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EL TEMPS. - A catalunya el oel apan~lx oobert per I'Empordl
1 La Selva, pln~bé oobert o néb_ulós pel Glronh, Camp de Tarragona,
pla de Barcelona, Priorat. I Baix Ebn~; per la resta ae!i. Els \~nta
són moderats del sector 8 . per I'Emporda I fluixos per la oosta. Per
l'Interior fluixos de direcció varfable o en calma. Durant les darn~res
24 hores no a'han reglsfrat pn~clpltaclons. Temperatun~s extremeu
m!ulma. 29 graus a Escaldes I la mlnlma, s graus a Angolaster.
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LA SITUACIO ACTUAL

;

mante la

;

tots els actes polítics
o

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~o

Així ho anuncià lerroux a la La pacificació
al camp
intervenció del Sr. Guerra sortida del Consell de ministres
Encara no s'h a.vta. aprovat la.
al Parlament
d'arrendaments
República, que els propietaris
del Río i els comentaris que ha d'ahir, el mateix en el qual fou deja. la.donaven
de l'esperit de
un
llei, tot promovent judicis de cond la.cillaoió
'
d I
previs als <Je desnonament.
a p r o v a a a p o n e n e I a e Mentre
pr o v o ea t
els canonistes de la. Ceda.
Congrés, caue calla sotmea.l
deien,
I
•
•
f
L
tre la propietat a.là prlncipls crisre orma constltUCIOna
l~~~~a <ie-l'~:-~~:~~cR:i ~~!t~l~e~~!renl~ ~¡~~v~~~1:
que era. d'acord amb les ensenyor Guerra del Rfo al deba t so- ficats elements de la. Ceda 1 dels
tot el que es feia, els pro-

Guió 'del moment
La
)·

EL MATEIX DIABLE

EN PERSONA...

DESPRES DE LA SESSIO NOOURNA DEL DIJOUS

~es

tas~

o

La Premsa. monàrquica. espanyola es llança ferotgement aquests dies
tobre l'ex-President del Consell de ministres de la República, senyor Mar
14
0
nuel Azaña.. El nou pr~text és la. revisió del procés del capità Rojas, el
de casas Vlejas. Matenalment les plomes d e la trepa. perlodlstlca d e la.
Madrid, 14. ,_ El Consell de mi¡nonarqula. escumegen de ràbia 1 d 'odi contra l'home que acaba. de r eunir bre l'atur obrer que tingué lloc a agraris per a combatre projectes del
la sessió nocturna del dijous, cons- Govern, en el qual estaven reprelt
t
'ha i d
t
Pr b bl
bl'
a Mestalla. cent mil repu lcans. 0 a emen no s v a. ona un a re titui durant el dla d'ahlr el tema de ¡sentats 1 foren precisament elements nlstres ha. estat reunit des de les
cas, en la. història. del periodisme modern, com el de la. rancor~sa. cam- les converses en els m edis polltics de la. Ceda. I agraris els que collo- ~~a.~el ma.U fins a la. una de la.
na.nya. que la. Premsa. de dretes, amb permis de la. censura. realltza. con- no tan solament de Madrid, sinó caren el senyor Jlménez Fernàndez
El mlnlstre de Comunlcacions doen difícil situacl?1 _ en diferents ocaC un home públic. Potser hl ha. només un antecedent semblant: el de la. també de Barcelona.
la llei d'Ar- nà la. següent referència. verbal de
El senyor Guerra. del Rlo comen- slons, qua.n es wscutl
tat t
....
çà dient que no sabia. sl podia dir redaments rústics. No sembla. sinó, la reunió:
campanya. contra l'Es u de Catalunya..
-Vosaltres sabeu que les Corts
Totes les Infàmies serveixen per ésser llançades contra. l'ülustre ex- que parlava. en nom del partit r a.- repetien, que els radicals hem d'éso li dical, però que sl afirmava que el ser minï&terials a tota costa., sense després d'una. amplissima discussió
i
li d 1 m 0 na
uC!an h Ba . t . La
seu criteri era. el del partit. El se- poder discrepar en cap m oment, 1 1 d'un quòrum sobradiss1m, votà la.
rqu a. n
cana. a. e a.
rcalZ egul».
detingut al """ e ez
perdona aquella. cigarreta. que l'aleshores President del Consell de ml- n yor Guerra. del Rfo combaté el pro- ells, quan no els agrada un projecte llei anomenada. de coordinació sanistres fumava, una matinada. de l'estiu del 1932, darrera. un balcó del jecte del Govern i afirmà que ell del Govern, el critiquen als passa.- r.itària. Més tard una altra. llei deiministeri de la Guerra. Era. la. matinada. del 10 d'agost. Al carrer. al cap es mantenia. en l'ortodoxia. del par- dl..c:sos de la. Cambra. 1 el discutei- xò. en suspens la. seva apUcació,
quil
t d s j j hl tit, que el Parlament pot marcar xen al saló de sessions, sense que però per quatre mesos, termini
Hi r· t t d ls in
normes als Governs i preguntà com ningú tingui dret a llançar-los l'«al- ha transcorregut ja amb excés, resurrec es e an ur 0 •
de la. força. públi·ca. que repe a. m en e
bavia., amb un fusell a.ls dits, el director general de Seguretat: es deia no pot fer-se això en un règim re- to». L'ocorregut amb el senyor Guer- cobrant la. llei primitiva. tot el seu
publicà. La intervenció del senyor ra. del Rfo no ha estat més que una vigor. El Govern doncs, es troba.
.Artur Menéndez.
del Río -interrompuda amb discrepància. en un problema. 1 d'a- davant una realitat legislativa. que
No s'ha estalviat esforç n1 infàmia. per a despr estigiar Aza.ña. Per Guerra
certa. violència pels senyors Calvo cord amb el seu criteri ha. sostingut no ll permet opció. Guardador I exealguna. cosa. és l'home de l'article 26. Ara. és el segon procés de Casas Sotelo i Gil Robles- provocà final- els seus punts de vista, Igual que cutor d e les lleis que el Parlament
.Vlejas. Ahlr fou la. seva suposada participació en els fets d'octubre. ment una. intervenció -més exac- ells el sostenien, sen recordar vota., no pot el Govern viure al mard 'elles, i encara coneixent les dlAbans, la. «complicitat» en el contraban d'armes de San Esteban de Pra.- tament, una. interrupció- interes- que són ministerials, quan una. cosa ge
f!cultats que dintre de la seva jussantíssima: la del senyor Ernlliano no els satisfà.
vla. Ha quedat demostrat que Azaña. no participà en els fets d'octubre Iglesias, cap de la minoria radical
Acabada. la. sessió els ministres es tfcla. pot tenir a. la pràctica. la. de
n1 en el contraban d'armes. Ara. s'ha. vist palpablement que és fals que el qual remarcà: «El senyor Guerra reuniren a.l despatx de ministres de coordinació sanitària., es veu en el
l'ex-President del Consell donés les ordres, en l'afer de Casas Viejas, del Río digué que parlava. en nom la Cambra. 1 sortiren molt avançada deure, ja. en abSolut Inajornable,
Ací està el partit radical que la. matinada.. Tots es limitaren a. d'executar-la., confiat que aquesque les dretes han explotat, com un sinistre lclt motiv de la. seva. cam- propi.
presta. suport al Govern». Aquest manüestar que l'incident havia ta. execució serà la. mlllor lliçó per
panya, de «No presoners».
«aclariment» del senyor Emiliano mancat d'importància. 1 que havia a. orientar el Govern sobre allò que
mateix saló de ses- el futur deu en aquella rectificar-se
No s'ha. estalviat ocasió n1 pretext per a. remoure els afers que havien Ig!esias, provocà una. certa sensació quedat resoltla.al rèplica.
del senyor en bé de sanitaris i corporacions.
a la. Cambra. El senyor Barcla di- sions amb
de caure sobre Azaña. com a. horribles inculpacions. L'ex-President, amb gué, simplement: «Magnffic».
El Govern per aquestes raons ha.
Chapaprieta. i amb la. intervenció
d'ànim
enteresa.
una
amb
proves
les
totes
acordat aprovar els reglaments preserenitat estoica, ha resistit
Magnífic espectacle revelador de del senyor Iglesias.
exemplar. Davant de cada. Tribunal, davant del Parlament i davant l'opi- l'ha.rmonia. radical. Una altra. vega,. !!!!!!!"!!!!!!"!!!!!!"!!!!!!"!!!!!!!!"!!!"!!!!!!"!!!!!!'!'!!!"!!!!!!"!!!!!!"!!!!!!!!!'!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!l!!!"!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!"!!!!!!!!!!!!"!!!!!!!!!l!!!"!!!!!!!
nló pública, Aza.ña. ha. destruït, una a. una., totes les acusacions. En les da. el senyor Guerra del Río en voler defensar els postulats esquerrissessions de la vista de Càdiz, l'ex-President del Consell, en un dramà- tes del vell partit radical s'ha. vist
tic acarament amb el capita Barba, ha. provat categòricament que no foren desautoritzat. No altra cosa. signidonades les tràgiques ordres. Barba. afirmava. que sf. NI ho provà ni coln- fica. · la. intervenció d'Emllia.no.
Entre els elements radicals de
cldi amb les seves primeres declaracions. Ahlr els diaris monàrquics Madrid
com entre els de Barcelona,
'ortiren afirmant que calia. creure Barba. sense proves perquè un oficial de aquest nou incident ha. estat objecte
de comentaris vivíssims. Els vells
l'exèrcit espanyol no menteix.
En la vista. de la. causa contra. el Govern de la. Generalitat, 1 en re- republicans que encara. resten en
La seva inauguració, al Parc de Montiuic, va
els rengles radicals - r epublicans eslació amb l'aspecte de la. proclamació de l'estat de guerra., els senyors querristesno amagaven llur distenir lloc ahir, revestida de gran solemnitat
Ba.rcla. i Ossorlo posaren en clar detalls poc edificants. Recordem aquell gust envers els dirigents del partit
«Fals, de tota. falsedat!», d'August Barcia., que acabava de provar amb que s'han po.sat al servei incondiAhir al ma.tf, d'acord amb el proSeguidament, el president de la
de les dretes de Gil Robles.
contundència. l'hora. de la. proclamació a. Catalunya. de l'estat de guerra., i cional
Guerra del Río, després dels Inci- grama. establert d'antuvi, tingué lloc Comissió va. fer ús de la. paraula. per
c¡ue per cert no coincidia. ni poc ni gens amb la declarada. per un alt. dents del dijous, r esta com el dar- l'acte inaugural del monument des- a saludar, en castellà, al director geoficial de l'exèrcit, en funcions a. la. Comandància. militar...
rer baluard esquerrista dintre el tinat a. perpetuar la. memòria de l'e- neral de Belles Arts 1 en català les
partit radicaL Vencerà? Sucumbirà? ximi artista, glòria. de Catalunya, altres a.utoz:itats congregades. A c~>n
Però la. història toca a. la seva. fi. Es curiós, i tràgic, que ('lS que do- Es
difícil de predir el que pot pas- Santiago Rossinyol. La seva. repro- tlnuació va fer lliurament del monaven a.lre a. la guerra. de CUba i a. la. campanya. d'Africa; els que consi- sar. Altrament, és un fet que ens ducció, en bust obra. del seu antic nument a. la. ciutat, en sentides paderaven un gran home el responsable d'Annual i de Monte Arruit; els que interessa de manera. molt relativa.
aplaudien l'organitzador del terrorisme barcelonf l creador de la. llei de El fet evident, clar, innegable, és
que les divergències al si del partit
fu~es, s'hagin passat dos anys d 'absurda. demagògia. arrossegant els són cada. dia. més accentuades, més
pÓbres cadàvers ensagnats de les victimes de la fatal aventura de Casas clares I per tant, més insostenibles.
Vlejas. AW han anat les coses en aquest segon bienni. El fulletó, però, L'evolució cap a la. dreta. és incomamb els radicals que encara.
ja. sé•Js acaba.. Afanyin-se a. d.Íbuixa.r una vegada més - la última. - les patible
resten fidels a. uns principis esquertràgiques calaveres dels morts d'aquella. trista. jornada. Ja. no els serviran ristes 1 tot fa. preveure que l'incimés per a. la. gran Infàmia. bastida. al seu damunt. I busquin, de pressa., sl dent provocat per la Intervenció del
éis plàu, un quart afer Aza.ña., aquest home que pot reunir a.vul al seu senyor Guerra. del Río és un pas
és cap a la. desfeta. o més exacta$vant cent mU republicans. Realment la. xifra és suficient per comen- m
m ent cap a l'absorció, per part de
autonomista
laic,
ministres,
de
Consell
del
l'ex-President
que
çar a. p~ar
Gil Robles, dels homes representatius d el partit radical. Que no l:s
l republlcà és el mateix diable en persona....
el mateix que la massa. del partit.

Sa ntiago Rossinyol ¡a té e l
seu monument

UNA ALTRA VEGADA LA

REFORMA CONSTITUCIONAL
.... _rrera la. successió d 'una. sèrie de consells en els quals segons
sembla no s'abordaren temes d'un interès apassionant, en el que s'acaba.
de celebrar s'ha. tornat a. posar damunt la. taula. el tema de la. r eforma
de la cónstltucló. Ja. hi ha. acord. S'anuncià ahir a. la sortida. del Consell.
Aquest assumpte constitueix el punt al entorn del qual glra. tota la.
Politica i tots els esdeveniments socials de dos anys a. aquesta part. Com
era d'esperar el Govern ha. confeccionat el Projecte.
El ministre d'Instrucció senyor Dua.lde - i
per què el ministre d 'Instrucció? - ha. presentat a la. f1 la. seva. anunciada ponència. sobre aquesta matèria. tan important 1 delicada. Aquesta.
ponència. recull les observacions que el guardià de la. Constitució, el President de la. República, va exposar en un memorable discurs tripartit
sobre la seva. experiència. constitucional en el temps transcorregut del seu
mandat 1 les propostes de reforma. sostingudes pels diferents sectors
que integren el Govern - diferents almenys nominatlvament.
Nl caldria. dir que l'acord entre aquests és unànime sobre tots els
Punts que es tracta de reformar

Ll egiu cada dia

LA

Llegiu cada dia

LA HUMANI TAT

HUMANI T AT

Per tan
bons camins està encarrllada. l'empresa de reformar la. Constitució que,
segons totes les Informacions és ampliada. d'una. manera considerable.
De moment, és de creure que no s'anirà, almenys en el projecte qUe serà
Presentat a les Corts dintre de poc, a. la. supressió o al canvi del primer
article del qual es va. promulgar i jurar com a Llei fonamental de l'Estat Republicà. Però la. reforma afectarà a l'article 26, amb retorn als jeSUïtes de totes les seves prerrogatives, 1 de totes les franquicles 1 llibertats a les ordes religioses per a exercir l'ensenyança. Els articles que
tracten de les autonomies regionals seran reformats a. fons. En el projecte de reforma. es tanca. de cop amb els serveiS d'Ordre Públic, Justicta
1 Ensenyament. No seran traspassats en cap cas. Encara. que la. Constitució afirmi el dret de les regions a. la. seva. «autonomia»... Segurament
seran suprlmlts també tots els referents al Tribunal de Garanties Constitucionals.
Aixf mateix es pretén reformar articles. fonamentals com els anteriors, com els que tracten del funcionament i prerrogatives de les Corts,
elecció i prerrogatives del President de la. Repúbllca, Organltzació nacional, J ustícia, etc.

A manca d'un altre tema, que no sigui la. desanimació en el Parlament,
el de la. reforma Constitucional ha. r eclamat per a. sl l'atenció dels medis PQUtics i ha estat el blanc dels comentaris més aferrissats.
¿Es prudent de matinejar en un assumpte de tanta importància. 1
declarar en crisi la. Constitució, per un Govern, abans d 'arribar al punt
~n què legalment pot ésser acordada. la. reforma. constitucional? Com·
~rendrà el lector que no podem estendre'ns en comentaris. Direm només
;¡ue és diUcil trobar un antecedent igual en la. història politlca. de cap
Plús del món.
El Projecte aprovat pel Govern serà portat dintre de poc al Parlament. Es formarà una comissió de 21 diputats que determ.i.na.rà sobre
~est. Després, es discutini. I finalment, en el mes de desembre si el
tua1ps 00 ho impedeix nl l'oposició dels diputats tampoc. es dissoldrà l'actot Parlament 1 es convocaran noves Corts Constituents. A menys que
Plegat no resultl un poc divertit i perillosfssim joc de mans."

ll~1

EL S GOVERNAM ENTALS
VOLEN RESTAR-LI IM·
PORTANCIA
Madrid, 14. - La intervenció que
a última. hora. tingué en la. sessió
de la. Cambra. el senyor Guerra. del
Río, ha. provocat apassionats comentaris en torn d'ella..
Les paraules del senyor Guerra
del Río produïren viva. contrarietat
al Govern fins a l'extrem de provocar una. viva contestació del senyor Gil Robles. El senyor Guerra
del Rfo en el seu discurs crlticà ~1
Govern i la. seva intervenció era
subratllada amb rumors.
El ministre d'Hisenda senyor Chapa.prieta. es va. veure obligat a replicar amb energia el discurs de
l'ex-ministre d'Obres Públiques, ja
que es notava. l'enorme contrarietat
que havia. produït entre els elements
de la Ceda. 1 agraris 1 alguns radicals. El senyor Chapaprieta per tal
dc donar més força a les seves paraules avançà que parlava en nom
del Govern, amb una. plena i abSoluta representació, i que havia. de
contestar rebatent les afirmacions
del senyor Guerra. del Rfo. Com que
el senyor Chapapriet-a. es dirigí dlverses vegades al senyor Guerra del
Río, que estava. situat molt pròxim
al banc blau, la. situació es féu violenta.
Hi hagué d'intervenir el senyor
Iglesias per tal de posar de relleu
que el senyor Guerra del Rfo hav!a
parlat en nom propi 1 no en el èe
la minoria. radical. Això deixà. resolt
l'incident dintre del saló de sessions,
però després tingué repercussions
als passadissos.
Els comentaris als passadissos foren apassionats entorn a. l'ocorregut al saló de sessions. Molts diputats radica.!s es lamentaven de la
situació que havia estat a punt de
crear el senyor Guerra del Rlo amb
la. seva. intervencló.
Els diputats monàrquics subrallaven la intensitat de l'incident 1
deien que hl hagué poc fre 1 contenció en els protagonistes, perquè
el Govern sabia que els radicals estaven al seu costat 1 que sols el senyor Guerra. del Rfo desitjava. provocar el confllcte; de manera que
hauria. estat el més convenlent per
a tots no fer cas del seu discurs.
El senyor Guerra. del Rfo justüicà
la. seva actitud dient que bavia volgut defensar un punt de vista que
al seu judici era el més indicat per
a r esoldre el problema. de l'atur. Ja.
que es va a la resolució del problema. el millor és entrar de ple en el
problema 1 no anar amb mesures
que en definitiva no resoldran el
problema en tota la. seva Intensitat.
Amb respecte a aquest incident
afirmaven alguns amfcs del senyor
Guerra del Río que no comprenien
perquè havia produrt tant enrenou.
Recordaven en efecte que a. la. Cambra., amb l'anterior Govern prest-

ti~

senta.ts pel ministre del Treball per
a. l'execució de dita llei. Les dites
disposicions són set 1 en elles es procura. fer més compatibles els interessos i drets de tot esperit 1 espera.
el Govern que tindrà el seu més
eficaç complement en el zel I prudència. de les autoritats encarregades de l'aplicació d'aquelles.
Ara. sols manca. que tots els afectats
per la. llei vagin al seu compliment
sense cap reserva.
Amb tot i l'actitud inexcusable que
avui pren el Govern en complir el
deure d'executar un mandat de les
Corts, es creu el Consell en la necessitat d'afirmar que abandona el
seu propòsit d'escometre definitivament la redacció d'una. llei totalitària. de sanitat que ja. té en preparar
cló. Per això, i per a. això, el Consell de ministres ha. encarregat als
de Treball 1 Governació perquè de
comú acord, segueixen 1 vigilin l'e·
xecució de la. llei actual per tal de
recollir en aquesta. experiència. les
observacions que 11 permetran en el
següent periode parlamentari adoptar les mesures legislatives o governatives que resoldran de manera. definitiva. el problema. harmonitzant
els interessos 1 drets de corporacions
1 sanitaris.
El ministre del Treball ha. donat
compte de la marxa de la. Conferència. Internacional del Treball.
S'han donat instruccions als representants d'Espanya. en els diveroos
assumptes que en aquest moment
són objecte de deliberació.
El Consell ha començat amb la.
lectura. del projecte definitiu de llei
de reforma. constitucional. El Govern, doncs, pròpiament, ha. acabat
la. seva. tasca en aquest assumpte
dintre de la major cordialitat l amb
absoluta. unanimitat de criteri transaccional. Ara. aquest projecte passarà a les Corts en el moment que
el Govern ho jutgi oportú.
L'últim en abandonar la Presidència., fou el cap del Govern.
Un periodista li digué si podia facilitar les últlmas notfcles de la
reunló ministerial.
El senyor Lerroux lliurà l'índex
de la signatura del President de la.
República., i afegf:
-Ara vaig a esmorzar amb uns
comissionats que han estat a. Ifni
1 han descobert una. planta a. la.
qual han posat el meu nom, i han
tingut la gentilesa de lliurar-me un
pergami en el qual apareix el dibuix de. dita planta.
Un informador preguntà al cap
del Govern si s'havia. acordat al
Consell la r epresa. dels actes públics
de propaganda., i el senyor Lerroux
contestà:
- Al Consell no s'ha. tractat d'això.
Un altre periodista 11 preguntà sl
per tant com que el Govern no tornana. a. reunir-se fins el dimarts, t'l
diumenge no se celebraria. cap acte.
-No -respongué el cap del Govern-, el diumenge no hi haurà actes públic, fins el punt que un que
se n'havia. de celebrar a Barcelona
pel meu partit, be donat ordre que
no se celebri.

