
pàtalufia; alentado por las noticia,¡¡ trado los mozos de escuadra en 1a
Queda en ús de la paraula, per a
Resultando: Que las representa- zas del ejército regular por lo que les actuacions hagudes 1 si hi ha cfs per a estar al banc blau, és tede que algunos jefes de grupos polí- tarde de aquel mlsmo dia en el Pala- clones de los procesados sefiores Es- deben estimarse autores del indicada culpables es farà justícia. D'això no nir formalitat.
continuar parlant en la sessió noctlcos nacionales hab1an declarada en cio de la Generalidad organizando teve , Gassol, Barrera y Mestres, delito en relación a haber tomado poden tenir-ne el menor dubte els Useu el diner de la Nació com si truna, 1 es suspèn la sessió a un
sendas notas que rompian por tal la. defensa de la mlsma y a tenor de en sus conclusiones definitivas, ca- parte directa, material y voluntarla senyors diputats, car demA mateix fos vostre -afegeix-, i oblideu que quart de nou, per a reprendre-la a
dos quarts d'onze de la nit.
ivo toda relación con las lnstitu- las ordenes recibidas, fuese contra lificaron los hechos procesales como en su ejecución, a los procesados en .sortirà un funcionari del Ministeri
nes, y por las notlcias que llega- quien fuese, que preguntó al sr. ::!'er- constitutlvos de un delito contra la esta causa, sln que aparezca. lndi- p er a Inspeccionar el succeït a l'Auvidualmente caracterizado como jefe
de que en algunas provincias
Unzue: «A dónde vas». e A forma de Gobierno, previsto en el ninguno de los responsables, porque diència de Barcelona.
çè la República se habia. declarada nàndez
El senyor HIDALGO agraeix les
tomar la Generalidad y el Ayunta- articulo 167 del Código Penal del todas las actuaciones personales han
la huelga general como protesta con- miento». Replica el Sr. Pérez !èarràs qu ~ sus patrocinados son meros au- tido consecuencla y ejecución de manifestacions que ha fet el senyor
0
tra la constitución del nuevo Go- que no se liabia declarado el estado tores, a. tenor del número 3. del una actitud colectiva tomada por a- Casanueva 1 insisteix a demanar
LA SESSIO NOCTURNA aquest pla el portaríem al Parlal;¡Jerno, se produjo también en Cata- de guerra. Contestó Fernàndez Un- articulo 170 del cltado Código, con- cuerdo de todos los procesados en tm aclariment ràpid del que ha suoMadrid, 11. - A un quart d'onze ment per tal dl) discutir-lo, cosa que
fuña una huelga general con el mis- zue que si se h abía declarada 1 que curriendo en favor de los procesados cuya realización no se ha mostrada ceït e. Barcelona.
obri la sessió el senyor Alba. AI no féu el comte de Guadalhorce.
,mò objeto, provocada por elementos llevaba la orden del general de la. la circunstancia exlmente séptima. la màs minlma dlscrepancia.
S'entra a l'ordre del dia.
banc blau hi ha els ministres de
El comte de VALLELLANo: Per•
pertenccientes a. los partidos polítl- División. «No la tomaràs» - a.ñadió del articulo 8.0 del proplo Código, y
Considerando: Que la no exigibl·
S'aproven sense discussió diversos
cos representados en el Gobierno re- el jefe de los mozos de Escuadra. alternativamente la falta del dolo lidad de la cbnducta como ·causa dictàmens de la Comissió de Supli- Treball 1 Indústria.. En escons 1 tri- què no hi havia Parlament.
El senyor GUERRA DEL RIO• I
¡P.onal, y que fué apoyada y exten- «Ya lo veremos» contestó el jefe de exigida por el articulo l.o del mis- excluyente de la culpabllldad des- catoris denegant autoritzacions per bunes .la desanimació és gran.
Continua la discussió del projecte no serà conseqüència de tot això i·a·
dlda por elementos del recién creado la columna. Intnediatament e c.l ca· mo, por lo que no procede irnponer tinada a completar, pero no a pres- a processar alguns diputats.
tur que avui patim?
sobre l'atur forçós.
cindir de la valoración de la ley po~matén, que a pretexto de garanti- pitan Cunhel que mandaba la pri- pena alguna a sus de!endidos.
Acaba fent protestes del seu desig
Després es passa a la discussió
El senyor SIERRA MONTES consitiva, no podria en todo caso ser
zir el orden, habia salido armado dc mera bateria grito «Viva la RepúbliResultando: Que la defensa del tenida en cuenta en el presente, en dels dictàmens de la Comissió de tinua el seu discurs i fa un resum de que es resolgui l'atur, ràpidament
~les a las doce de la mañana del ca española», grito que
recibieron procesado Sr. Companys, en sus con!rente a un deber de aquel ca- Marina, novament redactats, de la les paraules que va pronunciar en la perquè reneixi en tothom la condia de autos, obedeciendo órdenas las tropas con entusiasmo, y al que clusiones tamblén deflnitivM, estimo que
ràcter aprecia como un interés sur- secció setena del Ministeri de Ma- seSSió de la tarda. Està conforme fiança en la República.
con9son
no
procesales
hechos
los
que
-"
en
Goberna.ción,
de
1lél Consejero
Intervé el senyor MADARIAGA
amb la part bàsica del dictamen, però
gldo de una interpretación de la
t tó é
wya misión, sl bien no oficialmente. con es P rez Far...s, con un «Viva titutivos de delito, y que si lo fuese Constitución, contraria a su text.o rina per al segon semestre d el 1935. considera que és necessari anar corDesprés d'intervenir els senyÓrs
eseñado
r
el
que
otro
ser
podia
no
federall>.
República
la
Guerra.)
la
de
ministre
el
(Entra
cosa
del
qual
r egint alguns detalls, la
'túeron secundados por elementos
MADARIAGA 1 CALVO SOTELO
Entonces el comandanta Fernàndez en el articulo 16'7, número primera, o una mera aspiración política que
El MINISTRE DE MARINA in· podrà fer-se en la discussió de l'arti- s'aixeca la sessió, a la una 1 deÚ
Estat Català y «escamots»; no sola- Unzue
ordenó que las piezas fue- en relación con el 171, ambos del eó- no puede pretender la fuerza impe- tervé 1 diu que aquest pressupost no culat.
J:?inuts de la matinada. Q.ueda en
ínente no realizó las gestiones con- sen descargaqas de los mulos, y en àigo Penal, siendo evidente que en rativa necesarla para prevalecer, exEl Sr. PASCUAL LEONE intervé. us de la paraula Calvo Sotelo.
venlentes para impedirla..-y resolver- aquel mornento los Mozos de Escua- este caso es autor, y autor principa- cusando la culpa.bilidad de la vio- és obra. seva sinó de l'almirall Sa.
que el problema de l'atur és greu
}a a pesar de los lnslstentes r~ dra que estaban al mando del Sr. llsímo, su defendido, concurriendo la lencia dolorosa de los debercs juri- las, sl bé no defuig la responsabili- 1Diu
remarca que en això la labor del
C\uerimientos que le hizo el Gobier- Pérez Farràs y se encontraban en circunstancia séptima del articulo s.o dicos que la. legalidad constitucional tat de presentar-lo. Defensa el pres- Govern
no es beslluma. En un dis'no central por conducto del ministro la plaza blcieron una descarga so- del propio Código, por lo que procede impone, como asi lo confirma el ar- supost del seu antecessor, que és un curs que pronuncià el senyor Gil Rotanto en un caso como en otro caso ticulo 1°. de la ley de Orden público, pressupost interi. Diu que el pròxim bles a la Cambra, digué que si per tal
de la Gobernación y del delegado
bre las fuenas leales, ocasionàndoles la absolución de su defendido.
según el cual el normal funclona- l'estudiarà personalment. Jo he vinde Estado en Cataluña, sino que, Ie- sensibles
Considerando: Que el articulo 237, miento de las lnstltuclones del E.~ gut - afegeix - al Ministeri de Ma- de resoldre el problema es necessitava
y refu giàndose acto
Unidos en Consejo los hoy procesa- seguido enbajas,
diner, s'hauria de treure d 'on fos. Si
el Palacio de la GeneraU- circunstancla cuarta, del Códlgo de tado es fundamento del Orden pú- rina sense preparació, perquè en aquesta
declaració l'hagués fet un
'dos, tomaron por unanimidad el dad y algunos
en el Ayuntamlento, justlcla militar establece que son reos blico, como asimismo el mandato
acuerdo. que don Luls Companys co- desde cuyos edificios siguieron tiro- del delito de rebelión militar los que del articulo 6.0 de la propla Iey, to- qualsevol altre Ministeri podia ha- Lleó Blum hauria baixat immediatamo Presidenta hizo público en pre- t eando a las fuenas del Ejército, se alcen en armas contra la Cons- das las autoridades de la República ver pensat menys en aquest, tan ment tots els valors, però ací n(} succe! res d'això, perquè els elements
sencia de todos desde un balcón del que con dlsparos de cafión y de mos- titución del Estado republicana en tanto las perteneclentes al Poder honrós.
conservadors sable~ que aquesta ame' Palacio de la. Genern.lidad, el dia 6 queton se defendfan del ataque, &si el caso de que concurra la circuns- central como a las de la región, pro<Entra el Ininlstre de la Governa- naça no tindria realitat. Aixi ha suctancla de que hostilice a las fuerzas vincia o Municipo, deben velar por ció.)
'"de octubre, a las ocho de la noche,
cuït. Ha passat un any 1 no s'ha porEn rebre ah!.: al migdia els perio1ante un gran número de personas, como del fuego que 1es hacIan desde del Ejército, antes o después de lla· la conservación del Orden pública,
La nostra posició internacional tat a efecte aquesta lleva del capital distes, el general de la D!visiò seberse declarado el Estado de guerra, que no es lo necesarlo para manbalcones Y a.zoteas.
'algunas arma.das, que se habia.n con- calles,
visHem
més
cosa
Marina.
una
tenir
fet
a
s'ha
obliga
sols
ens
tan
ni
1
nyor Sànchez Ocaña, manifestà' que
Al retirarse del edificio al de la lo que hace indiferente la concurren- tener la rebelión, slno el que lm'Erregado en la Plaza de la República, Generalidad
modesta.
el comandanta Pérez cia de la declaración anterior de
havia decretat l'aixecament de la
las leyes que la sancionan y cut d 'esquena al mar sense tenir en
a
s'oposaran
no
ells
que
Afirma
en virtud de convocatoria hecha. me- Farràs subió a dar cuenta al Go- ese estado excepcional para la cali- pone
compte que ens fa falta una Marisuspensió de LA HUMANITAT.
vono
perquè
projecte
del
l'aprovació
"'dlante hojas lmpresa.s distribuidas bierno de los hechos acaecidos. y ficación del delito, y los procesados castigan.
Considerando: Que el estado de na forta per a assegurar la nostra len acceptar la responsabilitat d'enCón profusión por Barcelona Y los con el mlsmo objeto se reunió con se alzaron en armas contra esta necesida.d alegado en el presente defensa naoional.
torPir-lo.
estuvo
avisos que ldurante el dia
este varlas veces durante la noche. Constitución, proclamando el Éstado caso como un conflicto de deberes,
Es reprèn el debat sobre l'atur
La solució ha d'ésser més profunCatalàn de la República Federal Es- no puede ser reconocldo por cuan· obrer.
emitlendo la radio.
da que la que porta el projecte 1
Por la Via Layet ana bajaron ele- pa.ñola, y dando órdenes de defen- to que el ~uesto mal a evitar
.· La alocución leida en catalàn. està
con(Basili)
ALVAREZ
senyor
El
això requereix una terapèutica que
està concebida en los siguientes tér- mentos armados Y a los gritos de derlo por la. fuerza, lo que no sig- ha constituido en una deter~ sumeix un torn en contra la totali- profunditzi. fins la rel.
tan sólo reemplazar un Go- minada solución de una crisis pominos: (Transcribe la alocución ya «Viva la República fede:-al y el Es- nificabapor
Diu que està convençut que aquest
otro, ni quedan limltadbs litica por via.s constitucionales, no tat del projecte.
tat Catalb, hostUizaron a las !uer- ¡ bierno
projecte no servirà per a res, però
publicada).
Diu que consentir l'atur forçós 1nslstelx
tratando de envolverlas los efectos de aquel acto a despojar pone a nadie en el deber o neceslleales
zas
que no volen obstaculitzar.• Inmediatamente después de esta por reta~ardia impidiéndolo la ar- ¡' en todo o en parte a las Cortes o
de evitarlo por medios violentos constitueix una blasfèmia. Els obrers lo per tal de no carregar amb aqueslectura, el procesado don Ventura
al jefe del Estado de las prerrogati- dad
•
sinó
justicla,
de
.sols
no
fam,
tenen
ni puede aflrmarse que aquella so~
(Ve de pr~ra pàgina)
ta responsabilitat.
,.oassol, como Consejero màs anti- tilleria Y infanteria, pues a. la arti-~ vas o facultades que se le concede Iuclón
legal sea un mal en el sentldo de pa. ¿On aniran a guanyar-lo s1
El senyor GUERRA DEL RIO diu
guo de la Generalidad y en nombre llerla del Sr. Fernàndez Unzue se sino que excediendo de esto Implicà de que Implique privaclón clerta de el Govern amb la seva passivitat no que
Sabem amb qUI ens les
estranya.
ens
qualsevol que sigui la diferència
habian unido dos compañias del Re- fundaméntalmente la subversión del
9e los demàs consejeros, pronunció gimiento
que separa a tots els companys de havem. A nosaltres no ens han es10, que rég!men constitucional en lo que a. la bienes juridicos, sino a lo màs pos- els ho permet?
núm.
Infanteria
de
'en catalàn la siguiente alocución: eran también hostUizadas por w1 orgaiÚ.Zilción nacional afecta, trans- tergación justificada de intereses o
Aci ens entretenim en mesquine- la Comissió especial de l'atur, aques- gotat encara la nostra capacitat de
($Trv.nscribe también el discurso pro- grupo de guardias de Asalto desde formando las regiones autónomas en aspiraciones politicas, que en el mo· ries, en petiteses, sense tenir en tes diferències queden salvades pel menyspreu. A més, més enllà de tot
punciado por el señor Gassol, as! la azotea del edificio de la Càmara Estados mlembros y la República in- mento de ser apreciados en la so- compte que els obrers estan sense desig de coincidir en la solució del això, hi ha la nostra fe absoluta,
'~mo publicada y que figura tam- de la Propiedad Urbana en la plaza tegral en federativa, con alteraclón lución de la crisis, no ha.bia con- menjar. Es precls que abordem el problema.
Es refereix 11. les estadlstlques de rectillnla, Inacabable, en tdeal.s suprofunda de Poderes, vinculaciones, qulstado la extensión o !ntensidad problema. Aquest no és privatiu de
bién en el apuntamlento facilitado). del Angei
1 esmenta la que dóna un nom- periors.
l'aturl
el
en
predominar
para
necesarias
cuya
de
relaciones,
y
competencia.s
·
, Ambas alocuclones fueron radia• • •
aquella ela- la nostra pàtria, però les seves ca- bre ae 700.000 obrers sense treball.
de
fuerza.s
las
de
juego
consemera.
corno
aparece
alteración
la
de
azoteas
y
casas
las
Ocupadas
.~s por Ynión Radio Barcelona de
No volem acabar aquestes notes
Y parcial efectos la que su- se, que tienen ademàs modos Jega- racterlstiques, sl Contribueix a aug- Diu que aquesta xifra és deficient,
cuencla
tomadas
y
República,
la
de
plaza
. ~uyos servicios habia. acordado el
las medidas para la seguridad de fre las prerrogativas de las Cortes les de manifestarse y de adquirir ia mentar-lo l'excés de població, el re- pel fet que manquen els obrers de sense expressar el nostre càlid 1 Sln·
,pobierno eatalàn lncautarse el dia
como la de todos los organismes es- supremacia politica, supuesto nece- torn dels emigrants de Sud-Amèrica, diverses indústries per haver-se negat cer agrartnent a tots els qUI, en aques1
ito
para a ama- tatales, politlcos y aún muchos ad- sario para. la implantació' legal del el
,anterior al de autos, y para cuyo 1as f uerzas d e1 Ejé re
descens de la nostra balança co- diverses organitzacions socials a do- ta dificultat d'avui, han e;x:pressat el
efecto se habfan colocado micrófo- necer romper el fuego contra la vio- ministrativos, por lo que es un ataque régimen que propugnau, y por cuan· mercial, el maquinisme 1 el retraï- nar el nombre exacte de parats. (Ru- seu ajut 1 el seu addicte entusiasme
)lOs en el Palacio de la Generalidad lencia y asaltar los edificios oficia- al régi.men de la Constitución en su to q~e la ~xcitación de parte de la ment del capital que, sòrdid, es bol· mors>.
També és inexacta l'estadistica pel per LA BUMANITAT, o han trebaque el general habla ordenada conjunto, del que sólo quedan libres opinión publica catalana, que al
'1 en la Consejeria de Gobemación, les
ca. als comptes corrents dels Bancs. que fa als obrers de Galicia. En llat, a Barcelona 1 a Madrid, 1 dinconstexto
del
disposiciones
aisladas
levanse
dia.
el
Esde
romper
al
resto
del
tomar,
affn
su
a
que
igual
' propalàndose desde el últlmo de los
Recorda que el 1930 es sentiren aquella regió, com a Canàries, es di- tre les seves possibilitats 1 la seva
las plezas disparàndose algu- titucional, que no cabe, por tanto, pafi.a, manifestaba su protesta con'micrófonos citados d\lrante toda la taran
flc\llten les estadistiques per les pe· representació, per a la reaparició del
nos abuses y algunas granadas rom- fraccionar en razón a los numerosos tra la soluclón de la crisis de oc'noche, noticias fal.slls sobre el des- pedoras a unos 30 metros. A las 10 efectos parciales que necesariamente tubre, no representaba una fuerza
nostre diari, l'expansió del qual és
cuUarltats d'aquests pobles.
arrouo del movimiento revolucionaAfirma que en la República no cada dia superior. A Jull Just, el di·
d e mediana intensidad
0 15 minutos d e este lntenso fuego ha de produclr sobre particulares pre de preslón
ria en toda Espafia, con excitaciones de Artilleria, siendo las 6 proxima- ceptos de aquel texto; todo ello apar- s:qUiera, ya que aun contando con màs pertinentes y de general apli- pot ésser resolt aquest problema sen- putat valencià, col:laborador nostre,
te de que los Poderes de todos los el estimulo. que para ella. represen- cación,
se una ordre de solidaritat, 1 que volem expressar amb accent especlal,
e instruc:ciones para la rebelión.
de la mañana, el Sr. Com- órganos de la República emanan del taba su comcidencia con el crlterlo
FALLAMOS: Que debemos con- això no és sinó el compllment d'un el nostre afecte 1 el nostre agraïment.
· t Momen~s antes de que el sefior mente
panys llamó por teléfono al general pueblo según el articulo 1.o del texto
Companys pronunciara le. aloct.clón de la. Cuarta división p idiéndole la constitucional, pretendiendo no obs- del Consejo de la Generalidad fué denar y condenamos a cada uno de precepte constitucional. L'incompliLa seva desinteressada 1 activa. geslos procesados Don Luls Companys ment d'aquest precepte ha portat la tió, com a diputat de la República
mencionada el general Batet fué lla- suspensión del fuego, rindiéndose y tante los rebeldes hacerles privar del reduclda en breva plazo por la ac- Jover,
van
que
obrers
els
tots
a
desolació
Vallescà,
Lluhi
Bautista
Juan
de escasas !uerza.s del Ejércom a periodista 1 escriptor del
mado por el Presidenta del Consejo hacléndose responsable de todo lo Poder faccioso de que se constltulnn tuaclón
clto que aparte de los lncidentes de Martin Esteve Guau, Martfn Bar· creure que a la Constitució se'ls as- lpals
germà, han contribuït notablede miJlistros don Alejandro Lerroux ocurrido. El gen eral le lndicó que en órgnnos mediante el expresado de- primera hora, no tuvieron ya que rera Maresma, Padro ZoUo Mestres segurava el dret al treball.
a confetencia por el teletipo lnsta- la rendición era sin condiciones, que llto.
Em sembla bé aquest projecte, pe- ment, remarcablement, a superar
con la energia y violen- Albert, Ventura Gassol Rovira y
intervenir
Considerando : Que el ataque a la
lado en el mlnlsterio de la Goberinherente a su empleo especi- Jun.n Comorera Solé, como autores rò em sembla inexcusable contra- amb èxit les circumstàncies que mopor rad lo di era conoc!miento d e su Constltución del Estado republicana cia
Df.clón, anunciàndc~e el acuerdo entrega
de un delito de rebelión mllltar, a dir-se. Per això em valg expressar tivaren la suspensió de LA HUMANI·
a todo el pafs Y que iZarl\ a que se r efiere el articulo 237 del fico.
la Comlssló en el sentit que TAT. Ho consignem amb goig.
adoptado por el Gobierno de la Re- la bandera blanca. y que se ordenase Cód.igo de justicia. militar, cuando
Conslderando: Que por las razo- la pena de 30 afí.os de reclusión ma.- davant
Agrarm igualment altres 1 estimaPública de declarar el estado de gue- que en las calles siguiera.n igual aquélla es afectada en su conjunto, nes anteriormente expuestas en el yor con las accesorias de interdic- al temps que s'aprovaven aquestes
mesures modestes s'abordava el pro· des proves de solidaritat 1 de compar~. Estando celebrando esta confe- conducta . Aceptadns sus condiclo- constituye un ataque a la forma mi9t presente caso no es de apreciar clr- ción civil durante el tiempo de la
condena e inhabilit~ción absoluta y blema en tota la seva. integritat.
~encla, el propio general Batet anun- nes, el gen eral ordenó al comandan- ma. del Estado tal y como resulta Ins- cunstancia alguna rnOdiflcatlva de la
Després diu que sembla una mofa nyerlsme rebudes aquests dies, i que
al pago de las costt\1 procesales en
çió al Presidenta del Consejo que te Sr. Fernàndez Unzue que en- tltuida en la Constitución que la es- responsabilidad criminal.
al mateix. temps que es porten no hem d'enumerar amb detall. Van
que
la. proporción de una octava parte
Considerando: Que de toclo deli- basta
en aquellos momentos el Presiòente trase en la Generalidad y en el tatuye y proteje, a cuya apllcabllldad
el auto de apertura. del jui- aquestes projectes per tal d'eixugar des de l'amic que, per ' la seva reprepuey
penal
acción
nace
falta
o
to
de la Generalidad acababa. de decla- Ayuntamiento, que detuviese a los se añade la con curren cla de la cir- d~ surgir también acción civil, se- cio oral, y por septimas partes las l'atur obrer, s 'economitzin uns mi- sentació, ha tingut l'avinentesa i la
rar al pueblo desde uno de los La.l- rebeldes y recogiese el armamento. cunstancia cuarta. del mlsmo, que ca- gun los términos del articulo
posteriores, siéndoles de abono para lions en el pressupost d'Ordre pu- possibilitat d'ajudar-nos amb la seva
100 de el cumplimlento de la condena todo blic.
gestió, fins al lector anònim 1 mo~ones del palac!o, la proclamación Asi lo h1zo el Sr. Fernàndez Unzue, w~~ este ataque como rebelión ml· la Iey de EnjUiciamtento criminal
que parla pel seu compte dest -i el cas s'ha repetit- que duFel Estado Catalàn de la República entrando en el edificio del Ayuntaconsid.arando: Que la excluslón como en efecto surgtó en favor dé el tiempo de ~isión provisional su- 1 Afegeix.
que està disposat a ajudar a. la rant els dies de suspensió ha acudit
ede~ Española, noticia que al ser mieuto primero, Y después en el de del federallsmo de la· Constitución cada uno de los lesionados, por el frida.
del Govern.
cada mati a la n ostra redacció 1 ha
Se reserva a los ofendidos y per- tasca
faonoc1da por el señor Lerroux dió la Generalidad, en los que ya se en los art!culos 1 y 13 tiene tanto delito de re.belión que abora se sanHI ha qUI diu que seguir aquesta
i orden lnmediata de la proclama- h abia J..zado bandera blanca, ocu- màs valor cuanto màs se supongan clona, aunqué el número de ellos judicados por el delito de rebellón polltica és Imitar la dictadura. A fet donatiu dels quinze cèntims que
~n del estado de guerra en Cata- pàndolos con las tropas Ieales, de- incllnados a él, y estimàndolo f actt- no aparece en la causa nl esta que se sanciona, la acclón civil que ml -<llu- no em sap greu del tot, li hauria costat el diari que no podia
pueda corresp:mderles contra los
adquirir...
una, reiteràndola al general Batet t eniendo entre otros a. los boy pro- ble o convenlente algunos o muchos ofrece base bastante para fiJar el culpables
y se aprueba el acto de in· 1 per això valg haver de declarar
Importe de las indemntzaciones que
Salut a tots! LA HUMANITAT
de la.
l'obra
que
Assemblea
una
en
P&ra darle cumplimlento con toda cesados y comunicàndose por la ra- m~embros o partidos de las Consti- se
juez
el
por
dictado
parcial
solvencla
deban, ni toclos los 1nteresados
uraencia.
sabrà ésser a totes les hores a l'al·
dio al pafs la rendición del Gobier- tuyentes, porque ello revelaria la
hidràulica,
matèria
en
dictadura,
de
los
de
4,
número
Instrucción
de
deben hacer valer esa acclón para
pond!.raclón y conoclmlento con que que
el meu aplaudiment, dei- tura d'aquest afecte cordial, d'aqueshic .onstltuldo en 1~ Comandancia no de la Generalidad.
la ejerclten, si qulere anta el Barcelona, en qulen delegó el Tri- merelxla
desechado, no por descuido o
xant de banda, naturalment, els pro- ta adhesió, d'aquest fervor emocioplela
de
tra.mitaclón
la
para
bunal
rn~r Y presente el auditor, se to- A consecuencia de los combates Y fué
corresponda
que
Tribunal
falta de atención a su slgnlficaclón
cediments que per a. realitzar-la se- nant que troba en el nostre poble
dec¡ n las prtmeras medidas para agreslones antes menclonados, resul- y ventajas, sino al contrario, por es·
Vistos, ademàs de los cltados los za. de responsabilldad civil.
gui el senyor Conde de Guadalhorce. catruà.
la
en
sentencia
esta
Publíquese
29
27'
23
19
14,
11,
3,
1,
artfculos
slendo
ent arar el estado de guerra,
taron ademàs de los numerosos he- timación reflexiva de todo el probleEl comte de VALLELLANO: Així,
0
Madrid.
de
"Gaoeta"
En reaparèixer, slgui'ns permés
CódigÓ
dei
u4
al
111
y
49,
33,
31,
30,
de nces requerida po¡: el Presidente ridos, 16 muertos, perteneciendo to- ma que los lncllnó a la declsión final
doncs, per què la combatíeu?
de
sentencia
nuestra
esta
por
As1
1
Código
del
238,
d'insiStir en el nostre crit de sem1
237
común,
penal
Paraa Generalidad Luis Companys dos ellos a la fuerza del Ejérclto Y y única. vigente con legal fuerza de
Ja
RIO:
DEL
GUERRA
senyor
El
la que se unirà cert:ficación al rollo
Que con toclas las fuerzas que Cuerpos asimllados.
las autonomlas regtonales, como as1 de Justicia Milltar y los artlculos definitivamente juzgando, lo pronun- he dit que impugnàvem a la. dicta- pre:
tu Vlera
239 al 241, 741 y 742 de 1a ley
VISCa Cat.alunyai
dura eb procediments. Nosaltres,
Todos los hechos que se han apre- lo demuestra ademàs de los art!cu- 142,
haber se PUS1era a SU$ órdenes, por
de Enjuiclamlento crl.minal y de- clamos, mandamos y ftrmam.os.
Proclamada el Estado Catalàn ciado anteriormente, fueron conse- los ya citadoa de la Constituclón, la