*

~la Pre~ó ~e Ma~ri~
Diuen que cl senyor
Companys i ex-canse·
llers no seran traslla·
dats fins després del
dia 21
Madrid, 14.- Es pot assegurar que
els ex-consellers de la. Generalitat i
el senyor Lluis Companys no seran
traslladats de la. Presó Model, fins
després del dia 21 del mes que som,
(Foto. Centelles)
en la. qual data. ha. de celebrar un
pl~ el Tribunal de Garanties.
amic de l'ànima, l'escultor Clarasó, raules. i r emarcà que l'artista. és de
ha estat emplaçada en un bell lloc tots 1 que davant aquesta Imatge de
del nostre primer parc, davant per Rossinyol, la. barretina, la. gorra i el
Madrid, 14. - Entre altres persocapell, descobriran les testes amb
davant dels jardins de Larlbal.
nes visitaren el President 1 ex-conA l'hora. convinguda -dos quarts una. mateb!:a. emoció, tot ~ecordant sellers de la Generalitat les sede dotze- es varen reunir al Po- com la seva obra va enaltrr a tots güents:
ble Espanyol de la que fou Exposició 1 a la. mare comuna, que és CataSenyora de Garrit, senyor Josep
.
Inter.nacional, els membres de la co- lunya.
Maria. Casares 1 esposa senyor
Quelcom més ~igmflca. -afegi- Isidor
missió amb el seu president, ex-comVerga.ra., senyor IJu{s de Zute de Güell, els senyors Borralleres, el record de !to~smyol, perpetua~ en
Tarragó Soler i Marc Clarà Ma 0 aquest lloc pubhc, per a servir d !nsHumbert Planes DÒria Clararscó, piració i exemple als ciutadans: el
s • seu amor a. Catalunya. No cal dlr si
•
.
•
•
Cardunets, Masnera, Morera, Sant- Rossinyol era. catalanista; n'hi ha
pere, Montero, Alarma, G1ménez, una prou amb saber que era artista
Si jo em sento ta.n afalagat de
nodrida representació de la yila de
S1tges i molts altres que sentim no presidir els artist~s. és perquè ells
r ecordar. Tots els esmentats compli- formen l'estament on no hi ha un
roentaren les a:utontats governatives sol home que no sigui catalanista.
de la. Gt:neralitat i Ajunta~ent, 1 No es pot ni concebre la. idea que a
aixf matelX els fa.mlliars de 1 illustre una. terra neixi un artista, que vol
~lntoz:-poeta, que varen ass~1ar-se a dir un poeta, que no sigui un cantor
1 acte. Ere~ aquests, la dlStlngida del patriotisme d'aquell poble.
El discur del senyor Güell acabà
senyora Llwsa Derus, vidua de Rosslnyol,_ a. la. qual acompanyaven la simbolitzan~ els conceptes de Belleseva. !illa• gend!e se!lyor Planes i el sa Unió i Pau, en un sol nom que
fill d aquest. ~ haVla. també, el llo- és: catalunya.
r~jat compo:ntor català mestre En-~ Èl senyor Duran i ventosa, en nom
nc Morera 1 el .director general de de les autoritats presents, agraí les
manifestacions del president de la.
Belles Arts, sen) or A. DubolS.
Hom va dipositar seguidament al comissió 1 va. remarcar la. personapeu del monument, gran nombre de litat de Rossinyol com a comedlòpomells i corones, entre les quals po- graf novellista. i pintor. Recordà
l'alt' valor de l'cAuca del senyor Esguérem anotar les seguents:
Generalitat . de Catalunya, Ajun- teve», reflex fidt:lissim d:un periode
tament, famill~ Rossinyol, Junta de de vida barcelomna 1 eL alegria. que
Museus, Academia de Belles Arts, passa», obra t ranscendental en el
Ajuntament de Sitges, Amics dels seu temps dmtre el Teatre Català.
Museus, Escola. d'Art Dramàtic, Clr-1 Els oradots foren molt aplaudits.
col Artístic, Casal de Oatal:.mya a. La cerimònia es va d onar per closa.,
i als voltants del mlgdia..
Madrld, Cau Ferrat i Cardu.."letS,

LA HUMANITAT _és el diari

1

cicliques
pietaris catalans de Ban t Isidre ob·
tenien unes reunioru de propietaris
t arrendataris en les quals es donar
va. una. interpretació tolen singular a.
les encfcliques 1 a. les paraules d'ajut
al conreador de la. terra. que el¡ donaven al Congrés de Madrid. Tot
avançant-se als prlnC'ipj¡S cristians de
la. llei d 'arrendaments en aquelles
reunions de propietari~ 1 arrendataris «s'acordava» forag:1J;ar aquests
del tros de terra. que venlen conreant des de cinc, deu, quinze i qui
sap els anys. Es a.1x1 co,o1 a les comarques lleidatanes -1 es pot suposar el que passa. a la. res\& de Catalunya.-, sota la. més pur& ortodòxia.
cristiana., es van llançan~ t reballa.dors de la. terra. Es, tanmateix, una.
veritable pacificació dels ~erits al
camp.
I a. Espanya, què passa? L.a. «Federación Espafiola. de Tra.bajadores
de la. Tlerra» acaba. de dol\1,1.r a la.
Premsa. una. nota ben demostrativa
de l'aplicació de la. llei de lelò. enc!cliques. Entre les dades que donen
t que ampliaran successlvll,.ment,
anotem: <<Beire (Navarra.), 6ll desnonaments; 15 arrendatari!¡ conreaven les terres des de fa. 15 lUlys.
Tordellego (Guadalajara), són ondats a. judici de conciliació pe, a.
desnonament 74 veïns. Fregenal de
la. Sierra. (Badajoz), 90 parcers ~n
citats a «conciliació» per a... deslW-nament. La. Cumbre (Càceres) , 1~0
desnonaments, molts d'ells amb m~
de 15 anys de permanència. damunt
la. terra..>>
¡Heus acf on han anat a. pa.ra.r 1
en la. pràctica, les «corazonadasll
cristianes dels conservadors espa,
nyols! La. nostra Unió de Rabassaires 1 la <<Federación Espa.fiola. de
Tra.baja.dores de la. Tierra>>, oportu..
nament, cridaren l'atenció de les a.l.
tures. No es podrà dir que les falles
i la. singular interpretació de la. llei
d'arrendaments rústics no fossin
denunciats.
Val a. cl:ir que els estaments conservadors espanyols han trobat l'ocasió, amb l'actual llei, per a. venjarse, a. Catalunya, de la Llei de contractes de Conreu, 1 a. Espanya., de
la. legislació que privava., fins a. la
promulgació de la llei cristiana. drarrendaments rústics, els desnonaments dels arrendataris. S'ho volen
fer pagar. D'arreu de Catalunya vén en noves - tristes noves 1 - de
d&nonaments en massa.. Els isldrls·
tes (lligalres, cedlstes, etc.) estan
eufòrics 1 res no els detura.. Simplement, es vengen, es vengen d'unes
lleis tfmides que feren els esquer:
ra ns.
Caldrà recordar-los-ho quan vln·
gui a tomb, quan es pugui r ectlfl·
car tant crlstla.nlsme. ¿Qui podrà,
aleshores estranyar-se d e la repeti·
oló en les nostres lleis del mot «retroactiva»?
JOAN SAURET

Aquest número ha
estat visat per la
censura
-----------*;-----------lueta., senyor Soler 1 senyora., s~
nyor Nolpo\!eres, senyora. vidua. de
Torres Navta, senyor Amigó Ferréras, senyor Josep A. Traba.l, senyora.
Laura. de Oñate, senyor Ramon López Salvador, senyor IJuls Jiménez
Arrlola, senyor Carles de Aravear,
senyor Carles Gerhard, senyor Josep Cabré, senyoreta de López Ordi'\¡;a, senyor Arrlarte, senyora. de
Olarte, senyor Peypoch, senyor A·
dolf Fernàndez, senyor J aume Torrents, senyor Camil Miralles, doctor
Prat I senyora, senyor Mangrané,
senyor IJuis Menéndez, senyor Odon
de Buen, senyor Rafael de Buen,
eenyor Moles, sen yor Esplà, senyor
TeofU G. Avila, senyor Josep Cabré,
senyor Carretero, senyoreta de Ra·
mo.s, doctor Pacheco, senyor Mar
drid, senyor Ramon Salaverria, sen yor Rafael Montes, senyor Joan
Rodrfguez Talavera, senyor Pere
Gómez Aragon, Sr. Antero Ortega,
Orbejales, senyor Gómez Hldalgo,
senyora vidua. de Batista 1 senyo~
retes de Solis.

de les esquerres catalanes

la humanitat

}_

CINE

GRAN TEATRE ESPANYOL
AVU1, sessió
de les 4 tarda:
Companyia do Comèdies de
LOLA MEMBRIVES

TEAT.RE NOU
AVUI, nit, o. les 10'15. DEBUT.
de la companyia de Revistes frívoles amb l'ESTRENA a Esp:myo.
de la historieta còmica. a.rrevlsta<13 en dos actes, 17 quadro8 de
Vela, Sierra 1 mestre ALONSO:

PARA MAL,
EL MIO

¡ HIJAS DE Ml ALMA!
Pre&.;ntacló de la super-vedette
CELlA MONTALVAN, de les ve.
dettes Mary Cortés, A. Mary-Cell,
del pnmer actor còmic Ignasi
León. dels actors V. Aparici 1
v. R. Paris, la parella de ball
Simone et Cardona. 40 suggestives glrls, 40. - Gran presentació.
500 ctoiletws• - Els autors assistiran a l'estrena 1 dirigirà l'otquestra el mestre ALONSO Demà, tarda. Acte 1er. de LAS
LEANDRAS I HIJAS DE Ml AL·
MA. Nit: HIJAS DE Ml ALMA.

Gran éxit al teatre Lara de
Madrid.

TEATRE POLIORAMA
Comnanyla de Com~diea de Maria
Fernanda Ladrón do Guovara
Avui 1 cada dia, tarda, a les
5'15 1 nit. a les 10'15, el grsn
èxit dels germans Quintero:

TEATRE OlYMPIA

LA RI S A

DEMA, DIUMENGE, 16 JUNY UNICA FUNCIO. TARDA, a les
S'30. Per la Companyia dtrlgtda
per Antoni Palacios. Prenen part
els eminents artistes EVJLI VENDRELL - CECILIA GUBERT SOI-'lA VERGE - ANDREU SANOH~ • EUOENIA OALINDO JESUS ROYO • COLOSSAL CARTELL JACINT OUERRERO! 6 actes, 6 - 3 obres completes, 3:
LA ALSACIANA 1 les creacions
del g1-an tenor EMILI VENDReLL: EL HUESPED DEL SE·
VILLANO I LA MONTERIA - E s
despatxa a Comptadurla 1 centres
de Localitats.

A les 5'30 1 10'15, 121 1 122 representaclollS de:

MORENA CLARA
de Quintero I Gulll6n, la comé·
dta. de les cent ovacions per re·
presentació;
l'única que porta
tres mesoe al cartell; la més gran
1 la millor Interpretació d'Antb·
nia Herroro, Rafael Bardem 1
tota lo. companyia Demà. I
cada dia, a les 5'30 1 10'15: MO·
RENA CLARA.

TE AT RE NOVET ATS
Gran Companyia llrlca del
Teatre de la Sarsuela, de Madrid.
Avui, dissabte, tarda, a les 5. Nit,
a. les 10'15. Ex1t sorollós:

LA CASA DE LAS TRES
MUCHACHAS
lo. magnifica obra que veurà tot
Barcelona - Protagonista:
PERE TEROL
Principals rtgures del repartiment: CONXITA BAAULS, AU·
RORA SAIZ, FERNANDEZ, CAR·
ME F. DE TORO, OABY ALVA·
REZ, CEBRIA, etc. I el famós
artista del llenç ROBERT REY.
A la. funció de la nit, debut de la
celebradissima tiple cantant Car·
mina Alonso.

l'éx.lt més sorollós de lo. temporada..

TEATRE COMIC
PALAU DE LA REVISTA
AVUI, ta.rc1a, 5'15. Nit, 10'15:
AL CANTAR EL GALLO, per Lau·
ra Pin~llos, Alady i Lene - Demà, tarda I nit: AL CANTAR EL
GALLO Dimecres,
estrena:
LA SOTA DE OROS.

des

LOS QUE NACEN

Telèfon 22026

Avui, dissabte, tarda, a les 5'15
1 nit. a Les 10'15, la comèdia.
en tres actes del germans Quin·
tero:

CONTL~OA

PROHIBIDA L'ENTRADA ALS
MENORS DE 18 ANYS • UDONES!l .... ¡¡HOMESJI .... HEU DE
VEURE AQUESTA PE!rLICULAI
ELLES PER MARES: PER ES·
POSES I ELLS. li PER HOMES !I
CADA DIA, DE 4 TARDA A 1
MATINADA - Diumenge, matinal, a les 11 • NOTA: Les persones excessivament Impressionables no han de veure aquesta
pel!fcula.

COLISEUM
Avui. tarda, a les 4. Nit, a les
10: JIRA CAMPESTRE (còmica)·
REVISTA PARAMOUNT • EN EL
PAlS DE LOS TONTOS (Dibui·
xos) I

Sl YO FUERA EL AMO
per Fernand Gravoy

PUBLI - CINEMA
Sess!o continua. Belent ONA PESSETA: NOTICIARIS • DOCUMEN·
TALS • VIATGES, etc.

COLISEU POMPEIA

8essló continua des de les 4'16
a. Ics 12'30:

Companyia Catalana
ASSUMPCIO CASALS

Ha entrado un fotógrafo

UROUINAONA

NEUMATICS

Temporada d e &Tans renresea
Tarda. a les 4. Nit, a les 10.

. ~~ rep~ntats
TraAsformacions

Noches moscovitas
per Annabella I Harry Saur

Héroes de tachuelas

!otes les marques

per Stan Laurel i Oliver Hardy.
Preu•: Butaca, 2 ptes. Entresol,
1'50. General, 1 pta.

Servi·ce ·Station, S. A.

VARI ETA TS

Amir

FRDN TO NO VETATS

un
Altri

Aragó, 270 i 272
1 Passeig de Gràcia, 45
Telèfons 11550 I .11559

Avui, dissabte, tarda, a les 4:
FERNANDEZ • URZA Y contra
AZURMENDI • ABASOLO. Nit, a
les 10'15: QUINTANA IV • PEREA contra IZAOUIRRE • JAU·
REGUI. - Detalls per cartells.

NOTA IMPORTANT

Avui, dissabte, tarda: GURUCEAOA • TEODORO contra TA·
BOADA
- ALDAZABAL.
Nit:
JUARISTI I - CAZALIS l i contra AROARATE • IBARLUCEA.

e.

Demà, tarda,
lloo al

EL PASADO ACUSA

LA MARE

· COMERÇ I FINANCES·

(en espanyol), per Luana Aiea•
niz:

les S, tlndr&.

CoHegl d'Auxiliars
de Farmàcia i Laboratori

MARICEL • PARK

Poble Espanyol
de Montjuïc
LA FESTA MAJOR
PENEDESENCA

Des d'avui, dissabte,
restarà
obert aquest parc cada nit 1
tardes de dies restlus. • Avui,
nit: TRACA LLU.MtNOSA - Demà, tarda: FESTA D'INFANT:::!,
PUTXINEL-LIS I TRACA DE JOGUINES • Entrada al Parc, 60
cént!ms - Funicular 1 entrada al
Parc, 1 pta. - Darrer funicular,
n dos quarts de tres.

Començarà amb una forta TRONADA, PILANS, CASTELLS I TOR
RES que aixecaran els Castellers
del Vendrell - A la Plaça Major
del Poble hi haurà un LLUIT
SARAU durant el qual serà subhastada una magni!ica TOIA AUDICIO DE SARDANES. GRAN
CONCURS DE BALLS DE BASTONS I per finalitzar, un magn1!lc CASTELLS DE FOCS.

en espanyol, per Marlene Die·
tric'l.
Butaques, 1 pta. General, 070.

CINEMES
Impressió
Deutes de l'Estat, amb la mateixa
esltura. de poc negoci, però la tendència general fou de baixa 1 la
.;'lajorla perderen terreny.
Les Obligacions Municipals, Diputacions, Provincials i Tresoreria de
a Generalitat, només que sostingu.es i amb molt poques transaccions.
Les ferroviàries, a més del poc negoci, la desigualtat de les cotitzacions
cridà quelcom l'atenció, puix que les
Obligacions Alacant, que gaudeixen
els beneficis que marca el darrer
Decret, o sia que no guanyen ni per(ien res, han remuntat els canvis. Les
Obligacions Nord, en canvi, si bé no
millorarien llur amortització, les condicion.s del darrer Decret són favorables a la tresoreria de la Companyia 1 garantítza el pagament del
cupó. Les industrials, sostingudes.
Les Accions Cros, s. A., milloraren
uns cinc enters. Les Accions tractades a fi de mes, no sofriren gran
variació 1 es nota. malestar als rotllos ferroviaris i als industrials i
h.bundà el paper.

Bors i del mati
Nord, 53'60, 53'70, 53'50; Alacant,
40'45, 40'50; Andalús, 10'75; Ford,

Borsa de la tarda
Nord, 53'45, 63'30; Alacant,
40'40, 40'30; Rif, 64'50, 64'75,
Andalús, 10'50; Ford, 256'50,
257; Colonial, 44'15; Hulleres,
Explosius, 127'65; Aigües, 185;
lets, 5'10; Chade, 435.

40'30,
64'50;
258'00,
53'75;
Petro-

Colonial, 44'00; Gas E, 121'50; Ollade, 437, paritat; Chade D, 86'80, paritat; Chade E, 86'80, paritat; Aigües, 184'75; Filipines, 368, paper;
Hulleres, 53'75.

·DE ••MONEDES

Lliures
Ft·aocs
Dòlars
Lires
Ma ICS
Suïssos
Belgues
Flot·ins
EScuts
Cor. Praga
Cor. sueques
Cor. noruegues
Cor. daneses

36'30

•¡¡·a5

S6'40

VICHY CATALA i'
FONT ESTRELLA!l
a

Caldes de Malavella (Girona).
PH!:. úS REU UI) S fins el 31 d'agost

I

\ Admmistració: Rambla de les Flors, 18 - Telèfon 18551 - BARCELONA

¡ TANCA

Ant.

Deutes de l' Estat
Interior 4 •¡, A .........
76 25
»
B .........
76 40
»
e ......... 76 ~o
»
D .........
76 S5

»

E .........
p .........

li

»
OLH .........
Perp. EJ:t. 4 '/• A .........
»

t

•

•

•
»
»

B .........

o .........

»
»

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

1

F .........

1>
» OIR .........
A.mortlt. 4 •¡ , A .........
»
1900 B .........

•

o .........

•

o .........

Amortlt. 6 •;. A .........
t
1990 B .........
li
t

•

D .........
E .........
p .........

Amortit. 6 •¡, A .........
»
1917 B .........

•

»
»
»

o .........

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

F .........

Amortit. 6 •¡, A .........
»
1926 B .........

»

o .........

D.........
E .........
»
F .........
A.mort. 4 1/2 •¡. A
•
1928 B .........
I

t

•

H......

o .........

76 S5
76 75

7S75

93 25
11235
9250
112-

8175
91 15
92-

Avui

7676-

76 20
75 25
76 10
76 1"5
7S-

lD

11250

11

»
»

8185

»
»

83 50
11850
117118 76

96 75
96 60

115 15
9650

96-

D-475
10ll 60

102 75
103 103102 60
10215
10215
101 7!J
100 5U
100 SO 100 5U
100 50

Amortit. b •¡, A .... ..... 103 50 103 40
» 1827 sell6e B ......... 103 fO 103 40
• tm postos e .... .... • 103 oo 103 so
11
D......... 103 2ti 103 50
»
E ......... 103 40 103 50
t
F ......... 103 2S 103 25
Amortit. 6 •¡ , A .........
115 50
115 15
• 1927 amb B .........
116 50 115 15
• tmposto6 e ..... ....
115 50
96 15
•
•

D
E
»
l"
Amorut. 6 ·;. A
li

•

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

ti28 B .. .. .... •

c .........

Amortit. t •¡, A .........
•
1928 B .. .. .... •

•

o .........

•
1

e .........

Amortit. 6 'I- A .. .......
•
1929 B ...,.....
•
•

D .........
E .........
11' .........

.l:lons or Treeoreria A...
Bons or Tresoreria B...
Deu~e Ferroviari 6 •¡, A
Deute f'errovtart 6 •¡, .1:1
Deu ~.e Ferroviari ó 'I• o
Deute Ferrv. U/:l •¡, A
Uouts Ferrv. 41/2 •¡, B
Deute Fem. 4 1/2 '/• C

11525
11485
95

15

80 -

TV ss
7VS5

111 50
111 85
11535
108 50

1912 E .... ..

1912 F .... ..
19la B ampl.
11110 B ..... .
1917 B .... ..
1918 B .... ..

»
»

111111 B .... ..
111:!0 B .... ..

»
•
»

1921
1921
19:!5
1926
19211

•
,
•
•
•

19~

6 •¡• ...
6 •¡, dc
6 •¡• ...
6 •¡• ...

6 •¡• ...
Expoe.

1925
1928
19:!8
1928

Balmes
Balmes
P . Fre.
6 '/• ...
•
1934 6 •¡• ...
•
Eixampla 1907
» Eixampla 1913
» El~:ampla 1927
•
Bons Reforma.
Cldtz 6 l/~ •¡, 1929 ...
14A!aga 6 •¡. 1923 .... ..
Màlaga 6 •¡. 1925 ..... .
SevUia Exposició 6 •¡•.
Valéncta 5 •¡, .......... ..

»
»
»

-¡

67-

68 50
82 50

68 75

66-

156 75
156 15

68 25

66-

6464 50

67 60
67 75
67 75

6467 75

6750
6785

67 60
8860
8865
67 75

117 75
117-

118-

1 102 -

a. E....
e. P~..

I

»

87 85

es 50

87 65
88-

81115

87-

8587 50
75-

8760
88 75
72 60
8850
8850

75 25
g7 50

76-

115-

60-

115-

n50

6G -

115 17 85

•

•

,

•

t

(j

•¡,

6 •¡ ,
6 •¡,
•
•
• 6 l/~ •¡.
» Orèdlt Local 6 •¡.
•
•
• 5 1/2 •¡.
»
• IDterpn.5 •¡,
•
, Interpn. 6 •¡.
Crtldit Loc&l e •;. 19al.
Bons EJ:Poe, lnteroac...
Local 6 •;. a.mt. pu lots
•

•

•

~-

81 -

102 65

11985
~11885

101 so
104 25
100 50
112 -

Avui, tarda. o. Ics 4 I nit, a
les 10: REVISTA FEMINA • PAT·
HE JOURNAL • EDIE DICHIN
Y SU ORQUESTA • DIBUIX i
èxit de Maria Bell eu ln superprodu::c!ó:

FE DORA

RAMBAL

MARYLAND
Plaça Urquinaona, 5 - Tol. 21966
Tarda, continua: S'30, 6'30 1
7'30. Nit, a les 10:
DE TREN A TREN DOS BODAS

119 50
108 -

103 -

9S 85
115 25

FEMI NA

A les 11 de la nit. al Saló del
restaurant de l'Estació do M. 8. A.
BALL • Dues orquestres - Atraccions - Sorteig de vint monedes
d'or - Invitacions o.: Cambra CInematogràfica (Rbla. Catalunya,
86) 1 a totes les cases del ram
cinematogràfic.

Ant.

Avui

I

I

118 50
118 25
Hidrogràfica Ebre 6 •¡.
D-4 50
Deutes 1 Obllcaclona
Cêcluies A.r gent!ncs ~...
1 55
Emprèst. Argent16 •¡, A 100 •
•
.1:1 100•
•
119 75 100 Empr. Austrlac 6 •¡. e
A
119 Empr. Austnac 6 •¡, B
119 75
Empr. Austriac 6 •¡. O
119 Gov. Imp. Marroc 5 •¡,
110 Emprst. Mal zen 6 •¡, A 107 25
»
I
B 107 25

»

e

Cèd.. 7 •¡, Costa Wca...
Ferrocarril a
Nard Espanya 1.~ s. a •¡,
•
•
2.•a.a•¡,
»
•
ll.aa.S•¡,
»
1
•-•s.3•¡,
•
•
6 .~a.3 •¡,
Esp. Pamplona a ·;.....
Prtor. Barcelonaa•;... .
Segòvia a Medina .... ..
As~urtes 1.~ blpoteca...
•
2.• blpoteca.. .
•
B.• blpoteca.. .
Lleida a Reus 3 ·;. . ..
Vúlalba a Segòvia .... ..
EspeelaJ.s Almansa .... ..
Almansa a Valéncla ad
Mines 811.11t Joan S '/•.
Alsesua I Sant Joan .. .
Osca a França .......... ..
Nord especials 6 'I• .. .
ld. Valencianes 51;2 •¡,
Alar a Santander ...,..
Alacant 1.~ bipoteca ...
•
2.•
•
3.•
I
A 6 '/• ... .._.,,_.,

B • l./2 •¡, •·•
0 4 •¡, u..l''''''
D 4 •¡, ........ .
E l 1/2 •¡, .. .
p 6 '/• ....... ..
o. 6 •¡• .........
B 6 1¡ :¡ •¡. ,.,
•
1 6 •¡• .........
•
J 6 •;........ ..
» Franca 1864 ...
•
França 1878 ...
»
Dlrect.ee .........
»
Reua a Roda. ..
•
COrdova 3 '/•.. .
•
~QZ 6 •;.. ..
Andalusos 1.~ variable_
•
1.~ 3 •¡, ......
•
2.~ n.riable..

a·;..... ..
....
«Bobadtlla»_

104"-

59 50

61 75
6<1111150
6125
81-

68ro

6361-

51 25

6850

62 50
62 150
6850
54 75

567S 75
66-

112-

8882 60
63 75
838074 60
611 50
67-

66637850
1111788625
72 60
a750
88-

64555574~-

54-

6825

67-

6474 50
8625

5211360

725
12 50
625

~.s'/

11 25
12-

•

1918 6 •¡, ...
1920 6 •¡• ...