La sentència cOndemnatòria dictada

conra ja

la humcmltdf
LES-SESSIONS DE CORTS D'AHIR

A la de la tarda va parlar-se de l'actuació
del Ministeri fiscal a Barcelona i es va re·
prendre el debat sobre l'atur forçós .

!

A la sessió de la nit continuà la discussió
del projecte sobre l'atur forçós

ELGENERAL SANCHEZ OCAÑA
COMUNICAQUE ES AIXECADA
LA SUSPENSIO DE «LA HUMANITAT>>
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la 're~ó ~e Ma~ñ~ A la sortida

EL CONSELL DE MINISTRES D'AHIR

A

de la reunió el
ministre de Comunicacions disu~J~~~~~hLA gué: "La reforma constitucional
VISITES :·: L' ESTAT DEL
està en marxa"
SENYOR LLU H I

Resum informatiu
durant els dies de

Madrid, 6. - Durant el dia d'avui
visitaren l'ex-President 1 ex-consellers de la Generalitat, els vocals del
Tribunal de Garanties senyors Sbert,
Taltabull, Alba l Bast~hea. El senyor Sbert no hana saludat el Govern de la Generalitat des del dia 27
de setembre passat.
LA REFERENCIA OFICIOSA havien tractat molt breument d 'aTambé estigueren a la presó ets
Madrid, 11. - Des de dos quarts quest afer 1 que únicament obeí el
senyors Albol'JlOZ, Artur Mori 1 senyora, l'ex-sots-secretari de la Prest- d'onze del mati fins a dos quarts de tractar de la qUcstló indiC6r al mldència senyor Ramos i senyora. el dues de Ja tarda estigué reunit el nlstre d'Instrucció Públlca que torsecretari del senyor Mestres, Victor Consell de ministres a Ja Presldèn- nés ràpidament per tal que el dijous
pugui el Govern estudiar el àl.cto.Coda.s, Barcia, Josep M..• Espanya, ela.
El mlnistre de ComUnicacions do- men del mlnistre.
Bertran Tàpia. 1 senyora, Vicenç SOl,
Ullis Carretero, Josep Cllment, An· nà. la. següent referència verbal del
-Aleshores, ¿ha estat desig del
toru Hermosilla director de eLa Ll· que s'havia tractat:
Govern?
-La reforma constitucional està
bertad», Pere Rico, Soler Oriol 1 se-Criteri del Govern, senyorsnyora. Salvador Quemades, Esplà, en marxa. El Govem ha acordat ce- respongué el ministre.
senyora de Merin, Jacmt Espigo i lebrar el pròxim dJjous un Consell
-¿ I de la suspensió d'actes púsenyora, Cria.do Romero, Lluís Bello, espec1al dedicat a l'estudi de la po. blics?
Sanginés Serra, Ferran Valera An· nència. que portarà. el senyor Dualde.
-Ignoro el que hi hagi sobre el
toni Lezama 1 senyora, Setra 'eres- 11 S'aprovà la distribució de fons del p¡u·ticular fins el punt que no sé si
po, Galnz&. Moles Sà.nchez Rovira, mes de juny, amb una baix& en les el dia 30 podrà celebrar la. Dreta
els actox:s Pepeta Melià 1 Benet Ci- dlespe.se,¡¡ de 42 m1llons de pessetes, Regional Valenciana el seu anunbrian, Carrizo, Somozo. Calvo, J osep que en unió dc la baixa de 29 ml- ciat acte al camp de Mestalla, de
Ballester Gozalvo, Ciges Aparicio, lions ~el mes de maig, donarà. una València.
Pere Garcia Llorca, Francesc car. reducció de despeses en els dos me-Doncs el Consell ha estat molt
reras, Alv!lre-21 del Bayo, Consol Be- sos de 71 milions de pessetes.
llarg i la nota molt curta- digueHa acordat el Govern autoritzar ren els periodistes.
tés, Gabriel Franco, Margarida Riera, Rodr!guez Sintes Baldomer Del· el ministre d'Instrucció Pt\blica per
-De totes maneres - contestà el
gado portador d'un missatge del ca- a tractar amb els hereus del senyor ministre - tot. el que s'ha tractat
sal Català del districte quart de Bar- Pérez Galdós l'adquisició de la casa- està reflectit en la nota oficiosa.
celona, el diputat senyor Fernàudez museu. Obeeix aquest acord a la no- Molts expedients i això ens ha inLabandera, el senyor Gómez Hidalgo tfcía. d'algunes ofertes fetes per es- vertit la major part del temps,
trangers.
i altres.
Al ministre de JustiC'ia 11 pregunEl ministre d'Estat Informà. sobre taren els periodistes sobre el decret
El senyor Lluhi es troba completaaixi
Paraguai,
i
Bollvia
entre
l'acord
ment restablert.
modificant l'article vuitè que es recom de tots els altres assumptes fereix al repartiment d'assumptes
LA SITUACIO DELS MEM• d'actualltat referents a polltica In- criminals a Madrid i a Barcelona..
·
BRES DEL DARRER GO· ternacional.
Contestà el ministre de Justicia
VERN DE LA GENERAL~
Podreu veure a la nota oficiosa
que s'han donat instl:uccions als de- que abans les rt'núncies es trameTAT
Madrid, 7. - El ple del Tribunnl legats espanyols que han d'interve- tien als Jutjats de guàrdia 1 en el
de Garanties Constitucionals en la nir en les negociacions comercials successiu els Jutjats de guàrdia no
reunió d'aquest mati ha dedicat gran amb França.. Això suposa, oom és entendran més que en aquells fets
part de temps a trsct.ar de la si- lògic, que dites negociacions es re- ocorreguts dintre les setanta-dues
tuació que crea als ex-consellers de prenen. I res més, senyors, que me- hores. Aixi, doncs, les denúncie3 les
tramitaran els altres Jutjats ordinala Generalitat la condemna que re- reixl la pena. de remarcar.
ris.
caigué damunt d 'ells
El. MINISTRE DE COMU•
Al senyor Aizpun li preguntaren
S'acordà. trametre una comunicaNICACIONS AMPLIA LA els periodistes sobre les negociacions
ció a la Presidència. del Consell de
PRIMERA NOTA
comercials amb França, 1 contestà
Ministres notificant-li la sentència.
Madrid, 11. - En arribar a la que, aprofitant el canvi del GabiEs tl'1lctà. sobre l'aplicació de les
penes accessòries i primerament es Cambra el ministre de Comunica- net, s 'havia acordat reprendre les
dlgllé de cursar tots els tràmits d'a- cions fou preguntst sobre el que negociacions franco-espanyoles. Acaquestes un jutge de Barcelona, però s'havia tractat al Consell respecte la bà. manifestant que hi havia un
el vocal senyor Alcon no es mostrà reforma constitucional. Digué que franc ambient de cordialitat.
conforme amb aquesta determinació 1 es deixà. en suspens· per a
una resolució de!lnitiva.
DELS FETS DE CASAS VIEJAS
S'&cordà lnhlbi.r-se de quant faci
referència a l'elecció de px:esidl on
aniran a complir la condemna els
ex-consellers, la qual cosa es deixa
sota l'arbitri del director general de
Presons, al qual es comunicarà rà.pidament la. decisió

No se sap fins quan durarà la suspensió
d'actes públics. - Seran represes les negociacions comercials amb França

UNA UETRA DES DE LA

Manifestacions del Sots-secretari de Governació

PRESO DE MADRID

Un diputat socialista, agredit a trets, es
troba en estat preagònic

Els periodistes que fan informació
la Generalitat van adreçar un document de salutació als President 1

p.

El senyor Samper sofreix un accident d'auto

Consellers que foren del Govern de

la. Generalitat, presos a la Model de

Madrid, que els fou lliurat a mans
per un redactor que els visità a la
presó.
El text d'aquest document, que el
lector desconeix, per causes al!enes
a la nostra voluntat, era d'adhesió,
desitja~-los el prompte retorn a
la nostra terra. Els periodistes van
rebre, al cap de pocs dies, la següent lletra, d'afectuosa correspon·
dència:
"Sr. J. Costa i Déu i restants companys: Molt agraït al vostre comunicat -amb motiu de la vista de la
causa-, us prego que rebeu tots,
sense distinció, l'afecte 1 la conslderació d'aquest company, que ja no
I jés ~ més que això, un company
pe~oo;sostah-e atent amic
LLUIS CÒMPA.NYS
Presó M~l, Madrid juny 1935."

___________*___________
Una consulta sobre la in-'
constitucionalitat de la llei
referent al Tribunal de Cassació de Catalunya
.Madrid, 11. - El secretari interí
e.l Tribunal de Garanties, ha manl.
!estat als periodistes que en l'aliudit organisme s'havia rebut una con·
sulta de la Sala Primera del Tribuna: Suprem, prop de la inconstitucionalitat de la llei sobre el Tribunal
de Cassació de Catalunya.
L'esmentat secretari del Tribunal
de Garanties ha afegit que en aquesta setmana no es celebrarà cap ple,
i que la vinent el treball del Tribu·
nal serà molt intens.

,
____________*___________

ANUNCIS OFICIALS

*

1 València. Aquest demanà. una. explicació a. Rubio, el qual manifestà
que es ratificava en dit article, afegint que era un miserable 1 un lladre. Valêncla contestà a 1& injúria.
amb dues bufetades 1 aleshores Rubio Heredia. agafà una. botella 1 el
colpejà. al cap.
València va. treure una pistola. 1
féu tres dispars. Un dels projectils
tocà Rubio Heredia i 11 penetrà. al
pols. Ràpidament el ferit fou traslladat al Sanatori del doctor Vàzquez,
on se li practicà la trepanació. Es
troba eu estat preagònic.
Segons l'altra versió, l'agressió va
produir-se sense que es creués cap
paraula.
També manifestà el sots-secretari
c¡ue en retornar de València a Madrid el senyor Ricard Samper, eu
arribar al poble de Motilla de Palancar, a causa d'un fals viratge bolcà el cotxe i resultà el senyor Samper amb lleugeres lesions a la cara
1 al cap.
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

Més informació de l'estranger
El Japó pretén apoderar-se
d'una porció més de Xina
LES TROPES JA.FONESES
OCUPEN POSICIONS
Mukden, 11. - El comandant de
l'Exèrcit del Kua.ng Tun comun1ca
que a conseqüència del canvi de la
situació política 1 militar introduït a
l:l. zona desmilitaritzada, les tropes
japoneses han rebut l'ordre de reprendre l'ofensiva interrompuda el
dia 23 de maig.
L'Estat Major ha. ordenat l'ocupació en vlnt-1-quatre hores de tots els
elms de les muntanyes que rodegen
la Gran Muralla.

El senyor Gil Robles diu que
no sap d'on surten les infor·
macions fantàstiques que
publica «Ya»
Madrid, 11. - A dos quarts d'una
el cap de la Ceda ba abandonat el
despatx de ministres.
El periodistes li han dit que en la
ampliació del Consell que publica el
diari cYa» es diu que en el Consell
d'aquest mati s'havia. acordat la destitució d'un càrrec politico-tècnic de
l'administració.
El senyor Gil Robles ha resp06t:
- Jo no sé com és que es pubil·
quen aquestes informacions fantasioses. Us puc assegurar que això és
completament fals. Es tracta d'Un
r. oviment èe personal, però no hi ha
res de càrrecs politlcs 1 tècnics. Per
tant això no té importància.

LA DARRERA ADVERTEN·
CIA AL GOVERN DE NAN-

.KIN
· Tok:io, 11. - Informes de Tient Sin
diuen que un grup de caps militars
japonesos presidit pel comandant general Isogai ha sortit cap a Pelplng
a fi de fer una «advertència flnaiJ
a les autoritats ltlneses de l'esmentada. ciutat. T amb é comuniquen de
Hsinglting que ban estat donades instruccions secretes a l'EXèrClt d'alli
perquè estigui preparat per a qualsevol eventualitat que pogués sorgir.
No es coneixen els detalls d'aquestes
instruccions.
Les tropes japoneses de Tient Sin
continuen fent maniobres al Nord de
Xina, la qual cosa contribueix a augmentar la tivantor de la. situació produïda per la resposta del Govern de
Nankin al Japó.

RADIODIFUSIO

El Director de TelecomuniLa vista de la revisió de la cació
anuncia la construcció
de deu grans emissores
Rojas
capità
el
causa contra

EL SENYOR GUERRA DEL
RIO
Va com~nçar ahir, al mati, a Càdiz
Madrid, 7. - Entre les visites que
han rebut avui el senyor Companys i
LA SESSIO MATINAL propers es llançà contra mi amb inex-consellers de la Generalitat, fi.
Con!olUle estava tenció d'agredlr·me. Aleshores valg
Càdiz, 11. gura la de l'ex-ministre senyor Guer- anunciat, a les deu del mati comen- treure la pistola i vaig disparar conra del Rlo.
çà la vista de la revisió de la causa tra dit individu, que caigué ferit;
~ contra el capità de guàrdies d'assalt però seguidament s'oïren alguns trets
Llegiu LA HUM AN I TA if senyor Rojas, que en un altre judi- i caigueren alguns dels presoners.
ci celeb:at en aquesta capital fou Declara que no donà. l'ordre de fer
CONTINUEN LES VISITES condemnat per la seva. intervenció foc.
En una declaració anterior havia
A LA PRESO DE MADRID en els sagnants successos que es desdit que donà. la veu de foc, però ara
Madrid, 11. - El senyor Companys enrotllart'n a Casas Vlejas.
En comen~ar la vista s'adverteix ho nega.
i els· seus ex-consellers han rebut
Afegeix que el senyor Menéndez
a v-Ji les següents visítes: L'ex-minis- la falta d's~uns jurats 1 el presitre senyor Alvaro de Albornoz, el dent del Tribunal dlu que trencada U féu signar un acta en la qual no
senyor Valero Olona, l'ex-ministre la unitat d 'aquest era precis proce- es deia la veritat 1 que cedint a
senyor Glral, el senyor Josep Lluis dir al sorteig d'un nou Jurat. Pro- l'amistat que tenia. amb el cap del
Beuito, el senyor Lluis Bello, la se- testa l'acusador privat, però a pe- Gabinet militar signà dita acta.
Afegeix que obeint exclusivament
nyora de la Peila, el senyor Garcia sar de la seva protesta es procedeix
Tendie, el senyor Alfons Rocha. l al sorteig 1 queden elegits com a ju- la disciplina militar complí les orla seva esposa, la senyQra Margari- rats els senyors Manuel Herrera Mo- dre:> que li donaren, en tot allò que
da Xlrgu, la senyora de Menéndez, reno, Eduard Carmona Mayans, Joa- era compaUb!e amb dita disciplina,
el senyor Villanueva, el senyor En- qUim lzqwerdo Mora, Francesc Pa- puix que no les volgué acomplir en
ric Peinadó, del partit galleguista, iacio Rios, Manuel Burtls Martínez, aliè que se li di¡:¡ué que apliqués la
una representació de l'Esquerra Re· Eduard Casllllo Sancho, Ciprià. Her- llel de fuga.
Declara també que el senyor Azapublicana. dc València, el senyor Vi- nàndez Garcia, Vicenç Ca.stll!o Dolà, el senyor Domènec Mangrané, els mingo, P ere Hornlllo Pérez 1 com a ña el cridà per a preguntar-li sobre
senyors Pyco, Moles, Josep Lluls suplents, JeStlS Castillo 1 Jo3ep An- un acta. que signaren els capitans
Loaiza, Josep Climent, Francesc toni Cailada.
d'assalt.
Carreras, Francesc Carbonell, SerAcabada la declaració de l'acusat
Això retarda el començament de
ro Crespo, senyors 'Guerra Blanch, la vista, que no comença la seva comença la desfilada d.e testimonis.
de
Rafael Fede rico i . una Com.issió
Declara el tinent Artal, que e&tiprimera ses~ió fins a les onze menys
republicans de Palafrul{ell.
gué a. Casas Viejas. Repeteix la seclnc nunuts del matí.
La viSta havia desveUlat gran CX- Va declaració, que consta en el SU•
pectació 1 acudi nombrós públic al mari 1 que ja es llegi en el procés
anterior. Decl&ra que estava. a San
PILlau de Justicla.
Preguem als nostres lectors, Constituït el Tribunal eu la !or- Femando 1 que se li ordenà. que es
ma coneguda, el President Indica al dirigís a Casas Viejas, on hi ha\1a.
que, en fer llurs compres, processat, capità Rojas, que contes- actuant el capità Rojas.
Diu que el més greu que ()('()rret1 a les preguntes del fiscal, de l'acu"donin preferència als establi· sador privat. 1 de Ja defensa.
gué en aquell poble tou abans de la
El capttà Rojas relata. e!s !ets en seva arribada 1, per tant, no sap el
ments anunciats en aquestes la mateuc:a. forma que ho féu ante- que succeí més que per referència.
r!orment, o slgul, en la primera vis- Declara que féu una requisa per la
planes
ta. que se celebrà contra d'ell Insis- població i que foren detinguts alteix que el senyor Artur Menén- guns individus 1 tra.slllldats a la cadez, aleshort's director general de bana del «ScisdedOS». Diu que alesSeguretat, 'li ordenà que fes una re- hores es féu !oc i que calgueren
pressió forta, matant dones i nens, morts i ferits alguns dels presoners,
1 que àdi1uc no respectés els que es però no pot precisar qul donà la
amb bandera blanca veu de foc, sl bé creu que aquesta.
1 presenteSEin
TRAliVIES DE BARCELONA, s. A. per si pretenien enganyar le:> forces. ordre no la podia donar m és que el
Es posn a coneixement dels senyors Recorda el que li d!a'ué el senyor cap, que era el capità Rojas.
Declara. també que fou cridat a la
po~1dors d'Accions Preferents d'a~ Menéndez en acomíadar-lo a l'ertaquesta. Societat que, a partir del dia. ció: «Ni ferits ni presoners», 1 que Direcció de Seguretat, on fou coa.c>
15 del corrent mes, s'abanoran els fes foc contra qui fos que fes re- cionat perquè declarés en un sentit
determinat i se'l tingué tancat duclivldents corresponents a l'any 1934 sislència a la força públlca.
Declara també que es di.rlgi direc- rant quatre hores abans de declaacordats per lo. Junta General ordi·
nitria de senyors Acclonlstes, cele- tament. a J erez i en aquesta pobla- rar.
Seguidament declara el tinent
ció rebé un alt..re telegrama en el
brada el dla 2J de maig darrer.
Les AcCions Preferents 6 per 100 qual se li ordenà. que &ortis amb Sancho, que ho fa en termes anàpercebran 15 pessetes contra lliura- quaranta homes cap a Casablanca. lcgs als del Unent. Arial. Diu que es
ment del cupó n.o 18, prèvia la de- Relata el ~tge a la cabana de cSe.is- donà la veu de foc i que 1•0 pot preducctó de 1'310'7 pessetes per impos- dcdOS» 1 diu que rebé un nou des- cisar si la donà el capità Rojas.
pntx del ~lnlsteri de la Governació
tos Jerals.
Després de declarar el tinent SanLes Acctoii3 Preferents 7 per 100 en el qual se li del..'\ que destruis la.
la vista fins a dos
suspèn
ebo e:> de
cabana sense contemplacions.
6"'"'
~"'
.sis de la tarda.
quarts
pc~ ...""rllil ..., pessetes contra lliurata tard d 1
A la sessió d'
Relata & continuació altres fets
ment del cupó n.o 17, prèv1a la dea eca.aques
ducctó de 0'9696 pessetes per tmpos- oco~t$ a Casas Vieja.s 1 diu que
recorregué la població detenint tots raren tre3 test.l.mon1a més.
tos I~
Aquests cupons es faran efectius als els que duien armes; Diu que no do- · Acabada la sessió del mati l'adronà or~e de foo 1 que en trobar-se cat defensor. d~l capltà. Rojas parlà
segUcnts establiments bancarts:
A Bnrcclona: S. A. Amúa-Garl i amb un detingut, aquest U digué, amb els penodiste3 1 es mostrà op.
ensenyant·ll el cadàver de la seva timlsta dient que aquesta vegada es
Bo.nc:1 Marsan=, s. A.
A l.Iad:id: Banc Internacional fiUa: «Mireu el que han fet amb la faria justida al seu patrocinat.
S'espera que d.edann demà els aed'Indústrlr. i Comerç i Banc de B1s- meva filla». Jo U nJg contestarsegueix dient el capità Rojas - , en- nyors Azaña 1 Casares Qui.ro¡a.
caio.
S'assegura que el senyor Azaña
senyankli el cadàver d'un guàrdia
A B l!llsl•: Banc dc Bl.scaia.
d'assalt. carbon1tut: d.Iíreu el que ha. demanat pemús al comandant
A Vnllnda= Ban<! de Bl.SCala.
han fet amb un ¡ermà nostre». En del castell de Santa Catalina per a
Barcelona, 6 de juny del 1935.
LA DIRECCIO. 1 aquest moment un dels presos més visitar uns presos que hi ha alU

Madrid. 11. - De matinada el
sots-secretari de Governació manif~tà. als periodistes, all passadissos
de la Cambra. que, segons l'lnformava. el com.issari de Vigilància de
Badajoz, a la Redacció del periòdic
cHoY», únic diari que es publica a
Badajoz havia ocorregut un lamentable 1 sagnant succés, del qual circulen dues versions.
Segons una. d'elles, el diputat soclalista senyor Rubio Heredla havia
publicat un violent article al setma·
nari local, «Verdad Social», en el
qual s'atacava durament Regino VaIència, secretari de l'Ajuntament de
La Haba, que havia pertangut a1
partit socialista 1 ara es dedicava a
realitzar inspeccions en diversos
Ajuntaments.
El senyor València. presentà una
querella contra aquest article i aqucsta nit arribà & la capital per a recUiica.r-se en la querella, acompanyat
de l'advocat senyor Guareña. A la
Mezqulta es trobaren Rubio Heredia

Madrid, 11. - El director de Telecomuntcació, parlant del problema
de la radiodifusió, ha dit que Espanya, si es porta a cap el projecte
que h1 ha sobre radiodifussió, dintre
tres anys estarà. a l'al~ària de les
nacions més avançades del món en
aquesta matèria. Seran lnstaliades 10
emissores nacionals, dues de gran
potència a Madrid 1 una altra a
Barcelona, a més de les que ja hi ha
actualment. Les altres s'lnstaliaran
a Sevilla, Múrcia, Bilbao, Canar!es,
València, La Corunya i Oviedo.

LA DOCTRINA DE MONROE TRADUIDA AL JA·
PONES
Paris, 11. - La Premsa francesa
s'ocupa àmpliament del conflicte xino- japonès.
Alguns periòdics censuren la passivitat de la Societat de les Nadons
per la seva no intervenció, que serà
tardana quan els esdeveniments si·
guin inevitables.
«L'Intransigeant» diu que la P.ressló
japonesa. s'estén cap el Sur 1 que
l'onada nipona. trencarà tot l'Extrem
Orient.

AL TRIBUNAL SUPREM

«Le Temps:t posa de relleu la In-

quietud que ha causat a Nordamèrica
i Anglaterra el triomf de l'opinió del
partit militarista japonès, que té per
lema el que sostenia Monroe per a
Amèrica, «Asia per als asiàtics».
Per últim, pregunta què es pr<".:>osen fer les nacions interessades en el
manteniment de 1a integritat de 1
Nord de Xina.
UN INCIDENT QUE VLVDRA A CO.liPLICAR LES
COSES
Tlent.-Tsin, 11. - El destructor jaJ)Onès «Fugi» ha encallat a l'entrada
del port de Tangkow a caus.'\ d'estar
tancat el pont Internacional. Aquest
incident ha provocat un nou conflicte entre les autoritats japoneses i els
serveis xinesos encarregats de la custòdia del pont.
ELS ESTATS UNITS I ANGLATERRA AC TU ARAN
D'ACORD A L'EXTREM
ORIENT, PER O SEMBLA
QUE E S MANTINDRAN
NEUTRALS
Washington, 'n. - Amb relació al
silenci absolut que el Departament
d'Estat observa davant el conflicte
xino-japonès, hom fa observar que
hi ha, però, una inquietud real 1
força incertesa sobre les mesures a
adoptar davant d'aquesta situació.
Els observadors polítics de washington decideixen la futura pollt1ca
dels Estats Units i la concreten en
els següents punts:
1. Estreta coH!iboració amb Anglaterra, sobretot si hom té en comp.
te la composició del nou Gabinet, que
sembla prometedora per als Estats
Units perquè permet preveure que la
política dels dos països serà concordant «vis a vis» dels proble?'le5 que
es plantegen a l'Extrem Onent.
2 Abstenció de tot moviment susceptible de provocar irritació en el
·· poUt'1ca. d e
Japó.
3. Estricta observaclO
neutralitat davant el conflicte xmo.
japonès, i
4. Ferma determlnaC1Ó de no reconèixer el Mandxukuo.

S'ha vist el recurs de Martínez Ani do contra La guerra del Chaco
LA PREMSA NO TE llASSA
CONFIANÇA AMB ELS REFordre del Ministeri de la Guerra que deSULTATS DEFINITIUS DE
LA PAU QUE ES PUGUI
cretà la seva baixa de l'Exèrcit
BUENOS AIRES
SIGNAR
A

LA VISTA QUEDA PENDENT DE SENTENCIA
Madrid, 11. - Davant la Sala
quarta del Tribunal Suprem es veié
el recurs contencioso-administrattu
Interposat pel general Martlnez Antdo contra l'ordre del MlnistA!rl de
Guerra de 4 de setembre del 1931,
que decretà la seva ba.ixa de l'Exèrci~.

Mantingué la reclamació l'ad_,·ocat
Sr. Vicenç Caballer, el qual fué una
exposició d'antecedc.uts, dels quals

---------------*:-----------complint condemna pels successos
d'octubre a Catalunya.
Naturalment, el senyor Azafla ha
estat citat per a de<:lare.r demà.
A la sessió d'aquest mati fou requerida la presència, com a testimoni, del capità Menéndez, però
aquest no comparegué.
1

LA SESSIO DE LA TARDA
Càdiç, 11. - A les sis de la tarda
es reprèn la causa de la revisió sollicitada pel defensor l:el capità Rojas contra la condemna que 11 fou
lmposada per l'Audiència de Cèd1ç.
A la sessió dc la tarda hi ha assistit molt poc publlc, ja que aquesta
causa ha perdut tot el seu interès,
degut. al fet que representa una repetició de la. que ja va celebrar-se
en una altra. ocasió. Tota l'expectació ha quedat redu)da a les declaracions que pugUin prestar els senyors
.Azaüa i Casare, Q"..tl.roga, al com hom
espera es presenten a declarar da-.
vant el Tribunal.
En la sessió d'aque$ta tarda ba
comparegut el primer testimoni, senyor Garch. Castrlllón, tinent de la
gulrdla civil, el qunl, al comandament de les forces de l'esmentat institut, acudí a Casas Viejas.
La mani!estac!ó d'aquest testimoni ha resultat mancada d'interès,
puix que s'ha limitat a repetir el que
\'3. declarar en la primera vista del
procés.
Després han estat citats a declarar el caporal de la guàrdia ch'll
Francesc Jlménez, el senyor Pere
Hidalgo l el senyor Arrigunaga, delegat del govem.adOl' civil en aquesta
provincia, el qual estigué a Casas
Viejas per tal d'l.nstrui.r l'~ient.

resulta que el seu patrocinat es trobava a l'estranger en \ls de lllcènC:a
per un any. Transcorregus, però, nou
mesos, el Ministeri publicà un ord.l·e
disposant que el general Mart.mez
Anldo es presentés en el termlni
de cinc dies per tal de rebre ordres.
El general explicà les causes que
l'unpedien de trasl.ladar-se a Madrid.
El senyor Caballer afegí que el ministre no oposà cap dubte a l'al-legació. El mes de setembre del 1931 es
publicà. un ct·dre de Guerra pel qual,
sense formació d'expedient ni sentència. judicial fetma, es determinà.
la seva baixa en l'escalafó de l'Exèrcit.

Buenos Aires, 11. - A pesar que
als circols de la Conferència de la
pau es dóna per descomptat l'è.xlt
final 1 imminent de les negociacion.s,
persisteixen a la premsa portenya,
si no el pessimisme almenys algun
dubte reterent al resultat definitiu
de la Conferència, sens dubte n
causa de la repitició de notícies optimistes que s'ha vingut registrant
des que e~;clatà el oonficte del Chaco.
De totes formes, l'optimisme és
encara major que ahir a causa d'haver iniciat la seva participació en
les negocia.clons el delegat dels Estats Units, senyor Glbson.
De bona font es declara que en
cas de fracassar les negociacions de
pau, podrà recórre's a l'arbitratge
de l'Alt Tribunal de Justícia I nternacional de La Haia.
El projecte de pau al Chaco preveu un pas màxim de dotze dies
durant els quals es negociarà el cessi de les hostilitats; un altre de \1nt
dies per tal d 'obtenir les ratificacions del tractat de pau pels Parlaments d'Asunción 1 la Paz 1 un tercer termini de 90 dies per a la desmobiHtzació de les parts beHigerants

ri

•
triclda.
A la tarda s•anunc!è. que la
ferè:lcla de la P au prosseguirà,
seus treballs fins a aoonsegu¡r
solució del conflicte del Chaco lllit::
I(
j ançant l'arbitratge.
Els delegats que assisteixen a lt,'
Conferència Panamericana. ban \'1.:'
s!tat el senyer Saavedra Lamas ~
l'han felicitat per l'èxit de les sevei
•
gestions paci.fistes.
En aeroplà ha arribat a Buen ·
Aires l'ambaixador dels Estats Uni~
a. Rio de Janeiro el qual represe~
tarà. Washlngtcn en els treballs pa.,
•
cifistes.
Daspatxos d ' Asunclón 1 La Paa
anuncien que els Governs del p~
raguay i BoUvia, respectivament, aC:
cepten les propoclsions de pau. \
S'espera que aVUi o demà s~
signat l'acord que posi fl a la gue¡oo
ra. del Chaco.
EL GOVERN DE BOUVJ4
ESTUDIA ELS TERME S
DEL PACTE
El Govern bolivJ4
La Pnz, 11. està estudiant amb gran atenCió e1
projecte de pacte per a l'arranjament
del confllcte del Cbaco amb el Pa:
ragua!.
Com que, segons sembla, en el pro.
jecte h1 ha punts que no esta.n ~
flcientment concretats, el Govern hf
decidit trametre una delegació a Bu~
nos Aires perquè els siguin aclarits.

ELS REUNITS A BUENOS
AIRES COMUNIQUEN ELS
ACORDS DE PRINCIPI A
GINEBRA
Ginebr11, 11. - El representant de
l'Argentina a la S. de les N. ha rebut Wl cablegrama. del Govern dê
Buenos Aires en el qual l'inviten per.què notifiqui a l'organisme internacio.'
nal, amb caràcter oficial, ln. conclusiG
de l'acord al qual s'ha nrrib:lt a Bue.
nos Aires entre els gntps de les po.·
tèncles mitjanceres 1 els mlnistrq
d'Afers Estrangers de l3oUvia 1 "
Paraguai.

A Grècia ha triomfat
7
el govern de dretes ,
Paris, lL - No obstant e1s resul
tats de les eleccions gregues, aparent.
ment contràrie$ a la idea dQ la restauració monà.rqu!::a, els periòdics
partsenes opinen unànimement que
aquelles signlf1quen una victòria In·
discutible de la idea monàrquica.
Tant és alxi que els susdits periòdics,
en llurs comentaris, declaren que la.
restauració monàrquica a Grècia d
pot considerar com un !et inevl~
ble l segur, i convençuts d'això únf.
cament es preocupen d'analitzar sl
la dita restauració suposarà. la im• ·
plantació de modlflcaclons en l'a~
1
tual polltica exterior de Grècia.
Resulten particularment interessants el comentari que escriu la re.
dactora de polltica internacional dé
«L'Oeuvre», la qual expressa la. seva
opinió que Grècia., quan hagi restau.
rat la monarquia. no canviarà. erl
res trascendental la seva politica In~
ternacional, la qual cosa. segons el
criteri de la. comentarista revesteiX'
per a França extraordinària importància.
El susdit escrit segueix dient quQ
és tan lògica i potent la politica.
balcànica que actualment desenvolu·
pa Grècia, que s'imposarà per ~
mateixa al rei Jordi n, si com tot ta
creure, torna aquest al tron d'Ace.
•
nes.
A continuació, diu que en canvi ~
possible que el futur rel es trobi mal
disposat respecte a ItàUa, la qual
cosa, segons el criteri de «L'Oeuvre»
tindria molta importància.
«L'Oeuvre» acaba dient que el !U·
tur rei dels grecs es pronunciarà sen•
se cap resistència en favor de la politica de Rússia, perquè considera
que Grècia no pot prosseguir frec a
frec dels soviets, una altra politlca
que la dc Turquia, a menys -afegeix-, qua el sobirà grec vulgui es·
box:rar de cop i volta 10 anys d'hiS·
tòria i d'apropament greccrturc.
Londres, 11. - Per noUetes dignes de crèdit rebudes a Londres hmi\
sap que les eleccions gregues s'han
desenvolupat enmig d'Una atmosfera de recel i grans precaucions per
part de les autoritats.
Segons les esmentades informacions, les abstencions foren -nombrd.
sfsslmes 1 es comptaven per mol~
milers les paperetes dipositades pelS
electors en blanc amb lnscripctorui
elogioses per a Venizelos, Kamen~
i els caps 1 oliclal.s afusellats per he.)
ver partlcipA.t en la revolució de
ma~.

I

De Valera es salva de l'es~
fondrament d'una plataforma

1

Galway <Estat Lliure d'lrlant
da), 11. - El president De Vale~
he resultat lHès en esfondrar-se unai
plataforma, des de la qual estava
l
descobrint una estàtua.
En la plataforma h1 havta una.
trentena de persones, les qual vair
\,.
caure a terra entre les restes.

L'advocat defensor digué que cap
funcionari no pot ésser separat sense formació d'expedient. A continuaci estuata les infraccions comeses en
l'ordre de referència 1 afirma que
l'empleu milltar és una propietat que
no pot arrabassa.r:se arbitràriament.
En representacio de l'Administració, actuà el senyor Gargallo, el qual
digué que, si bé és cert que el general Martinez Anido es trobava en
ús de llicència ~·un any, no ho és
menys que qul tingué facultats per
a concedir aquesta llicència té facultats per a (/Jnar-la. per acabada.
"~.
. • (J•,V
. I \.~
Com sigui que el senyor Martlnez
1
w
ELS DELEGATS ASSlSTEIAnldo deixà passar el termini nJ
11
"'
,
,
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:\fiSSA
UNA
A
TOTS
XEN
cap de dos mesos fou donat de bàixa
.vi'
.,
•
..,.
•
'l
,
DEU
A
DEJ\fA.'IjAR
A
PER
per abandonament del servei.
1
;
~ ~ ._. ...t'"L - ~ .;.
QUE ELS I.L-LUMINI
Després d'una bNu rect!!Icació del
senyor Caballer, acabà la vista. de Ja
j.; 1 ~~.. ; '~ ...~ '.: ~ :... , ~: ~~
Buenos Aires, 11. - (1 '30 matinacausa, que quedà per a la sentència. da). La impressió és summament
·._ 1' 111"'~.-• .,.L • • -•A ,11
'
'( ... . _1.
t . .._ , ~" ~ '\(...:' _ '}.,J • , . .
optimista respecte a la probable so- ¡
~
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·....t..,#
,.
l'·
'l'"'
..
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Chadel
conflicte
sagnant
del
lució
1
senyor
el
contra
causa
La

*

Ultima hora
*

i: ·

1

Largo Caballero
Madrid, 11. - El lletrat senyor Ji-

ménez de

As'.~a ha

Presentat un es-

crit, per mitjà del qual. demana el
oobreseïment de la causa seguida
contra el senyor Largo CabaDero.

Es concedida la presó atenuada al Sr. Echevarrieta
i altres
Madrid. 11. - I& Gala Se¡ona del
Suprem ba decretat Ja presó atenuada dels Processats pel contraban
d'armes, senyor Horaci Echevarrtet¿,
1 els portuguesos Mouras, Pinto 1
Castro.

COAh.

ir al mati va tenír lloc una.
emocionant cerimònia rellgiosa a la
Catedral de Buenos Aires. Ot!cià
l'arquebisbe d'aquesta. diòcesi monsenye-r Copello es celebrà un ofici
de ponti!ical per tal d'impetrar del
cel el cessi de les hostilitats.
F-1l trobaven presents al temple els
cancellers de Bollvta 1 Paraguay
(parts adverses), el canceller argenti, senyor Saavcdra Lamas 1 el braSiler, senyor Soares.
Acaba la. cerimònia. dites personalltats s'entrevistaren amb monsenyor
Copello el qual els felicità pel curs
favorable de les negociacions de pau
i els pregà que acabessin de portar-les
a bon terme perquè cessi el vessament de sang en aquesta lluita fra-
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Reunió sorpresa per la
policia
Mentre es trobava reuni~ el comitè
del «Socors Roig Internacional» en
un bar del carrer de la Lluna. Ja.
policia procedl a la detenció de :
individus, als quals els fou ocupa
abundant documentació 1 segells ~
cotització.
Seguidament passaren als ~
sos de Prefectura..