1516-

P'. O. de Ca;atunya 5 •¡,
•
•
6 •¡,
» Central d'Ara¡6 •¡,
11. O. Oeat &;panya 3 •¡.
F'. o. Cremallera 6 •¡""'..
F. o. Sccundarla .........
Gran Metro 1922 CS •¡•.,,
Gran !.letro 1.925 6 •¿...._

63-

4182-

2 .~

»

5116825
5725
5725

»

••

66-

14-

011-

8478 50
42 150
850

41-

85-

8450

18-

DIAS>~

DIADA INFANTIL a la

FIRA DE BARCELONA

AVUI, dissabte, festival organitzat per l'«.Associació de Fabricants
de joguines i articles de Basar». a l es 5'30 de la tarda amb elevació
de GLOBUS, pallassos. dispar de Focs Japonesos - A les 7, a
la secció de Joguines (Palau núm. 1) gran sorteig de joguines a
tots els infants que assistel.xln a la FffiA - A les 6 de la tarda,
conferència a la Sala de Productes Americans i Filipins per l'il·
lustre economista CARLES BADIA MALAGRIDA.
Dissertarà
sobre el tema «Politica comercial d'Espanya amb Amèrica - anàlisi dels darrers convenis».
No oblideu que la

FIRA DE BARCELONA
serà closa. diumenge vinent - VISITEU·LA
Prenent part en el concurs de la. FffiA, podreu viatjar gratis
en avió.

TOTHOM A LA FIRA ! !
~----------------------------------·----~
DANCING D'ESTIU Tel. 33841
PASSEIG DE L'EXPOSICIO

SAIGON

(Edifici Funicular)

Cada dia, tarda, a les 1 1 nit, a les 11
FORMIDABLES ATRACCIONS A LA PISTA

MANOLITA GUERRERO :: ROSITA TELLEZ WOOD

Acurat servei de restaurant

LA HUMANITAT
Ant.

Avui

Medina a l::lalamanca...
44 MetropolJtà Trans. 6 •¡,
27 Orense A B O D E P .. • 87 50 S7 50
Orense O 1 H prior. .. • 52 50
F . O. Sa.rr1à 6 •¡. ......
117 Tànger a Fez 6 •¡. ...... 104 50
AIJ;ua I Canals
Gas I Eleotriçitat
AlgUes de Huelva 6 •¡,
68 100 150
Aigües València 6 •;.... 1111 Barcelonesa Elect. 1907
119 Barcelonesa Elect. 1908 118 Barcelonesa Elect. 1912
IIG 75
Barcelonesa Elcct. l9la
115 75
Barcelonesa Elect. 1920 101 60
Canal d'Urgell............
67 50
Catalana Oas O .........
liS Catalana Gas E .........
81
Catalana oas p .. .......
110 5
102Catalana Gas O 6 •;.... 102 Catalana Oas Hons .... 101 25
Hlsp. Amer. d 'Elec. 6 •¡, 105 50
llisp. Amer. d'Elec. bons 115 Regants Ebre, Hons .. • 85 Coop. Fluld Elec. 6 •;...
62 60
Coop. Manresana Ener.
87 60
Energ. Elec. Catal. 5 •¡ ,
9S 60
Energ. l>.lec. Catal. 6 •¡. 101 Energ. Elec. Cat. 6 •¡. or 100 ;;;;
Energ. El ec. C. 6 ·t·1928 103 .., 103Energ. Elec. c. 6 '/.t9a~ 103 50 103 25
Ener. El ec. c. Bons 1918 104 Ener. El ec. C. Bons 1924 102 150
101Electrlca Cinca 6 •¡. ,.. 101 Eièctl"ica T enerife 6 •¡,
118 25
Elec. I Oas Lebon 6 •¡, 100 25
Aigües Barcelona 3 •¡,
74 Atgtiee Barcelona 4 •¡,
8SAlgUes Barcelona 5 •¡,
119 150
' Aigües Barcelona 6 •¡, o 102 75 102 75
Aigües Barcelona 6 •¡, o 108 75 104General Regadius 6 •¡ ,
70 Llum 1 Força Llevant...
116Manresana Elec. 6 •;....
119 Prod. Forces Motr. 6 •¡,
8SPrd. For. M. Bons 7 •¡,
9S 25
Pro. For. M. 6 •¡. 1923
80 25
Can. I Regants Ebre ...
88 50
Bon:s Re¡adS. Llevant... 104 25
Regadius Llen.nt 6 •¡,
711 25 80SeV1Uan~ d 'Elec. 7 aêr.
118 fiO
8evl1lana d'Elec. 8 &èr.
111 25
Sevil.lana d'Elec. 9 llér. 101 Unió Eléct. catalunya. 101 50
Tramvies
78Gral. Tramvlea 4 ' / • ...
70Gral. Tramvlea 6 •; ....
og_
Eixampla 1 Oràclo. 4 •¿,
6(175
Tramv. St. Andreu _ ..
17Tnl.mY. Barcelona 1925
85 75
Tram,. Barcelona 1930
Tramvies Sev!Ua 6 •;....
116Tramvles Oranaca 6 •¡,
7UO
Navlleru
Transatlàntica • •¡ • .. .
7-1
TranSiltlànt. 6 •¡, 1920 14Transatlànt. 6 •¡, 1922
16Trans. 6 1/2 •¡, esp.l9~5
~83 75
Trans. 61/2 •¡, cna.1925
117 15 g7 15
Tran.satant. 6 •; , 1926
8160
aa 75
Tran.satlÀilt. (j · ; . 1928
111160 100Bon:s Transmedlt.. 6 •¡,
11025
O. NaVal LleVIJlt 6 'I•

Ant.
Obll&aclons lndustria.ls
Aplicacions Elec. 6 •¡ . ..
Asland 6 •¡, preferents
:~,
116Asland 6 •¡, :W16 ·~·"·
Asland 7 •;............... . 101 Asland 6 •¡. Vllialuenga
11350
Asland 6 •¡, Còrdova...
Auxll. eons. c.Sansón•.
85 50
Comp. Auxil. de F. C.
~ 50
Carbona Belga 41/~ •¡, 67Colònia Güell 6 •¡, . ..
088760
Coosç. Paviments 6 'I•
conat. Ferrov. 51/2 •¡.
85Cros, S. A. 6 •¡, ......... 105Electro Met. Ebre 6 •¡,
111150
87 50
El Tibidabo 6 •; .......
Com. d'Obres Ced. 6 •¡,
80Energ. lnd. Aragón 6 •¡ ,
115Esp. C&rburs Met. 6 •¡ , 101 Construccions Blec. 6 •¡,
84Colorants 1 Explos. 6 •¡ , 100 50
Pln. t Fld. ArnUII-Gart.
110Fom. d'Obres 4 1/2 '/•
118Fom. d'Obres ó •¡ • ......
84Fom. d 'Obres 6 /• 1923
D-4Fom. d'Obres 6 '/•19\!5 100Fom. d'Obres Bons 6 •¡, 100Fom. d'Obres Ced. 6 •¡,
117 150
Magatzems cEl Siglot••
119Hotel Wtz 'I •¡• .........
84Hullera Espanyola 11124
~Hullera Espanyola 111:.!6
110Hullera Espanyola 1932
110Madrld·Paris 6 •¡ • ......
112Manufactures de Suro.
882.5
M.aqu. Terres. Mar. 6 •¡,
87 5U
Me~ropolltana de Cons.
86Mln. Potassa Súria 7 1 . 103 50
PrOductes Plrelll 1928.. 100l:lert, s. A. 6 •¡, , ........
40feleròntca 5 l/~ •;. ... 101 85
renerla MOderna 'l •¡,H 85UnJó Cot.onera 6 •¡ • ...
48Unió Salinera d'Es. 6 •¡, 101 Valên. Millores Urbanes
D-4-

Avui

Ant.

'"'"""'I

Tabacs
HispanoP1llp1nes
Sulssa ..........
Hotel Rltz 6 •¡, .........
Indústries Agrlcoles ...
102 50 Mnq u1nàrla. Terrestre...

874
85 S9 _

204 85 -

La ComisSió organitzadora del
Collegi d'Auxiliars de Farmàcia
Laboratori de Catalunya (abani
F. U. A . F. C.), invita a tots els as.
soclats pertanyents al «Grem.l d'Au
xillars de Farmàcia de CataJ.un •
als de les ~elacions Girona i T~~
ragona», aixi com a aquells COilt
panys de l'Associació Barcelona qu;
han fet tramesa de llur adhesió
l'acte de constitució del Coll.egi ~
nomenament del Consell Directiu
que tindrà lloc demà, dlu.tnenge
dia 16, a les quatre de la tarda., cai.
rer de la Unió, 8, pral., (Coll.egi de
Practicants>.
Es fa avinent a tots els companyS
que en la votació de la Junta Dlrectlva sols podran prendre Part tota
els socis de les tres primeres entt.
tats esmentades i aquells que indi·
vldua!ment hagin tramès la seva
adhesió fins mitja hora abans de
la votació.
LA COMISSIO
ZADORA

NAPOLEON'S BAND

~

7

11125

67 50

67 75

ANUrJCIEU

«LA VUELTA AL MUNDO EN 80 DIAS»
«LA VUELTA AL MUNDO EN 80

Diada del Cinema
Col05Sals programes amb dues
sessions úniques que tindran lloo
avui, dissabte, amb motiu de la
Diada del Cinema:
Tarda, a les 4 en punt. Primer: DIBUIX. de Walt Disney •
Segon: FRA DIAVOLO, bonica Interpretació del Inimitables còmics
Stan Laurel i Oliver Herdy •
Tercer: EL DANUBIO AZUL, joia
musical en la qual !laura. Ta mlllor orquestra de tzlgans del món
Quart: LA VIUDA ROMANTICA,
fina comèdia per la genial Caterina Bàrcena.
Nit, a les 9'30 en punt. - Primer: El mm documental d'extraordinari mérlt:
CERAMICA
SERRA, rcalltzat per un «amateun • Segon: LA VOL TA AL
MON, perfecta creació d'un camateur». film de gran humorisme 1
lnseou. (Aque¡¡tcs dues pelllcules
han merescut extraordinaris pr&mls en concursos recents. - Tercer: MICKEY APRENDIL dibuix
de Walt Disney • Quart: EL HOM
BRIZ INVISIBLE, pelUcula del
més alt valor técnlc 1 tntrls:ant
tema - Cinquè: ELLA O NINGU·
NA. formidable opereta., a!or~u
nada creació de la notable ac.
trlu Olta Alpar.
Preu únic per a cada seesló: 2
ptes Resten anull.ats tots els paf ·
sls de favor a les seSSlons pel
seu caràcter benêtlo I obert el
despatx de locslltats.

BERKELEY SQUARE
Butaca, 2'20, A LES 7'30: 1 pta.
Nota: L'aire d'aQuesta sala renovat constantment, c!s prèviament
filtrat, purificat i rofriurat.

AMB LA FANTASTICA ESTRENA:

3 PTES. BUTAQUES, A 3 PTES.
DEMA, DIUMENGE, MONUMENTALS FUNCIONS. A les 4'30
I 10'15

GRAN FESTIVAL

I

110 -

111119150
101-

FANTASIO

»
»
I
»
»
•
»
»

Valora Que es cotitzen oom efectes
PUblica
BAnc B1p. d 'Esp.a • •¡,
IlO 75
•

Demà, diumenge, matinal, a los
10'30. PREU UNIC, 1 pta. Tarda,
sessió continua, 3'30. Nit, 9'45.
PREJ:.'ERENCIA, 1'50. ESPECIAL,
1 pta. - DEMA o PROPER DILLUNS. Les rialles de l'any amb
el llim ? .............. ? 1 Bing Cros·
by en ALEGRIA ESTUDIANTIL

•

8885

Juntes d'Obrea P úbliques
111 7V25 Port Barcelona 1908 •..
• Barcelona. diverses
91 79»
de
Cidlz
..
.
...
..
..
..
118 75
117 15
» de Ollón M.usel... 117 » de Sevilla s. D. •.. 111 50
d.e Tarragona .. .. ..

20 MILLONES
DE ENAMORADAS

Cal..xa. C1'Em1s. 6 •¡• ...

811 25
67

Com.......

»
»

Dick Powell • Ginser Rogers en

1& divertida comèdia musical:

Valors amb garantia de l'Estat

AntUiuu D1nutaolona
Barcelona, 9 mlll0Il8 ...
82 •
5 mlllona .. •
78 75
1
sèrie B .. ....
74 50
•
aérle e . ... ..
74 50
»
6 •¡. 1926...
IlO »
6 •¡. 1930...
118 25
•
Provlncials_
115 25
M.anoomunltat 1914 ...
6G Mancomunitat 1920 ...
611 Calu Crèdit
11-

»

SEMPRE EL PROGRAMA MES
ATRACCIO. Local preferit
per
la
seva
agradable
ventila·
c:ió Tarda, 4'30. Nit, 9'45:
REVISTES PATHE • FEMENINA •
Fredrio March • Silvia Sidney en

Avui

8025

102 80 tOS108102 80
102 65
102 25
24S _ 247 60
241 60 247 so
102 75 102 25
102 115 102 50
102 115

Generalitat
Trea. Generau tat 6 •;•. 1 101 as

11110 D .... ..

191:! B ampl.

11

a750

9615

D-450

Badalona. 6 •¡• ........... .
Bnl'celona, semestre .. .
•
1906 A .... ..
»
1906 B .... ..
•
1906 o ..... .
»
1907 D ..... .

9S 75
93-

85 75
87 25
85118 75
118 S5
11885
9675
11675

11575

Ant.
AJuntament&

Avda. Pta. Ancel, 11 I 13
Telèfon 14544

4!145

7'35
7'37
60'45
60'65
2'945
2'965
239'50 239'75
124'00
124'50
4'96
4'97
32'90
33'30
S0'70
li O"IlO
1'87
1'89
1'82
1'84
1'62
1'64

It-------------•

BALNEARI

CINEMA PARIS

EN MALA COMPAfJIA

Borsa oficial

èMfVis

AVUI, TARDA, A LES 5. NIT, A LES 10'15
DEBUT DE LA COMPANYIA DE

LA VENUS RUBIA

257, 256, 256'50; Petrolets, 5'10; Plates, 18'00, 18'15; Explosius, 128'50,
128'00; Aigües, 185'00, 185'25, 185'00;
Chade, 436.

LA B·ORSA

TIVOLI

!!!!!!

-

Frontó Principal Palace

per dames Cagney
Demà, tarda 1 nit:

earcf
fora,

PAL

- I
qué

den e

ORGAN IT·

Per Barcelona: Francesc Graells
Ramon Mestre, Sever! Tarragó, Fer:
rand Gallurd, Joan de D. Urios, An·
gel Fontdevila, Francesc Argalagués
Jull Mart ínez, Tomàs Verdera, Bar:
tomeu Llabres, Grabiel Pujadas i
Emili Satué.
Per Tarragona: Esteve Borràs,
Bernard Banzo 1 Francesc Llauradó.
Per Girona: Bartomeu Buxeda,
Isidre Turet i Lluis Lavilla.
Per Lleida: Xavier Tarrés, Mlquel
Mastort i Francesc Genís.

tlem

*,____ --....,,

Tournée Catalunya

MORENA CLARA
200 1 150 representacions a 1\.iadrtd 1 Barcelona, respectivatMnt.
Veritable esdeveniment teatrJil.
Companyia procedent de Romea.
Resten poques dates lliures.
Detalls per a contractes: TEA·
TRE ROMEA. Teléfon 22026.

ba jo

us te

núm

BRAUS - ARENES
Avui, dissabte. nit, a les 10'30
Inauguració de les nocturnes •
Gran unovillada» goyesca • Un
Tancredo d'ènoca • Fantàstic oas·
tell de focs d'artifici - Entrada,
0'75 ptos.
Doml.. diumenge, tarda. a les 5
Grandiosa unovillada». Debut de
<<ALCALAREAO HIJO » de gran
cartell a Andalusia. - Debut de
ROSSEMBERG LOPEZ, ctorero»
mex!cà que banderilleia amb la
boca • 6 braus cnovmos» andalusos de CONRADI, 6. 11NIIiiO DE
LA ESTRELLA» • ALCALAREAO
I ROSSEMBERG LOPEZ • Entra•
da. 1'75 ROSSEMBERG L!)·
PEZ és l'únic «torero» del mon
que executa la tan exposada sort
de banderlllejar amb la boca.

Ant.

Avui

L
1&1\c

LI

tar

pale

Avui

Monopoli Petroua .~ ..... 1140 Salinera Catalana ptes.
00 Telefònlca 7 •;. pret ... 112- 112 Telefònica ordinàries ~ 117 87- Unió Salinera Espanya
76 -

'

t'

I~- ~-'-=================================
=======

Acc1ons lnduatrlala
F. O. Grans Pendents
5Funicular MontluiC ...
1STramY. Bare. pret. 'l •¡,
411Tramv. Baro. pret. 6 •¡,
70 75
Tramv. Elèo. Orsnada..
60Al~es VW.encla, pref_
130Cutala.na Gas s. O .... .. 108Catalana oaa a. E .... .. 121 Catalana Oas a. P 8 •; . 101 60
HIS1). Amer• .l!:!ec. ABO 435 5U
Blsp. Amer. Elec. a. D.
84Hlsp, Amer. Elec. a. B.
111140
Atgüea C1el Llobre¡at... 11U 60
Elec. Gas Lebon a. a
70c.~ Transmedlterrtuia' 183~e d'Espanya ........: 5112.-nc Ext. d 'Espanyo, .. .
82Ciment cAstandt ord
18 50
Ciment «Asland• preC. 101 Ct.ment «SallSÓJlt orà
27C.
prer. 7
-45CI'CIIS, S. A ............... -..... 102~~!.-~1
Tvlàr!a .... .. 100""""" .,....
eulades •
~Espann Industrtal u
125carburs MetàWcs _,. 11MFoment d'Obr...... 102 - o•.uu••

.¡:

•Sa.nsón•,

Obrer català conscient: el teu diari es
_,

Herc:at de Llotja

85150

-

PREUI

PREUS
DESPULLES

FARINES
AraiO ..................... ~..
Castella (corrent) L•w..
l.d.
(e~:tra) ......
Força ...........................
Local.

corrent ._.,.........

66

78

64
10

1111

80
64
6G
65

80
65

ldem extra ...............
100- ReglO •••••••••••••••• ,,,,,,,,
Preus en ptes. els 100 quilos.

71

70
6(1

Ar'agó ••••••...,.............. ........

ee

Navnrra. ...... ~...............
Penedc!a ......... ................_.

H...........

5'()

50
60
50
50
50

Ura.nJa .............. •••••v• ••
Selecta .......... ,.............
Trencat .....................
Fanna d'arròs ....

u.........

Castella (corrent) .......
101 75 Idem (selecta). ...........
Estrangeres ._.u .. •••J.t.t..,__.
Mallorca ~..................
Pra; -·····~._....................

111 50 Valé.ncta ........,............

.

Anc1alu.a1& ...... ._....... U l l

82157 -

83

64

158
64

50

120
61

70

115
48

62

100
111
60

02

85

10

105
120

1~

7

IlO
IlO

o-. ......, ...._,_,t.AH

115
711

100
80

:::::::::::::::::~
................
'-.,

7S

»

67

41-. . ....... ........._••

55

75
64
58

Mencan.a•••r•-.l..I.I..L•t..•••ttv:•
.._,._. 4 .. , , .... ._, 0 ,_.

100

68

LLEGUMINOSES
Faves Andalusia ....... "
ldem Extremadura. ..w
ldem Mallorca .......w ...
Favons Andalusia """
Idem Extremadura _,
Veces Andalusia ........ .
ldcm estrangeres ..... v
Era pala •••••••••••••••••••••

11

6(1

105
02

.Pa.lou.e....
-····················
oo
Sa.uo
~. ........ . ... ... ..
165
lliS
Preua en ptes. ela 100 quilos.

44
44
44
44
4v

42

42

Ideru estrangers ...,. .. .,
Ol!Ues ...................., ..
Pélole estrangers -· .... .
ldem pals ................. .
Llentilles Andalusia .. .
Idem Salamanca

80

IM

:

•
M..arroc)

11860 ¡J:

1

CIGRONS

188-

Menuts prima .......... ~......
Segonet .......................

27
Preus eo ptes. els 60 qullos.

ala..................

MONGETES
108-

1

I

180

47

28

Núm. S •• ,,,,._.,,,,,,, •••......,
Núm. i..,,,,,,,,....,, •• , •• , ...

ORDI, MORESC I CIVADES
Civada E~:~remadura ....
88
I dem Mancbe. ......... ,..
8S
Moresc Plata., <Uapon....
45
Idem
40
Ordi{ ~r¡ell . ..............
88
Esca Ol&, Andalus!a ~..
611

115
125
150

2850
21

111 50

Preua en rals la quartera de 70 lltrell

Urgell .._..,~...._•••• ,,.,,........
60
Preua en ptes. els 100 quilos.
101 50
ARROSSOS

Bomba. ............... """
ldem Calaspar
Bell-lloo o .......,... ,.......
Floret ........ •A• .............o

I

Seaó .••••.••••••••.•••_, •.•.••

BLATS
Castella. .....................
Extremadura. (corrent).
ldem
(crul.xer)..
76 Manch.& L\..•..u.••••-..••.u•u•.u..-

Berones ''''~'"'u•.u..••.,.......
Terceres ............. •...u•••J.U
Quartes •••••••••••••••u•t..••

42

IlO

100
110

I I

P ALLA I ALFALS
Aital.l 1.• ..~................

Alfals :il.• ......_...........
Palla d ·urreu .............

g

2 50
2 60

I dem curta ...............
Preus en ptea. els 40 ouUos

GARROFES
CasteUO, negra ~.........
Elvlssa " ( J t t t . l t t l l t l t i i J . . l A I I '
Mallorca ........... , ••••••••
Matarera, negrs ....... ~...
Boja. -···········
·····a..•••••
V1naroç.
nesrra ......
, •.., ....

S3
28

2860
8160
90

8S
Preus en raJa ela 42 quilOS·

-

la 'humanitat

pt&SABTE. 15 OE .JUNY DEL 1935

la ·~ humanitat
;;=rOR IAL

LLI BERT AT

s.

A.

3

LA P.R EM S A· •
.