'•

Catalanis tes! Llegiu LA HUMANI-TAT
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DIMECRES, 12 DE oiUNY DEL 1931

EL SO RTE IG D' AHIR

LA VISTA PUS FITS DEl lO D1AGOST

da... que no nos quitasen nuestra 111 Patria se reslsten con estolclsmo to. ¿Qué delito cometleron? Ellus
bandera, en la que no veíamos lilàs cuando se la qulere y se lll venera estàn en pleno apogeo de su vida
stm:;olo, de todo corazón, que la en- como la veneramos y la queremos militar. Yo ya estoy en el ocaso. Su

camación suprema de la Patria, nosotros, por encima de todo. M1 de- prestigio y su !ama blen conquistaque tan dlseminada establi: por t;o. clarlltión seria Interminable; pero dos fué a costa de su propia sandos los àmbit~ del mundo, envol- no quiero cansar mà.s a la Sala, gre. La responsabllidad es sólo y exviendo entre sus plle¡;ues tantos res- cuya benevolenci& conmigo no sabré clusivamente mia. El autor del enPrimer p r emi : Núm. 15.256, premiat amb 120.000 ptes.
~ ¡loriosos. Sali de aquellos despa.- nunca agradecer bastante; la justi- gaño en un rnornento ful yo. Calga
BARCELONA • MADRID
chos, Sr. Presideute, con la. tran- ficaclón de nuestra conducta puede sobre mi todo el peso de la Ley. Y
qullldad y la alegria que da la sa- verla 111 Sala, agregando a este su- tuve el 10 de agosto, al emprender
70·000 pte s.
mario, a contlnuación de nuestro la marcha, la misrna norma que
tfsfacción del deber cumplido.
Segon p r e m i :
Poco duró. A los pocos dio.s, el pa· manlfiesto el folleto oficial publica- ellos y yo al presentamos el 6 de
norama que presentaba un carnbio do por el Goblerno con el relato de octubre. Poner todos los es!uer<:os de
Corn els lectors recordaran, durant radio de acción que pudiera trans- d.: conducta radical, denotaba la todo lo sucedldo en octubre. Cuando nuestra voluntad, todas las energfns
., • Nu' m 5 , 84 premiat amb 30.000 ptes.
Prem
a.
celebrà
se
da.rrcr,
març
de
mes
el
,
•
•
portarme ràpidamente a Sevilla al
•
Tercer
Madnd, a la Sala Sisena del Triou- lado del general Saujurj J y en vlstll marcha vertiginosa hacia la catàs- fuimos contra aquellas personas del de nuestra inteligencia, nue3tra vida
BARCELONA • G RANADA
trofe; la. quema de los conventos a. blenio qutsieron levantar al pals con- entera, en Espa1ia; en esta Patria.
nal Suprem, la vista de la causa de ello 11 la mañaua siguiente entré l:l. viSta de las fuerzas; la relajación tra nosotros por haberles considera- nuesLra tan sufrida y tan grande, en
TRE'TZE MIL
MB 2 OOCI PESS ET ES
004 010 048 063 095 110 133 148 157 segmda contra els encartats en la nuevamente en España en vuelo, me del principio de autoridad; el des- do capaces de tamaño desaruero. poder llegar n nuestros rnuertos glo·
fR EM IATS A
245 277 300 329 3t0 404 448 465 473 «Sanjurjada» del 10 d'agost. Entre reposté de ga.sollna, tomé tierra en bordamiento de Ls paslones; los er- ¿Han hecho lo que preveiamos? No; riosos del mundo entero, a nuestros
1.175 Palm& de Mallorca.
500 505 575 597 606 664 733 775 803 ells h1 havia el qul fou Capità ¡ene- Madrid donde efectué la mlsma ope. rores, las arbitrariedades, el secta- han hecho muchlsimo màs y esto seres n1às queridos que duerrnen pat .598 d arcelona 1 Berga.
ral de Catalunya, durant la Dicta- ración dado el escaso radio de ac- rísmo imperante de los que manda- es lo que nosotros qulsimos evitar. ra sicmpre y decirles al borde de
805 847 849 867 908 958 986
1.135 cartagena 1 Palma.
dura, Emlli Barrera. Despr6s dels clón de la avioneta y continué a ban. qae no hacian otra cosa que
CATORZE MIL
1.370 Barcelona 1 Bibiesca.
Y antes de dejar parll Siempre, a sus tumbas con toda nuestra airna:
012 071 143 147 159 182 225 232 253 successos. ell i altres complicats pcs- Sevilla, aterrizando en Tablada a fomentar entre claudicaciones la re- juzgar por el ambtente que veo, m1 DESCANSAD TRANQUILOS ... QUE
Barcelona 1 Madrid.
279 305 316 345 450 487 547 590 603 saren la frontera i no poguert·n ~s- las tres de la tarde, donde pude en- beldia de los de abajo, eran la nota uniforme que supe mantener inma- AUN TENEIS PATRIA. Esto es to10·391
628 634 638 643 645 654 666 677 698 ser jutjats. D'altres, s'evadiren de t · nrme que el movimiento en Sevi- diaria y como epilogo, la destttuclón culado y sm tacha durante toda ml do, señor Presidente, y he aqui toda
13.059 Madrid i Màlaga.
709 718 719 834 796 798 814 819 824 «Villa Clsnero.s», on havien e:;tat con- lla habfa termlnado y que habia si- al frente de sus fuerzas de una otl- vida, qutsiera hacer a la Sala una mi actuación y sus motivos, señor
16,141 San Seba$tlan i M.adr'..d.
do detenido el general Sanjurjo.
902 926 943 947 952 956 987 988 finats, complint 'condemna.
827
València.
1
Barcelona
cialidad digna y abnegada que con manite:;tación. Estàn sentados a mi Físcal.lt
1 54
No pude trasladarme a la pobla- tanta lealtad acat6 al r~.ogunen na.- lado unos compañeros que asi como
mesos
pri~ers
elS
en
ja
tard,
Més
MIL
QUINZE
València,
a
7.1
•••
1
se
que
ya
talti:J,
haber
no
por
èlón
011 019 035 051 069 080 111 119 154 d_el 1934, Lerroux acordà ana ammst.0.430 sarce on
ciente y que recibía como pago a los demàs que han sldo juzgados y
general,
huelga
la.
declarado
Labia
173 250 265 2:18 346 370 416 479 484 tLl gen~ral, que fo';! promulgada, tot
~4.117 València l La Llnea.
El Tribunal, com es recordarà, sesus desvelos que en general, que se condenados, atendieron ffilS órdenes
i produu-se una erts~ rnln~~rl~l, co- y como llevàbamos dos uins con dos habia batido varias veces al lado de aquella madrugada creyendo se les gurament impressionat per les de18,7s& Barcelona.
650 564 578 588 618 619 657 671 675
noches sln corner ni descansar, hl- aquellos a quienes destituia. dijera daba desde el Ministerio de la Guer- claracions relatades o pels Informes
38.409 Ctudad 'l'otana 1 cartagena. 690 708 756 781 795 810 818 830 854 neguda per la «Crisi de 1 amnistia».
clmos lo primero en una. venta de a los soldados qu~ les guardaran ra porque as! se lo dlje. Al desha- pronunciats pels defensors senyors
en
sublevats
els
.
s'acolllren
ella
A
Sòria.
Madrid
nya,
975
973
1
960
923
rebetha, i els evadtts de vma CISile- la carretera de Tablnda a Sevllla, considcractón, pero no respeto ni cerse el equivoco .se sometieron en el Goicoechea, Melquindes Alvarez, Gil
auu Coru
ros, que tomaren a la República. De t.atando despuès de encontrar gaso- obediencia. Palabras que henan de acto a las autoridades respectlvas sin Robles, etc., dictà SENTENCIA ABSETZE MIL
21.457 Barcelona 1 Còrdova.
016 038 050 067 069 086 091 097 104 totes maneres, al seu dla se celebrà lina de la. que ca.recfamos, logrando muerte con ia amargura de Ja mgra- cometer la màs ligera violencia. A SOLUTORIA.
sevilla.
153 220 269 319 321 328 332 345 383 la vista de la causa. contra els pro- tras de rnuchos esfu.erzos conseguir tltad y la o!ensa del desden, la d1g. la consideración de la Sala lo somesa.503
Res més.
PREMIATS AMB 400 PESSETES 399 449 484 514 531 537 538 582 613 cèssats per aquells fets, prèviament citr .: de sus respecti vas autondades nlda..t de quícnes, por encima de
elevauna pequcña cantidad. Nos
635 668 701 718 732 736 752 755 761 amnistiats.
su~ propias convicciones ponian el
CAMISES - CORBATES - VESEn la vista, l'ex-capità general a mos de nuevo, pero se nos acabó lnterés supremo de Ja Patria. ¡Cuà.n765 775 840 870 891 966
CENTENA
TITS BANY - BARNUSSOS
catalunya de la Dictadura, Emill antes de llegar a Córdoba, lo que tas làgrinlas, Sr. Pres1dent.e, cuesta
DISSET MIL
014 IJJ5 0[>4 155 173 175 176 185 224
nos obligó a tomar tierra cnmedio
CAt.USA A MIDA: 18 PTES., AMB
268 271 283 838 341 356 366 370 382 012 06:1 066 073 074 092 121 152 155 Barrera Luyandó, processat, però ja del campo. El hecho de encontrarse despojarse de un uniforme que ba
COLL I PUNYS
amor de los amores para quie
193 403 407 428 444 524 609 627 657 216 231 255 206 270 300 310 313 316 amnistiat, pronuncià la següent de- concentrada la Guardia civil en las sido
Vestit SENYORA, CAMP I PLAT.JA
Pas3!:1~ de Uràcla, 58
117 721 775 778 801 814 832 873 915 317 352 3&0 389 390 392 441 453 488 claració, que avui té ·..¡n especial lnues lo hemos ostentado con orgu95 PTES. (Model exclusiu>
Telèfon 80321
490 506 508 511 558 533 559 566 597 terés 1 que merel.x els •honors de la poblaciones, hizo que no cayérarnos llo! En este critico ínstante, fué
938 992
en sus manos y pa.samos la noche destrozado el Ej~rcito. Transcurre el
623 652 654 789 791 802 813 816 826 reproducció taquigràfica:
t.1IL
«Me afirmo y ratifico ante la Sala sln màs techo que las estrellas. Al tiempo. Se suceden las persecucio029 036 039 042 043 060 100 113 140 838 839 860 880 945 950
sura havia deixat passa.r però que
en mis declaracioncs anteriores, tan- clarear el dia pudimos encontrar ga. ll•.:s, el despojo de la propicdad priDIVUIT MIL
u 1 !81 212 215 224 240 257 306 312
ell no podia permetre.
430 467 489 496 652 659 670 599 617 000 078 079 094 098 102 164 238 270 to en la que por escrito euvlé desde solina, nos rernontamos una vez màs vada, los innumerables atropellos al
-Per al diumenge, dia 9, s'havia
y ernprendimos la ruta o. Madrid. derecho de gentes, la impunldad con
dedeseando
Presldente,
Sr.
al
Paris
725
719
717
694
693
681
661
644
424
427
425
404
327
322
340 396
anunciat a Barcelona, al local del
279
624
el
hasta
atacando
injuriaba
se
que
roy
tierra
tomar
a
ibamos
Cuando
sentado que en tiempo opor159 789 '194 839 859 878 9~3 944
Gran Prlce, un míting organitzat
545 570 572 . 574 605 627 725 136 742 jar bien
per "Unión .Republicana" en el qual
789 742 789 798 825 837 904 914 940 tuno escribila mencionada carta, sln zando ya l~s ruedas del aparato con 1 honor sagrado y santo del bogar.
DOS MIL
Llega Iu dlscusión del Estatuto de
esperar para ello a la prornulgación el suel.o, v~~os unas parejas de la
havien de parlar, entre altres, els
206 122 127 128 146
de la amnistia, como en las prestadas Guard1a Civli Y nos remontamos, Cataluïta. He mandado en J efe sie949 982 996
015 062 063 075
senyors Torres Campañ.à, Recasens
216 250 260
con posterioridad ante el Sr. Juez yendo a. caer un poco violentamcnte te años en aquella herrnosa región,
DINOU MIL
16-l 160 161 187 191 208
Sit¡es i Martinez Barrio. Fou sus325 338
000 015 033 087 107 122 124 132 171 instructor de esta causa. Es decir, en l~s mtmediac10nes de la P..Icrta seflor Presidenta, y puedo atestiguar
~4 283 287 292 293 299 3l0
pès en vlrtud de l'ordre circular
472 479
46
En la impossib'lltat material de del ministeri de Governació.
li
251 257 264 266 302 315 319 353 357 que yo fui el único y excluslvo Di- d e Hterro. Me despedl de aqucl rne- que el crirnen del separatisrno no
9
847 37': 397 423 451 453
663 688 367 369 371 372 436 455 474 479 538 rector del movimiento del 10 de agos634
ritlsimo pUoto Y entré a ple por la anida en el espirltu catalàn, que és donar compte detallat de tots els
600 502 652 592 630 632
820 554 662 664 577 578 599 631 684 690 to en toda España.
808
790
s'han produït a ----------~*----------692 723 737 738 764 780
Ciudad Universltaria, dondo tomé noble, patriota, honrado, laborioso, fets politics que
la Península durant els dies que
Aquella madrugada, después de ce- un taxi que rne llevó a un Jugar de trabajador y caballeroso. Es un t6- ha durat la suspensió de LA HU718 774 813 817 930 934 959
924 966
nar en el café de Gijón, me trasladé Madnd, de cuyo nombre stento no ,pico u.rdido en la mente de unos MANITAT ja que això ens ocupaVINT MIL
TRES MIL6 068 087 098
016 083 08e 109 127 131 164 185 194 a la calle de Prim para poseslonar- acordarme, Y entre éste Y otros es- cuantos ambiciosos, locos y arribls- ria un espil.l enormement extraor025 028 030 035 040 06
1 1 156 232 237 l97 223 291 320 349 373 408 426 430 me del Ministerio de la O"..Ierra. una tuve hasta el 6 de septiem~rc que tas sin conciencia y sin otro objedinari, donarem a continuació, re109 124 127 136 142 5
403 443 510 541 688 452 458 468 469 471 484 570 636 645 vez ocupado éste. Dcbo advertir al me decidl a sa~ de Espana solo tivo que su medro personal, dendo sumit d'una manera telegràfica, un
267 320 335 358
877 888 905 927 661 666 668 685 709 719 728 735 795 Tribunal, ya que tanta importancla Y por .mls proptos rnedios. Preparé un~ la cara como tales separatistas extracte dels f'cts principals que
802 803 815 850 859
se ha dado en el sumario a este ob- solo m1 evaslón para no comprome- y escondléndola otros, los màs bajo convé anotar.
936 966 988
852 855 873 946
Heus acf la recenció:
jetivo, que era puramente secunda- ter a nadie ! tarnbién para. evitar- la màscara de un regionalismo hiQUATRE MIL
-El dijous, d!a 6, va reunir-se
rio y no tenia otro objecto que pre- me desenganos tan !recuentes en pócrlta y ~micida que acabarà por
MIL
VINT-I-UN083
006 025 100 105 137 141 151 171 172
170
144
084
10 023 030 Ot& 057
tender sirnpllticar todo el plan con estas ocasiones o indlscrec.lones p~ su ruina. y todos conmigo, pero yo el COnsell de ministres. A destacar
200 202 207 223 254 256 259 269 2971
198 203 235 236 263 266 293 307 la. ocupaclón por un acto de audacia llgrosas. Para ello comence por ha- rnàs que nadie con profunda cono- el projecte del ministre de la Guer308 326 338 342 350 383 432 475 486 190
321 345 376 387 417 419 423 436 442 y por sorpresa este edi.ftcio, pues el cer desviar hacla Cataluña la aten- cimieuto de causa veiamos Ja catàs- ra, senyor OU Robles proposant
•98 503 filO 512 52• 543 563 636 639
l'augment del voluntariat a l'exèr443 444 455 510 517 544 570 585 611
verdadero y detln1t1vo era el que de- ción de mis p~rseguidores y al ver tro!e !nminente. No se podia màs. cit, projecte que tendeix segons el
661 743 753 819 860 881 943 983
628 638 644 688 689 712 734 744 824
tos enyor Gil Robles, a remeiar l'atur
bia realizarse a posteriori, es dectr, conseguido mi objeto, dado el nú- Elementos de todas clases y de
CINC MIL
845 892 917 984
un movimiento de la per!!erla al cen- mero de registros que diarlamente se das partes, acudian a ml acuciàndo- forçós. L'augment d'aquest volun014 026 035 042 073 085 121 127 150
tro efectuando una marcha sobre ha.cia.n por allf, vestido de mecà.nl- me sin cesar p:ll'a no demorar una ta~·iat es preveu en 35.000 homes.
VINT-I-DOS MIL
171 239 248 255 274 278 287 326 330
332 349 438 443 515 526 552 559 561 043 0711 089 122 169 192 199 237 265 Madrid conjuntamente Andalucfa Y co ernprendl la mnrcha por la car- actuación, t:ualquiera que fuese, por- En el rnatel.x Consall va acordar-se
retera general de Francia y unos que con «EL SECTARISMO IMPE- prorrogar un altre mes l'estat d'a662 618 630 634 658 667 699 705 717 260 276 342 366 385 445 451 487 478
ratos a ple, otros en autobús, otros RANTE ERA IN UTIL PENSAR EN larma 1 hom disposà la celebració
m~~~m~~w~m~~~mm~~~La
en coches partlculares en que los UN A SOLUCION LEGAL». (Palabras de maniobres m~lltars a la regió as.ttl.
918 959 988
973
dichas a mi personalrnen- turiana.
suspesa tornarà ràpidament amb mecànicos, por no ir s-..IS dueños, rne textualesuno
VINT-I-TRES MIL
divendres, dia 7, va r eunirBIS MIL
de los personajes màs se-El
invitaban a subir creyéndome un te por
famoses
les
180
.l40
098
066
058
051
060
03~
018
novament el Consell de minis073 126 144 191 199 202 231 265 283
Sólo
c. mpañero, tardé ocho dlas en lle- conspicuos eu Ja actualldad>
tres. Després d'estudiar -deia la
PERLES F E 1\1 I
332 413 425 443 447 454 465 557 628 212 233 252 256 285 289 307 310 338
gJ.r a Jaca, donde pasé ml últlrna un ~olpe dc fuerza podia detener a- nota oficiosa.-, la situació politica,
Al carrer de Curtidors, 127, domi-"
~"••••
6ü 658 710 729 797 829 836 857 862 350 352 366 366 377 383 384 388 439 m•wiii!EmmFt::l•c:..~
noche en España, cornpartlendo ml que! torbellino, golpe de fuerza obll- el Govern acordà, per tal de dur cili d'Adelaida Moreno Tejedor, de
481 483 528 545 550 563 569 591 605
865 880 881 918 937 969 977 984
38 anys, en trobar-se aquesta sola
622 710 725 749 761 782 788 791 803 el Norte de España bajo ml mando hab1tac16n por el módico preclo de gatario para el Ejército cuya flnali- a terme el seu programa:
SET MIL
a) Celebrar sessions dobles i si es presentà un individu que dlgué
en el caso màs seg-..1ro que probable,
dad es defender la integridad de su
938
932
920
881
875
856
009 022 037 093 114 125 142 186 198
de que cualquier eventualldad (que
ésser el revisor dels comptadors d~
Pa.trla contra sus enemlgos, tanto cal, permanents.
VINT-I-QUATRE MIL
b) Dlscuss'ó de les proposicions l'electricttat i que anava allà per tal
203 208 224 240 284 322 323 345 372
ahora podernos llamar tralclón sln
pues de
exteriores,
como
interis:lres
890 399 405 439 442 447 484 488 536 021 030 045 057 160 165 112 177 190 temor a equlvocarnos por estar pro- sense dolor ni ruolést1a de cap meua lo contrario la aprobación del Esta- no de llei en la pròrroga de les ses- de complir el seu comès.
sions.
&90 612 618 626 635 658 661 663 696 240 246 320 339 364 396 404 476 484 bada>, rnalograse la entrada en el
La dona sembla. que oposà certa
el penode suspès, amb
tuto era inevitable ya que la mayoe) Apllclltló, si cal, de ressorts
'l02 703 745 828 849 883 886 919 976 512 517 542 554 570 596 606 685 696 Ministerio.
I
FEM
PERLES
ria apoyaba tan criminal desmern- reglamentaris extraordinaris davant resistència, per~ l'Individu sense cap
736 741 784 815 827 825 853 896 916
994 995
mena de contemplacions l'agafà pel¡
Contrariada ligeramente por aqucl WWIII:k•Bii:l9il1Mjiilili•iiiiii\B•.:l••••• bración nacional. Y a ello fuirnos l'obstrucció de les minories.
932 934 937 962
fracaso momeutàneo, o por lo menos
VUlT MIL
con la sana y honrada intenclón de
El mateix Consell acordà mante- coll 1 l'obligà que entrés cap a
vlajan.
modesto
un
con
pesetas
tres
asi lo consideraba yo, fracaso del
VINT-I-CINC MIL
026 050 058 083 087 092 127 144 161
buenos espatïoles. ¿Es que ella era nh· fora del servei 1 no inclulr a l'Interior del pis a la vegada que U.
170 216 218 246 255 271 286 290 291 029 034 061 030 082 100 118 136 156 que me di cuenta al sonar el pri- te de comercio que, naturalmente,
les plantilles del cos de vigilància, exigia el lliurament dels diners que
~~
personalldad;
verdadera
ml
lgnoraba
els policies que foren nomenats per tingué:~ al seu poder.
818 344 355 362 585 598 615 674 681 180 187 192 210 249 288 276 282 304 mer disparo, ya que, repito, solamen..,_.
qulen
en
imperdonable
seria
como
y
la Generalitat.
L'esmentada dona lluny d'esverar697 714 757 780 787 821 823 836 898 342 355 387 394 420 423 427 431 436 te la sorpresa podia conducir al éxlEstado Mayor desse digué que no en tenia. cap 1 ales-I1
912 934 953 967
474 610 525 560 669 625 675 736 781 to, ernpreudl la marcha en avlóu a ha perteuecido al
ciència
la
de
¡¡r0<11g1
un
són
FEMI
de
Llegiu LA HUMANI TAT hores el desconegut agafà un gani786 796 802 805 809 840 876 912 925 las nueve de la mañana a determi- conocer frontera tan lmportante
moderna
NOU MIL
nada punto del Norte de España pa- ml Patna, a la mañana siguiente,
REB UTGEU IMITA CIONSII
-El Govern acorda la suspensió vet que hl havia damunt de la tau008 009 056 156 162 169 179 186 194 945
ra tomar el mando de todos los pqr !e Pont d'Espagne, pasé a CauVINT-I-SIS MIL
tots els actes polítics anunciats la del menjador amb el qual l'amede
279 284 286 333 339 371 384 392 413
t . et en Francia, don de recobré de
425 459 469 481 490 520 522 542 546 027 031 079 089 094 129 134 140 154 elementos comprometidos, a los cua.. nuevo ml personalidad, trasladàn- un delito, si cumplimos los precep.. per al diumenge, dia 9 de juny. naçà. Aquesta aleshores li lllurà les
Entre els actes que per aquesta dls- claus de l'armari i quan el lladre-J
550 562 679 592 605 625 629 679 686 180 217 232 242 256 287 302 337 341 lP · creí encontrar dcsde cierta po- dome a los pocos dias a Parts, don· tos fundarnentales de la. Ley cons- posició hagueren d'ésser suspesos
got es disposava a obrir-lo la donll
691 699 718 738 771 773 775 810 812 354 374 382 387 414 425 467 492 540 blación hacia el Norte puestos en de perrnanec1 basta la promulgación titutiva del Ejército, que tan direccomençà a demanar awtill a grans
826 829 839 893 907 922 944 959 965 550 564 589 609 025 639 650 653 657 pie de guerra dcsde las cuatro de de la amnistia, en que vine a poner- tamente nos obligaba?
crits cosa. que no s'esperava l'Intrús
659 690 717 726 727 733 835 859 862 la madrugada. N 1 fué as! Y a pesar
996
Nunca. contra el règimen. B1en
•
el qual es téu escàpol.
de cuantas gestiones reallcll persa- rne a disposlción de la Sala.
889 890 910 922 941 981 997
DEU MIL
y
Y ahora, con el màximo respesto claro lo dljimos en el rnanifiesto
A les veus d'auxili acudiren alguos
es el nom de les tamo~es PEHLES
nalmente al tomar tierra no consegm
VINT-I-SET MIL
047 079 116 160 181 190 224 236 246
para ésta, sin excluir la rnayor ela- vuelvo a repetirlo, slno contra unos que tanta tama tenen pels seus re- veins que empaitaren el lladregot
859 271 275 291 343 384 410 423 443 046 102 145 153 l8l 272 274 288 292 el cumpiimiento de un compromiso ridad, explicaré en pocas palabras, sujetos que detentaban el poder sultats dellmttus. Venda, Farmàcies el qual fou detingut per una parer. fornu.l del que no habfa otro test1go
326
320
311
310
637
636
41
597
396
562
380
537
371
532
336
448 487 516
lla de guàrdies civils al carrer de
~ que nuestro proplo eapirit.u y honor. r...Iatando somerarnente hechos pro-I contt·a la oplnión cast unànime del
r.
7
638 660 679 732 751 762 780 784 798 426 45 530 533 54a 580 591 592 60 1 A las sets de la tarde y con Ja bados, los motives que rne indujeron pals. De un pafs que agonizaba por
Llull cantonada Pro•·ença.
804 839 843 944 980 934 999
608 610 620 651 698 726 735 773 829 amargura del fracaso ~u mis gestlo- a llevar a cabo el movimlento del 10 una enfermedad incurable y al que cal esmentar el que havia de tenir
Manifestà anomenar-se Francesc
sólo una operación quirúrgica pocila lloc al c;tmp de Ml!stalla (Valèn- Laveaga Rernàndez, de 41 anyg, 1
nes me traaladó en vuelo a Bwrritz d ' agosto.
832 880 906 922 9t8 962 968 977
ONZE MIL
"Derecha
la
de
elements
pels
cia),
008 040 082 196 259 262 268 280 305
Antes de hacerlo, Sr. Presidcnte, ütt vo.r. Rebeldía santa cuando se Regional Vnlenc:ana" (Ceda) , en confessà. quo havia anat allà a rocon' la idea de encontrar, sin conseVINT-I-VUIT MIL
352 380 456 465 467 477 478 499 539 000 021 089 107 143 176 188 219 226 guirlo, un avión de mayor potencia y qulsiera sentar una afirrnación a trata de la salud de la Patria. <Este el qual havien de parlar els s:myors bar per no tenir mitjans de vida
fu ;:~ de ca::Jallero y hombre honra- concepto no es rnlo, sefior Preslden- Lucia i Qjl Robleil. De València a !.\ vegada que negà que ell ha665 573 698 740 755 760 766 769 805 229 245 254 277 302 310 365 366 372
do, para desvirtuar de una vcz y pa- te, ~ de las Cortes, representación Informaren que hi havia molt poc gués tractat d'ofegar la dona, sinó
811 841 886 900 939
ss2 386 •o4 438 475 482 495 551 643
ra siernpre las lnsinuaciones malévo- de la Nación hace muy pOèo tiem- ambient 1 que els organitzadors d'a- que ella 11 donà les 6 pessetes que
666 701 702 709 743 745 765 777 785
DOTZE MIL
TRENTA-QUATRE .MIL
·las, que con intencloncs poco nobles po al glorificar el rnlsrno acto eje- quest acte anaven de dret al fra· li foren ocupades.
016 023 040 076 096 112 114 116 141 817 818 861 881 931 957 958 968 974
009 053 075 145 150 154 158 181 271 Y menos piadosas, se han hecho sin cutado por los capitanes Galàn y càs.
El detingut passà al jutjat de
VINT-I-NOU MIL
199 208 228 253 270 279 307 339 350
277 298 315 322 330 342 387 412 413
-El dlsso.bte, dia 8, el ministre
371 436 186 554 570 572 580 623 663 010 022 079 121 185 241 244 268 300 455 459 479 490 662 563 570 606 623 otro objeto que esgrlmirse como ar- 1Garcla Hernàndez>. Porque las Cor- de Governació senyor Portela fou guàrdia i Adeln!da hagué d'ésser assistida en un dispensari de contuma politica contra el actual Pre- tes, señores M&gistrados, no se han
675 701 721 754 760 774 802 824 837 307 331 385 485 492 623 578 605 621
pels periodistes els quals sions 1 ferides lleus.
~m~mmmmmm~~~m~mmoo~ s!dente del Consejo de Ministros, limitado a exaltar la memoria de los Interrogat
861 884 902 905 906 930 948 975
parlaren de det"!rmlnats rumors
Sr. Lerroux. Incluso en la causa se que tnueren por un Ideal, sino que 11
850 856 875 883 894 900 904 913 1156 886 916 957 992 993
de caràcter J11U.tar.
ha querido hacer aparecer su nom· en lo contrario, han justi!icado la.
TRENTA-CINC MIL
995 999
El senyor Por tela respongué:
010 015 035 042 066 074 103 106 112 bre, y yo, como Director que fui del vtolencia por la salud de la Patrla.
TRENTA MIL
-No en facin cas dels rumors.
R egidors q ue e s declaren
042 053 087 098 115 132 134 173 180 134 158 174 185 225 256 260 278 296 movimlento, declaro aqui solemne- I FraciUlllmos en nuestro noble lnL1 preguntareu si era veritat que
300 323 325 337 396 415 449 472 490 rnente y bajo ml palabra de honor tento. Estaria escr1to. Tal vez la els serveis d'ordre públic passarien
224 258 261 282 274 281 290 357 4D6 491 493 499 526 535 541 609 612 666 e ' <'! nunca, jamàs, rnteut.é nl siqui&- salvación de España requeria «MAS a dependre del ministeri de la
insolvents
421 428 4t7 454 507 509 643 547 573 674 675 682 699 720 772 773 791 842 ra hablarle y menos hacerle cono- 1FANGO, .MAS SANGRE Y MAS Guerra i el senyor Portela, amb
Jutjat número 12 han
el
Davant
601 621 678 712 735 812 813 826 846 855 868 882 887 945 957 972 987 990 cedor de lo que :::e pretendia. El solo LAGRIMAS». Pero nuestros compu- gran fermesa, r\J;pongué:
llur insolvència els
acreditant
estat
97
857
jo
mentre
i
jo
sóc
públic
-L'ordre
pcnsamiento de lo contrario ea una. triotas el 19 de noviembre de 1933
d'aquest Ajuntament
ex-consellers
miniSd'aquest
dependrà.
aci,
sigui
TRENTA-sis
vUlarua y una ofensa para su per- nos decían: «No habéls frat-a.sàdo,
senyors Oliva, Altabà., Hilari Salva024 042 044 089 098 103 119 178 ¡a¡ 018 032 038 048 073 084 130 169 167 sona y para la mia. No me Hga, ni la razón es vuet.tra». Y toda aquella teri. I afegi:
Corts, 813
-No volia fer aquesta declaració, dor, Junyent I Ventosa, en el sunuestra, dirigida solarnente
ofensiva
nin·
Lerroux
Sr.
el
con
ligado
ha
me
h gènJa de Loutchlsk.i
Pintura
gún vinculo de amJ¡tad; es màs, contra el Goblemo AZa!\a-Casarcs, però Ja que m'hl obligueu diré que mari que se'ls segue!.-< pels succes.VIladrlc
I)
513 514 517 554 621 622 632 646 664 649 702 752 755 763 779 816 819 832 m:estra ideologia política es com- contra la preponderancia marxista mentre jo aigul acl, al el canti col- sos del passat mes d'octubre.
peja la pedra es trencarà. el canti.
,Vicenç Romero
I)
•
690 '112 732 739 742 768 786 792 802 846 847 868 935 967 973 997
pletarnente opuesta, tan opuesta, que acabaria por anegar en se.ngre
Un repòrter preguntà:
GuUJem Berene.
TRENTA-8E'l' MIL
separatistas
826 834 835 ~ 881 884 886 907 951
los
contra
y
Espad&
a
que puede llamarse enemlstad poliI la pedra, serà. molt resistent?
ccAmlca de l'Art Vellil
006 025 087 112 135 178 211 249 263 tic~ i:.ceconclliable, con todos los rea- catalanes ha. sido corroborada por
981 988
-Del que ha de passar ningÚ no E ls carn ets, les llicències i
(maquetes I reproducciOnS)
269 274 287 294 305 331 365 370 523 petos pa.ra su persona; pero los ene- el fatal desenlat:e del 6 de octubre.
TRENTA-DOS MIL
072 087 090 110 123 124 141 157 164 ' 526 566 568 602 611 659 695 743 750 rnigos nobles se saludan caballerosa- ¿Fuirnos unos malvados como de- en pot estar seg¡,u, digué el senyor a ltres permisos d ' ara enda·
Fins el dla 14
179 217 230 257 282 303 387 401 402 784 785 800 814 821 822 846 851 852 mante basta cuando se vau a matar cian? ¿Unos locos? ¿Unos v!dcn- Portela.
Per nll.ra banda, el senyor au vant es des patxaran al c arrer
424 447 460 475 479 660 583 627 644 895 912 916 920 935 959 967 975
Y es en mi w1 debcr de lealtad ha· tes... ? Fuimos, seucillamente, benaen unes declaracions als peTRENTA-VUIT MIL
Ampl e
645 712 724 739 753 821 850 851 873
cer esta manlfest.acl6n ante la sa,:.. méritos de ln Patria. La Historia lo Roblos
r¡od!stcs manifestà que no té el pro884 888 904 911 922 932 937 953 971 046 061 065 084 102 109 129 147 171 la, que ruego tenga por recib!da ruv dirà en su dia. Poco antes, un ente, pòsit d'instaurar cap d1ctadura a
Des de demà, quedaran lnstalla213 228 248 266 278 287 300 308 314 ciendo de ella el uso particular' y o- a quien yo tu ve detenido por vulgar Espanya. Digué també el minl8tre des nl local del carrer Ample, 23,
987
315 316 317 359 380 400 451, 464 473 ficial que estime convenJente.
TRENTA-TRES MIL
Diputació, 262 • Telèfon 18710
pistolera atropellaba en Barcelona & de ia Guer~ que per acord del con- les oficines per a la revisió dels
005 008 013 027 046 070 075 164 170 476 497 508 512 515 518 524 540 630
AH.T 1 ORNAMENTACIO
Al advenlmlcnto de la República. la represent:ación .au~sta de la Jus- sell Supenor del a:u Departament carnets llicències per a guiar l per175 181 189 198 306 321 323 340 347 639 650 653 671 711 724 737 752 761 desempe.-.aba el cargo de Jere del lleia, de m1 Patna faltando al res- havia decldl~ suspendre en~uany m isos ~!icials, que es despatxaven
Grau t:iala
Ventalls 1 guaixos 353 356 359 421 426 430 442 467 474 77• 7n• 0 "3 87• 92• 950 957 964 990 Estado Mayor Central del Ejérclto peto, lncluso con la a¡resión perso- les maniobres generfals de 1 exèr·¡.nns ara als baixos de la Prefectura.
...
":, • ' •
.,. .,.,. ou
475 505 509 517 550 553 587 595 638
- AUI!Da de l'tlata Apunts llCOioCita
pero me encontraba en Barcelona e~ nal, a la digna magistratura Y de- clt que seran substiCuldes per ma99 aproximacions de 400 pe.s¡etes carn& desde el dfa 11 de rna%'20 con tenta al legitimo representante de la niobres parcials en les dive~ dl- Superior de Pollcla.
647 673 680 717 753 776 864 920 1128
Pmtures
Ao,tls Santos
vlslons. Tindran efecte eu el mes
cada una per als números restants motivo de un accidente de automó- Ley. No podia contlnuarse as1 un de
929
Fins el 14 de juny
setembre.
de la centena dels premis primer, \U q-.1e sufrf al trasla.darme a aquc- memento màs. Era imposlble.
Digué també el senyor OU Rosegon 1 tercer.
Prueba de nuestro amor a la Pa- blcs que ;per ordre expressa seva
lla. población en ~ inmediaciones
Robatori
2 aproximacions de 1.500 pessetes de Igu'alada. fmcturàndome una tria es que, empezando por ml. todos havia esta:t suspesa Indefinidament
D'un comerç de d!.soos del carrer
cada una per ala números anterior plerna. No obstante no Poder movcr- nos puslmos a las órdeucs del Go- la revista setmanal "JAP". Afegt
i posterior al del primer premi.
me, me tmsladé a Madrid el 15 de bierno, de cuyo republlcarilsmo no que aqueata declsló obeià al fet dc l'allers e!s lladregots .s'emporl.aorganitzada per ESTAB LI MENTS MAR AGALL per
2 aproximacions de 1.000 pessetes abrU presentà.ndome al entonces Je- puède dudarse, p¡ua a.yudarle con d'haver comès l'esm{:ntada r evisi.& ren discos, mitges 1 mitjons per vaunaper ala números anterior" t .! del Oobiemo prortstonal y al nu- nuestro modestis!mo, pero leal es- lmprudèncles d'exp11:SS1ó que la cen· lor d'unes 7.000 pessetes.
cada
·
c lausura de tempor ada
nlstro de la Guerra a quienes cons!- fuerzo, a sofocar la crlmlnal intcny posterior al del se¡on premi.
2 aproxlmactons de 548 pessetea deré el màs elemental de mis debe- tona y pedim~ ser soldades el 6 de
Obres de Capmany, Domingo, Hum~~ A
cada lhla per ala nllrneros anterior res por el puesto que ocupaba, soli· octubre las que el 10 de a¡osto quibart. F. Elias, Llimona, Tos om, Serdos cos.n.s: la primera, que se man- simos ser capitanes para evltarlo. Y
y posterior al del tercer premi.
ra, Sisquella, Vlladomat l Ma rap ll
VIES UI:UNARIE8 · BLENORRAUl A · VENERI
Advertim als n~tres lectors la tuviera en el Ejército quien tan alto una ama.rgura tengo. Qlle la ley
lMPOTENCIA - CURACJO ABSOLUTA
rasero
mlsmo
el
con
medir
de
haya
clud&da.y
patrlotlSIDo
de
ejemplo
de no inulillt.zar els bitVisiteu-!a a !a SAtl PARÉS conveniència
Inaugurada dissabte passat.
a 1 1 de 6 a 8 • Carrtr SI\.S'l 1' ,\ U, 1>6, prat., 1.•
1t
de
uJla.
Cont
a
Y
Pella
Oonzàlez
Farrà.s,
llets de la Rifa senae consultar abana nh acabe.ba de dar, la màa estre- a Pérez
cha ctlsciplina y coheslón. La segun- nosotroe. Biml. Los sufrlmlantos por
la lllsta oactal
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Tots els republicans llegeixen cada dia LA HUMANITAT

la humanitat

10

DIMECRES, 11 DE .tUNY DEl liSI
~

Ybarra y c.a.

S. en C.

línies regulars de grans vapors per a 's destins
que es detallen

FAR RE PI JUAN
PELL

VIES URINARIES

DEFECTES SEXUALS
Rambla de canaletes, 11, primer

RAPIU EN l'tt~ HARCELONA 1 HlUlAO
el8 DI MEC RES a la nit cap a Va!éncln. Alacant. Màlaga
sevilla Vl~tb. Vlllngarcla. CorunY•I. Muset. Santander I Bilbao.
Attetnant-ae tes escales de:
r arraguna Ceuta I Huelva cada dues setmanes
San t Carles 1 Ferro! cada ducs setmanca
SEHVEI GORBEN1 ENTHE l:lARCELONA I BlU!AO
cada dues setmanea
~rtldei ea DIVENDRES a la olt cap a Tarra¡¡uoa. Sant Carlea
vtnarOÇ. València. Cullera Atacant Canaaeoa, Aaullas, Almeria, MeUlla Motrll. MAiaaa. Ceuta, Càdlz Sevilla. Bueh·a, VIgo, Marln, Vlllaaàrcla. Ferro! <.;orunya Aviles Musel Santander. Bilbao I P&&a.Jes
SEHVEI ENTRI' BARCELONA SETE I MARSELLA
~artiCles Qulnzenala elB CIIJou.s cap a béte 1 Marsella
Servei Quinzenal cap a UENOVA
!A c:arre¡¡a ee ren ~1 Tln¡lado de la OOròp!lnyla Moll del Rcba.lx
• Tetèton 13685
::ït!HVI!a

~rtlaea &ots

VENDA I CLINICA
U' ENCENEDORS

CASA SUBIROS

--oI:C.At'IU <.;AP

Hl:tA::!IL· .t'LA IA
per mo~trausatiAntlcs correus espanyola
t:!OrQdes th:es cada ~ ~ dlea
Cap a SANT OS, MONH:V I Ut:u 1 ouc:I.Ol> ~•nES sortirà el dla
11 de juny del 1935, la magnifica motonau
ót:ttVI!a

lA

Que aametro. pRSStlt~tera 1 mercaderies
carre¡o ea rep tina la vetllo del dlo de sortldR. aJ tln¡¡lodo n(lm
del MoU de Balears rett'ron ~il~FON :1205'1
VlA LAIETANA I
Conalgnatarltt:

Fill d e Ròmul Bosch, S. en C.
IJ lA

LAIETANA

Hospita, 42 • Tel. 13651

AL

«CABO SAN AGUSTIN»
fELEl''ON :12067

t

MERCAT D'OCASIONS

Prin[ipalt .

95 ptet

amb [òmbra he bany110 ))
cases de nova construcció. 5
grans i luxoses habitacions, al
carrer de Paris, 20, 22 i 24, entre el de Tarragona i Plaça.
d'Ernest Ventós. Autobús 11. E

Bar Petit Miramar
Casa recomanable pel seu peix
fresc i menjars d'encàrrec
COBERTS A 5 PESSETES

COMPRA I VENDA I CANVI
D l!; MOI::I~. PlANO~, H.AU lOS, CAlXf!:l:i U E

C ABALS, MAQUINES D'ESCRIURE 1 DE CO.
SlR. MALETES. DISCOS. etc.

TOT D'OCASIO
CORTS CATALANES,

4.14

BARCELONA

Telèfon .:KJ4.22

Gran terrassa d'estiu pròpia per
a banquets 1 festes
-PASSEIG NACIONAL, 6ZBarcelona. - Telèfon 19Z35

LLEGIU CADA OIA

LA HUMANITAT
LA FAB RICA DE

NEV ERES
1

'

G LA C I A L"

VEN BARATI SS IM, DI RECTE
AL CO NSU MIDO R.
Immens
assortit per a tots els usos, des
dels preus més lnflms
Neveres patentades de màxima
refrigeració I sense mescla de
gustos 1 olors. a preus mòdics.
Benet 1 Mercadé, 26 <al costat
d'Estació Gràcia. I Teatre Bosc)

O
lfl O ta Cll8t 01 tana J4
HARUElUNA: VIII Laietana :t
MA S~ï~ ~A~ DA 'hE GRAH LUXE BARCELONA CADI Z. CA NARI ES
sortides setmanals els dissabtes. a tea 1~ Efectuaran el 6ervel tes motonaus
«C IUl'All DE SEVI LLA• 1 oVILLA DE MADRID•
LINIA RAPIDA DE GRAN LU XE BARCELONA· PALMA DE MALLORCA
Sortides cada ata tllevat l8 diumenges) dc Barcelona
Palma e Iee
19 nores. per tea motunaua
•CIUDAD DE BARCELONA• t «CIUDAD DE PALM A•
SERVEIS REGULARS ENTRE TARRAGONA, VALENCIA, ALACANT I PALMA
DE MALLORCA, BARCELO NA · MAO I GARCELONA ·Ei VI SSA
WNIA UOMERClAL AMB ESCALES A fO!'S ELS PORTS UE LA ~Ul
TERRANIA NORD D'AFRICA 1 CANARIES. - Sortides QUinzenale de llarcelooa els 'atJous
UNIA COMERClAL BlLJ:lAO · CADIZ ·CAN ARlES, AMB
ESCALA A TOTS 1!:L8 PORT~ DEL NORU D'ESPANYA. - SOrtld~ QUID·
zenals de llllbao els diJous WNlA RAPIUA REOULAR ENrRE ESPANYA
I TERRITORIS UE LA GUINEA ESPANYOLA (FERNANUO POO ). SOr·
ttdes el dia l'I de cada mes. amb escales a València Càdlz, Las Palmas. llanta
Cruz de Tenerlre o Freetown. Santa Isabel de Fernando Poo. Bnta. Ko¡¡o I
Rlo Benlro pela vapors
aPLUS ULTR A~ I «LE GAZPh
LINIA HAPIDA REGULAR ENTRE BARCEL ONA I VALENCIA
Sortides de l:larcelona els dilluns I diJous. s 188 20 lloree
•CIUDAD DE VALENCIA »
Preu a ooller ta: 9'00 pessetes. Bitllets d'anada I tor nada a oreu• redulte
LIN lA REGULA~ ENTRE SAHCELONA · ALACANT · ORAN · MELILLA
Vll.LA ALBUCEMAS · CEU".fA I V ICE-V&RS.A
t:lortldea de Harcelollll cada d lurDenae. a lea 11 bores: d'Alacant el8 Cllmarta.
d'Orao els dimecres d 'Cran cap a Atacant ela dlmarta. t d'Alacant cap "
Barcelona ela dimecres
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Camiseria • Corbateria

Ferrer Batlles
36, Soqueria, 38
VESTITS BANY :: BARNUSSOS
CAMISES PLATJA :: Camisa RA·
OLAN <Patentada) : Mitges FERRO
de garantia

PREUS BARATISSIMS

SAC GUARDA-ROBA
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LA MUSICA

•

ME T GE ES PECI ALISTA

S I E M P R E F I N O ''