Redacc1ó i Admln.latrac1ó
0 H D A U N I V E R S I T A T, 25
R
T elèf on 2 2122

Impremta
T A L. L E R S
N U M.
T elèfon 14446

Els obrers a la
.' .
m1ser1a
Heus ací un editorial de El Lt-

Buidor
parlamentària
El Sol es queixa de la manca

PREUS DE S UBSCRIPCI O
berel:
d'activitat d'aquestes Corts, que
2'50 otn.
contrasta amb els seus ajan'l/s resarcelona. un mes
«Los
Sres.
Alvarez
CD. Basil!o>,
7'60 •
Fora. un trimestre
visionistes.
por los radicales, y Pascual Leone,
Amirloa Llatina I Portu&al
por la Unlón RepubllC1Ula, dljeron
cAnte todo, nos preguntarlamos
9'un trlmostre
el martes en el Congreso de los Di- qué especial aptitud muestran los
18 I
Altres oa•sos. un trimestre
putados

Com els estimen!
Heus ací unes paraules ben sfoni/icatives de Heraldo de Madrid.
Demostra com les dretes obliden
les seves prometences.
«En la màs espantosa soledad se

-

------.
-----•n
«La Gran Revolució que ve»
La misèria, l'atur forçós i el desgavell
econòmic del món, ens abocaran a una
gran convulsió mundial

Demà tornarem,
aquesta
secció, a publicar les llistes de
les aportacions que els nostres
lectors fan per a la BIBLIO·
TECA PO P U LA R PER A
OBRERS EN ATUR FORÇO~
que causes alienes a la nostra
voluntat, no ena han permès
d'anar publicant.
Per tant, feu aportacions de
llibres.

est~ desarrollando el debate sobre el
proyecto contra el paro. No se culpe por igual a izquierdas y derechns
de este injustificable absent!smo partodo lo que habfa. que de- titulares de la cartera de Instruc- lamentaria. Las izquierdas han ten!JACQUES DUBOIN.... una nova I intensa crisi. Gran nomcir contra ese proyecto de paro obre- ción publica para formular ponen- do el buen acuerdo, como decfamos
...~ un eminent politic francès, bre de treballadors resten sense feiro, que no viene a remedlar nada, cias de reforma constitucional, pam ayer, de no obstacullzar el proyecto. na.scut el 1878, que ha estat dlputat na en tots els països, proporcional- ~--------------------~
sino a macer que hacemos», para articular las suge:¡tiones recibidas y Pronosticar su !neficacia, y se aca- de l'Haute Savo!e des del 1919 al ment al grau de llur desenvolupa- mentem, són tot un programa, un
dar la sensación de que se hace llevarlas al seno del Consejo de mi- bó. No obstante, siguen algunos di- 1927 i que el 1924 fou nomenat sots- ment econòmic. Mobilització de les programa pensat per un polltic d 'esalgo, cuando lo que se hace es gas- nlstros, a fin de que sus compañe- putados pretendiendo ingenuamente secretar! d'Estat al Tresor, en el masses obreres; gran empenta vers querra, per un home que no és so·
tar el tiempo y el dinero sin efica- ros de Gabinete las conozcan. Pa- mejorar la inanidad proyect.ada. No m!nisteri Briand-Calllaux.
una organització s!ndlcal. Sorgeix el cial!sta 1 que presenta als seus
hay mas que leer las reseñas per!ocia respecto al !in propuesto.
Escriu periòdicament al diari f!- Manifest Comunista.
amics esverats per les idees atrevirece como si el formidable tema rue- distlcas. Bien destacan en elias las
¿Causas del paro?
nancer parisenc "L'Infor¡:nation";
La producció mundial, de vegades des que exposa Jacques Duboin en
ra un asunto enojoso y trivial, desLas enumer6 asi el Sr. Alvarez tinada a rodar meses y meses entre intervenciones de la oposición.
collabora a "Le Journal", pel caml dret, altres fent marrades, "La Gran Revolució que ve ... ".
Son las fuerzas gubernamentales també
(D. Basilio) :
Si no apliquen les mesures ràpi"L'Oeuvre", "La Républlque", etc., es defensa; va vencent les cr!s!s fins
los papeles <rel ministro, cualquiera.
Aumento de poblac!ón. E11 el de- que sea el nombre y representación las que han marcada màs su indl- tots diaris de Paris.
arribar el 1873, que la misèria s'es· des 1 imprescindibles que Duboin encenio de 1923 a 1932 la población de de éste. Ahora es el Sr. Dualde, que ferencia por el proyect.a. Concedamos
Dont'S
bé;
aquest
home, d 'amples tengué per tot el món, i especialment certadament proposa, jornades de
España aumentó en 2.400.000 habi- en esa tarea querrà encontrar dis- que el proyecto no les !nterese. Pero coneixements polltico-soc!al 1 econò- 1 amb més intensitat, damunt els treball de quatre i dues hores diàdebfa interesarles el paro, el territantes.
culpa para la gestión de su depar- ble problema del paro. Y tenfan la mies, amb una. experiència que la se- països industrialitzats.
ries, entre altres, la. revolució esclaLa emlgre.ción. En el año 1928 tamento.
Però, com que tot el món no està tarà inexorablement. Tant se val
obligación de acudir en masa. al Par- va ja llarga vida pollt!ca l'ha dotat,
fueron a América màs de 30.000 esEn realidad, bien merecfa la re- lamento para hacer o tratar de ba- publicà, el 1933, un llibre: "El gran Industrialitzat, les nacions afectades que s'emprin formes feixistes de gopañoles. En 1932 no llegaran a 7.000 forma
constitucional que el jefe del cer de un proyecto !neficaz un re- rellevament dels homes per la mà- per la crisi, van a la. recerca de nous vern com no. La màquina està per
lO$ em!grantes. Y hoy no emigra. Gobierno
tornara a su cargo la mi- media eficiente o, con muy buenas quina". El llibre causà gran sensa- mercats i els troben. Reprèn l'act1- damunt del n>Jil!tar!sme 1 dels cops
nadie.
sión de
y proponerla. En- palabras, pero con toda lealtad, de- c!ó; critiques i polèm!ques apassio- vitat. Però no solament hom podia d'Estat. L'home en néixer, ha de
La inmigraclón. Han sido repa- tre otrasestudiarla
razones, porque en la pro- cir al Gobierno que darlan sus va- nades a dojo.
exportar material, podia exportnr-se viure. Es un dret sagrat que ningú
PALABRAS NU EVAS Y PRACTI· , triado3 de América 224.000 españopia Const1tuctón v!gente hay un ar- tos al presentada, a condición de que
Jacques Duboin, davant la critica l'home. En efecte; 40.000.000 d'ob1·ers no pot negar, però que el sistema
CAS VIE.JAS
les.
ticulo - no sabemos si es de los se comprometiera a traer otro en el d'autoritzades plomes franceses ad- sense feina europeus, fugint de la actual que enriqueix a uns quants,
Balanza económice.. En H~ll im- dest!nados
-¡ Vamos a verl ¿Se puede saber
a reformarse - que le que, verdaderamente en serio, se dictes al sistema capitalista sense re- misèria, emigraren als Estats Unlts, s'aferren a dlsputar.
portàbamos por valor de 3.000 mi- atribuye
quó es eso de t(superdotados»?
expresamente a él la direcla espantosa calamídad de serves, hi ha volgut dir la seva i ha al Canadà, a Mèxic, a l'Argentina,
Sense eufemismes: amic que cada
- Sl, hombre; ya to creo: l_!l nueva nones y exportàbamos 2.100 millo- ción y representac16n de la poliUca afrontase
los parados forzosos.
publicat en un volum titulat "La al Brasil, a l'Africa del Nord. Bona dia satisfàs un xic de les teves in·
nes. En 1932, los 3.000 quedan red.u- general del Gobierno. Y porque otro. No han querido
denominaclón de los enchuftstas.>>
molestarse.
Han
Gran Revolució que ve... " nou cartes vàlvula de sortida.
quietuds llegint LA HUMANITAT,
cidos a 976, y los 2.100, a 742.
(De clnformaciones»)
de sus articqlos - el que trata de preferida no aparecer por el salón en contestació a aquestes critiques.
Després de la guerra europea s'!n- llegeix "La Gran Revolució que ve... "
A estas causa.s hay que añadJr la. reforma
del
texto
con!lere
su
de
sesiones.
Algún
maliciosa
tcndrla
de
Jacques Dubo!n, que ha traduït
tensl.ficà el maquinisme. Els països
otras màs importantes, tales como iniciativa al GQb!erno como tal y no pretexto para insinuar que no quie¿QUE DIUEN AQUESTES del Sud i Centre Amèrica ja no vo- un illustre literat 1 bon amic nosla. desvaloración de los productos a ninguna otra persona o magistra- ren que se remedie el paro... A maNOU CAr..TES?
len Immigrants. Sobren braços, car tre, Joan Puig ! Ferreter. El traducagríoolas e lndustriales, el maquinis- tura.
yor demanda de trabajo, menor saPer a nosaltres, avesats a totes les alli també hi ha penetrat la mà- tor és una sòll!da garantia i el llibre
ma, el retraimiento del capital.
No ha
interesante el pr~ laria... La implacable ley de la ofer- privacions 1 a totes les peripècies; quina.
una obra molt üt11 i encertadlssima.
No es causa apreciable en el paro dente del creido
Consejo tomar a su cargo ta y la demanda aplicada a los que fets a les lectures "fortes"; viatgers
En llegir-lo us adonareu encara
Altres països, com, per exemple,
obrero el aumento de poblaclón, el
aun
con
los
jornales
màs
altos
lotema - cosa explicable en el jefe
empedernfts que hem conegut perso- el Japó, produeixen
tan bon preu més de la incapacitat dels senyors
porque de sobra estaria compensa- de un partida
gran no vivir, sino solamente no nalment la misèria de Berlin -in· que no é-s possible laa competència.
que
votó
la
Constitude Lliga Catalana en tractar les
da con el desarrollo de la industria ción -; no lo ha reclamada tampo- morirse del todo.»
flació del marc- als anys següents
qüestions econòmiques 1 socials, puix
Vegeu el que diu Duboin:
y del comercio y de toda la activi- co a su jur!sdicción n!ngún reprea la guerra; que també assistirem
"Segurament no ignoren la histò- que un diputat d'aquest partit, dedad nacional. No lo es tampoco !a sentante de partido3 que hic!eron
amb dolor al redl·eçament de la Rús- ria del llum incandescent, que els clarà en la sessió del Parlament de
menor emigrac!ón, nl hay por qué de la reforma base de su propagansia. Soviètica -1921- en temps que japomsos produeixen a un preu que Madrid del dia 12, que un dels faclamentar la repatriac!ón de los em!electoral; ha qued.ado encomenper mor de les collites dolentes, el desaiia totes les fabricacions en sè- tors que ha determinat l'atur forçós
grados. De la emigraclón se dijo da
dado a un ministro dJ sign!ficación
bloqueig 1 la guerra, els russos pa- rie. Afegirem que aquest pais pro- ha estat la polit!ca social desenrotsiempre que era una sangria suelta borrosa, antes a. un ministro técn!tien
fan1; que hem hagut de lluitar dueix art!cles de cotó que lluiten llada a través dels Jurats Mixtos.
para España, porque lc restaba bra- co, y el resultada que se deduce de
Heus ací unes paraules ben as- per a viure en tres continents -Afrl· avantatjosament amij els de Bomba! Pobra gent, quin concepte tenen de
zos para el trabajo.
todo
es el de una. desgana gesenyades. Les publica. El Diluvio i ca, Amèrica 1 Europa- ; que hem 1 d'Abmedabab, tot 1 que aquests l'economia l de les lleis socials que
Las verdaderas causas son las neral ello
- ya que no abeoluta - y un
presenciat com els magatzemistes de centres tenen a llur abast una pri- han de fer possible la convivència,
«EPOCA DE EXAMENES
les signa el senyor Andreu Fos.
enumerad1ls por el diputada gallega desvio manüiesto hacia el propós!to
llançaven els sacs de sucre mera matèria exceHent 1 una mà
"La Gran Revolució que ve... " és
en último término; esto es, la ba- por parte de las fuerzas politicas en
-¡Calabazasl
«El adlàtere nocturna de «El De- l'Havana
a la mar, mentre a la capital de cu- d'obra abundant i poc exigent. Pre- un llibre on hi podrien aprendre
-!Qué quleres papàt Es fruta del lanza económlca, la desvaloraclón de juego. de cuya actitud no seria dl- bate» se ha revuelto con insana fu- ba
hi havia milers d'obrers parats, cisarem que, per bé que Anglaterra moltes coses útils els "economistes"
los productos, el maquinlsmo, el re- ficll señalar otros sintomas colnci- rla contra Acción Nacionalista Vastlempo.»
i que hem suportat altres mil facè- és el bressol de la indústria de la de casa nostra. Per això considerem
traimiento del capital español.
dentes y cuya explicac!ón puede ha- ca. El motivo de su !ndignac!ón ha cies
(De «Las Noticias»)
pròpies del sistema actual que llana, el Japó troba. manera de ven- un encert de la Proa la seva ptrY sobre todas las cosas, EL RE- llarse en el estado de la opin!ón pú- sldo un telegrama de tonos cordiales
TRAIMIENTO DEL CAPITAL. Re- blica. ¿A qué se debe este repentino qu~ este grupo politico ha dirigida produeL•.;m basarda, el llibre de Du- dre-hi teixits de qualitat mitjana bl!cac!ó.
No ens cansarem mai de repetir
v!ste proporciones de verdadera at~n resurgir del propó&ito? ¿Ha de~per al ..señor Companys. El órgano jesui- boio ens ha causat un gran plaer després d'haver conquistat preceperquè assenyala una gran veritat: dentment els mercats del Brasil, la seva lectura. ES tracta, senzillatado contra la salud pública.
tado de su modorra ministerial el tico toma pie de esta gentileza,para el
món
actual
s'enfonsa
i
els
propis
ment,
d'un llibre que en dir les veriI Es un acto de sabotaje contra la Sr. Dualde? ¿Ha concluido la ardua arremeter contra el ex Presidente y ·
abans tributari exclusiu de ManchesRepública y contra España..
labor de formular la ponencia. y se ex consejeros de la Generalidad; con reacc!onarls, els feixistes, els que ter. Però és que aquests teixits ja-- tats resulta formidable.
Pretendieron just!ficarlo con la apresura a. comunlcarla al Consejo tra sus abogados defensores, contra combaten les 40 hores, els capitalis- ponesos ea venen a set francs mentre
falta de con!lanza durante el bien!o de ministros?
todos aquellos, en f!n, què se acercan tes egoistes 1 els economistes de que Anglaterra els ven a 14!
Falsos Inspectors de Treball
de las Constituyentes. ¿Pero cómo
"El mateix passa amb la seda naD 1
Tan extraña prisa contrasta de a la càrcel madrileña, colgando sobre "doublé-~". precipiten l'enfonsament tural,
que el Japó produeix a un
e a Conselleria de Treball hena
lo justlfican ahora durante el ble- un modo chocante con la. falta de unos y otros el sambenito de sepa- i assenyalen el caml a "la gran Rerebut
la nota següent:
nio de las Cortes popul!stas?
volució que ve... ".
preu inferior al de la seda artüicial.
«Tenim notícies que uns indlvivitalidad y la desan!mac!ón que re- ra.t!stas.
El editorial es un modelo de ensaEn vez de disminuir con el ce.m- velan las Cortes, donde cualqu!era
Però, ah!, amics; aquest lllbre ha El Japó encara realitza altres mera- dus es presenten als establiments cab!o de politica, aumentó el paro en puede advertir en seguida las carac- ñada crueldad, cuya lectura de por calgut com una bomba entre els es· velles, com per exemp~ trobar el mercials ¡ industrials, ¡ sorprenent
1
Espafia. La desconflanza es mayor teristicas señales de agotamiento si produce un mov!miento repelen- mentats puntals (?} del sistema eco- mitjà de vendre fosa a J:Selg!ca,
mal- la bona fe dels patrons, es fan paste, de invencible asco a un espfr!tu nòmic actual.
en tiempos de Lerroux-Gil Robles que anunclan
grat la distància., quan Bèlgica és saJ: per inspectors de Treball, als
la
proximidad!
del
descivil!zado.
Es
una
cantinela,
que,
que
en
tiempos
de
Azaña-Largo
CaDuboin parla. de la cr!si que la
enlace. ¿Y són éstas las condiciones ademàs de
«VOTAD A LAS DERECHAS
pais famós ~ls seus productes quals cobren quantitats en metàHic
dureza, tiene la im- mateixa paraula vol dir que és cosa un
ballero. En 1931 habia 500.000 para.metaHúrgics; la d'introduir la seva per tal de visar els diversos docu~
adecuadas, es éste el mejor Go- pertinencia su
-«Desesperado por la falta de tra- dos en España; en 1932, 600.000. Y màs
reiterativa
y
odiosa
del
eventual
i
afi11:1a
que
la
"crisi"
que
cristalleria a Bohèmia, on la fabrl- ments que les lleis de Treball declabierno, las mejores Cortes, para plan- momento en que se lanza; ese mobajo se sulclda un hombre.>>
en 1935 pasan de UN Mll.LON.
ara pateix el món no és una crisi,
del vidre és la indústria na- ren obligatoris. Amb aquest motiu
tear al país la reforma de su ley m
-¿Ve usted, don Metacarpo, ve
ento grave, triste, de unos hom- sinó un gran desgavell que provoca cac!ó
¡Problema <\e confianza!, se decia. fundamental
?»
clonal;
la de vendre a Java i al la Delegació de Treball es veu obu:
usted? 1Ya empleza a disminuir el Pues las derechas han agravado ese
bres sobre quienes un tribunal aca- una misèria: atur forçós, minva de BrasU, franc
de ports 1 drets, moto- gada a sortir al pas d'aquests des·
número de parados!»
ba de dictar un fallo condenatorio consumació, fam i malalties. Però c!cietes al preu
problema. La. desconf!anza es mayor
de 950 francs 1 bl- aprensius subjectes ! recorda a tots
y
que,
acaso,
cuando
saiga
esta
cróde
1934
a
1536
que
de
1931
a
1934.
que s! bé pot ésser la mort per a al- c!cletes :J':nb neumàtics a 90 francs. els patrons I al públic en general,
<De uHeraldo»>
nica. camino de algún penal se dis- guns
l En el primer trimestre de este año
dels obrers famèlics, la desor- Recentment, ha Introduït rellotges a que els inspectors de Treball no perpongan a cumplir el rigor Q'ue les ganització
en curso nuestro comercio exterior
actual que provoca la mi- 180 francs el quUo a Suïssa, el pais ceben cap quantitat durant la visita,
ha impuesto la sentencia. En este sèria, no pot
acusa un déficit de 63 millones de
trance en que el màs encarnizado cietat, sinó laésser la mort de la so- de la rellotgeria. Es ben cert que si ja que l'habilitació dels diferents dopesetas oro.
., ~...... n..c6ns
transformació mitjan- la. màquina és propietat d'algú, el cuments. és completament gratuita,
enemiga se impone por su propio de4e lripl• cobud~
En 1aguafavor
I period
1
de 1933
hubo un
~· .,... e••• '""''..,ru
, saldo
deo siete
millones
de
coro un respetuoso silencio, surge el çant una operació quirúrgica. La so- maquinisme forma part del patri- ! que cada un d'aquests funcionaris
veneno !nmisericorde de esa fauna cietat, cos vital, no pot morir; no moni de tots els homes, qualsevol va proveït d'un «carnet» d'Identitat
pesetas oro...
acreditatiu del seu càrrec, el qual
negra. que ha dado en llamarse cris- manca de mitjans per a la vida, per que s!gul llur color.
"Mentrestaut, però, l'atur forçós ha~ d'exigir els pat~;ons que els sitlanos y pomposamente pfos. Esta tant ha de prendre els mitjans 1
¡Bueno! Al asunto. No dlvague-¡
mos.
crueldad, vindicativa, rencorosa, del aplicar el remei que els pseudoccono- augmenta àdhuc al Japó, on tan· ¡ g!l~ presentat en el moment de la
màs ba.jo impulso, les retrata de místcs a sou dels finanoers no saben mateix l'obrer s'acontenta amb un VISita..
¿Qué supone el proyecto de paro
mlnimum de salari que li permeti
Es recomana, per tant, als pacuerpo entero. Y no hay que asom- o no volen trobar .
contra las verdaderas causas que lo I
no mot•!r-se de fam. ¿Creieu que ara t~ons que de presentar-se algun in~
brars.:: mucho de reconocerles con
determinan?
L'ABUNDANCIA DE PRO- exagero quan d!c que la catàstrofe és dividu. que pretengui cobrar
el antecedente, con el estigma de los
alguna
Mediteu bé aquesta crònica del clàsicos inquisidores hispanos. Son
¡Absolutamente nada!
DUCTES CREA LA MISE- pròxima?".
qua~tltat al realitzat: la visita d'in&-RIA
'
corresponsal de La Publicitat a los herederos de aquella espai'lola,
pecc1ó, procedeixin a la seva detenSe cüran en 32 mUlones los que
L ATUR FORÇOS TRENC.A ció i el lllur!n a les autoritats»
Resulta paradoxal, però és aixt.
absorberà la mano de obra de los
profunda y cortical dureza. Y hay
Madrid:
EL
PACTE
SOCIAL
.
Dubo!n
assenyala
la
diferència
de
les
que recabar para ellos, voceros de
65 presupuestados para el segundo
«SIEMPRE AL TANYO
El patró adopta alegre la màquina,
«Els elements addictes al Govern patr!oteria, integra semejante ejecu- crisis antigues amb 1~ misèria d'ara.
semestre de 1935.
es mostren avui molt satisfets pel re- toria de españolidad, cuando de tan Abans, les crisis, si que eren un epi- car el seu lema és: produir molt, a Ciutadans que són cridats
LA VOZ DE CANDIDO. - Pero.
Preguntaba. el Sr. Alvarez (D. Ba- sultat
del Consell de Ministres cele- peregrinos modos nos recuerdan la sodl més o menys extens I durador base d 'un preu baix en les matèries
setlores, ¿qué hacen?
slllo):
per la Borsa
brat aquest mati. Afirmen els dits progenie de sus sentimientos. Por- del sistema capitalista. Les crisis primes 1 vendre el més car possible.
LOS VARONES.- ¿ Nosotros'1 Es«¿
Y
qué
pasa
con
estos
32
milloLa Borsa Municipal de Treball de
elements que el Govern ha arribat a qué, oyéndoles, sint!éndoles influir acostumaven produir-se a l'acaba- La màquina és per a ell una troballa
tar al tanto de que no nos devore nes y medio?
Que entre el millón de una perfecta unanimitat sobre el en el alma dolorida
.-toma y todo.»
pais, no dan ment de les guerres, les epidèmies, exceHent. Fora. homes que es fati- Barcelona. (Paseig de la Indústria,
obreros parados no tocan a cada uno tema de la reforma constitucional, i otra emoc!ón politicadel
que
la que !ns- etc., que havent-se de produir tot guen, costen diners, provoquen con- 9 i 11), prega als senyors: Jacint
<De «El Diluvio»)
màs que 32 peseta.s y media en los que el projecte aprovat en principi piran los fuegos y mart!rllogios
de mitjançant l'esforç de l'home, bon flictes i d esprés que hom els ocupa, Ventura Brianzo, Constant! Gamunsels meses; es decir, que de las 26 recull en la seva totalitat les indica- las llamas sacrosantas de la Inquisl- punt aquest paralitzava les seves ac- encara amen')oen amb la revolució. di, Fulgenci Albadalejo Martínez,
semanas que restan hasta f!nallzo.r cions que va fer en el seu discurs clón. Con ese Estado teocràtica de tivitats, ea prodtüa la
Marian Armalat Garcia, Lluís Arqué
pro- La màquina és millor; produeix sen- Basté,
el año, sólo durante una podràn del mes de gener el President de signo jesuita, centralista y opresor ductes, J, naturalment,crisihi dehavia
Josep Batlle Domènec, Pere
se fatiga. ni interrupció 1 no diu mai
trabajar los obreros. Y sl no quere- la República. D'aquell discurs només es casi seguro que la mayoria de los fam. Quan la humanitat no posseïa res.
Alvarez Angulano, Miquel Adrià Pomos hacer eso y queremos que los en coneix el públic alg-unes referèn- españoles no quleran saber nada.
lo,
Joan
Barberà Ventura, Josep Bou
Bé, si, però aquests senyors no han
els avenços del maquinisme, les criobreros trabajen todo el t!empo; es cies oficioses, puix que el text inteHe aquí la diferencia de h!span!- s!s sollen ésser freqüents, però no vist el perUl. El que no treballa no Lluc, Joan Bernabeu Taurer, Josep
decir, en Jugar de una. semana los gre no ha estat publica~ encarn dad que separa a los habitantes de duraven.
consumeix sinó l'indispensable per a Bonet Puntroga, J. Bernades Fauseis meses, entonces nos encontrare- malgrat els repetits anuncis fets pei la pen!nsula del mundo ignaciano.
no morir-se de fam. Els comerços ra, Rafael Bosias Moler, Marius BellAra,
ho
dlu
Duboin:
"Lluny
d'ésmos con que sólo 36.000 obrcros po- Govern.
Les separa tamb!én, para contenta ser una. crisi cfclica, no és altra cosa no venen 1 no fan comandes 1 els vé Calvo, Vicenç Clemente Martíl'
nez, Manuel Bertollu Villanueva, VII
dràn obtener el jornal de clnco peEn les esferes governamentals hom nuestro, una irresistible simpatia haun mal inherent al sistema ac- productes elaborats amb tanta ale- cenç Bayarri Borràs, Llucià Bazasetas durante estos seis meses, y concedeix gran impor!ància polit!ca ela el caid'o, hacia los hombres cer- que
gria per la màquina, resten emma- net Polo, Silva Bordas Simon, Pere
tual
de
producció
1
repartiment
de
quedarian 960.000 familias hambrien- a l'assumpte, perquè hom considera cados por el lnfortunio y la adversi- les riqueses".
gatzemats.
Bonet Palou, Josep Belenguer Parls,
ta.s, viendo con ojos Jmplorantes que que l'acord sobre la revisió constltu- dad. Y cuando sobre estos hombres,
30.000.000 de parats en tot el món Joaquim
Però les angúnies de la classe treBarra Garcés, Enric Bar..
las caricJa.s de esta lluvia, que t!ene clonal referma la situació del Go- equivocados o no, sus actos los imque
no
troben
ocupació
ni
en
podran
t!ntineo de plata, no llegaba a sus vern I assegura la seva permanència pulsó el dictada de un ideal polit1- balladora tenen principi l'any 1775, trobar ma! més -al contrari, aug- nola Soteras, Manuel Baron Pacheco,
Amadeu Berdina Prats, Teodor Caen el Poder fins el mes de desembre. co, ¡ah!, entonces, ¡qué duda cabe 1quan James Watt descobreix la màbogares m!sérrimos.»
«MUSSOLINI Y ABISINIA
Aquesta intenció polft!ca confessada que entre los hierros de la reja se quina a vapor. Una troballa, la mà- mentaran- mentre la màquina no no Deltran, Llorenç Ciprés Costa,
¡ESto està claro!
es
posi
al
serve!
de
la
coHectivitat,
quina!
Heu-vos
aci
una
eina
que
reRicard Carrlllo Bermúdez, Sebastià
ja pels personatges Importants de tienda la mano amiga y caballero-¡Se va a plncharh>
Y Pascual Leone e.fiadia:
la situació, explica la inesperada re- sa; se reciba, en f!n de cuentas, un presentaria el descans de l'home bo! o bé, com diu Duboin, "la gran re- Casanovas Anfos, que es serveixin
(De cEl Liberal»>.
ajudant-lo a crear riquesa. CandJde- volució que inexorablement ha. de ve- passar per les oficines del susdit or«El pl'oblema. hay que solucionar- aparició del projecte en aquests mo- mcnsa,je cariñoso! .. .
nir, colloqui totes les coses al seu ganisme, qualsevol dia feiner d'onsa deLs nostlcs avis!
lo; pero entendemos que serla inex- ments. Adhuc en el cas que s'aproze del matí a una de la tarda, per
cusable que de traer un proyecto vin els .pressupostos, el cami no queEl 1825, la màquina produeix la lloc".
I ha de produir-se la més gran a tractar d'un assumpte que els incomo éste, nos ll:nitàramos a apra- darà lliure per a una dissolució de
primera manifestació del mal. Atur
bar su primera parte de obras Corts com esperaven les oposicions
forçós. Els obrers destrueixen el seu revolució de la història, car 30.000.000 teressa.
de parats que representin, am.b llurs
de caràcter suplementar!o. Debemos perquè el bloc governamental oferi~
enemic, car el temen.
afrontar de una. vez el problema ge- rà. al Cap de l'Estat, a canvi de conAnys més tard, la cr!si s'estén als fanúl!es, 150.000.000 de persones, no
Crida d'estrangers
neral por medlo de planes de obras tinuar en el Poder, la possibilitat
Estats Units I cap al 1836 reapareix poden desaparèixer. I com que la
La Borsa de Treball de l'Ajuntade portar a la pràctica, pel desemAi.ti titula. La Voz la nota se- en alguns paisos europeus. Aquesta fam que porta l'atur forçós trenca el
públ!cas de gran !mportanc!a.
de Barcelona <Passeig de la
güent:
cr!si, però, desapareix, en el moment pacte social, hom s'adonarà de la ment
Por ejcmplo, a Badajoz. con 35.000 bre, la. iniciativa presidencial.
Indústria, 11), prega als senyors esdel problema.
El Govern té ara pressa a ultimar
obreros parados, no le s!.rve de nada
«Según avanzaba la tarde, !ban que entren en activitat eis ferrocar- gravetat
trangers:
Eisa Wetl, Karl Muller,
Repareu que totes les fronteres Manuel Azzi,
el proyecto, s!no la !ntenslficaclón el projecte I presentar-lo a les Corts Uegando a los medios politicos no- rils. "Aquest invent provoca un nou
Ela Maus Litchmann,
de las obra.s del pant.a.no de C!jare., abans que comencin les vac:w.cc.S ticia.s relativas al tema principal tra.- desenvolupament de la producció per resten tancades als obrers sense fei- Miquel Angel Mazzantin!, Guy de
que regaria sus tierras y Jugares d'estiu. Estima que la seva proposta tado en el Consejo de minfstros que tal com crea comunlcacions ràpides na. Què han de fer, doncs, aquests V!smes Stanicy, que es serveixin pasdesgraciats que el sistema actual els sar per les oficines de l'esmentat or..
àridos, dejàndolos convertides en de revisió dipositada a la Mesa de la se celebró esta mañana.
i nombroses", dlu Duboin.
fért!les tierras de producc!ón agrí- Cambra constituirà. una assegurança
Ve el 1847 i en tot el món sor~l.x nega el dret a la vida?
Como
es
natural,
las
ganisme qualsevol dia feiner d'onop!nlones
no
de
vida
ministerial
dumnt tot l'es- solamente no fueron coincidentes, siEls sense feina s'adonen que els ze del matí a una de la tarda..
cola. Ello haria que no solamente
propietaris de la terra, que segons
no hubJera en la reg!ón extremeiía tiu.
no tota!mente contradlctorias, deterSant Agustf, Déu la donà a tots els
Les referències que hom coneix so- minàndose dos posiciones: la de los
obreros parados. s!no que absorbeNOTICIARI
rla un gran contingente de otras ca.- bre l'abast de la reforma no són en- que se proponen entrar a saco en la sea oficiosa, de crisis, por haberse homes, però que resta propietat
cara molt concretes. Sembla que l'in· esencia del régimen atacàndolo en dlsminuido su autoridad con el solo d'uns quants 1 que mentre ells mop!tales.>>
SINDICAT DE CAMB RERS
pollt!c del text està condensat sus clmlentos, que es la Constitución, anuncio ¿cómo puede reputarse nor- ren de gana es pudreixen els proDE BARCELONA
Esta es la pollt!ca contra el paro terès
el preàmbul, puix que l'articulat Y la de los que ponen sobre todo la ma prudente, la. de lanzar a la op!- ductes allmentosos o bé com féu el
A l'esmentat Sindicat <Rambla del
iniciada en las Cortes Constituyen- en
és simplement un index de les matè- defensa del Estado, tal como se plas- nlón propósitos tales como el dc ha- Govern del Brasil, que l'any passat Mig, 30, principal), donarà una
tes.
•LA CASA DE GALDOS
ries que han d'ésser objecte de revi- mó en el Códlgo estatal vigente.
cer desapnrecer el Tribunal de Ga- comprà 2t milions de sacs de cafè conferència el dia 18, a les quatre de
¡No
hay
otra!
sió per les Corts futures. D'aquesta
claCI\Loos. - Por poco me desahuPara aquellos, todo lo que sea me- rantías Constituclonales y sost~ner a 38 francs el sac, per a llançar-los la tarda, Josep Capdevila., el qual
manera
ha
Aqui,
estat
donde
possible
todo està por hacer,
d'arribar & noscabar la autoridad de la Const!- le actuando bajo el peso de seme- a la mar.
versarà sobre el tema cPer la unirnts" despues de muerto. Graclas que
tat, cap a la Federació Gastronòmidad padisanos extranJeros se han aco,... no tiene Justi!icación posible que un acord dintre el Govern. Es a dir tución es licito. As1 lo afirmó el se- jante amenaza. en un espacio de
o e ml.»
que l'acord ha estat establert sobré fiar Calvo Sotelo en una !nterrupclón tiempo tan largo?
haya paro obrero.
ca
de Catalunyaa.
NO ES CONREA LA TERRA
EI Juicio sereno de algunos de los
(De «El SoiJ)
A l'Indi& holandesa -decret de 1'1
Los hombres del «funesto bien!ot els articles que han d'ésser modifi- desafortunada hace pocos dias y en
SI NDICAT MUSI CAL DE CA·
se dleron pronto cuenta de ello y cats, però reser\'ant-se cada partit pleno Parlamento. Para los otros, comentar!stas pertenecientes a esta de gwer del 1934- es limita la planTAL UNYA
planearon las obra.s públlca.s de gran el seu criteri sobre l'abast 1 orien- para los republlcanos cien por cien, pos!ción no aceptaban lo que otroo tació de la canya de sucre i els Es~-----------~*---------------- 1mporta.ncia
de la reforma. Aquesta com- los pr!ncipios que !nlorman la Cons- màs exaltados señalaban como pro- tats Units paguen una prima de 700
El proper dilluns, dla 17, l'esmenque patrocina el dipu- tació
prendrà,
segons
sembla,
entre
altres
tltución de dlciembre del afio 31 son pósito de alguuos elementos del Go- dòlars per la desfertillt.zació dels tat Sindicat celebrarà Assemblea Getada de Unión Republicana.
matèries, l'article 26 i els relatius inmutables en te.nto en cuanto que bierno. No creian aquéllos que des- camps
neral extraordlnàna sota la presidènde cotó.
.
Los técnicos de la Ceda no han al règim de propietat, sistema par- no haya, necesidad de
acomodarlas de la altura de este pudíem levantarMentre, l'Oficina Internacional del cia. del senyoz: Jaume B.wsco, en el
sabido hacer un proyecto contra el lamentari, amb doble Cambra, Pres- al ritmo del progreso polltlco.
se
banderas
de
propaganda
política,
seu
estatge social, ~Xr tal de discuTreball, valora en 1.800 mil milions
paro. Lo que proponen es poco màs supostos, Justícia, familia, ensenyaA los màs perspicaces de este gro- y atrlbulan el hecho, o el propó- de francs la pèrdua
anual
<re
la ca- tir un afer molt. interessant.
que la csopa boba» del convcnto o ment l règim autonòmic. Hom atri· po se les oia Iamentarse de la sere- sito, a una mera !nad;-ertencia,
a una
el rancho del voluntar!ado pe.ra los bueix a elements de la Ceda el pro- nidad y aún de la audacie. con que !nocente lmprevisión de los males pacitat. adqu1&1t!va de resultes de l'atur forçós.
que re.!lulten !avorec1dos. Y nada, pòsit de proposar la modificació de se lanzaba. prematuramente el anun- que este anticipo podia causar.
• •
absoluta."Dente nada, para 960.000 fa- l'article primer de la Constitució, en cio de una reforma gravfs!ma, esenA t!empo està toda\'ia el Oobierno
Els EStats Units, el païs capitalista El Director general de Belles
milias que estàn pereciendo de ham- el qual, amb el pretext de suprimir cial, ain que la necesidad del régt- pam moderar su prisa, y sobre tod.o,
per
exceHèncla,
al cap de 150 anys
bre...
allò de «República de treballadors de men n1 del Estado Justlf!cam una para no dar un paso en esta cuesArts, a Barcelona
Y pam proyectar esto han esta.do tota meruu, es redactarà l'article S'.J.- anticipaclón de c!nco mesi!.:$, que ha tión &In que el restablec1m1ento de de la seva independència s'aboca a
prim!nt no solament allò de «treba- de causar un estrago lrremedlable en las llbertades que hoy t!ene él tasa- u:ua desfeta sense precedents.
Ahir, al mutf, arribà a Barcelona
sln hacer nada atio y medio.J
lladorsJ, sinó també allò de «Re- poderes y organi.smos, d& !mportan- das permita a todos los sectores de
el director general dc Belles Arts 1
REMEIS PER A EVITAR d'Instrucció PUblica de la RepúbliI les prometences de les dretes? pública» i dient simplement que ~&:. cia. capital para la vida normal del op!nión expresar la suya en mater!a
panya és un Estat !ntegraà. Però Estado m.ismo.
LA
CATASTROFE
tan import.ante y delicada como es
ca, senyor Antoni Dubo!s, acompa¡ Home, atxó era abans de le• eleo. això no són més que xafarderies de
S! un Gobiemo no puede vivir lA- de una re!~ subs~anclal de la
Les tres últ.i.mes cartes que formen nyat de la seva senyora, per tal d'ascíonsl
passadissos de Con¡résJ
después de una. declarac1ón, e!qulera Constituclón..»
el Tolum interessantíssim que co- si.st.lr & l'homenatge a Lope de Vega.