•

Palau de la Música Catalana : La «Orquesta Sinfónica dc
Madrid» a l'Associació de Música «da Carnera» ••• Sala
Ribas : Trio Bocquet i Anna March d'Estelrich als Concerts Vespertins ••• Círcol de Sants : El segon Míting-Concert de l'Institut Orquestral de l'Associació Obrera
de Concerts
nos grans concerts, amb tres pri- de «.jazz», però a~b aquell poderiu
meres audicions "dernier cri», ha do-l rltm1c que detennma el triomf definat a l'Associació de Música «da nitiu de l'autor de «Bolero».
c~era» l'Orquestra Simfònica de
Val a no silenciar la tasca extraMadrid que dlri"'eix l'eminent mes- ordinària del pianista Leopold Quetre ~ic Fernàndez Arbós.
rol, creador de l'obra raveHiana i
No negaxem que hem tingut un especialista ~n la mat~ria, ~s ~ dir,
xic de sort pel que fa a les estrenes en rareses d aquest carre, s1 be pade Ravel i de Hindemith. D'aquest lesà tenir bona mà en fer jugnr el
dnrrer ens n'alegrem, encara que no teclat del seu piano .amb aquella elasigui més que per discrepar de Hít- redat que ens res s assembla al pOÇ
ler. El músic «no ari» que tant de clares que resulten certes composirebombori va armar a. Berlin, ha de~
fensat, a lxò si, els seus ja. conegut~
procediments excessivament extremistes, avalats, però, nmb l'extraordinària ciència que obliga a respectar allò que en altres compositors
convida sense reserves a fer-s'h\ un
tip de riure. La Simfonia «Mathls
el Pintor». no és lògicament un en-¡
cert. En ella oirem un «Concert d'àngels» tan alegroi que hom evoca més
aviat l'ambient d'un cabaret o de
qualsevol altre lloc, ou la molta gresca no dóna lloc a pensar ni de molt
lluny en les coses celestes. Certament, no hem estat mal al cel, on
potser Paul Hindemith ha pogut
descobrir altra cosa no pas tan mística, ni tan divina, ni tan espiritual
com el que ens han pintat fins ara
els que diuen que hi entenen. Assistim, en el segon temps, a l'enterrament de Jesucrist, on Hindemith, al
nostre modest entendre, entra per
les vies de la. constitucional legaliE. F ERNANDEZ ARBOS
tat de la música 1 ofereix moments
on defineix seriosament el que el clons, certament massa prodigades
pintor Maties plasmà en el seu re- als nostres programes.
taule cèlebre i anem finalment de
La darrera estrena, un «Imprompcap al tercer temps, on «les temp- tu» de R. Halffter , és d'aquelles cotacions cte Sant AntonlJ> ens done·1 ses que, per no ésser més que asla sensació que el «jazz» ja no és saigs desaprofitats, no val ni la pedel nostre temps. ¿Qui havia. de dir na de amoïnar-s'bl.
que Sant Antoni ja. coneixia el
Consignades ja les novetats, direm
«jaZZ»? Aixl comprenem molt bé que que l'Orquestra Simfònica de Mael pobret sofrls d'unes temptacions drid completà els seus programes
tan greus, que el pintor Maties veié amb la «Simfonia Renana», de Schupotser amb fantàstica extralimitació, mann, i la «Simfonia Pastoral», de
que Hindemith, però. ha vist a tra- Beethoven, ambdues superiors a tovés d'uns prismàtics multiplicadors ta super-modernitat, com també amb
d'alta potència. L'obra, musicalment, les «Variacions sobre un tema de
amb tot i els seus !rapants proce- Ha.ydn», de Brabms; «L'illa p1osa»,
diments, deixa ben consignada la de Debussy; «Dansa de Salomé», de
seva. procedència, filla. d'un músic R. Strauss, 1 «L'Ocell de Foc», de
dotat, molt ben dotat a la moderna, Strawinsky, que ja són obres clasque dins l'atreviment no depassa el sUicades entre les que passaran a la
ridícul, que sap on va i el que es posteritat.
fa i que posseeix una base sòlida
Remarcarem, però, perquè és e1
de construcció i ferma d'idees.
moment de fer-ho, l'enorme diferènUna altra primera audició per a cia. que separa l'«Ocell de foc« amb
nosaltres constitut el «Concert» per eLa Història d'un soldat»: el músic
a. piano i orquestra, de Maurice Ra- i l'humorista que aprofita el seu
vel. El primer temps és una Incons- nom per a. rifar-se a quatre pobres
cient reproducció d'unes escenes de desgraciats. que ja tenen prou pena
«Petrouchka»; ni més ni menys. L'a-- d'ésser ta.n savis.
dagi és nul completament d'idees i
El gran director d!' la «Simfònies desenvolupa. molt pobrament. El ca», mestre Fernàndez Arbós, acandarrer temps (presto) és indubtable- dui totes les obres del programa
ment el que descobreix la persona- amb la. magistral superació que l'ha
litat de Ravel, més original, també elevat a. tanta alçària i que, malamb les seves vergonyants urpades grat els seus setanta-un anys, manté

I

CAM ISERIES

OEUI OFEU ·

REBUDES LES DARRERES NOVETATS PER A LES TEMPORADES DE
PR IMA VERA I ESTIU
<.;awlses aarrer moael, cunrccclonades tmmlllurablemeot.. est.l.l
americà, obertes - Corbates. mitJons, cinturons. piJames 1 bar·
cussos de !{ran moda ExceHeot asaorUment de ¡¡èneres oer e
CAMISES A MIDA
Call, 30, Pla ?A Republloa. a
Teler. 19.873
BARC ELONA

el millor i el de major goronYio
per o protegir els seus vestits o
pells contra els estralls de les
Arnes, de lo llum i de lo pols.
Exigiu sempre el Soc Guardorobo "Siemprefino" únic de
paper impregnat (potentat).
Coda Soc "Siempreflno" vo
provis! d'un segell numerat de
legitimitat, que el distin~eix
d 'ALTRES SACS INEFICA OS
PER ÉSSER DE PAPER CORR NT.
Pies. 1.50 coda un. Tomany 160
X 70 cms. Pes 110 gra ms. De
venda en "lo Villo d e Parò",
Fivoller (o bons Ferran), 32; C. A.
Vicenç Ferrer, Pl. Cata lunya;
J. Urioch & C.0 , S. A., Bruc, 49
i en altres es tabliments. Vend a
o l'engròs: C. E. P. A., Sant
Bo ud ili (Barcelo na).

--- = "'"!!
amb aquella. joveruvola energia de
la seva època jovençana. L'Orquestra madrilenya féu honor al seu illustre director, i assoli en ambdós
concerLs altres tants grat~dlosos èxits
traduïts en xardoroses ovacions que
els prodigaren els afiliats a l'Associació de Música «da Carnera». En
obsequi a. tal entusiasme, el mestre
Arbós executà, amb els seus músics,
«Triana», d 'Albéniz, fora de programa.

•••

El mestre Jaume Pallissa ha organitzat. sota. la seva alta. direcció,
una sèrie de «Concerts Vespertins»
que han obtingut un acolllment e:ltusiasta. La Sala Ribas ha. estat, en
els dos concerts celebrats, totalmem
plena I els concertistes han assolit
la màxima quali.flcació en Uurs respectives parts.
El «Trio Bocquet», constituït per
Eduard Bocquet. violi; Josep Jullbert, viola, i Josep Trotta, violoncel,
aconseguí justes ovacions en les seves versions dels •Trios»: en Sol • p.
38 de Boccherini, I altre en Do majo~. de Haydn, ambdós en primera
audició a. Barcelona, com també en
altre un en Si bemoll, de Schubert. To
tes aquestes obres serviren per a patentitzar l'alta qualitat dels joves
instrumentistes, que assoliren una
absoluta justesa i sobrietat, ensems
que una. riquesa de m¡¡.tisats que
avalarà llur tasca, premiada justlssimament pel nombrós públic aplegat a la Sala.
La pianista senyora. Anna Ma.rch
d'Estelrich fou l'encarregada. del se·
gon programa de la tanda, en el qual
ens oferl un enfilall d'obres d'autors
moderns. talS com Ciril Scott, Debussy. Erlk Satie, Ravel, Mompon,
Paulenc, Mllhaud i Racbmaninoff,
després d e 1 s quals encara figurà
Ja. «Mort d'Isolda», de Wagner. En
aquest florilegi de compositors d'a.
va.ntguarda, hom observà una diversitat de valors, que, amb tot, permeteren distingir com a més importants Debussy, Ravel, Ciril Scott i
Racbmaninoff, per tal que en r.quest
ordre no hl cap afegir-hi Warner.
La senyora. March d'Estelrich. qu;,
és una pianista d 'unes qualitats extraordinàries, especialment al servei
dels moderns del piano, féu meravelles damunt el teclat, i aconsgui
entusiasmar l'auditori, cosa que diu
molt al seu favor, tenint en compte
el poc que permet entusiasmar el
contingut de tal programa.
Fou aplaudidíssima i en finalitzar
el concert molt felicitada.

PRISMATICS

BINOCLES · CINEMES

P EL· LICUL ES
PATHE · BABY
FONOGRAFS DE TO TES MENES

MAQUINES
DISCOS, eto.

RELLOTGES · OBJECTES DE PLATA

JOIES

BRILLANTS

TOT de VERITABLE OCASIO
COMPRA, VENDA CANVI

CASA BAGUES

ANUNCIS

Carrer de Sant Pau, 6
lprop Rambles>

Tel. 1U3J

B AR C E L O NA

PER PARAULES

Les ducs primeres ratlles 1'00 pesseta
))
Cada ratlla de més •••••• 0'30
HOSTES
i PENSIONS
EMPRESA
clllta gratis
habltacJoi1s.
30, ler. 2na.

DIVERSOS

OFERTES

FUSTERS, EBENI STES
platons Montserrat de i DEMANDES
tantasla
per a la cons.
MAR ES f~ truccló a1 mldaJ.
migs o!lclals
encolats pelFALTEN
pensiona 1 amb carnaaaa. rreus
banc I per la forja
ecoRbla. Flora, nòmics. Lcyva, 11 • Tel
S. Escolà. - Molleruea.
34689.

MODISTA a•orereu a
ARIBAU, 23, pra l. t a.
casa 1 a domiCili. Pre~
habltncló
bnlcó carrw
PASCUAL.
Clsellndor,
econòmics.
Rocafort, 154
rot estar, 25 duroe, sola
1
or, argent. B:rda. Caca- P
__rru_
. _ _.a_.- - - - - menjar, 20 duros.
dora. 8.
MOSSO O COBRADO R
deSitja collocacló 45 ann
4'50 DI A, 100 ¡:¡tea mes,
bones rererénclea. EspeDSió comp. t. conrort,
MALALTS.
Pulmons, Icr_ture
a LA HUMANITAT
menjar ertra, bany, dut- cor, Medlcloa general.
u. Aragó, 67, pral. Tel. Slfllls, Raigs X, SOl ar- num. 634.
33790.
tl!lclal. Or. Llu la Cuesta
UT!fell. 20, pral. ConsulVIAT.JANT a·orereu per
ta
de 3 a 6.
Catalunya, ram de telxlts
CEDEIXO HABITACIO
1 génerea de punt. Amb
independent.
Francesc
bones relaciona clientela.
Lalret, 188, entresol, 2Da.
E6criure a LA HUMANl·
XALET modero, espa- TAT
niun. 150
I borta, a 26
PENSI O LAI ETANA per Jós JardlPlaça
Catalunya,
a fl.xos 1 viatgers, rot minuts
REPRESENTANTS neo llogo lmmllloracontort modern.
Preu venc
bles condicions. Dlr1atr- cessito a tots ela pobles
dea de 7'50 <11&. VIa La- ae
de
Catalunya, producte
a
LA
HUMANITAT
tetann, 29 - Pl. Beren- núm. 153.
fàcil venda bon:~. comisguer, 2.
Sió. Per a detalls escrlvtu a. Josep Pitarch, St.
Pau, 76. 4rt. 2oa. Bar.
LLO GO
HABI TA CIO
AN ÇE L MARTI. Taller cel ona.
independent, balcó car- d'enquadertacló (Martirer. Vlladomat, 26, 2on nez de la Rou., l'I. TeFALTA
AP RENENT
2Da.
16ton '16352 • Barcelona). Corts, 465, pastls6erla.

HOMENAT GE A ENR IC
MORERA A LA VILA DE
SI T GES
Havent celebrat suara el setantè
aniversari del seu naixement l'ellllnent mestre català Enric Morera,
qui, per molts motius, està junyit
a. la Vila. dels nostres amors, les sGcietats «El Retiro» i «La Choral» 1
«Orfeònica de Sitges», han cregut
que tot Catalunya. deu retre-li homenatge per la. seva llarga. carrera. de
compositor. per l'esperit catala•1esc
que traspuen totes les seves obres i
per haver fet passar les fronteres el
nom de la nostra volguda terra per
mitjà de l'art dels sons.
Hom creu que Sitges, bressol de
moltes de les seves composicions,
ha d'ésser la primera població a retre-U el merescut homenatge.
Les dites societats, de comú acord,
han organitzat un gran festival t.
per tant, esperen que tothom, fentse càrrec de la transcendència d'aquest magne acte artístic, farà honor, amb la seva presència, a les
representacions que de t<L'alegria
que passa» i de «La nit de l'amon
(obres que han estat escrites a Sitges) es donaran al teatre d'«El Retiro», d'aquella. població, la nit del
dia. 29 del corrent.

_*_____

•••
Prosseguint el seu propòsit de popularitzar la música simfònica per
les barriades, l'Associació Obrera. je

RAD I O
*

A PAR ELLS
FOTOGRAFICS

Concerts donà, per mltjà del seu
Institut Orquestral, sota la direcció
del mestre Joan Pich Santasusana,
el segon «Míting-Concert», al tea~
del C!rcol de Sants. En aquest ~1ting>> no hl parlaren Oil R ebles lli
Cambó, nl Azaña, però sl el mest~
Pich Santasusana, el qual precedl
amb atinats comentaris cadascuna
de les obres executades. Aquestes fGren l'obertura d'«Iph1genie In Au.
Its», de Gluck-Wagner; «Aria». de J,
S. Bach; «Simfonia núm. 13», de
Haydn; «En les Estepes de l'Asla
Central», de Borodine, i «Peer Gynta
de Grieg, que el mestre Pich d.JrigÏ
amb entusiasme i fogositat, i !CQ
ovacionat, amb els seus músics ama.
teurs, en totes les obres del programa. El mestre Enric Morera, que hGnorà amb la seva presència l'esmentat Concert, dirig! personalmcm 1a
seva sardana «Davant la Verge», que
es veié obligat a bisar, vista la hnposant ovació que li fou dedicada,
Camil OLIVERAS

UNIO RAD IO, S, A.

Emissió Ràdio Barcelona
PROGRAMA PER A AVUI ,
DI MECRES
7,15: Primera edició de eLa Paraula», diari radiat de RADIO BARCELONA. - Discos.
8: Senyals horaris de la Catedral.
-IJ1ç6 de gimnàs I:adiat a càrrec
de la Federació de Gimnàstica.
8,20: Segona edició de «La Paraula», diari radiat de RADIO BARCELONA. - Discos.
9: Senyals horaris de la Catedral.
11 : Senyals horaris de la Catedral. - Servei Meteorològic de la
Generalitat de Catalunya.
MIGDIA
12: Senyals horaris de la Catedral. - Secció Femenina.
Música
selecta en discos.
12,30: «Plat del dia» del Restaurant Tlvoll. - Continuació del programa. de discos.
EMISSIO D E SOBR ETAULA
13: Sanyals horaris de la Catedral.
13,05: «Cocktail del dia», de Pedro Chicote. - Programa de discos
variats.
13,25: «Cockta.!l d'avui», del Restaurant Brasserie Tlvoli. - Continuació del programa de discos.
13,55: Secció Cinematogràfica.
14: «La Paraula», emissió de les
dues de la tardn. Informació de
Barcelona. - Actualitats teatrals 1
musicals.
14,30: cButllet! Oficiau, de la Oeneralltat de Catalunya. Sumari del
número publicat avui - «El fet del
dia», pet: Joan Alavedra. - Continuació de les Actualitats. - Borsa
del Treball de «E A J u.
15: eLa Paraula», emissió de les
tres de la tarda. Directament des
de Madrid. Ministeris. Resum de la
«Gaset.a». - Secció Radiobenèf!ca.
TARDA
Programa de discos.
eLa Paraula», emissió de les
&ls de la tarda. - lnfòrmactó general.
Programa. del Radiolent.Discos a petició de senyors subscriptors de RADIO BARCELONA.
18,30: Suplement de eLa Paraula», dedicat a la Secció Infantil de
RADIO BARCELONA. - Rondalles,
16:
18:

contes, consells útils, etc. - Conti·
nuacló del programa. del Radioient.
19,15: «La Paraula», emissió d'un
quart de vult de la tarda. Informació de l'Estranger, Barcelona, Ma·
drld i Provncies.
19,30: Transmissió des del Queen's
HaU de Londres, del concert per l'or·
questra Simfònica de la B. B. C~
sota la direcció del mestt:e Artur
Toscanln!. - A continuació: Cotitzacions de monedes.-«La Paraula»,
Noticiari esportiu. Noticiari d'Aeronàutica a càrrec d'Alfred Domènech
Navarro, pilot aviador.
20,45: Noticiari des de la Redacció de «La Publ!cltab.
20,55: Cotitzacions de m ercaderies, valors l cotons.
21: Senyals horaris.-Servei Meteorològic de la Generalitat de Ca·
talunya.
21,05: Orquestra de RADIO BARCELONA.
21,30: «Confidències», per Josep
Carner. - Continuació del concer.t.
22,05: «La Paraula», emissió de
les deu 1 cinc del vespre. Directament des de Madrid. Sessió de Corts.
Resum de les informacions radiades
durant el dla.
22,20: Ràdio Teatre de «E A J lJ,
El drama en tres actes, original d'A·
drià Gual, que porta per titol: «Misteri de dolon.
24: «La Paraula», emissió de Jet
dotze de la. nit. Darreres informaclons.
FI DE L'EMISSIO

EAJ-39 - RADIO BADALONA
Avui, dimecres. - A les 12: Obet·
tura; senyals horaris; música variada. A les 13: Fragments de sar·
sueles. A les 14: Música selecta. A
les 14,30: Fl de l'emissió. A les 19:
Obertura; senyals horaris; milslca.
simfònica. A les 20: Cotitzacions. A
les 20,03: Música variada. A les 21:
Noticiar! 1 Servei Meteorològic. A
les 22,15: Fragments de revistes. A
les 22,30: Jazz. A les 22.15: Noticies
des de Madrid.

___________*___________
ALIMfhU DIETfTIU I DE ~E611

Casa~
ESTOMAC 1 INTESTINS
DIABETIS- ALBUMINU·

RIA- INFANCIA- ETC.

CARRER LLURIA, 62
(entre Consell de Cent i Aragó)
SALli ERON, 222
1\IANSO, 72 (davant del Mercat)

UMAN ·TAT escampa arreu els ideals republicans i catalaniste'

la humanitat

DIMECR ES, 12 DE J UNY DEL 1935

El cinema rus,
en decadència 1

T
ls l'obra de «bandera» que portarà

¡fLONS CURiS

Solemne festival per
a celebrar el Tercer
Centenari de Lope
de Vega

en la seva nova «tournée• p er la
Peninsula.

PER A LA TEMPORADA
VINENT ...
Es diu tot això:
Que la formació Nicolau- Martorl
es diSSoldrà en acabar la o:tour00
née» sUló que pensa fer temporada.
en ~n teatre del centre de ~arce':
lona No se sap el teatre, pero qu1
sap ~ el senyor Fernàndez Burgas hi
tindrà quelcom a veure amb aquests
rojectes de la senyora. Nicolau ...
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ENRIQUE DE ROSAS
No fa molts mesos caminava pels
carrers de Madrid l'illustre actor
argenti en recerca d'un teatre on
donar-hi un parell de representaPer al dla 14 del corrent mes s'escions d'acomiadament abans d'embarcar cap els Estats Units. Els de tà organitzant un solemne festival
l'Espanyol estaven en els a3Snigs de d'homenatge al gran poeta. clàssic
«Yermu 1 «La novia (.. la nieve1, espanyol Lope de Vega, amb motiu
i no hi havia possibilitat que el con- del seu m centenarL
P
•••
La vetllada tindrà lloc al Teatre
junt distragués unes hores per a asQue Vlla-Davi també pensen fer sajar el parell de comèdies que En· TivolL Hi collaboraran eminents litemporada de teatre català. al cen- rique de Rosas volia donar a. conèi- terats catalans l el recital de poemes
tre de Barcelona. Que, naturalment.
de l'immortal poeta homenatjat anino ès possible que en aquest projec- xer. Els altres empresaris no esta- rà a càrrec de la genial artiSta Auven
per
a
la
broma
d'oferir
a
un
acte hi l.nterv1ngui el senyor Fernàntor argenti el seu conjunt perquè rea de Sarrà, la qual ba romàs molt
dez Burga.s.
de temps allunyada de l'escena, condonés a oonèl.xer autèntiques nove- sagrada
a l'estudi de les obres de PROGRAMES RADIO BARCELONA
tat¡¡ artistiques. No fos que el pú.
.
blic s'aficionés a elles 1 de.>prés pro- Lope de Vega, per tal de prestar la
testés del teatre ensucrat que se'ls seva collaboració en aquest festivaL Concert Slmfòmc des del
AVUI, ESTRENA
serveix. Passà Enrique de Rosas uns . - - - - - - - - - - . 1 «Oueen's Hali», de Londres
dies a. Paris. Intervius e. «ComreSetena Simfonia de Beetho·
dia», a. «Paris Soir», a «L'Intransiven - Direcció mestre Artur
geant», etc. Esmorzar oficial a l'Ambaixada. Dinars alegres amb Ives
Toscanini
Mirande, Alfred Savo!r, J. J. Ber- 1
Avui,
dimecre3,
s'ofereix als radinad, etc., etc. I després Nova-York.
Un exceHent doble programa
oients una altra important retransJa a Nova-York, l'admiració pels
FOX
missió. Es tracta do'una gran orqueJr
seus carrers i el'l seus monuments.
Un emotiu film de l'Oest
tra 1 d'un programa. mngniflc i a
Nous intervius en els o:Labloids1, en
tot això s'ha d'afegir que dirigeix
els fulls dedicats a les «bot news•.
l'Orquestra Simfònica de la B. B. C.
etcètera. I, després de conèixer els
U
H
el mestre Toscanini.
amb George O' Brlen
principals teatres, Hollywood, EnrlA hores d'ara és el mestre ToscairlDi:ZtJB¡~~que de Rosas passà al cinema. CoUn apa.ssionant fUm policíac
nin! el qui recull la màxima. populalj
mençà. interpretant el brigadier de
ritat. A part que se'l considera com
Producció LASKY, dirigida per
«Angelina•, de Jard.iel Poncela, 1 l
a. un dels millors directors d'orques«resultàl fotogènic. Carlos Gardel el
Frank Lloyd
tra, ha in!luït en la seva populariamb un repartimertt d 'estrelles
reclamà a. Nova-York. Havien de filun film extraordinari
tat una sèrie d'incidents de caire
franceses
mar allà. tota o gran part d'una
politlc.
nova peH.icula. gardeliana: «Tango
Que Josep Clapera, que diuen que Bar». Acabat aquest film, altra veEl mestre Toscaninl dirigirà prija na dcnat per finida la seva ctour- gada Hollywood, per a interpretar
mer el «Concerto grosso», per a or«ATS»
née» amb cCataclisme», també vol una. peRicula d'Enrique Garcia Vequestra de corda, op. 3, núm. 2, de
teat.re per a l'hivern que ve ...
lloso i «Rosa de Francia», d'Eduard 1 Hem rebut el número 7 <extra- Geminiani, 1 la «Setena Simfonia•.
•••
Marquina. (Sembla que les pelUcu- ordinari> de la. revista «Ats», publl- de Beethoven.
Que el Principal Palace tornarà a les en vers, després de la de Jardiel I cació de la benemèrita Associació
Un programa, el qual no titulem
ésser teatre una vegada passat l'es- Poncela, van e. fabricar-se en sèrie.) de Teatre selecte. Publica, com de d'esdeveniment artístic, pel costum
tlu.
I ara. arriba la noticia tmnscenden- costum, un extens i interessant su- que ja tenim des de fa temps d'es•••
coltar grans programes.
Que Santpere tornarà al seu feu- tal: els de la Fox pensen nomenar-¡ mari, del qual destaca la part deAquesta transmissió s'efectuarà.
lo
director
de
la
producció
espanyodicada.
a
l'homenatge
a
Apelles
Mesde de l'Espanyol pel setembre.
per Ràdio Barcelona a les 19'30 hola.
Un
altre
element
important
de
tres,
amb
una
crida
inicial
de
l'As•••
Que al Pompela, de Gràcia, hi l'escena arravatat per les llums de sociació de Teatre Selecte I un do- res d'avui.
haurà teatre català a diari...
Hollywood. Uns anys d'estar entre cumentad.!ssim article de Francesc
els csetsll 1 més tard tornar a l'es- Curet. Illustren el número, com de
cena. Mentrestant, el teatre ha per- costum, gran quantitat d'Interessants
dut un gran animador artistic.
fotografies.
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MAS & ROCA

Cinema sonor a bord
«Normandie»

CAMISERS

La sala d'espectacles del gegantesc
BARNUSSOS NOVETAT
t ransatlàntic francès cNormandle» ha
Des de 12 p8$Setes
o;}¡;¿y
BAL~N
GRAVEY gentina)' Conxita Supervia estat proveïda d'una pantalla sonora.
VESTITS
Des
de
fa
BANY LLANA
temps
els
vaixells
francesos
en
·
~
i Andrés Segòvia
utilitzen el cinema. -que és un forDes de 6 pessetes
LONDRES. - Al teatre Savoy ha midable instrument de propaganda i
!6
entre les races més
~-- -- 'J 1
reaparegut l'extraordinària artista d'apropament
diversesen
profit
dels
alts
inte-:L;~
lzu.ta espanyola. Antònia Mercè (Argenti- ressos de França.. Per a. delectar els
de
na-. El seu triomf ha. estat tan gran passatgers del «NoriOAildlel durant el
en anys anteriors. El teatre feliç viatge inaugural, s'blln agrupat
EL QUE NO ES PERD
vist absolutament ple d'un dis- diversos «films» francesos de mèrit
tingidissim públic durant els cinc que s'rum projectat en programes de
Relació dels objectes trobats a la
OPTIMISME, ENGINY, «SPRIT» ... recitals donats en l'antedior setma- selecció. S'han estrenat diverses cin- via pública i dipositats a la majortes documentals i la recent i impor- domia municipal a disposició de les
una comèdia francesa. ~perable na 1 possiblement baurà de prorro- tant
producció de Sacht~- GUitry titu- persones que justifiquin
gar la seva actuació una setmana lada «Pasteur».
que els permés, car compta amb nomb:rossistanyen:
Un paraigua per a senyora, un do.:
sims admiradors del seu art únic 1
A HOLLYWOOD
Que davant aquest optimisme, els magnüic a aquesta capital. La Premcument a nom d'Edgar Ste1n, una
nostres 'aUtors afilen l'estilogràfica.. sa. fa ~e la seva labor elogis extra.orclau. una qu!Ultltat en bitUets del
EL DEMANAR HO ES dlnaris i l'acredita com la més ¿e- Dolors Costello demana el Banc d'Espanya., documents a nom
de Ramon Aubanell, una cartilla mlCAP PECAT
numa i perfecta representant de
divorci
litaJ: a. nom de Salvador Morell, uns
l'art coreogràfic espanyol .
Un oon dla, el popular barlton
-Al front d'una excelient oompaHollywood.- El jutge Edward BJ.s.. rosaris, una mantellina i unes quar· d''
.... _
t
nop ha signat una ordre que permet tilles, un paquet contenint sabates,
Pau Hertogs, decidi formar una com- ny1a
opera.
s'u..
presenta
a
Lona.
l'artista del llenç blanc Dolors Cospanyia llrlca per tal de fer vint-i-un dre& l'eminent diva espanyola Con- tello
trametre al seu espós absent, el un document relatiu al nomenament
dies per terres de Cat,alunya, però, xita Supcrvia amb l'òpera «Car- conegudissim artista
teatral 1 cine- de conseller de Justicia, a nom de
ben aviat desistí en constatar que mom, de la qual ês la més feliç in- matogràfic John Barrymore, la no- Josep Llius de Pra.t, una. cartera. amb
les primeres parts ~e la companyia tèrpret contemporània. El seu èxit tifioació oficial de la seva demanda. documents a nom de Ludwing Gus.que volia. formar exigien sous que ha estat dels que fan època en a- de divorci John Barrymore es troba tavo Neuman, una cartilla militar a
ell cons;derava massa elevats.
qu ·s'..a capital, superior encara al c;ue actualment a La Havana i realitza. nom de Jaume Vives, un moneder de
-No es pot fer res de teatre -di- assoli en el eovenL Garden en re- una travessia en lot acompanyat per pell contenint metàHic, un document
gué a un amic-. Els artistes dema- presentar i cantar meravellosament Eline Barrie, de dinou anys. Té el a nom d'Enric Andreu l Joaquima
propòsit de romandre a Cuba divernen sous fabu!osoa.
a:La italiana n Argel» 1 «La Cene- sos dies i realitzarà. després un viatge Añó, una cadena amb set claus, una
I, efectivament, l'endemà. Pau rentola»,
de
Rosslni.
a
les Indies occidentals i retornarà cèdula a nom de Joaquim Burgués,
Hertogs demanava 750 pessetes per
-Un altre artiSta espanyol triom- a Nova York dintre d'lUles tres set;.. u a cartera amb document a nom
cantar «Luisa Fernanda» a Sant fa actualment a Londres: el guitar- manes.
d'Antoni Pous, unes ulleres amb esBoi del Llobregat.
rista Andreu Segovta, que ha meresHa manifestat que possiblement !a-- toig, un paquet contenint ferramencut grans elogis de la crilica i ~1 . rà una pellicul!' a Londres titulada tes, diverses lletres de canvi.
ARREU ES COUEN FAVES
«Jo, Claudi•. 'I'ambé és molt possiLa q111\l cosa es fa públic en compúbllc.
pel seu recital (Ulle donat ble que en faci tres amb Artur BelI ACI A CALDERADES
aquests
dies
1
per
les
seyes
diverses
batio, marit d'Elena Costello, la seva pliment del que disposa l'article 615
La critica francesa comenta amb
del Codi Civil.
. cunyada.
amargura la crisi que passa el tea- actuac10ns des de la ràdio.
tre francès. Segons els balanços suara publicats en finir la tempora~a
resulta que els majors èxits de l'any
els han obtinguts les obres estrangeres. I d'això se'n dolen Pierre, Scize,
Colette i Antoine.
Despr6s de les campanyes fetes
a la premsa per tal de descobrir
nous valors teatrals -nous valors
d'acord amb les necessitats espirituals del públic-, encara és l'hora
que no ha sortit l'esperat «genilt. I
els autors joves afirmen tenir obres
inèdites genials. I els empresaris as.;.
seguren no conèixer aquestes obres.
I els actors es quei:o;en de la poca
fonnaUtat de les empreses.

rit[!J ~ l) ~ •1•
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LA SESSIO D'A HIR DE L'AJUN·
TAMENT. GESTOR :: A LA FI
PRENGUEREN POSSESSIO ELS
REPRESENTANTS DE LA LLIGA
I DEMOSTRAREN, A LA PRIME·
RA DE CANVI, LLURS QUALl·
TATS D'ADMINISTRADORS
La sessió d'ahir a l'Ajuntament
tingué un èx1t tan falaguer per als
que formen la gestora. municipal que
ni tan sols els interessats podien
sospitar-lo. Per fi es decidiren a
prendre possessió de consellers els
senyors Falguera, Camps, Negre 1
Segret, de la Lliga. i l'ex-director
de «Realitats», Giralt. El director de
l'orquestrina «Cinc Gatz» féu ús de
la paraula per a demanar que la. majoria exposés el seu programa municipal, tot dient que la seva posició
era. la mateixa. d'abans del 6 d'octubre; va r etreure encara els insults
i persecucions que hagueren de patir per part dels «escamots• de l'Es·
querra; afegí que no podien estar
d'acord amb els radicals. Contestà.
el senyor Lis dient que el seu «programa•, en allò que fa referència. a
les responsabilitats; és de deixar-ho

HOTICI ES DIVERSES
Dues notes tristes hem d'assenyalar aquesta setmana. Els enterraments de la nola JoaqUima Martí,
el dia 2 1 del jove Manuel Dols
Membrado, el dia 3 del corrent mes.
S'ha palesat l'esperit de solidaritat i companyonia que floreix en
els cors de la joventut monlstrolenca, ja que han arribat a. noucents els treballadors que han vol·
gut associar-se al dol de les families acompanyant-los en el seu tras-

SABADELL
NOTES DIVERSES
Durant els dies 9, 10 i 11 s'ha celebrat la Festa Major de la barriada de la Creu Alta.
Degut al temps d'estiu la gernació assistent fou enorme 1 augmentà encara més el diumenge amb la
celebrac-Ió del partit d'ellmlnació per
als quarts de final de la Copa d'Espanya, a la sortida del qual els carrers principals de la barriada, especialment l'Avinguda òe l'Onze de
Novembre, adquiriren una animació
completament desconeguda.
Tots els actes han estat acompanyats de la millor esplendidesa.
- Sembla que el ministre d'Agri·
cultura asslsti al camp del Sabadell
durant la celebració del partit BeUs-Sabadell. Es veu que fou d'incògnit, puix que ningú no se n'assabentà. fins després de l'encontre.
- Al seu domiclll de Sant Llorenç, núm. 4, s'ha penjat Rosa Homet Gi.!·bau, de 62 anys.
El Jutjat decretà. l'aixecament del
c-adàver, sl bé es segueix sumari per
e. esbrinar-ne les causes. Sembla que
es tracta d'un cas d'enagenacló men-

pàs.

Dues conseqUències poden deduirse: la primera és la força dels elements d'esquerra que tau bon punt
poden manifestar-se ho posen en evidència i l'altra. és la demostració que
els humils, són els més rics en sen·
tlments generosos 1 altruistes ja que
sols els intransigents ullra-dretlstes,
ells que no abandonen l'odi ni per
la mort del pròxim, han deixat d'a.ssistlr als dos actes clvlls que ressenyem.
Els amics Busquets 1 Sancristòfol
amb una discreció 1 encert que els tal.
honora. varen donar les gràcies als
presents en nom òe les familles fent
emocionar els presenti¡. Le. nostra
sensació de suposar a La
condolença a les families Martl 1
Dols que tan estimades són pels eleLepant, 261, cinquè - BARCELONA ments d'esquerra del nostre poble.
• ': ~. ' •. • \: '- .> -~ J ' : ,
l-~ • 'tl
..... . ,.,.. ,
.. . .
_, •
•
córrer, I «deixar els advocats i procu
"
,·
~ ~ • ~ ~
11
curadors, que són els que s'ho men' , , ..' e ., -...· . 1 ..
gen tot, a fi de poder atendre les
obres de clavegueres, voreres i alit ¡•'-~r •
,.-M'I> • >-ttres». Féu allusió al que havia dit
~ ,~ , ~- ....-v ,..... , ·- ' . ;,
l'anterior sobre que no podien estar
Y-~
La sentència recaiguda sobre els 14Jf ;- . - '-Y" ' ... C" ,.._
d'acord amb els radicals, i digué: homes del Govern català., dictami- ·.:;;....,......,. ~
w
..~: ~' , 4,.- -L -· r
<v-•
«Nosaltres no hem acceptat els càr- nada pel Tribunal de Garanties ha
recs per a fer política (ma.ssa que
es veu»; solament ens proposem fer
adminlstració», i, tot enfadat, afegí:
Homenatge a Jaume I
«¿Que vosaltres creieu que ens hem
Els membres de l'Associació «Bavenut»? Però hi hagué una mala
animeta que féu sentir la seva veu ran de Camvettes• (Enfants de
al públic que emplenava el saló de Montpellier>, en nombre d'un censessions, el qual li féu recordar que tenar, acudiren el dilluns a les Cales responsabilitats que se seguien ses Consistorials per tal de retre
contra l'Ajuntament d'Esquerra. eren homenatge a la memòria de Jauprecisament al senyor Serra., alcal- me I, dipositant un mm de flors al
de que fou de la. dictadura., del qual peu de l'estàtua. d'aquest Rel, sisón incondicionals avui els senyors tuada a. la íaçana de l'edifici.
que formen la majoria, puix que
Un cop dipositat el ramell, que
abans de la sessió els alliçona; que dula. cintes amb els colors francesos,
en la. sessió passada fou nomenat se- el President de l'entitat M. Matte,
cretari particular del senyor Alcal- pronuncià, en provençal, un bell parde el senyor Ferràndiz, home de con- lament, saludant Barcelona, en el
fiança del senyor Serra., 1 que en Cap l Casal de ~atalunya, en nom
l'acta de la sessió d'ahir aquest no- de lea terres germanes de més en·
menament no fou llegit, que aquest llà de la frontera. Ll contestà, agraMAGISTERI
nomenament no té altre objecte que int el delicat gest, l'Oficial de CeSecció administrativa de Barcelo·
controlar la. seva actuació <ells sa- rimonial senyor Puigdomènech, el
na. - En virtut del que preceptua.
bran per què) ; el públic creu que
deu ésser perquè fa quatre dies, com qual, seguidament, acompanyà. els l'article sisè, disposició a.• del R. D.
expedicionaris
a
la
visita
que
aquests
del 17 de desembre del 1923, l en
es diu vulgarment, era. milltant de
la Lliga i que en acceptar el càr- feren al Palau Municipal L'acte de compliment del que és previngut en
els
arts. 7 i 8 del primer de juliol
collocacló
del
mm de flors al peu
rec el varen foragitar del dit partit;
1902, és fet avinent que el se·
que tots els a.ssistents a la sessió te- de l'estàtua del Rel Jaume I, fou del
nyor Antonl Balagué i Rafel ha in·
nen format llur judici davant la. pre- presenciat per nombrós públic.
coat expedient soHicitant de la Dl·
gunta del senyor Lis i en el seu dia
recció general de Primer Ensenya•
serà contestat com es mereix públiment, autorització per a establir un
cament
Collegi no of'r:ial ·de Primer EnseCAI..~VICIE
A continuació es com1U1ica que DESAPAREIX TOT SEGUIT AMB nyament, per a nens, amb classe
nocturna per a adilltes, sota la di·
l'Energia Elèctrica de Catalunya inrecció àel mestre S!l.nyor César Corterposà. recurs d·apeBacló davant el
tés i Losllla, a Bru:mlona, carrer de
Tribunal Contenciós Administratiu,
Ros d"Olano, núm. 10, pral. (Gràcia),
Perfumeries SEGALA i PELAYO
per la sentència recaiguda fa uns
per tal que dintre el termini de quindos anys, per la qual s'havia de paze dies, a comptar de l'endemà de
---------------*------~-----~=gar un impost de 50.000 ptes. l'any
l'aparició d'aquest anunci al Butllet[
per ocupació de via pública.. I bé,
Of1cial de la Generalitat de Cata·
aquests senyors que diuen que ells
lunya, hom pugui formular les re•
solament tenen la patent d'adminisclamacions escaients 1 que puguin
tradors, per què no ho demostraren
ahir? Es limitaren a donar-se per
-------------:*-------------------assabentats i prou, de manera que
Organitzat
per
l'Associació
de
ab1r l'Ajuntament gestor de la vila Directors
d'Indústries Elèctriques 1
regalà 50.000 pessetes a l'Energia Mecàniques,
el proper dissabte. dia
Elèctrica, en administrar els béns 15, a dos quarts
de deu de la vetlla,
comunals d'una manera. tan elo- se celebrarà, al Restaurant
de Can
qüent, puix que en no nomenar cap Joanet, un àpat
al que
representant del poble davant l'es- en fou presidentd'homenatge
senyor En Josep
mentat Tribunal, es donarà. la·rn6 a Slstac l Zanuy, director d'Indústries
l'Energia i tot perdut, després del Elèctriques, amb motiu de la la\»
-------~*te------..-------~
que costà. fer ajupir una Companyia riosa tasca. que
portà. a terme quan
poderosa, cas únic a tot Catalunya. ocupava la Presidència.
afectar, no tan sols les condlcíons
d'aquesta AEr higièniques
1 pedagògiques del 'local,
El públic sortl indignat davant la socw:ló.
sinó també la moralitat i bons cos.o
FinS el proper dia 14 es podran tums del soHicltant.
gran «escola. administmtivu que demostraren tots aquests senyors que ret1rar els tiquets per a assistir a
Mestres i Mestresses nomenats
defensen tan aferriSsadament el pa- aquest acte, a la Secretaria d'aques· amb caràcter interí per a les escoles
ta Associació, Urgell, 187.
trimoru del poble de Mollet.
vacants en les coJWUques de Ba.&:·
eelona. - D'acord amb el Decret del
20 de aesembre del 1934 i Ordre de
la mateixa data, ha estat nomenat
Mestre suplent d'El Bruc, el senyoi'
Pere Teruer i Martinez, núm. 181 de
la llista, vacant segons part del 28
de maig darrer, 1 Mestra interina
de Santa Maria de Besora, la se.:.
nyora Josepa Tomàs 1 Brunet, nú.•
mero 283 de la llista, vacant del dt.
pr.mer del corrent mes.
Els interessats hauran de prendre
posseSsió dintre el termini que acabarà al quart dia de l'apar!ció d'aquest
anunci al ButlleU Oficial de la Ge·
neralitat de Catalunya, i poden reooillr els títols admlnlstl'atius en
aquesta Secc:ó, qualsevol dia feiner,
de les dotr.e a les tretze.
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ABSOLUT AMENT SEGUR

LA DESFILADA CASTELLANA
Des de les èarreries del mes de
i,uny d'enguany, al mes de maig de
1 any vment, !aran ~mporada -curta o llarga- al leat.re BarceloM
les companyies de l'Infanta Isabel,
Tirso Escudero, Xirgu, Carmen Diaz,
Rlveles-Zutfoll, Valerià. Ueón i Díaz
<l'Artigas.
Bonic mosaic de companyies cas~llanes sempre 1 quan no ens donin
<>bres de Muf\O'.G Seca Pérez Fernàndes, Honori Maura., Peman 1 altre:¡
autors inlnlelligen ts 1 de tristn re-cordança caYerníool&.

LIQUID • NO TACA - NO IRRITA • NO ES DESCOMPON AMB EL TEMPS

la Facultat dc Dret, continuant el

cicle de conferències sobre el clnquantennri del Codl de Comerç, la
conferència n càrrec del senyor Josep Roig 1 Bergadà. el qual desenvo·
luparà el tema: "La suspensió de
pagaments".
A. l'A¡;-rup:icló Catalans d'Amèrie&.
D'acord amb les seves finalitats primordials, organitza un c1cle de con·
ferénclea per tal d'estudiar les relacions culturl'ls i econòmiques amb
els països americans, on viuen tants
germans nostres emigrats.
El senyal' Josep :M:argtnet, profund
coneixedor de les realitats econòmiqtres d'nqnells paisos. desenvoluparà
el següent tema: .. Iuliercauvl corner·
cial amb els països sudamericans,
avili, clil:necrcs, d1a 12, a les deu de
la vcUJa, al local social, Ronda Univecsltat, 1, primer. La conferència
scrà pública.

INSTITUT BACTERIOLOGIC SEROLOGIC
de la Umversltat de Karol
PRAGA
Com resulta por les 1nvestll!aclons d'orll!utacló el t>r<marat VETO a méa de la seva absoluta innocuïtat ner a la mucosa
uretral. exerceix un'\ t"cCClò anilséptica sobre les colòn.l~ do
gonooocs.
·
Sl¡z:nat: Prof. Dr. IVAN BONL

IHSTITUT D' HIGIENE
LONDRES
Hom certifica per mitJt. de 111 Drelellt QUI' hn. estat eu.ml.n&t per l& nostra Secció d'Inveat~pctó el prcpant proftU.ctlc VETO, 1 s'ha com.pr0V11t que aquest emplena tant les

MINISTERI DE LA COVERHACIO

e11ndn:ions caue u li atribueixen com tamb4 la acva finalitat.

BERLIN
En els experiments encaminat. a lm.Pedlr el desenrotllament> dels ¡¡:èrmens, el prepara~ VETO paluà superioritat
(dannt ols Ntafiloccu:s) resp,¡çte a las seluc1ona do prvtoclorur de mercuri i d'.arcentum rroteinicum» emprats ell
aque=ot3 ~rlr:nent.s.
Tota ""-ada que els ¡¡onococ.s 1 el& espiroquetoa mostren ¡z:ene.ra.tm.ent maJor sen.sibllltat davant destn1ectant3
que Iee meoes de Jrénnerul empra~ en lee esmentades 1nYeetlpcJoti.S, es pot assei[Ul'al' Que el preparat VETO oomplei.X

Direcció de Salut Publica
Institut 8acteriolllsic
SOFIA
Al brou amb la soluctó VETO a 1'1 DU 100 ¡¡'ad<Udonaroo eatatLJOOOCd t bacJls dc tifus. DespTée de quaranta
ntit. hores estava comoletament clar el brou mentre que ela
preparata de control ,¡'havien ent.erbollt per l'enorme propapctó deia microbis.
S'íntrodui en un culUu de ¡¡onococa W ¡¡otea de lA
solució a 1'1 per 100 Iee quals en un minut impediren 11
dnonrotllamont del cultiu.
El &>reparat. obra com a desl.n!ectant extraordin&riame.nt
intens &Obre ela microbis cln vitro», 1 ea pot a.sseaurar, per
tan\, Que tambe «i n vivo e produirà i&"Uals I exceHents efec-

Sllrnat: Or. von GUTFELD

Slsrnat: Dr. A. MlCBAU.OFP

Signat: EL SECRETARI GENERAL

HOSPITAL MUNICIPAL cAMURBAHt

nov.. Promoció cl'autoa teatrals. I
~ela Lcrca té escrita wa zapaProclig1osu, una ad.mlrable peça teatr-al que Lola Membrives rePre::eotA
a Ma4rid.. Ara Lola !.l.em.brt
•
VC$ treball& a Barcelona. ¿U veu-

rem repreaentar aquesta obra?

r!n

La suspensió de papn1ents vista
pel senyor Roi~t i Bergad.à: - Avul,
a. les set de la tarda, tindrà lloc a

QUATRE CERTIFICATS D'IND ISCUTIBlE VALOR CI ENTIFIC

GARCIA LORCA
Es un dels va.'ors autèntics de la

.JOAN SANTACAHA
taB& <1t'lut d'mterpretar «El idi.o11' i ha C6trenat. w1a producdó
~Uce. de Vidal 1 Planas, Utula«Don Caseabeles». De.."Prés de
zn~ena, a Càdiz, Santacana traaeu un telegrama comunicant. al
<le' autor Que !"obra havia estat un
1 ~tseU:..èxits artistics mès bnllants
un....,, 1 que «Doa CascabelcS»
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Avui. dlmecces. a lc:s nou de la
~ller dc l'Ajuntament popular de Barcelona sen)·or VIcenç
Bernades dl.ssertari, al local de l'Ateneu, d'Igualada, sobre el scgi!cnt
tema: "Els naclonallsmes econòm1cs
1 la crisi mund'al ...
nit. el

'

Obrer català conscient: el teu diari es LA: HUMANirrAT
.Jf

Barcelona -

Dimecres, 12 de juny del 1935
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ELS HOMES A QUI EL T. DE G. ACABA DE CONDEMNAR A ·3 0 ANYS DE PRESIDI

1 obra realitzada als respectius departaments ·de la Gener~li~~t
1

.