•

Diferència
d'hispanitat

I .______________..

La qüestió és
no anar-se'n

El cas del Tribunal
de Garanties

•

llegiu. avui i cada dia LA HUMANITAT,

el vostre diari

la hulndnltat
f

·LES LLETRES. ,

INFORMAC IO: -DE L'ESTRANGER

'CATALUM<Ofll>AnYf'
i

Ahir migdia varèn cicabàr les hostilitats a l Chaco
o

Diego Martínez Barrio Antonio Zozaya
tenen mots elogiosos per al llibre de
Gómez Hidalgo

Malgrat tot, durant tot el matí continuà Represa de les converses navals anglola lluita
AHIR AL 1\flGDIA ES DO. els seus sons estridents les sirenes
germàniques
NA L'ORDRE DE CESSAR de tots els vaixells ancorats al port

la cama, donde me encuentro desde
el jueves, he leido su libro acerca
de Companys. Es digno de usted y,
ademàs, presta un buen servicio a
nuació:
la causa de la verdad.
«Madrid, 18 de mayo de 1935.
La rehabllltaclón politlca e hlstóSr. D. Franclsco Gómez Hidalgo. rica de Co:npanys no se harà e3J)eQ uerido amigo: De un tirón, y en rar mucho: por el móvil digno que
ha inspirado sus actos y por la ga~---------*:----------- llardia con que ha sabido sostenerse después de ellos.
No serà la contribuclón menor la
que usted presta con este libro, oportunamente lanza.do al conoclmiento
y oomentario públicos.
Un abrazo die su buen amigo,
El nostre amic F. Gómez H idalgo,
autor deL llibre cataluña-Companys,
té r ebtutes, en relació amb aquest,
les lletres que reproduïm a conti-

LES HOSTILITATS

Buenos Aires, 14 (nrgent).A LES DOTZE HORES DEL
DIA D'AVUI HA ESTAT DO.
NADA L'ORDRE DE CESSAR
EL FOC AL CBACO.

UNA BIBLIOTECA PUBLICA
AL MONTSENY

L'AMERICA LLATINA CELEBRA L'ADVENIMENT DE
LA PAU
Buenos Aires, 14. - A les dotze
del migdia, hora en què ha cessat
la lluita al Chaco, han deixat sentir

Dtego Martínez Barrio.»

•••
«Madrid, 22-V-35.
Sr. D. Franclsco Gómez Hidalgo.
Querido amigo y compañero: Mil
gracias por el envio de su interesantíslmo llbro «Cataluña-Companys».
Es una obra que serà consultada
siempre como un documento admirable de la historia de Cataluña y
de sw¡ hombres en los últi:nos tiempos. Identificado en este punto y en
otros mucho3 con usted en ideas, me
une todavia. màs a usted la altlsima
estlmación en que le tengo que el
hondo afecto que le profeso.
Mucho t!enen que aprender en su
libro de usted politlcos y prohombres, que se creen enterados del problema catalàn.
Reciba ml enhorabuena y un fuerte abrazo de su amigo de siempre,

El «Lieutenant de
Vaisseau Paris» ha
sofert un altre
accident

i hom féu r epicar les campanes. El
mateix haurà esdevingut a tot el
continent centre 1 sudamericà.
L'alcalde de Buenos Aires ha publicat una crida 1 ha invitat la població perquè aquesta nit, a les dotze en punt, concorri a la plaça de
Mayo, on, acompanyat per nombroses bandes de música, entonarà l'himn e nacional argenti com a satisfacció per la pau 1 homenp.tge als dirigents de les negociacions. A la
plaça de Mayo estaran presents els
representants sudamericans que han
assegurat la pau en aquest Continent.
Aquest migdia el President de la
República argentina, general J usto,
h a ofert un banquet a tots els delegats que han intervingut en la conferència de la pau del Chaco.