--·~--

MARTI ESTEVE

Els consellers Barrera, Lhlhl, Gas.sol, Mestres, Comorera i Esteve, en
el curs dels interrogatoris a què foren sotmesos davant del Tribunal de
Garanties, durant les sessions de la
h istòrica vista en la qual ells i el
Pre~ident Companys havien d'ésser
jutjats, explicaren detalladament la

PERE MESTRES

IM a rtí Es t eve, conseller de
.JOA N COMOR ERA

tasca realitzada per cadascú en els
respectius Departaments del Govern
de la. Generalitat.
'
A continuació reproduïm, sense comentaris, el text taquigràfic de les
contestacions formulades pels consellers del que fou Govern de la Generalitat de Catalunya:

LLU I S COMPANYS

Finances

«Cuando ful honrada con el nom- junto con la preparación de la ley
bramiento de consejero de Haclen- de Ordenación Bursàtil, cuyo servida, el Erario de la Generalidad se cio habia sido traspasa.do a la Genutria exclusivamente con los fon- neralidad, es lo que ocuparan las acdos provinentes de las antiguas Di- tividades de este consejero. Este
putaciones catalanas. Uno de los pri- traspaso de serVicios de Ha.clenda.
meres trabajos que emprendió el era lo que mayores obstàculos ofreConsejo en pleno y especlalmente cia, màxime en un memento en que
este consejero, por haber sido desig- se habian producldo determinadas
<<Cuando entré en el Departamento
Como disposicioncs puramente de j nado ponente, es el relativa a la re- dificultades con el Goblerno de la
acababan de traspasarse los servicios Gobierno, un decreto regulando los organización de las atribuciones v República, que por cierto, y en ausende Justicia. Me encontré con que es- concursos y oposiciones entre los jue- trabajos de la Comisión mixta de cia de mi compafiero señor
Lluh!,
taba dictaminada ya por el Parla- ces y magistrades que del escalafón traspaso de servicios, gracias a cuya. fui encargado por el presldente
de
mento y en tràmite de discusión la del Estado aspirasen a cargos dentro composición y a la. competencia de la Generalldad, especialmente por
ley de Contratos de Cultivo, que se de Cataluña; regulando los concur- sus mlembros se llevaran con la ma- acuerdo del Consejo, de llevar a cabo
aprobó después con mi intervención. sos Y oposiciones para los jueces y yor cordialídad con la representación ante el Gobierno de la República
toTambién se dlctamlnó y aprobó por magistrados que, con caràcter inte- del Gobierno y, creo yo, con el ma- das las gestiones necesarias
para que,
el Parlam:mto la ley creando el Tri- rino, si los concursos qUedaban de- yor acierto para los intereses de Ja con la armonia y cordlalidad que
bunal de Casación de Catalufia, En slertos, debian ocupar estos cargos; República y de Cataluña autónoma, debfa haber con los Gob!ernos repumérito de una de las disposiclones se produjo una renovaclón de la jus- varios e importantes traspasos, y por
de la Jey. se convocó la Asamblea ticla municipal. con la. satis!acción, lo que se refiere a lo que afecta esque tenia. que elegir el presldente y en cuanto a la de Barcelona ciu- pecialmente a ml Departamento, se
las ternas para los seis primeres ma- dad, de que, después del 6 de octu- lograron valoraclones hasta el 6 de
gistrados de este Tribunal, se cons- bre, Y a través de denuncias presen- octubre equivalentes a 83 millones de
tituyó éste -hace poco ha hecho un tadas al Tribnnal Suprema, éste man- pesetas: que tenian su cargo, su conailo-, la ley de capacidad civil de dó dos magistrades para revisar Ja. trapart1da en servlclos que hab!an
la mujer catalana; se aprobó o es- actuac!ón de los jueces municipales sido traspasados por la Generalidad
«Desde q\le ful nombrada por E:l
taba en tràmite de discusión la ley nombrades, y en el dictamen que die- Y que ésta debia satisfacer. Pude en- restaurador de la Generalidad de caregulando las funciones del Procu- ron reconocieron que durante la ac- tonces, grac¡as a esa labor Y a la taluña, don Franclsco Macià, conserador general de Cataluña, creado en tuación de a.quéllos, nombrades por que ha.bia venido realizàndose de tra- jero de Cultura de la Generalidad,
mérito de las normas del traspaso el Consejo de Justic!a municipal y bajos mternos en el Departamento, cargo que he tenido el honor cte
de servlcios, y con caràcter de ur- confirmades por ml, ni habfa habi- presentar, al poco tlempo, un pre- ejercer hastQ. hoy, mi primer esfuergencia. la ley catalana sobre Jo con- do el nlilr.ero de apelaciones corrien- supuesto semestral, el del segundo zo no fué otro que el de proseguir
tencioso-admlnistratlvo, y otra de tes, sino muy inferior, ni se habia semestre de 1934, que me cabe la sa- e Intensificar la obra magnifica de
j ust1cla municipal y fuentes del De- I producldo màs que una revocac!ón tisfacclón de poder decir que, según
recho civil catalàn, que estaban por de las sentencias d!ctadas por esos acaba de reconocer mi compañero, , c~ltura que habia empezado la anentregarse a la Còmisión parlamen- jueces municlpales. y que recuerde,¡ el .conseje~o de .S:S.cienda, ha sldo li- t1gua Mancomunldad de Cats,Iuña.
taria y confiaba en que se discutie- asuntos de ml Departamento, con- qwdado sm déf1c1t alguno.
, De nueva. creaclón :-antes de lr a
sen en la etapa legislativa que se !ba cretamente actuaciones de Gob!erno,
Yo procuré llevar dentro del De- las cosas ~~evas, qu1ero referlrme a
a iniciar.
ninguna màs.»
partamento de Haclenda una norma la obra lnicm~a. por Ja Mancom\lnide austeridad y de la màs perfecta d~d-:-, intens1flqué la obra de las
organizaclón de servicios, de tal for- B1bhotecas populares, creando nueI
ma que se puso una limltaclón, un vas Blbliotecas todos los ailos e incoto casi absoluta a la entrl\da de tens!fiqué de una manera muy espenuevos funcionaries de Ja GeneraU- cial todo lo que se referia a la enr:
?ad, gractas a lo cua! pudteron ser, señanza técnlca, obra magnifica de
mcluso, beneficiades los funcionaries la Mancomunidad en todas Jas !nscCuando me hlce cargo del De- que esta acción del Consejo Superior antigues con un aumento de ha,be- tituciones que !ntegran nuestra Untpartamento de Agricultura y Econo- de la Cooperación tuviera mayor efl- tes. Creo que se llevó rectamente, ho- versidad industrial de Barcelona. y
mia de la Generalidad solamente ha- cac1a tuve el tïonor de organizar la nestamente la adminlstraclón de la como cosas èe nueva créación, Jo
bia. traspasados tres servicios: los de Caja. de Créditos Agricolas y Coo- Generalld.:d, desde el memento en primera que se lnstituyó en mi DePesas y Medidas, o servicios de In- perativas, creada. por Iey del Parla- que, a los pocos dlas de haber sido partamento por el que tlene el hod¡¡.strias; los servicios de Turisme, mento catalàn, con un capital de aprebendidos ¡¡. consecuencia de los nor de dirigires Ja palabra fué t'I
y los de Avtaclón. El fuerte de ml diez m!llones de pesetas. En el carn- hechos de octubre, porque circulaba Consejo de Cultura que yo creé lle·Departament<>, que era el servicio po cooperativista, por la acción del el rumor de que hab!a habido lrre- vado de la idea de' que Ja obra cul"de Agricultura, no estaba, ni està to- Gobh;rno y del Parlamento, cata- glliaridades admlnistrativas 0 se ha- I tural de Catalufla no deb!a ser de
·davla, traspasado. No obstante, la la- Juña ha dado uno de los pasos mas bian destinada a fines no presupues- ninguna manera labor exclusiva de
bor de mi Departamento fué muy declslvos que se registran en la l'Jis- tarJOs determinadas cantldades, por un solo parttdo slno Ja resultante
extensa. Hoy Catall.lña figura. entre torla. legislativa en este terrena eco- el coronel mandado ocupar la Ge- de lo que podri~os ·uamar el penneralidad po¡; el general Batet se
.
los primeros paises del mundo desde
mandó hacer una inspección rig~o- sam¡ento de Catalwia. Por. esta rael punto de vista cooperativa. La le- nómico.
. Fuera
de la .acción cooperaU- sa y minuciosa, Y tuve la satlsfac- zón llamé a colaborar en d1cho Con-glslación catalana en materia. coope- VISta, en ya
las otras esferes de acció~ ción, a los pocos
de la deten- sejo a las primeras !ig;uras de la culTatlva es de las màs adaptadas a la que abarcaba.. ml Depax:tamentQ, .IDl ción, de leer tn laelias
prensa una nota tura catalana. no olvidando tampoco
ïdeologia Internacional cooperativis- trabaj~ ha s1do no leglSlatJVo, smo oficiosa en la que se
ue a un r~presentante de los obreres en
ta y ha merecldo el elogio caluroso m~s b1en director del personal que lla administració'l de reconocfa
1a G eneralldqa d Cataluna.
de la Alianza. Cooperativa Interna- eXJgleran los traspasos de servictos·
'
clonal en el última Congreso que se trabajos dc deCensa' esencialmente d¿ ha~ =1 6 de octubre habia s!do tm-~ ?reado el Consejo de . Cultura, las
celebró en Londres el verano pasa- los lntereses agrfcolas, y yo be te- peca •
•
•
pnmeras lDStituciones que surgledo. Por ml actuación y la de los com- nido el honor de dirigir en Cata ~ Esto Y la preparac16n de una ley ron de ·mi Departamento fueron la
pañeros de Gobierno, asi como la luña. sln facultades plenas, con fa: de Admlnlstraclón Y C~ntab!lidad, un ~uela Normal de Maestros y el Insde los diputades de Cataluña, boy cultades únlcamente de gobernador ~tatuto de Funclonar¡os, que estaba tituto Escuela. Se crearan cursos po. talmente elaborada, Y la prepara- puJares Para obreres en diversas bacuenta diclu región con el Código de civil, la campaña pro tasa de trigo
la Cooperaclón, que !e forman cuatro Y me cabe el honor de poder decU: ctóil del Prcsupuesto, que debfa pre- rnadas de Barcelona, y cursos untleyes: la ley de Bases, la ley de Co- que el 6 de octubre en Cataluña el ~lt~~e ror ¡recep~o e~tatutarlo an- Versitarios, tamblén para obreres, en
operación, ley de Sindicatos agrico- trigo babfa sidJ cast todo vendldo gir en el ej~c~~~ ~ t rei pdara r e- la Umversidad de Cat~ufia. Obra
las y ley de Mutualtdades. Fuera ya a precio de ta~. Ideal que no se
.
e ~a
e . 1935, de ml Departamento !uc tambien la
del campo Iegislattvo, para. elevar a ha conseguído realizar todavia en el
creac1ón del Patronato autónomo de
realidad esta decisión legislativa del resto de Espaiia. Tu\·e tamblén el bola Univei"SJdad de Catalutia y la
Parlamento catalàn organicé el Con- nor de intervenir en la defensa de clóo y graclas a aquellas casas rea- creación del Comité mixto de Primesejo Superior de la Cooperación, en los intereses arroceros del Bajo Ebro llzadas aquel verano puede decirse ra enseñanza y del Comité mlxto de
el cual tenilln interve..."lc!ón direct.n tan hlstórlcamente liga,<tos a los in: que éste es el pr101er año en que el Segunda enseilanza, organlsm~ es• y exclusi \11 las mismas entldades tereseJ de Valencla. Con la Fed~ arroz de Valencla y del Bajo Ebro tos tres últimes creados de acucrdo
comprendidas en el Cuerpo leglsla.- clón \."alenc!ana, no babiendo traspa- ha podldo venderse a preclo de tasa, oon el Minlsterio de Instrucclón Pútlvo, es declr, las Cooperati\-as. los so de servicios, tu ve la suerte de huyendo f J la especulac!ón 1 de bllca de la República; instltuclones
Slndlcatos v las Mutualidades. Para convenir un pacto de mutua reia- los peligros del monopolloJ
que reall.zaioo una obra tan magnl-

Joan Lluhí, conseller de Justícia
· Dret
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VENTURA GASSOL

.JOAN LLUHI

blicanos, se zanjaran determinadas
diferenclas surgidas especialmente a
propósito de la ley de Contratos de
cultivo, anulada por este Tribunal:
luego, en virtud de una nueva ley
del Parlamento catalàn, para que
la nueva ley que se confeccionara por
el Gobierno y se presentara a la
aprobación del Parlamento catalàn
no ofreclera duda alguna. respecto a
su estricta constitllcionaJidad y a estru: encuadrada dentro de los limites del Estatu to de Cataluña; gestiones que creo yo que llegaran a feliz término desde el memento que
el jefe de aquel Gobiemo, señor Samper, declaró públicamente que el texto refundido y el Reglamento aprabado por el Parlamento catalàn con
fuerza de ley, estaban dentro de los
limites constituclonales de las atrlbuciones de Catalui'ia; declaracíón
que reprodujo ante las Cortes al producirse el debate pol!tico el l.o de
octubre.»

.

-~

MARTI BARR ERA

Pere Mestres, conseller d'Obres
Públiques
"Ful elegida diputada al Parlamento catalàn por la circunscrlpclón de Barcelona-Provincia, y posterlormente presidente de la Comisión -de Trabajo en el Parlamento.
Por ml intervenclón en dicha Comislón para la aprobaclón de la ley
oontra el paro forzoso, ful elegido
después por el Gobierno de la Generalldad director del Instituta de paro
forzoso, entre cuyas obras se cuenta
la Casa Bloque para obreres que se
està terminando en estos mamentos en Barcelona. Después el primer
Presldente de la Generalldad, don
Franclsco Macià, me otorgó su oon·
fianza para ocupar el cargo de Consejero de Gobernación que desem·
peñé desde el mes de septiembre
hasta que el Presldente Macià fa·
lleció.
Durante su permanencia en el
carga se aprobaron la Ley municipal y la Ley electoral que sirvieron
para efectuar las elecclones munlclpales del año 1934.

Gassol, conseller de
Cultura

Después, cuando fué elegida Pre·
sidente de la Generalidad el hono·
rabie don Luls Companys, cesé en
el cargo y volvi a. ser llamado en
el mes de septiembre de 1934, poeos
dfas antes de los sucesos de octubre.
Entonces fui elegida Consejero de
Obras Públlcas y Asistencia Social y
Sanitarla de la Generalidad de ca.
taluña y tuve el honor de que en esos
d.ias do lntervalo pudo aprobarse y
llevarse a la efectivtdad el traspaso
de las Obras Públlcas a la Generalldad, con fecha 1.o de octubre. Estaba. aprobado ya en el Consejo de
aquella mlsma semana un proyectó
de ley para que facilitar, con los
medios eoonómicos que el traspaso
daba a la región autónoma, que la
Generalidad, en cinco años, oonstmyera todas las vias de comunícación
que permltieran que los d~lentos
cincuenta. pueblos de Cataluna q)le
todav!a estàn inoomunicados tuvJeran comunicaclón.»

Martí · Barrera, conseller
Treball

tlca que basta decir para demostrarlo que en menos de un año se organizó de una manera admirable la
Universidad de Barcelona, y en menos de un año se organlzó. de una.
manera admirable la Universidad de
«En lo que afecta especlalment.e
Barcelona, y en menos de un año a la Consejería de Trabajo, tenientambién se crearan en Cataluña. 14! do en cuenta que el Poder central
Institutes de Segunda enseñanza.
se habia reservado todos los dereObra también de mi Departamen- chos, salvo los de ejecución de las
to es el est!mulQ de todas las artes. leyes, ¿puede d~cimos, a. grandes
Se han creada premies de Poesia rasgos, dada la unportanCla de los
de Novela, de Teatro, de Música, d~ conflictes socialistes en que usted
Escultura, de Pintura; se ha prote- tuvo que Intervenir, cuàles fueron y
gido el teatro de la Gran Opera; se su actuació~?
ha. reorganizado la ~cuela de Arte
P.-51. senor. En los primeros dins
Dramàtioo; se ha reorgan1zado la de haberme incor~rado a la direcAsociación de Amigos de la Poesia, clón de la Co~eJería de Trabajo,
y también el Pen-Club que abo
el pnm~r oonfllcto de importancla
acaba de celebrar, gracÍas a. la ~~ que tuve que resoh·~r fué el de la
elativa de mi Departamento, el Con- dependenc1a mercantU de Barcelona,
greso Internacional de Pen-Club
que afecta ba. a mà.s de 60.000 obres.
ros; con motivo de no haberse puesSe crearon - también cursos en los to de acuerdo en el Jurado mixta
c-uartele3 de la guarnlcíón de Barce- las representaciones patronal y obrelona, para suprimir el analfabetis- ra, se declararan en huelga los demo; se crearan también otras insti- pendientes del ramo de alimentatuciones de caràcter popular para ción, oomercio al detalle y comerhacer resaltar màs el sentldo popu-1 cio mayorlsta. En aquella huelga,
lar que querlamos dar a la obra de que tenia un caràcter un poco viocultura de ml Departamento.
l lento, porque, de todos es sabldo,
.
que la mayoria. de la dependencla,
Finalmen~. se ha creado el Insti- casi todos, es gente joven, intervinc
tuto de Acc1ón Social pnïversHaria de una manera ràpida y eficaz, conY Esoolar. con la !malidad de est!- slguiendo que un movimiento · que
mular todas aquellas instituclones aft '· :¡, a màs de 60.000 obreres
de c~ràcter social que puedan con- en Barcelona se resolviera en menos
.tribu1r a los estudiantes que oon to-l de cuarenta y ocho horas. La soludo Y_ tener aptltudes estàn faltes de ción fué a satisfaccióo de la clase
.medios para dedlcarse a los estu-1 patronal y de Ja clase obrera medlos unl~ersitanos. Se reorganlzó la 1 diante un laudo que dictamos' para
Resldenc1a ?e Estud~antes: se creó ' los obrcros al comercio de deta!l,
la ResidenCia de senoritas oficlnis- l otro para los del ramo de la allment;as; se aumentaron las becas en el¡ tación y otro para los del oomerclo
úl_t!mo pres~puesto, so!amente en al 'por mayor. Posteriormente hubo
numero de Clen las dedicadas a. ea- en Barcelona la huelga del ramo de
tudiante:s unlversitarlos.
Luz y Fuerza, h uelga que duró tres
Esta obra se ha liÏspirado màs u dlas; a pesar de la importancia y
nada en el sentida popular que q~1 ~ la. gravcdad ~ue tuvo la huelga, yo
ria yo darle de&cle ml Departame~- pude oonsegm,:. con la ay~da de los
to, y estas instltuc'ones en
demàs companeros de Gob1erno, que
.
yorla han tenido el• e'ogio f su 1 t en tr· es días se reso1Vlera.
esta huelde amlgos y de ene~:ligos e~ ~n e ga, en la que obtuvteron los emplealos que nos han SUcedido h. he~ dos de luz y fuerza. unas mejoras
el elogto de m
an ec o que asuguran para siempre las asaunque no sé uCllas lnstltuciones, piracíones de la clase trabajadora
da lncx :icabl por qué lnoonsecuen- que qulere Vivtr dentro de la Jey:
las elogl~do 1 e, h des~ués de h aber- asegura el retiro a la vejez, a 1a tnoomplelQ.• · as an esvlrtuado por valldez y a la enfermedad. Consegulmos que en el espacio de tres

ma-¡

I

de

dias, se resolvlera esta importante
huelga, que, de haber durado, hu·
biera Jlevado consigo un trastorno
oonsiderable a toda la economia de
cataluña, sin que hub1era por pnrte del Gobierno de Catalufia ninguna ciase de ooacclones, ni que tuviéramos nosotros necesidad tampoco
de lamentar ningún acto de sabOtaje.
Es de tener en cuenta que ha habido \ma huelga de las mismas cara_cteristicas -en Catalufia, en el aoo
19, hubo una huelga de luz y fuer·
za- que ocaslonó una gran pertur·
bación en toda Cataluña, oon una
serie de actos de sabotaje, y que a
última hora ~1 Gobierno tuvo n~
sidad de lr a pactar con el cornit
de huelga a la càrcel y a. base de la
libertad del comitè de bueJga se
pusieron a discusión las bases '1.
resolvló el conflicto, aunque no de nltivamente, porque al èabo de poco
tiempo volvleron a ocurrlr pertuba·
clones.
I' ~ ml actuación al resol ver esta
huelga puedo decir que fué a satlsfacclón . de la clase obrera y de l~S
Compañias y grandes Empresas . e
gas y eleetricldad de Barcelona. T~
es as! -y qulero hacerlo ooostar a.Q '
porque; precisamente, dados _mis ~
tecedentes, pudiera parecer que l 0
tu ve una actuación demagògica Y q~e
actuaba parcialmente a favor de:
clase trabalador- que cualquler d •
vergencia que exista de boy en a elante, mejor dicho, a partir del mamento en que se firmaran l~s ~:
ses que llevaban consigo estas unpo
tantes mejoras para. los empleadOS ~
obreres de la Compaiúa de Luz ·e
Fuerza, para cualquler oonructo q~
se derive de estas bases soy person ué
meote el àrbltro. Esta proposicióo f _
0
hecha, precisamente, por la represeor·
taclón de las CompalÏias y de confses
mldad con los obreres. En Jas bll ¡er
se decia: «Serà àrbitra en cualQU de
divergencla que haya el consejero !'O"
Trabajo de la Generalidad». Y a ~·
puesta del representante de la e

f:

(Passa a la ¡:àgt!UI

.,

republicà: el teu diari es LA HUJ\iANI'fAT
J1'
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