L'Havre, 14. - Una desgraciada
maniobra ha estat a. punt d'ocasionar aquest mati la pèrdua per a
França de l'hidroplà més gran del
món, el «Lieutenant de Vaisseau Paris». Aquest gegantí apar ell, que vln.
gué a l'Havre per a sortir a esperar
el «Normandle» i comboiar-lo fins el
port, es disposava aquest mati a
emprendre el viatge de retorn a la
Antonio Zoza1Ja.»
seva base habitual de Biscarosse
(Landas) i a l'efecte navegà damunt
l'aigua fins arribar davant una extensió considerable neta d'embarcacions, en la qual es proposava desamarar.
AUTOGRAFS, DIBUIXOS,
L'hidroavió més gran del món efecAQUAREL-LES
tuà amb tota regularitat la manioi el més important assortimEnt
bra, p erè el seu pilot calculà malade GRA V A T S de Barcelona
JAUME BOFILL I MATES
ARA QUE S'BA ACABAT,
ment l'espai que necessitava l'enorExposició i venda a preus
EL SANT PARE INTERVE
me màquina voladora per a pren(Guerau de Liost)
inversemblants a
I ENVIA BENEDICCIONS
dre altura 1 el «Lieutenant de ValsA la memória del qual, ha. estat
Ciu.tat del Vaticà, 14. - El Pa.pa,
les
una de emambd'algunes
topà
Paris»
seau
METROPOLITANA
pals
els
en
ales
seves
inaugurada a l'hostal de Sant Marel qual segui amb gran emoció la
Llibreria vella i nova
çal del Montseny, per iniciativa de
barcacions pesqueres, els quals tren- lluita del Chaco, h a telegrafiat als
li
cà violentament i a més enfonsà una N
Ca nuda., 31 (baixos Sala Mozart)
la «Penva Soler» de Sant Martí una
d'aquelles. Els tripulants de l'hidro uncis a Bo vip. 1 al Paraguai l'exB iblioteca Pública catalana.
gegant no perderen la serenitat i pressió de la seva més viva satlsfacció per la signatura del protocol de
a.ooru¡eguiren amarar novament sen- pau i ha encarregat també als seus
contingències.
més
se
Afortunadament, l'accident no oca- sepresent an t s que farà arribar a les
rralados con lnjusticla. El caso de
autoritats de Asunción 1 La Paz el
Zola, en el asunto Dreyfus; el de sionà cap victima.
desig paternal perquè l'era de
L'
Romain Rolland, con los crimenes
1 h a resultat amb serioses seu
pau 1 de coHaboració ara Iniciada
aparel
es
no
escritor
gran
Un
fascismo.
del
«El
a
publica
Fernàndez
. Díaz
D 1·¡Juv
· bons fruits. Acab¡¡. donant la
ales.
' un inte ressant arti- grande solamente porque domina to- avaries
io» d' a h lr
doru
t
R lta les
esu a 1n ere~sant consignar que benedicció i assegura. que Implorarà
dos los rèsortes de la creación a rtíscie que r eproduïm a continuació:
«Como he escrito r ecientemente tica y da a luz criaturas del espíritu, en la seva curta existència, aquesta al cel que es compleixi aquest noble
que l'esmentat
la. tercera vegada
articulos comba.tiendo la ""- 11enas d e f uerza, d e b e11 eza Y de és
algunos
El primer intent.
accidents.
""i
del gracia; es admirable porque es un faparell sofreix
~> ción de la Hamada generación ..-v
lla, convertida de revolucionaria y de- alma egregla, amiga de la Humani- ou un incendi que miraculosament
ínagógica en académica y conserva- dad, dispuesta a desafiar, solitaria, no el de 3trui per complet.
El «Lieutenant de Vaisseau Paris»,
dora, necesito hacer públicamente la avalncha brutal de los poderosos
ltrllm]f] ~J[fi~ -~A
que .Fz:ança_ es proposa destinar al
~
una excepción: la de «Azorín», «Azo- y•'los déspotas. r
Cuandt> .olgunos grandes escrito- traru:port pufillc 1 postal, té 40 mer in» no h a renunciado a su espí1
...
n tu; no ha abjurado de su pasado. res españoles enarcan el pecho para ~ tres de longitud 1 50 d'env~rgadura,
:Académico, colaborador de los gran- que los coloquen condecoraciones, amb un pes de 37 tones. Disposa de
un
cada
c-avalls
850
.de
motors
~ls
redes dlarios, figura cumbre de las acercànclose, cl.audicantes, al tibio
. · Es tanca diume.,ge
l~tras, amigo de Iàs gentes bren aco- gaza de la glorj~ 9 ficial y r~\m~ 1 els seus dipòsi-ts de gasolina poden
modadas, permanece, sin embargo, ciando por ella a ,u voz pròpia, inde- contenir 24.000 llttes. Pot transpor'f iel a la llusión de la Espa.fia que pendiente y firme. «Azorin» declara tar 70 paS?atgers perfectament insque no se es crirrunal por ser r evolu- taH~ts _i ~Jtja tona de correu.
llenó de sueños su juventud.
No me importau sus devaneos polí- cionario. Dice, sin rodeos, que la , ~ atnbue1x al Departament de
VISITEU-LA
ticos, sus errores personales, sus con- autonomia de cataluña no es nin- lA1re el propòsit de destinar aquest
tradicclones de otro tiempo. Lo cierto gún crimen, y que los hombres inju- gegant! hid.roavió a la futura Unia
Nord1
Franca
entre
aène
es que cuando todos los hombres de riados por los reacclonarios son unos regul~r
su generación renuncian a sus dis- r epublicanos dignos, unos españoles Amèr1ca.
crepancias con aquellos sectores so- que pueden afrontar con orgullo el "'!!!!!!!!!!!!!!!!!!!~!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!'!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!'!!!!!!!!!!!!!!!!!~!!!!!!!!!'!!!!!!!!!!!!!!!!!!"!!!!!;;!!!!;!!!;;;!;;!;!
clales culpables de nuestra decaden- juicio de la historia. «Azorin» piensa ela, cuando los demàs se pasan al que una vez màs estàn en duelo
enemigo, «Azorín» se coloca al lado implacable las dos Españas: la reac•
e
de la R epública de izquierdas, al cionaria, unitaria, cerril y tradicio,lado de los españoles libres, en radi- nalista, y la España sensible, eurohumana.
y
progresiva
flexible,
pea,
hacer
qUieren
que
los
a
cal oposición
oon los vencidos oficio de verdugos. Un escritor que se ha pasado la vida
Este es el momento màs critico soñando con la cultura y la concorde ta historia de España. Ahor a es dia, con ta justicia relativa y 1a conobtinguin premi passaran a ésser
cuando se p~eden vatorar ~ concien- vtvencta soctal, no puede colocarse Primer concurs infantil de
propietat del «Patr onat Escolar Bod'b . d I p bl N
cia las adheSiones Y los aleJamientos. al lado de los que han venido aqui
r i i Fontesta». En aquesta exposició
OU
0
I UIX
Porque en el antiguo régimen, _con no a continuar la historia de España,
de cada autor els difiguraran
la
de
historia
la
continuar
a
sino
un republicanismo falaz, contag1ado
i noies buixos que el J urat cregui més reI Per tal d'estimular els noisafició
de los mismos vicios de la politica: monarquia.
al p resentatius.
El espiritu de «Azorin» marcha a d~l ~oble Nou que tenen
~àstica, nadie podia seriamente insV. Els originals han de tenir un
cnbirse en los partidos de oposición. compàs del mundo y no envejece y dibwx, el «Patronat Escolar Bor~ l
B astante hacian los escritores con renquea como el de algunos de sus Fontestà» . (carrer . Marian Aguiló, minim d'una quartilla.
VL El Concurs es divideix en
permanecer fieles a la idea de reno- vlejos amigos. El hombre que ha tra- 27) ?rgarutz~ el Pnmer Concurs Inv~clón n acional, viniese de donde zado mejor que nadie en nuestra 11- fantil de Dibuix del Poble Nou. A- tres categories: infants fins a sis
Vlniese. Entre ser r epublicano de los teratura la imagen de la vieja y quest q_oncurs es regirà per les ba- anys, de sis a nou anys 1 de nou a
dotze anys. Es concedirà un premi
que cobraban en Gobernación y rea- extàtica Castilla, con tintas tan puras ses seguents:
I .. Hi P<J<!.en pa~lclpar amb un d'Honor per cada categoria el qual
lizar alguna labor seria desde un como las de cualqUier clàsico, ha
~lto puesto aunque fuese monàrqul visto tamblén el animado «film» del màXIm d~ cmc dibuixos tots els in- consistirà en una Copa art1stica 1
po, lo último era màs decente. E~ nuevo pensamiento, la marcha ince- f?-nts. residents al Poble Nou que no un gran nombre d'accèssits.
VII. Es concedirà un premi escambio, ahora, ser republicano oft- sante del mundo moderno, el justo tmgum més de dotze anys d'edat.
li. El proce~iment a emprar 1 el peclal a l'Escola els alumnes de la
cia! es muy fàcil; Ya es màs difícil anhelo que palpita en todos los moobtinguin una millor puntuaqu.al
eleclliure
de
és
dibu1xos
defender lo que la República tiene vimientos histórlcos. El anarquista tema dels
de transformación nacional h onda del paraguas r ojo, que venia a po- ció dels. co.ncursan~s; s'exclourà, pe- cio.
VIII. El nom de les persones
y lo que significa como punto de ner orden, rigor e inspiración en rò, el dibu1x no ongina! o còpia.
m. Al marge Inferior de cada components del J urat es publicarà
'partida hacia màs dllatados horizon- medlo de la bohemia !iteraria de
principlos de slglo sigue siendo el dibuix cal que hl figuri un lema 1 el quan aquest emeti el veredicte, el
t es soc1ales.
Contra la revancha predicada por intelectual disconf~rme que aborni- nom i cognoms .de l'autor.. En fer qual serà inapeHable.
1as derechas después de octubre ha na de los fanatlsmos españoles. Si- lllurament del d1bUIX h a d acompa.IX. El termini d'admissió d'ori·
• d o «Azorín» gallardamente, gue siendo el franco tirador de vista nyar-lo un full de paper arnb e1 gmals
acabarà el dia 31 d'agost.
r eacc.ona
X. Els originals han d'ésser trasin miedo a la lmpopularidad que a!Uada que caza con su pluma la . lema del dibuix, nom de l'autor,
el nom d e l'escola a mesos sense plegar al «Patronat Es....
v Udlera r eservàrsele en ciertos me- verdad y el ensuefio, la erudición y edat' domicili 1
colar Bori i Fontesta» carrer Mala qual concorre.
~os. Un escritor tiene el deber, màs la poesia
En un ·libro reciente que lleva pró- b~· Arn~ els originals que es re- rian Aguiló, 27, de dÓs quarts d e
que un politicc, de afrontar la hosti·
es far una exPOSició i els que deu a dotze de la nit, o bé durant
lidad del ambiente y declararse ami- logo del gran escntor, se dicen sobre
el dia a la Papereria Mateu, Pasgo de los vencldos, sl éstos son aco- Cataluña Y la República justas Y
seig del Triomf, 72.
convinccntes paiabras. Se es español
XL Deu dies després de la claucuando se pesa Y valora sin mengua
sura de l'exposició es retornaran els
ni tacañeria la obra y la misión de
LECTORS:
originals. Els autors que no passin
todos los pueblos espruioles. La vacua
Llegiu el més formidable èxit
pat.:ioteria del naclonalismo re~ccio- l Fa dies vdrem rebre un ¡,.Leres- a recollir-los dintre un termini de
policíac
nar1o es la que crea los separatismos sant opuscle signat pel sen¡¡or Os- cinc aies es considerarà que renunY las luchas intenores. «Azorin» ex- car-Luis Alemany Ubach, alumne cien a ells.
EXHIBICIO DE GRAVAT
t
huma la doctrina de los grandes .fe- ltiu.re del sisè an¡¡ de Batx'll
1
de V. R. G. <Belisario)
ART
era·
.
b
deralistas que no se ha extrngwdo, Junt
De venda a qUioscos i llibreries
ISTIC
ni mucho menos, a través de las evo-¡l ta .~m e11 va arrzbar-nos una saCatalà de les Arts del
~'Institut
secom
és
qual
la
de
text
el
uueiet?
porque
politico,
derecho
del
luclones
PREU : 2 PTES.
L).ibre, ha organitzat la VII Exhlbi.
es una fórmula lnsustituible en Iai g «Ox. L .
scar- uts A leman¡¡ Ubach tum~ Cló de Gravat Artístic, la qual, com
orgnnizaclón de las grandes democracias. No ya la democracia norteame- el alto honor cfe .saludar al Sr. Dt- tots els anys, s'lnstaHa a la Sala
ricana, que hizo con ella la unidad rector del pen6dzco LA H C! ~ AN I- Busquets.
bajo el genio de Lincoln, sino la TAT 71 someterle su compos:ci6n en ta~~~c~e ~¡~~:~f:. 1 d\~n1X:, 1llqocuedaaràla
moderna estructura de la Rusia so- prosa Por qu~ es convemente que el
viética predica el triunfo de las auto-' varón o la nma al llegar a una edad tancada el Pròxim dia 30 del cornomias, cuanto màs holgadas màs adecuada en la .Pubertad, tengan no- rent mes de juny.
cio?es del func10nanuento y compoeficaces.
Es indudable que el único espí- siclón de su cuerpo y de las 0-.~varitu que permancce juvenil de toda clones que un desconoctmiento la 1
la promo~lón del 98 es este literato menta ble les puede reportar, dedide las finas pinturas españolas, cuya e~ a. su maestro de A natomia 11
prosa quedarà para regaio del futuro F!S!Ologza D. Octavio Sans, 11 le rueen las antologias. Literato que no ha ga su respuesta escrita como iuicío
renunciado a participar en las gran- 'fe impreszón, asesorado por el valor
des contiendas de nuestro tlempo, y mtelectual que en usted reconozco
sabe, sin perder la serenidad ni la por su vreparaci6n 71 prdctica 11 sO:
gracia Hrica, defender la Idea de re- bre todo por el afecto que en todo
La noveHa més interes- novación
nacional, que sosttenen las momento usted me ha dtstinguido 71
Diputació, 262 • Telèfon 18710
izquierdas en el momento màs grave que ha sido siempre una demostrasant de
ART I ORNAMENTACIO
ción que enaltece, apo¡¡a 71 tortalece
de la República.
OBJECTES PER A PRESENTS
Cuando le veo en la calle, sentado por /in a mis propios entusiasmos
en los bnncos del Metro, en medio juveniles.
Gran;rer, Llaurador, Camps-Ribera,
Barcelona, marzo de 1935J
de la multitud que Ie ignora, obserNo cal dir com la gentilesa del sevàndola, viendo como la vida fluye
Com.meleran i Gausacs
eternamente bajq el cielo _impasible, n¡¡or A leman¡¡ Ubach. ens ha gua(Exposició del G. A. I.)
p1e.nso que «Azorlll» es el_ unico gran n¡¡at el cor i avui ens conta entre
solitarlo de nuestra Espana, que me- els seus admiradors mé3 sincers
Dibuixos
J oan Raurell
rece el vitor de los esperan.zados y Co1n a tals tem vots per una feliÇ
Fins el 28 de juny
terminació dels sezu estudis.
los disconformesJ
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"N1ñas Desoparetidas'
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MEMORIES D'UN EX-JOVE

Lluís Capdevila

Preu: 5 Pts.
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ES DONA C0!\1 A FET
L'ACORD ENTRE ELS DOS
PAïSOS
Londres, 14. -El ministre de l'Exterior, sir Samuel Hoare, ha rebut
aquest mati a von Ribbentrop 1 altres membres de la Delegació Naval
Alemanya.
Després les Delegacions germanabritàniques es reuniren 1 continuaren
les negociacions interrompudes per
la Pàsqua de Pentecostés.
I S'ANUNCI EN LES NEGO-

CIACIONS AMB FRANÇA I
I TALlA
Londres, 14. - En els cercles ben
informats es declara que es pot considerar com a habitualment assegurat un acord provisional entre Anglaterra 1 Alemanya, la realització del
qual dependrà de l'aprovació de les
altres potències navals.
Una vegada hagin estat acabades
les converses entre Alemanya 1 Anglaterra, aquest país celebrarà unes
altres amb França 1 Itàlia, amb la
qual cosa s'espera aclarir la situació naval europea suficientment durant les properes setmanes per tal
que el Govern britànic pugui estar
en situació de r eprendre els contactes
amb els Governs dels Estats Units 1
Japó sobre la Conferència Naval, que
haurà de celebrar-se aquest any. Pel
fet que les eleccions generals angleses
es celebraran en octubre, existeixen
dubtes que el Govern britànic. vulgui
estar capficat amb les preocupacions
de la Conferència Naval, al mateix
temps que celebri la campanya política electoral.
Per tant, la qüestió de s1 la Conferència Naval es convocarà el 1935
està encara pendent.

1Una cosa és parlar a
Ginebra i l'altra és
Berlín, 14. - Aquesta tarda, per
obrar a Madrid
mitjà de l'Agència oficiosa Deutsche
Nachrlchten Bureau, el Govern ha
La catàstrofe
de Withemberg

publicat un comunicat oficial sobre
la catàstrofe ocorreguda ahir a les
factor ies d 'explosius de Reinsdorf,
a prop de Wittemberg.
Es declara que la catàstrofe fou
originada per un accident ocorr egut
en el lavatge de residus, el qual provocà un incendi que ocasionà l'explosió.
Segons el comunicat, la catàstrofe afecta a una part r elativament
petita de les fàbriques, la producció total de les quals no s'aturarà.
A les tres de la tar d'avui havien
estat r etirats en total 45 morts.
Aquest mati estigué en el lloc de
la catàstrofe el ministre de l'Interior del Reich senyor Frick.
NOVES XIFRES OFICIALS

Wlttemburg, 14. - D'entre les .r:unes de la fàbrica d 'explosius que quedà destruïda anit, segueixen sortint grans columnes de fum.
Segons xifres oficials els morts
pugen a 55 i a 400 els ferits, d 'ells
100 molt greus.
LA CIUTAT HA QUEDAT
GAIREBE DESTRUIDA

L'aspecte de la
Wittember, 14.
ciutat, materialment arrassada per
la catàstrofe d'ahir, és segons es diu
espantós, encara que els periodistes
no h an pogut comprova~:-ho perquè
els estrets cordons de tropes prohibeixen rigurosament l'accés a la zona
a fectada per les explosions 1 incendi d'ahir.
ELS ANGLESOS PAR LEN
DE MES DE CINC·CENTS
MORTS

Londres, 14. - L'Agència RJuter
rep una informació relativa a la catàstrofe registrada ahir a Withemberg al produil::-se diversos incendis
i explosions a les fàbriques d'explosius de dita ciutat. Segons aquesta
versió el nombre de víctimes sobrepasa de molt la xifra publicada oficialment pel Govern alemany i declara que el nombre de morts i ferits sobrepassa la xifra de 500.
La mateixa informació qualifica
d'altament exagerades les informaclons publicades per la prelll.l!a f~:an
cesa, les quals parlen de 1.000 i 1.500
morts.
De totes mañeres, es considera
molt difícil obtenir la xif¡:a exacta
perquè les autoritats alemanyes mantenen ur1a tancada reserva en r elació amb la catàstrofe d'ahir.
Els periòdics anglesos que anit 1
aquest mati es posaren en comunicació amb els seus corresponsals a
Alemanya, es veim:en interromoudes
les conferències telefòniques quan
aquests els donaven compte de la
catàstrofe de Withemberg.
La policia m~ntingué detinguts durant algune~ hore&, a dos periodistes
francesos que desoiren les ordres
circulades 1 Intentaren penetrar a la
zona afectada per la catàstrofe.

ELS ANGLESOS ACCEPTEN
LES EXIGENCIES NAVALS
A
D' ALEi\IANY
Londres,
14. _ La reunió que han
celebrat aquest maU els membres de
les Delegacions navals britànica 1
a lemanya han versat sobr e qu"estions
tècniques.
La delegació britànica es reunirà
b
és
mà 1
despr una altra vegada arn
de
l'alemanya per tal de prosseguir les
negociacions.
La forma del defi.nitlu acord que
pugu1 esperar sorgeixi d e 1es present s
discussions, està encara sense establir, però hom sap de font digna
de tot crèdit, que la base d'ella serà
· t ut d e¡ qua1 1es consun acord en v1r
truccions navals alemanyes serien limitades al 35 per 100 de la potenclalitat naval anglesa, que serà ca.lculada per categories 1 no conjuntament.
Aquest acord no estaria afectat
per futurs canvis a l'Estat alemany.
Es precls fer constar que el canceller Hitler, en el, seu discurs del
Reicbstag, en referir-se -a les demandes alemanyes en matèria naval, deciarà que, per a Alemanya, aquest
35 per 100 estava fixat definiti.va- DES- OFICIALS DELES DA
•tnent ~ense que r es ni ningú no fes
tornar enrera al Reich de tal deci~kN~;~VES DE LA CATASsió, que considerava justificadlssima.
.
Els periòdics han acollit amb satisfacció el projecte d'acord naval ¡ Berlín, 14. - A primeres hores
anglo-alemany sobre les bases esmen- ¡ d_e la nit ha comunicat l'agencia otades, les quals consideren que poden f1ciosa D. N. .E. que .la catàstrofe
posar-,se a qualsevol discussió interna- ocorreguda ah1r ~ Remhofex: causà
cional sobre limitació d'armaments 50 morts 1 65 fe.rlts greus. Fms a ra
han estat recoll~ts 45 cadàvers.
navals.
Aquest mati s ha reemprés el treLes potències signatàries dels Tractats Navals de Washington 1 Londres bai~ en alguns pavellons d~ les tacsobre limitacions navals han estat tones que no foren destru1des ahir.
informades del curs de 'l es negocia- Això demostra l'exageració de les
informacions publicades a l'estranclons anglo-alemanyes.
ger, les qual tmgueren el seu origen
en la pròpia rigurosa censura lmplantada per les autoritats alemaI
Berlin, _ _ Es connrma que el nyes per a les informacions que fan
14
diputat Toergler, que havia estat regrència Ia. ca~àst~ofe. i t ts
urtaan t 0 d e dla .ó'avuh o màse
1s
processat per l'incen"' del Reichsan ro
espec e1es e 1a regi
""
tag, fou posat en llibertat ahir, a closos en senyal de dol.
la tarda.

ToergIer en li' bert at

t\ 1
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El «Normandie» ha d'entrar
f'
El Banc de França en dos
al diC per a CerteS modi I•
.
cacions
mes~s -~a perdut VUitanta
d f
1 1
L'Havre, 14. - A t ravés dels coml m110nS e ranCS Or
LI RESTEN NOM ES QUE DOTZE mentaris elogiosos dels periòdics, relatius al «Normandie» es confessa
MIL MILIONS

Paris. 14. - S 'ha publicat un butlleti del Banc de. França corresponent a la nova Situació del ~la 10.
Mostra ~a nova pèrdua dor de
1.053 milions de francs, o sia que en
dos mesos han sortit m és de 70.000
milions 1 ara el Banc sols en posseeix 12.000 millions en número
rodó
·

Enterrament del ministre
MarCOm beS

P aris, 14. _ Aquesta tarda, a les
lloo el trasllat del cadàsis, tindrà
ver del ministre d'Educació Nacional, senyor Marcombes. Hi a3Sistlran
un representant de la República, els
presidents del Senat 1 de la Carn-

p¡~e~efb:~e~~~~~ts.i ~fi!~~~=

r al se celebrarà solemnement a la
catedral de O.:ermont-Ferrand dissabte. al mati, i s'enterrarà el cadàte
ver e1 ma ix dia, a les tres de la
tarda.

que en el paquebot més gran del
món s'ha advertit l'efecte d'una exCe3Siva vibració. Primer es notà a
s'anuncià que, mitles bodegues
jançant certes1 reformes, la vibració
s'havia suprimit Ara s'escriu que
.,
, ·
en arribar a ! Havre el ~eu comandant demanà que es suprimls el defecte, que els tècnics esperen fer
mitjançant la substltudesaparèiXer
ó
el de les actuals hèlixs de tres pales per altres de quatre. Per això,
en r etornar del seu segon viatge a
Amèrica, el «Normandie» pujarà al
dic.
Mentrestant, l'èxit diel «Normandie» és magnific. Les d ues travessles les ha realitzades ple de passatgers que paguen en llur majoria, 1
ja estan compromeses totes les places per als pròxims viatges, pel qual
motiu, de continuar aixi, r esultarà
que el «Normandie», que fou qualificat de r uïnós, resultarà el que renda més de tota la flota de la tri nsatlàntica francesa.

ANTIGUITATS
MQBLES D'ESTIL
CALAIXERES ISABELINES
QUADROS ANT Ies I MoDERN s
MIR AL LS
0 BJ ECTES D'ARAM

El delegat governamental a

l'O .. del T. vol presentar el
projecte de reforma dels
Jurats Mixtos com un progrés
Ginebra, 14. - A la sessió
brada per la Conferència Intece!e.
clonal del Treball, el delegat ma.
vernamental espanyol, senyor z go.
lacarregui, ha fixat la posiclóutna.
Govern d'Espanya davant 1, del
Obra
r ealitzada per l'Oficina.
Després de saludar a la Conre è
cia, en nom del ministre del r n.
ball, 1 del Govern de la Rep(lb'tfe.
espanyola, el senyor Zumata ca
gui ha excusat l'absència del ~
tre, el q':lal no ha pogut absentar
de Madr1d per discutir-se en 1 ·se
lament el projecte de llei ~Par.
r la
lluita contra l'atur forçós
El delegat espanyol ha e
l'adhesió ininterrompuda d'EsxpUcat
a l'obra de l'Oficina pel fet PanYa
politlca social d'Espanya no ~ue la
improvitzacló ni una obra de lllla
tlt, sinó un tó harmònic elabPar.
gràcies a l'esforç metòdi~ dels orat
ganlsmes tècnics en conabora~•
6
contínua amb els elements
nyents a tots els sectors polftl:rtna.
a.
clonals.
Recolza les seves afirmacions
delegat espanyol en fer un est e1
dels desenvolupament de la polft~dl
1 de la legislació social d'Espa~~
a. partir del 1883, fins els nostr a
d.1es, assenyalant la labor de 1•1:
t1~ut de Reformes Socials, del Jlli.
msteri de Tre~all, creat en 1920.
Tota la legiSlació social empresa
1 la ratificació dels 32 convenis 8 •
doptats per la Conferència demos.
tren no solament el gran interès
que té Espanya per l'obra de just{.
cia 1 <;~e reforma social sinó també
l'espent de continuïtat 'que l'anima,
Per això, aquesta obra no solament
no pot interrompre's sinó que la
Republica està cridada a desenrotllar-la molt més en l'esdevenidor
El ministre de Treball vol decia.
rar d 'una manera més explicita ¡
solemne, davant aquesta Con!erèn.
ela la decisió ferma del Govern de
consolidar els progressos realitzats
1 continuar-los amb fermesa ¡ entu.
s~as~e, 1 amb la més profunda con.
VlCCló que la justícia exigeix. Aquest
és el desig més ferm, millorar cada
vegada més les condicions dels treballadors, inspirant-se per això en
un ideal nacional elevat el qual ha
d'~armonitzar sempre amb la més
lle1a1 coHaboració en la gran obra de
solidaritat internacional que es porta a cap a Ginebra.
El delegat espanyol ha recordat
la llei contra l'atur forçós presentada
pel Parlament espanyol i el propòsit
d el Oavern de ctònvocar una Copfer ènc!a metaRúrgtca per tal qué estudiï la durada. de la setmana de
treball 1 la q üestló de l'atur torçós
de la joventut.•
Després de felicitar al President
senyor Butler, el delegat espanyol
ha anunciat que el ministre del Treball està reorganitzant els serveis
del Ministeri, la qual · cosa permetrà a la Conferència del Treball el
poder utilitzar aquest suport tècnic
de l'experiència espanyola.
Recorda l'afirmació que la política social ha d 'ésser dinàmica I
no estètica, anuncia, també que el
ministre es proposa r eformar els
Jurats Mixtos, presentarà un projecte de llei sobre les Associacions,
emprendrà la reorganització dels
Serveis d'Higiene i el Servei Inter·
nacional del Ministeri, el qual és
precisament l'òrgan d'enllaç amb
l'Oficina Internacional del Treball
El delegat espanyol ha acabat a·
firmant que Espanya cooperarà a
l'estudi dels problemes socials amb
el seu esperit de continuïtat i Ja
seva fe en l'esdevenidor nacional el
qual està obligada a defensar, però
defensant ensems, com és el seu
deure, i com ho ha demostrat sem·
pre. l'esperit i l'obra de la Conferència Internacional del Treball, en
la qual Espanya posa tota la seva
confiança.

El con fi'lCte
,
,
•
SlflO·japoneS

ELS JAPONESOS CONTI·
NUEN LA SEVA INVASIO
DE XINA

Pekin, 14. - Segons els informes
que han a rribat aquest mati a aquesta capital, durant la p----"a maU·
~
a
nada penetraren per ShaniaikUan
la zona desmilitaritzada tretzs
trens militars que t ransportaven
forts contingents de tropes japoneses
de totes les armes.
Les tropes n ·pones es troben acam·
1 milles al Sud de !ll
pades a poques
Gran Muralla. Hom creu que d'UO
moment a l'altre r eemprendran Ja
seva marxa cap a Pekin.
Hom e.mmcla com a imminent rar·
rlbada de nous contingents de tropes
japoneses.
N F R MA
EL JA PO C O
1
PA RT DE LES NOVES pE•
TICIONS
Tokio, 14. - El Ministeri de 1a

Guerra ha manifestat en referènC~
a l'article publicat per !'Associacl
de Politica Estrangera dels Est~
Units, que «no sap absolutament
de l'existència de tals protocols seerets de la treva de Tang!W, que.
segons l'aHudlda Associació, comprenen les vint-i-una peticions fetes pet
Japó a Xina.
El Ministeri de la Guerra es
tra molt reservat en allò que fa ){!·
ferèncla a les noves peticlo~ a pena, a excepció de la pOSSlb1e çbe
ticló referent al fet que SU?S ·a èe
Yuan sigui retirat de la provmcz
ff'
Chahar.
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empre granS OCaSIOnS

HOTEL DE VENDES
·

PELAI

,

S

EL GOVERN XINES 1
FORMA L 'ANGLES DE LE
VEXACIONS JAPONE SE~

Londres, H . _ A primeres boilli
de la nit ha estat en el Forl,on.
Office l'ambal"ador de Xina a
éS lli
dres.
Es diu que l'ambaixador xiD ue el
ex~at la sèrie de vexacior;s qqusJJ
Japo està Inferint a xma, estràil"
són susceptibles de prov~ si !OS
aconteixements, 1 sembla et el qUI
precisament aquest r esulta ctitu¿·
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To tes les causes iustes troben ressò.en LA HlJMANITAl
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LA SESSIO DE CORTS D'AHIR

Ampliació del Consell

L'INCIDENT PARLAMENTARI DEL DIJOUS
I

Continuà la discussió dels pressupostos
amb la mateixa celer itat dels dies anteriors

El diputat socialista senyor Saborit
és partidari de tornar al Parlament

Madrid, 14. - El diputat socialista responsabil itats, amb un sentit humà,
senyor Andreu Saborit ha manifestat socialista; la protesta contra tot ex•
que és decidit partidari de tornar cés, tot atropell i depurant bé les
informacion s; el reconeixem ent dels
al Parlament.
LA LLEI DE COORDINA -Encara -afegl- no he llegit una errors, si n'hi hagué, per tal de tenir
CIO SANITARI A
raó clara perquè em pugui convèncer autoritat en tot moment. Esser r evoLa major part del temps de la reque els diputats socialistes no haguem lucionari no vol dir que es sigui parvotació
tractar
la
en
del
precís
s'obre
és
s'aprova
nalistes bascos i
desenrotlla nt i que
Madrid, 14. - A les 4.10
n ió l'ha consumida el ministre
de tornar al Parlament. Es un error tidari de la violència del tipus persoplanteassumptes
diversos
ordinària.
Treball en informar àmpliamen t t 1 sessió.
aqul de
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sas Viejas 1 a la forma com
Hi ha alguns metges 1 catedràtics
Celebrem que el bon sentit del seT R AFI C D'ESTUPEF AENTS
El senyor RODRIGUE Z DE VIGU- cions.
El defensor solilcita. la. suspensió d'Institut.
hostilitzade s les forces pels rebels.
Pels agents encarregats de Ja per- RI, per la Comissió, contesta.
1m or Administra dor de Correus hagi
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menys
el
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les
a
Comissió
vista
la
la
per
de
Rojas
contesta
Li
capità
el
telegrama
un
Rebé
ermès de solucionar aquest con- secució del tràfic UUcit d'estupeEl senyor BARCIA rectifica i in- senyor GARCIA BEDOYA, el qual 1 es decidi e. cremar la cabana del minuts per a reprendre-l a a la tarcte que havia pogut perjudicar la faents, hau estP.t detinguts els co- sisteix
la «Seisdedos», sense tenir en compte da, 1 aixi s'acorda.
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donar
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comprès
que
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el
això
en
que
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fida intensa del comerç barceloní.
neguts traficants Antoni Arevallllo
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dintre pogués haver-hi persoPer la seva banda, els carters tenen Tàpies i Antoni Cobo Camach o. el
1 que
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com que la
com es dugué a efecte l'assalt a dlmateix la correspondència. que, a tecedents, i han estat proposats per- d'haver prestat serveis durant més tiva,
' .
solilcita votació nominal.
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reprès la vista de la causa
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Destruïda
gabunds i malfactors.
,Jiltzació, havia quedat endarrerida.
El MINISTRE DE FINANCES ll 18.
"
era absoluta al poble. Es concentra- de la revisió pel procés del capità
ll diu que en cas d'arribar
~ ...
Queda. aprovat el projecte de llei ren les forces a la plaça. del poble Rojas.
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~---------~*r-~~~-Ha continuat el seu informe el dei després les patrulles circularen pels
GERS INDESITJA BLES
senyor
del
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seu ànim
Es passa a discutir
r~
carrers tranquiHam ent. Diu que el fensor del capità Rojas, el qual ha
r-~
Han estat expulsats per indesitdel Ministeri de Justicla.
delegat governatiu no es separà ni insistit que les ordres de què parjables Salvador Mudo, italià; Isaac Barcia.
totali·
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la
de
combat
O
discussió
la
MANGLAN
Acabada
senyor
El
~ .¡
patrocinat foren cursades
Antchev, polonès; Ladislau Mpzbo, tat, comença. la discussió per arti- totalitat. S'ocupa. de les plantilles un moment del capità Rojas, i là el seudel
Govern, pel ministre de
, (..,.o- t.olM"")
aquest delegat governatiu, que féu pel cap
polonès; Carles Ernesto Karl, ale- cles.
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Minl~teri, 1 diu que hi ha
d'aquest
direcl'aleshores
per
1
i terminant en la Governació
many; Lluís Fellnre, alemany; Alese- alguns centenars de funcionaris amb una declaració clara recorda
primer,
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S'aproven
~ • '~---..!.....:,~~
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Seguretat.
de
general
destor
res
primer judici, no
xandre Pedersen, noruec; Ernest Ar- gon 1 ter cer. Quan el secretari preanys de serve!, que cobren menys el
confuHa acabat el seu informe adreçant- ~. r-- ....... t-~- ...-~ . ,.. ' -.. '
declaració
una
fa
ara
i
prés
thurn, aleman; Arthur Konning, gunta si s'aprova el quart, els na- 20
prea
succeeix
de 4.000 pessetes, com
que es desenrotlla- se al Jurat i demanant clemència
fets
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sobre
sa
J
aleman.v, i Eleuteri Skarf, alemany. cionalistes bascos protesten.
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seraltre
cap
a
sons. Això no ocorre
al seu patrocinat. El capità Ro6
J , 'r
, ol.. - J - • t
f
Intervé' el senyor CAREAGA i diu vei de l'Estat 1 ha de remeiar-se, es- ren. capità Roj a.s ha declarat que per
I
~4.:.-l Cade
solitari
el
és
DETI N·
dit-ha
jas
INDESITJ A BLES
El
que fa estona escolta el rumoreig del pecialment perquè aquests funcio- un dels detinguts s'insolentà i el ca- sas Viejas que porta 2'7 mesos al • < < ~,,__,'o • .....l ,4 I .• -~ .( • - I.
GUTS
però no sap el que està naris de presons teo.en una jornada
La matinada passada, uns agents secretari,
castell de Santa Catalina. Es un hopità Rojas tragué la seva pistola.
..,~ T ~ .
•
.J
~·
esgotadora 1 un treball delicat.
afectes a la Brigada. d'Investigac ió aprovat.
Després sonà una. descàrrega 1 me jove, en la plenitud de :fecultats,
CAMBRA
LA
U
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T
ATANCE
PRESIDEN
El
GARCIA
senyor
El
Criminal detingueren 16 individus, El senyor Careaga. té concedida la contesta en nom de la comlss!ó. Jus- caigueren a terra els presoners, dels arrencat a la seva carrera.. Jo tinc I • I < " ~ 1.... ·~~-- '"'f l' -! . ' ~ I ' J
amb l'absoluta convicció que és innocent. (., ~ •
I f
• f T • •
\.
•
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A la Generalitat s'ha reunit la Co- cinc dels <ruals són de nacionalita t paraula per a l'article quart.
tüica l'existència. de les partides quals solament dos quedaren
Quan us reuniu per a dictar sen- ( .¡.....-. .
~ió Executiva del Monument a estrangera, 1 els restants coneguts
. - • --r.-~. -~
El senyor CAREAGA: Ningú no pressupostà ries a. què alludi el se- vida. Aquellts dos foren rematats
robatorl.
del
ls
assa'Graprofessiona
confir·
a
va
Utmerà. La Comissió es
tència, teniu en compte que
ha sentit aprovar el primer. Que es nyor Manglano i afirma que són ne- posteriorme nt. Això ho han
, f- •A~c.:J- ..J...t·...,. ntatar dels estudis que actualment
nada una pobre vella, la seva mare,
mat diversos testimonis.
J .:..
llegeixi l'article '7 3 del Reglament cessàries.
deun
que
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és
si
es n efectuant a les oficines tècPregunta
està pendent de la sentència que 1 / ~ - ' - ' I
~ \..
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' , ' ~ .., f ' Es llegeix l'article per un secreta- insistint en els seus punts de mira.
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una
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'r:, P&rt d'obres
espera
de
demana
Sanlúcar,
prop,
el senyor CAREAGA
Sollicita del ministre que restituei- - · .. -- \ 1~
f
...
' < •...~~ tW ....
Projecte de fusió de dues riquei es
(¿lrresponen a l'Ajuntame nt, i que
compti el nombre d'assis· X! als seus respectius càrrecs, dels per vuitanta guàrdies. Afegeix el a formar la seva llar. Teniu tam bó
I J . ·..
~
..
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moment
.
tot
~.
en
P<ldran portar-se a terme d'acord
forces
les
les
de
que
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el
fiscal
és
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que
sense
compte
en
destituïts
listes
quals foren
tents.
entitats municipa
~mb les normes previstes pels arEl PRESIDEN T DE LA CAMBRA dient, alguns funcionaris de presons. obeïren les ordres del seu capità 1 llibertats 1 jo us demano una lliberMunicipis
de
projecte.
del
Federació
autors
la
Entre
(lultectes
El senyor JIMENEZ FERNANDEZ aixi ho abonen la majoria. dels tes- tat més. No l'enteleu ajudant a alSeran comptats en la votació nomiI On cop hagin començat aquestes Catalans i la Unió de Municipis Ca· mal de l'article quart.
guns homes per/,uè enarborin la sediu que ha consultat al senyor Alba timonis.
,obres, la Comissió emprendrà l'e- talans s'han iniciat gestions encami~---------*:----------Es aprovat l'article quart per 125 referent a la petició del senyor Fet:El capità Rojas penetrà després va bandera politica.
~isució de les de caràcter purament nades a una fusió de les dues enti- vots.
li ha a la corraleta 1 sonà una altra desaquest
rectii
privada
Labandera
de
l'acusació
l
nàndez
fiscal
El
t1c que han de completar-les, l tats de caràcter municipalls ta.
dit que havia consultat el criteri de càrrega, quan havien estat intro- fiquen breument mantenint ambdós
Darreramen t s'han reunit les Po~~ en conjunt, constituiran el moLES Al\mAIXADES DE MON- totes les minories referent als pres- duïts dintre d'aquella els dos indi· llurs informes.
I>Oet!~t a l'insigne dramaturg 1 nències designades per les J untes
T EVIDEO I 1\IEXIC
supostos, inclús a. la d'Unió Repu- vidus que quedaren vius després de
A dos quarts de sls de la tarda ha
respectives 1 s'ha arribat a un acord
MAURA (Honori) inter- blicana, 1 dlu que totes ban dit que la. primera descàrrega. I allà, a l'in- que dat la causa vista per a sensenyor
El
ba
aquesmonument,
que
del
enra {ealització
en principi que fa esperar
Suspensió del ple extraordi·
vé i pregunta al ministre d'Estat donaran les màximes facilitats.
terior de la corraleta, quedaren els tència.
ca ra • ~ones, en un període de !ran- ta fusió no trigarà molt a produir-se. que
El senyor CAREAGA es lamenta. seus cadàvers. Això ho han confirEn les primeres hores de la nit
què ha. passat amb el senyor
a actlvttat que permet esperar per
a, ministre d'Espanya a. del fet que després d'haver presen- mat en llurs declaracion s els tinents s'assegurav a que es condemna el ca- nari de la Federació de Sin·
~ ~ermini molt breu, el comen- -----------*:--~------- Malagarrig
el qual no solament es tat un vot particular que semblà Artal 1 Sancho, i en la seva prlmi- pità Rojas per 14 homicidis a 14 pe- dicats de Contramestres «El
Montevideo
Obr n de la primera part de les
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lbe~~ió fins al seu total acaba¡.
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Noméa s'aixequen els quatre nacio- saltar la intensa labor que ba estat

drld 14. - Abans de començar
l>{a nseÚ alguns ministres han coc~t l'i~cident parlamen tari ocor -,
a darrera h ora de la sessió
tt amb motiu de la intervenciÓ
ex-ministre ra<r~al senyor G uediscutir-se el projecte
del Rio ' eninter venció en la qual
obrer,
aturnyor Gue!;la del Rlo va emetre
!!! se Iteri contrari al que defensà
r~ ~orla ministerial en la qual esinClòs el grup al qual p ertany el
la in¡w or Guerra del Rlo. S'elegi
~nYenció del senyor I glésias i els
~tres que parlaren d'aquest afer
t'Jll inCidiren en què h avia quedat re~0 al moment 1 que no havia de
Sò!cedir-se-11 cap transcendèn cia per
baver·se posat de relleu clrcumstàn éles que el u.nyor Guerra del R io
.. arÍà per compte propi sense que les
paraules produïssin minva en
~.P
~~:~ntat 1 eficiència de la majoria
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facultats del Govern, de Iese Corts 1
el President del Consell.
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LES COMARQUES

EL DOCTOR ARRUGA
ha traslladat la seva clínica i el seu consultori al

LLEIDATANERIES

LLEIDA

El temps de les cireres a Lleida.
sempre és el millor, això ja. des de
molt de temps, però com aquest any
cap.
No tenim Ajuntament, nl alcalde;
no ens preocupen o no preocupen els
partits governants, els preceptes de
la. constitució, encara. que això darrer es veu que els dretans ho tenen
com el dogma, del qual tampoc no
fan gaire cas, aci a Lleida. pren ca.
racteristiques especials. Es passegen
l'alcaldia. de casa en casa, co mst fos
un Sant dels que dediquen a fer
visites domiciliàries.
Tots els radicals, integristes, carlins, lligaires, CEDA, els quals gairebé són els mateixos amb Iguals
fins, tots són alcaldables.
Uns dies ha. d'ésser el que se'n
diu l'amo. un 1Hustre 1 jove procurador, ex-secretari d'Un alcalde de
la dictadura., de trista. memòria..
Ha passat el tom, hom creu per
voluntària renúncia. a liillustrat procurador i recull els trastets de matar, o sigui l'estoc i la «muleta»,
un aixerit i prestigiós advocat exromanonista. El públic prou que l'aplaudeix, però, sense saber el perquè, deixa la. feina. i tomem a estar
altra vegada sense alcalde.
Els radicals, però, no ho deiXen
córrer, per això.
ApareLx el tercer a l'arena, un
metge, molt ric i fins I tot simpàtic
el qual també, fa voluntària renúnela, però amb l'agravant que es
diu que el conglomerat s'ha trencat, i que les dretes no volen més
broma i que els homes assenyats i
els doctors diuen en el seu d.iagnòstic que el que s'ha t rencat en e1
conglomerat és la «roda Caterina»,
tot 1 dubtant que mai l'hagin tinguda.
Hom creu que el millor seria. que
ho deixessin córrer ¡ la casa de la
Ciutat aniria millor que amb la
gent. que s'anuncia que. l'ha de regir, perquè els que alludim en aquesta modesta crònica són, encara, els
millors del quadre amb què compten tots els partits reunits pel que
en diuen ells <<manar» que és la suprems. ideologia. dels nostres contraopinants.-Catacric.

ELS RADICALS NO ES POSEN
D'ACORD : : ALTRES NOTICIES
Lleid¡¡., 14 (per telèfon). - A l'Hospital, ha mort Maria Pla Daniel a.
conseqüència de les ferides que fa
uns d1es U produi la seva cunyada
Josefina Sans 11 Rosselló.
-A la carretera de Tàrrega a Arbeca es produi un accident automobillstlc, del qual, sortosament, en sortiren Ulesos els viatgers.
_
-Anit es celebrà, amb un gt'$D
èxit, una. representació teatral a benefici. dels empleats acomiadats per
la companyia ferroviària.
-El venedor ambul¡mt Carmel Salmeron ha denunciat a la Comissaria
de Vigilànota que ll han sostret la
cartera. .
-La política local continua acusant marcades discrepàncies per part
dels seus dirigents. Hom diu que els
elements addictes al senyor Daniel
Riu 1 els altres radicals del senyor
Estadello. enr.ara no han arribat
a una inteHigèncla per a posar en
marxa les corresponents gestores.
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·ELS ESPO -RTS·
Demà, a l'Estadi

La primera jornada
deIS Camp.lonats de
Catalunya masculins
i femenins
Novament a la pista de l'Estadi
se celebraran els Campionats generals de Catalunya, masculins i femenins, amb la participació de coneguts 1 destaeats atletes.
Demà, a les nou del mati i a dos
quarts de quatre de la tarda, serè
iniciada la primera jornada d'aquesta important competició. Hi actuaran els nous campions de Barcelona
Arévalo, Altafulla, Etter, Serrahima,
Roca, Flores, Mur, etc., que procuraran millorar la seva darrera actuació.
També hi actuaran els exceHents
atletes Montoto, Sereix, Angel, que
en els passats Campionats no pogueren actuar per diferents causes. Els
destacats atletes forans Rigual, Salvador, Fraga, Companys, Colomer 1
altres, vindran decidits a assolir una
bona classificació, això farà. que les
lluites per a obtenir el triomf siguin molt competides en gairebé totes les proves.
Podem assegurar als nostres lectors, la reaparició a la pista del recordman de marxa atlètica Grau
Garcia, el formidable especialista,
que es presenta ple d'entusiasme 1
facultats per a. millorar el seu rècord dels 10 quilòmetres.
L'equip del F. C. Barcelona actuarà complet per a. seguir mantenint
la seva supremacia atlètica 1 l'equip
del BUC presentarà valuosos elements, per tal d'obtenir una victòria
que li fou arrabassada per l'equ1p
blau-grana.
Tot fa creure que aquest Campionat resultarà molt interessant
per l'entusiasme que regna entre els
participants; hom espera que les
marques que s'a-ssoleixin seran immillorables, car entre els nostres home3 hi ha. bons elements per a fornis-nos una g¡·an actuació.
Les proves començaran a l'hora
anunciada i els atletes hauran de
presentar~ tamb temps suficient
per a equipar-se i sortir a la respectiva prova. L'estada a la pista
sols estarà permesa als organitzadors.
El públic podrà presenciar aquest
campionat des de la tribuna principal de l'Estaudi, que serà habllltada amb aquest objecte.

P ER ASSOLIR LA VOLTA A E ~ d'organitzacions plenament E'.'!
·
PANYA EN MENYS DE 24 HOR ES ves que l'entitat degana de l'a~rt~
a la nostra terra es disposa 11, ~
tar a. cap.
•
Aquesta matinada passada La. personalitat dels qui en nom ·
Club de Catalunya, han 11~
han sortit els pilots de l'Aero l'Aero
près aquesta gesta, és suficient ~
Club de Catalunya
rant1a de l'èxit que esperem <Ne a~
ribi a assolir.
•
Aquesta matinada, tal com estava
De moment, podem dir qua l'In.
anunciat, han sor~it de l'Aeròdrom
Civil de Barcelona, al Prat del Llo- tent ha. estat enfocat envers a. l'
bregat, els pilots catalans Enric Ce- soliment per a l'a.via.c1ó catalan~
ra l Josep M. Carreres que, amb la primer rècord nacional sobre ve}o.
representació de l'Aero Club de Ca. citat en la perifèria de la Pe~
talunya van a. intentar realitzar la
Després, 1 aspirant als Trofel.!ll
Volta. Aèria a la Península en menys cordats per la. Federació Aeronhuti
de 24 bores.
ca. Espanyola en .la seva darrera ~
Poc després de les dotze de la nit, sembles., l'Aero Club de Cataluny(o
han emprés el viatge els expedicio- lluitarà per tal d'assolir la màxltna
nari!!, que han ~stat despedi~ ¡>er ~premacia en Ea.viació nacional.

:¡

JOI

metin els millors platans de la nostra primera via.
INFORMACIO LOCAL
- Avui, al Saló Modern, es proel grandiós film soviètic «El
' · ' ' '·, J~/ '¡'•'•'J ~1· .U.t• •ll.- jectarà
1' / ' / • I , \ •
I
/
f
• f : '(, t
,> \ gran experiment», el qual tanta exJ:"f
• r:·-,1,\ ~('•,•,";.', Hr-1~¡, ,-~ pectació ha desvetllat.
tt'- 11 , 1 , •• , f •
.1 ,.,.
- Demà, al Teatre Tarragona 1
¡
•' j ,.
1 ~ '...._• • .J;" ~ i al Saló Modem, actuaran dues grans
1w~, lf)
ELS CONCERTS PAULET,
1
1
1
,
,
•
_.
•
~
"
..,
,
•
"'!
1
liriques enfront de les
A LA SALA RIBAS
.
)'I11 ~ t 1 • 1 • • .,. i 'I 1 {_:1 ,• .', 1 , / companyies
quals figuren Maria Teresa PlaDiumenge, dia 16, a les cinc de la
·' · r , .1.
_.
!J ;¡_ .>
- 1 •
¡ 1 nas i Pau Hertogs, respectivament
tarda, tindrà lloc, a la Sala Ribas,
/,' ,\ ,• "• ·, 1r'"•(..'- "'.t'-• J' "'.J...J'' l .....J • '. • \ ·
' (
1 ' el segon Concert de la cantatriu Jo•
.'
· _,..:.,
.....~ -- .._ r r· ~ '· ' • I
¡~.__
sefina Paulet, organitzat pel Foment
-En sortir del treball, la nostra
de l'Art Líric.
entusiaSta 1 incansable lluitadora
El programa. d'aquesta aud1c1ó, per
senyoreta Neus Solé, de la Secció
la selececió de les obres, com per la
Feminal del Centre d'Esquerra del
vàlua dels seus executants, promet
districte tercer, tingué la dissort de
constituir un nou èxit per a organitfracturar-se un peu, per la qual
zadors i intèprets. Es de preveure
cosa ha Ingressat a la. Clinica del
un nou ple a l'esmentada sala.
CAMISERS
Pilar on se li ha fet la corresponent
cura.
BARNUSSOS NOVETAT
L'ORFEO .GRACIENC, .A
La senyoreta Solé, ha estat visiDes de 1~ pesset(s
tadissima la qual cosa. demostra la
L'ASIL DE SANT JOAN DE
Els aviadors civils catalans Josep Mar1a Carreres I Enric Cera
VESTITS BANY LLANA
DEU
simpatia q~e gaudeix entre l'element
Des de 6 p.essetes
esquerrà d acf.
.
L'Orfeó Gracienc ha estat soHiciuna nombrosa representació de l'AeEl detall de les etapes que els dlg,
No cal dir com des1tgem el ràta.t per l'Asil de fbnt Joan de Déu
PORTAFERRISSA, 24 1 26
ro Club de Catalunya, aixf com d'e- nes representants de l'Aero Club d~
pid guariment de la nostra compaper
tal
d'oferir
un
concert
als
maFONTANELLA, 16
lements de l'aeronàutica catalaña. Catalunya han de cobrir en aquesG
nya.
laltets que s'apleguen a l'escalf d'a-Ens han arribat a les nostres
El viatge, en el seu primer tram, intent, són les següents:
quella
casa.
1 mans uns fulls escrits en un caspot dir-se que s'ha presentat ben fac
Barcelona-Los Alcazares, 520. qs,
Heu-vos
ací
el
programa.
que
tellà de «Propietarios dc Fincas Urtible de realització, ja que l'informe
Los Alcazares-sevilla, 465 qms:
Acomplint un deure d'informació, 1 banas:> d'Hospitalet,
aquesta
entitat
coral
interpretarà
a
que es dóna. bumeteorològic presentava bon temps
Sevilla-Lisboa., 322 qms.
LES SARDANES
per a coneixement de tothom, pu- fetades amb la castissa
l'esmentat Asll el proper diumenge,
de
en el seu recoregut fins a Los AlcaLisboa-Lleó, 547 qms.
,
bliquem la llista de l'Ajuntament Cervantes, en les quals llengua
dia 16 del corrent, a les cinc de la
deixen
el
zares,
on
comptaven
arribar els piLleó-Barcelona, 685 quilòmetres.
governatiu d 'aquesta ciatat:
LA DIADA SARDANISTA DE DEMA tarda:
conseller-regidor-gestor
de
la
nostra
lots
catalans
entre
dos
quarts
de
Alcalde, Pere Jordana Borràs (raDemà, diumenge, al matí I a la
Primera part. - "Voltant la SeL'arribada del rald està prevts~1
cComlssló gestora» setres a les tres de la matinada.
dical) ; consellers: Francesc Mart1 «conspícua»
tarda, tindrà lloc al cim del Tibi- nyera.", Baloelis; "El caçador 1 la
si no ocorre cap desagradabl
nyor
Domènec
Saret,
fet
un
veritaEl viatge, com teníem ja avançat accident-,
Ballester (Lliga), Joan Gispert Do- ble fregall.
dabo la celebració de la Diada Sar- pastoreta", "Cançó del lladre", Sanentre set 1 vult de
als nostres lectors, comprenia, a
mènec (Ceda), Enric Ollé Basora.
danista.
que
organitzen
les
entitats
ebo Marraco; "El maridet", Pérez
En aquests fulls signats per cUn
tarda d'avui dissabte, 1 l'Aero CI~
part de l'esmentada, les etapes de de
(radical), Josep Cantijoch Esteve grupo
Agrupació Sardanista. de Sant Ger- Moya; "Muntanyes regalades", BarCatalunya.
es complau a. pos
de
propietarios»,
després
de
Sevilla, Lisboa i Lleó, on a l'hora ho en coneixement
(radical) ; regidors: Antoni Codina tractar l'«Ordenanza» i «Portero» vasi, Amics de la Sardana de Gràcia, berà; "L'hereu Riera" (estrena),
de tots els se
de
sortida
de
l'avió
comunicaven
,Aixelà, Frederic Pasqual, Antoni de
Grup
Sardanista
del C. d~;ls Ll. de CUbells; "La sardana de la Pàtria",
DEFINITIVAMENT
aixf com aficionats en geneo
la Cambra de la Propietat, avui
que estava tot previst per als revi- rsocis
Carreig Massó, Josep Salvadó Prats, encimbellat
Gràcia,
Esbart
Dansaire
Sarrinnenc
al perquè vulguin acudir a l'Aerò-~
per obra i gràcia de
Morera.
tualla.ments 1 altres coses.
Joan Espinós Satorre, Miquel Tor- Pic 1 Pon a. cap
drom, per a tributar el degut hoo~
del Departament de i l'Orfeó Gervasienc.
Segona part. - .. La dansa de les El IV Gran Premi Penya Rin
rents Freixa, Sebastià Besora. Beso- Finances Municipals,
CoHaboren
en
aquest
magne
festiEl
raid,
veritablement
interessant,
menatge als dos pilots catalans pet
d'inútil i de
hores", Mendelssohn; "Darrers jorns
ra, Josep López Alcover, Tomàs Roconducta i solvència moral, val sardanístic l'Orfeó Gervasienc, el de tardor", Mendelssohn; "Minuet", llt Copa Barcelona, es cele- pot dir-se que és preludi d'una. sèrie la bella gesta. realitzada.
fes Escoda., Josep Seria Pamies, An- dubtosa
qual
al
mati
donarà
un
concert,
1
1
el
fuetegen
perquè persegueix tots
Capu!s; "Cant a. la muntanya.", Giltoni Aluja. Pons, Joan Busquets Cru- els propietaris
que tenen l'atrevi- les prestigioses cobles Barcelona Al- son; "Ca la vella", Canteloube.
brarà
el
dia
30
de
juny
sat, Josep M.a Llevat Badia, Antoni ment
de no voler reconèixer que bert-Marti, Principal del Llobregat 1
Tercera part.-"La. Mare de Déu",
Gil Reig, Pere Montserrat Marti, ((D. Aie»
Ahir a la tarda va ésser rebuda. a
Popular, que desgranaran un enfiés Déu i Ple 1 Pon també. lall
Nicolau; "La mort de l'escolà", Ni- P enya Rin la conformitat telegràfiAnselm V1lalta 1 Sala.
de boniques sardanes.
I
acaben
preguntant,
sl,
tanmacolau; "La sardana de les monges", ca de la A. I . A. c. R. tramesa per
Els càrrecs de govern foren ele- teix, la Junta de
la Cambra de la
Morera.
gits per tants vots com regidors hi Propietat
l'Automòbil Club d'Espanya perquè
A LA PLAÇA DE BERENGUER
«no se da vergUenza» que
havia, 1 tots plegats accepten els pel seu propi
la i l l Copa Automobilista InternaLa
Penya
«3»
organitza
per
(Carrer Mas Casanoves I verge de Montserrat)
«BOTONES» s'atro- a avui, dia 15, a. les deu de
càrrecs per disciplina. - natura!- pelli tan descaradament
ia nit,
DARRER CONCERT DE LA clonal de Barcelona VI Gran Premi
la proment. - Aquesta arma que esgn- pietat, 1 amenacen
Penya
Ria
pugui
ésser
celebrada
el
una
audició
de sardanes que tindrà
SOCIETAT CATALANA AL dia 30 de juny.
a no pagar la
meixen, en boca de segons qui, és
a la Plaça Berenguer el Gran
TEATRE STUDIUM
quota que al cap i a la fi ha de lloc
una infàmia.
Tan bon punt rebuda, la comUni(Via
Laietana),
a
càrrec
de
la
Coper a satisfer el sou d'Un em- bla Popular.
La SOcietat Catalana de Concerts- cació de la A. I. A. C. R., Penya.
Avui, dissabte, a les 4'30
- La Secció Ciclista. de la casa servir
pleat
que
va
contra
els
que
el
paFilial
del
Patronat
Ardèvol,
prossedel Poble, amb el concurs del diari guen... etc.,
Rin ha comunicat oficialment la
etc.
cEl D1luvio», està organitzant una
ORGANITZADA PER guint la seva tasca. dc fer arribar nova data. a les cases alemanyes
Ai! Saret ... Saret: com us heu de BALLADA
fins al públic tots aquells valors que Mercedes Benz 1 Auto Unión, a la
cursa a. tres etapes en un mateix veure
GERMANOR CATALANA
pel
vostre
mal
cap
de
voler
dia. Ens diuen que s'hi disputaran anar a presumir el tipus a l'Ajunta.
Demà. a les sis de la tarda, tindrà són una positiva esperança dins del Scuderla Ferrar!, representant ofiNit, a les 10
premis importants, 1 que hom complloc al Saló Garcia Hemàndez, cruï- món musical o un element nou d'in- cial per a curses d'Alfa. Romeo, a
ment.
Si
això
passés
al
nostre
conta amb la participació de molts dels
lla Indústria, una audició de sar- discutible mèrit, clourà la brillant la. Scuderta Sud Alpina que defencorredors que participaren en la fident «Bona Tintat, després de danes a càrrec de la Cobla Mont- tanda d'aud1clons del present curs sa també oficialment els colors de
Volta a Espanya. Encara no ha. es- trenta anys de republicanisme, a seny amb un escollit programa. Or- amb el conoert que donarà avui, dis- Maseratl, aixi com als pilots més
Demà, diumenge, a les 4'30
ben segur que es faria tra.re cap- ganització Ger.manor Catalana.
tat fixada la data, però hom creu taire.
sabte, dia 15, a. dos quarts de sis de destacats de Bugatti 1 als millors
independents amb els quals ja veque serà. el dia 3 d'agost. La cursa
la
tarda,
a
la
Sala
Studium.
Hi
pren-Hem d'exterioritzar la no.~ ra
es desenvoluparà de la. següent madran part la sopran senyoreta Ma- nia. tractant fa die8 sense poder
nera: Matí: Reus-Barcelona, prime- satisfacció en veure que malgrat -----------:*--------~- ria Amat i ~ls pianistes Elionor Fa- precisar la data.
Mitjans de comunicació: Autobusos Roca. <Servei especial de
ra etapa.; recinte de Montjuïc, se- l'augment de preu de la premsa, LA
Ara, doncs, podrà procedir-se ràbré i Magí Romanf. Al programa
gona. Tarda: Barcelona-Reus, terce- HUMANITAT continua esgotant-se
pidament a formular la llista de
nit,
amb sortida al carrer de Pelai), Autobusos Lesseps-Horta i
figuren
obres
importants
d'A.
Mascada dia, Sl la caverna esperava sura etapa.
sana, F . Ardèv~. J. Benet 1 Gilson. participants que sembla. que ha d'ésservei de taxis, coHectiu, des de la Plaça de Catalunya.
ser
veritablement
sensacional
1
consa
- Unes suggerències fetes per una primir-nos del mapa amb semblant
Començarà per un "concerto" per a
p ersona tan rellevant com és l'actual mesura ha quedat ben galdosa.
de la Copa. Automobilista
piano i orquestra de J . s. Bach i gradora
alcalde gestor a. un company seu de
Barcelona com un Gran Premi d'aels
corals
de
la
Cantata
núm.
12,
sos
internacionals.
lmyortància., sinó que la represen~
consistori, en el sentit que quan es
FUTBO~
que tant d'èxit obtingueren en el
El dilluns vinent, començaran ja.
va. possessionar del càrrec la s1tuació
cio de Catalunya. als pròxims caro~
concert ded1cat a celebrar el cente- al circuit de Montjuïc amb tota. acRffaf~[
econòmica de l'Ajuntament era
pionats peninsulars, és un altre dej.\
NOTES LOCALS
nari del gran mestre de Leipzic.
desastrosa, ha motivat q-ae l'alcalde
tivitat els treballs de muntatge de
alicients perquè no regategin el mé(l
- Va en augment la protesta de
popular, senyor Josep Borràs, hagi
tribunes (és probable que a més
m!nim esforç. Els campions de l'any,
fet pública una interessant nota, en les Associacions q-..¡e depenen dels
passat Cespedes, Lorente, Lloveras,
TERCER MITING- CON- de les habituals de la. recta infeAjuntaments
del
Baix
Ebre,
en rela qual fixa la seva posició 1 rebutja
P ortillo, Paris! 1 Augé Peñate, tm:.:
CERT PUBLIC PER L'INS- rior en siguin muntades unes altres
la responsabilitat que es pretén atri- lació als acomiadaments que ha fet,
dran !eina llarga. si volen tomar i
TITUT ORQUESTRAL DE d'especials davant de l'Estadi, amb
Haus
acl
els
noms
«gloriosos:t
dels
buir a l'Ajuntament popular. Adhuc, contra tota llei, l'alcalde d'Amposta,
accés
de
cotxes
per
l'anomenat
ca.
posseir el titol, ja que els seus a~
L'A. O. DE C.
l'esmentada nota diu que quan es senyor Pala u. A les darreres protesmí del Polvorl) serveis de revitua- qui demà, 1 a benefici de Gimeno, versaris Novellon, Castro, SalinaS;1
La tercera de les manifestacions llament, afitxatge, altaveus, compta lluitaran al camp del J úpiter, connormalitzi la vida política del pais, tes cal afegir la que a!lir trameteren
Munuera,
Lega.z, Bellvé i Viure sóa
EL CONSELL DE GOVERN simfòniques populars que l'Institut
els components de l'Ajuntament des- al conseller de Governació de la Gevoltes, telèfons, cronometratge a mà tra el titular del popular Club del homes que han demostrat prous aP<>
1\nJNICll'AL
Orquestral
de
l'A.
o.
de
c.
ha
lniPoble
Nou:
Llorenç,
Mas
i
Alcoritituït pels fets d'octubre donaran neralitat l'Associació de Funcionaris
El Consell de G?vern Municipal ciat a profit de les barriades obre- 1 elèctric, ponts 1 passareHes, etc., o za, Arnau, Guzman i Castillo, Pie- tltuds per a representar l'hegemQJ
compte de llur gestió, i que mereixe- de la Dreta del Baix Ebre.
sia tots els nombrosos i delicats derua catalana en cada categoria. Vl1¡
Gestor, entre altres acords, de no
- El noi Pere Godal, becari de tant d'interès, ha pres el següent: res de la nostra ciutat, tindrà lloc talls que exigeix una manifestació ra, Sastre, Samitier, Ramon i Sagi laplana i Furné han d'ésser els ert•
rà especial atenció la part econòmia les onze del mat!, del diumenge, de la naturalesa 1 importància d'a- Barba.
ca ja que aportaran dades suficients les beques instituïdes per l'Ajuntacarregats de combatre pel títol deÏt
Primer. Que en les obres de ca- d1a 16, al Foment Martinenc (ProTalment com hem vingut anun- migs
pe~ tal que l'opinió pública pugui ment de les esquerres, ha obtingut, ràcter
quest VI Gran Premi Penya Rinforts, el qual titol es troba.'
públic en les quals d1recta o
jutjar amb fonament de causa.
en el seu tercer any de batxiller, ma- indirectament intervingui l'Ajunta- vença, 587). Per l'ambient creat a m Copa. Barcelona del 30 de juny ciant, en aquest encontre es dispu- vacant.
1
taran
tretze
artístiques
medalles,
dola
barriada.
entorn
d'aquest
tan
sima
Montjuïc.
- Avui, dissabte, al Velòdrom lo- tricula d'honor.
ment,
no
es
donarà
Tot
treball, sinó a pàtic com lloable esdeveniment mutingut en les]•
natiu de l'industrial del Poble Nou, Unions l'optimisme
cal, es celebrarà una cursa de 3 ho- Els que es banyen en les nos- aquells obrers que acreditin
precedents,
augmenta.
co
portar
senyor A. Jené. Recordem també derablem~nt en aquesta final,
res a l'americana, amb els Següents tres platges estan justament indig- una residència continuada a la nos- sical, no és gens temerari creure en
AQUESTA NIT A LA PISCINA
que els socis dels Clubs A i :8 i Pe- qual terum la convicció que p
equips:
nats per la perscc-.Jció de què fan tra ciutat de dos o més anys.
DE L'ESCULLERA
el seu més esclatant èxit artfsticoCanyardo-Flguera.s.
nyes de Clubs amateurs, tindran la homes que figuren en progr~·
objecte els agents de l'ordre públic
social, parió de l'assolit anteriorment
Segon.
Que
es
doni
publicitat
al
bonificació de mitja entrada.
Germans Cebrià Ferré.
als banyistes que prenen banys de present acord a. l'objecte que arribi a Sant Andreu 1 a Sants, pel mateix
permetrà que sigui closa amb tan•
La
primera
actuació
del
Ferrando-Albinyana.
sol amb el tors descobert.
conjunt amateur, tothora lloada la
ca d'or aquesta. competència.
'
a
coneixement
de
les
persones
a.
les
Destrieux-Sanxo.
Es ingenu i molt ridicui que es quals pugui afectar, per tal d'evitar- seva envejable tasca interpretativa. «Cercle Royal de Natation»,
L'amistós
de
demà
a
Les
La reunió començarà a. un quañ
Telm Garcia-Chatef.
creguin que fent tapar el tors dels los molèsties, despeses de viatge, et- Sota el patronatge oo les més impord'onze
de
la
nit.
_ Salom-Esteve.
que prenen banys de sol queda sal- cètera, puix que ja. se'ls pot assegu- tants entitats de la. barriada. de
Corts entre el Barcelona
campió de Bèlgica
- Aquesta nit tindrà lloc la inau- vada la moral.
Sant
Marti, que en són alhora llurs
rar
que,
degut
al
nombre
extraordiAvui, dissabte, a les deu en punt
La inauguració del Canòdrorrl
i el València
guració de la suc-.Jrsa.l que el Banc
Nosaltres creiem que ia moral de
ha estat factible la de la nit, a la piscina de l'Escullera
Saragossà ha establert a la nostra la platja. deu vetllar-se en aquelles nari d'obrers sense feina existent a orgll;nltzadores,
Encara
que
es
realització
tracta.
d'un
d'aquest
partit
tercer
mit!ngdel Guinardó
Barcelona,
els
serà
molt
difícil
trotindrà
lloc
la
primera
reunió
a
base
ciutat.
persones el comportament de les
_
concert Públic, durant el qual, l'Ins- dels campions de Bèlgica, la và- amistós hom espera amb interès la
- A Riudecols va caure des d'una quals és indigne, l en aquelles altres bar-hi collocació.
titut
Orquestral,
sota
la
direcció
del
lua dels quals és coneguda suficient- celebració d'aquest partit entre els AHIR VA TENIR LLOC LA JNAui
finestra al carrer el vei Pau SOcada, que van a la platja vestides per a
ELS DEUTES DE ~EXPO· seu mestre Joan Plch 1 Santasusa- ment pels nostres esportius, ja que primers equips del Barcelona i el¡ GURACIO OFICIAL I AVUI CCif
de 87 anys. Mori al cap de pocs mo- satisfer el seu xafarderisme sensual
Sl CIO
na, interpretarà el següent progra- no és la primera vegada que el «Cer- València que se celebrarà demà, diu~IENÇARAN LES CURSES
ments.
l jesuític.
Ha visitat a l'alcalde senyor Pic ma:
DE LLEBRERS
cle Royal de Natation» de BrusseHes menge a la. tarda, a Les Corts.
- Ha estat denunciat el vel de
- A Arboll 1 Ciurana, després i Pon
Abans d'aquest partit en celebra.
w1a Comissió de creditors de
Pr!mera l>art. - Gluck· Obertura visita la nostra ciutat.
Selva del Camp Josep Arbòs Pà- d'haver com~ una talla de pins,
Les principals proves del progra,. ran un altre dos equips amateurs, Ahir a la tarda 1~ directiva. del
mies, el qual, utilitzant un nom su- foren denunciats els veïns Joan Mar- la passada Exposició Internacional de "Ifigènia a Aullda". j , S . Bach:
a
les
quatre.
nòdrom
c¿ub ~wnardó» celebrà. •
de Barcelona del 1929, els quals han Gzartrave 1 Aria, de la Suite, en re. Mo- ma d'aquesta. nit són les següents·
posat, va estafar 3.575 pessetes.
tí i Joan Juncosa.
lna.ugurac1ó ofic!a.l de la magni!i ·'
que s'activi la liquidació de
Partit social de water polo.
: Andante cantab1le, Adagio 1
·
- Ens diuen que en principi ha
- Hom diu que l'Associació Pro- sollicitat
pista
de
curses, comjletament ac&t
llurs
crèdits,
els
quals
ascendeixen
Allegro, de la Cas:sation núm. 1, en
50 met¡;es lliure, internacional.
estat ftxada. la data del dia 20 del t-ectora d'Animals 1 Plantes ha sollibada.
100 metres lliure, !emeni.
mes que som per a la. celebració a citat de la Comissió de festes de la a una respectable quantitat. El se- sol major.
Assistiren a l'acte les autoritat:JJ
Segona. Pllrt. - Granados: Inter300 metres lliure, internacional.
la nostra ciutat d'un concert a càr- Rambla que variï la instaHa.ció de la nyor Ple prometé interesar-se pertma nodrida. representació de
aquest problema entri en rèpi- mezzo de "Goyescas". Haydn: Sim400 metres braça, femeni.
rec de la distingida violinista senyo- seva colossal falla, i que la post a la què
Premsa
barcelonina.
'
fonia núm. 13, en sol major.
100 metres braça, internacional.
ra Elisabeth Coêmans de Pérez Fa.r- cru'illa de Rambla-Ramon i Cajal, des vies de solució.
A
dos
quarts de set foren ol>Se;.
ràs.
Exhibició
de
salts
a
càrrec
del
PER
LA
BONDAT
DELS
puix que tem, amb raó, que es malqul¡¡.ts
els
invitats
amb
una
exhibició
~
DARRER CONCERT A campió de Bèlgica, Dewallens.
VINS
de curses. En el curs d'elles els r~
L'ESTUDI LAPORTA
Partit de water polo, InternacionaL
El conseller-regidor de Proveïunits pogueren admirar el per!ecfé
El jurat nomenat pel Collegi d'AIments senyor Santacana, ha reunit
funcionament de la llebre elèctrica l
Avui, dissabte, a les deu del ves- bitres i Oficials de Natació de la
en el seu despat.'C els presidents de pre,
tindrà lloc, a l'Estudi Laporta F. e N. A., és el següent:
visualit.a.t de la pista.
,
«La. Confederació Gremial CatalaEs esperada. amb gran interès la. laActe
seguit la. directiva del ~~
J utge àrbitre: Robert Serinyà.
na», «Unió Gremial», «Associació de el darrer concert dc curs, en el quai
r eunió que ha de celebrar-se aques- nòdrom
Catalunya» oferl I!P'
«Starten: Llufs Santacana.
Magatzemistes de Vins., «Agrupació prendran P&rt els eminents artista. nit a l'Iris-Parc, en la qual que- xampany Club
als invitats. El senyor JOàP.,
Concepctó Callao 1 Carme GomJutges: J. Lebrero 1 F. Zaragoza.
de Tavel'IM!rs» 1 altres presidents c!e
darà acabat el Campionat de Cata- Da.lmases,
en
representació
de !'en:.
cronometradors: M. Trullenque, lunya amateur, que amb tant d 'èGremis de Líquids, amb els quals au, cantatrius; Isabel Marti-Colln,
1
ha parlat detingudament de l'a- Ivonne Bulre 1 A. Laportn Astort, , Ll. Prat, N. Canut, J. Trullenque, A. Xit ha vingut organitzant la nostra titat, donà les gràcies als reumts
els
assabentà
que
preparen
per al
Pianistes:
Josep
Domingo
1
Arcadi
Lebrero,
A.
Zaragoza,
S.
Soriano
1 Federació Catalana de Boxa, en el
dopció de les mesures més apropia22 del que som una gran reretll~
des per a. donar al publlc consumi- Larrea, tenors, 1 Domènec Sànc.hez L. Fontanet.
transcurs d'aquestes darreres set- adiaprofit
de l'Hospital de sant ~Yi
Hom recorda. al públic que per a manes.
dor de Barcelona la sensació clara., Parra, bai:!:.
reveWa en la qual coH~bora.ra.D Q2
Figuren al programa d'aquest 1m- major comoditat en el desplaçament
1 que sigui fidel reflex de la reaTots els minyons que s'han clas- els
artistes de Barcelona. Va. de~
litat. qoo se 11 serveixen vins na- portant concert obres de Grieg, J. a la Piscina del C. N. Barcelona, s'ha sificat per la final es troben en una
turals de procedència i bondat re- Brahms, Rhelmber¡er 1 Sa1nt-Saens. aconseguit un servei extraordinari forma magnifica, i avui han de po- nar la coHaboració de tots per l
conegudes.
~
de tramvies, de la. llnla. de la Bar- sar en joc tota. la seva energia per aquest acte.
Prop de les nou del vespre aca
EL CONCERT DE FI DE celoneta, 1 d·embarcacions cGavio- ta.l de reeixir bellament en aquesta
CONCURS PER A INSTAL•
recepció.
~
CURs DE L'ACADEMIA tes:t, aquestes amb sortida de la final. No sols els esperona el desig laAquesta.
LAR LLUM ELECTRICA
tarda, a les 4.30, tind •
Porta de la. Pau (Colom).
FARGA
del titol català ja de per si de prou lloc la inauguració
Fins el dia 22 d'aquest. mes, a les
del Canòdrom Vúl
dotze del m1gd1a, s'admetran en el
El concert anual de Deixebles de
al públic amb un programa de_
Negociat d'Obres Públiques (Fo- l'AcadèiDia Farga, que havia. de tecurses. A les 10 del vespre, tln ~
CAMISES CORBATES - VEsment) de l'Ajuntament d"aquesta. nir lloc la tardñ del dia 16 de l'aclloc la segona reunió de curdsesvui)
TITS BANY - BARNUSSOS
d'aquesta ciutat, plecs dc proposició tual mes de Juny, per causes indellebrers ¡¡.mb un programa. e~
per a obtar al concurs privat d'am- pendents de ls: voluntat de la DlrecCAWBA A MIDA: 18 PTES., AMB
curses llises 1 una de tanques, 1•n~
pllacló 1 reforma de la installacló cl.ó 1 dels alumnes que havien de
COLL I PUNYS
solament hi haurà curses a la ""'
elèctrica. de l'Escola Nacional del prendre-hi Part, queda ajornat.
Veatlt SENYORA, CAM P I PLATJ A
Passeig de Gràcia, 58
amb un programa de deu curses. ~
carrer d'Aribau, al tlpus d& 1.278'29 Oportunament es farà p\ibllca la daTelè!on 80321
15 PT ES. (Model exclusiu),
d'elles de tanques.
es ~
pessetes.
ta que ee celebrar~
En total, els premis que
cediran 6U!Den 4.000 pessetes.
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MERCAT D'OCASIONS

APARELLS
FOTOGRAFICS

COMPRA I VENDA I CANVI

FRlSMATlCS • BINOCLES • CINEMES.

DE MOBL.ES, PIANOS, R ADIOS, CAIXES DE
OABALS. MAQUINES D'ESCRIURE DE 00.
SIR, MALETES, DISCOS, etc.

RELLOTGES • OBJECTES DE PLATA

INTENCIONS

Aquests dies els diaris madrilenys
se n'han fet ressòhan posat en primer pla. la. figura
de Margarida Xlrgu. No pas amb
motiu de cap de les seves interpretaciOns teatrals. que són sempre
d'una bellesa perfecta, definitiva;
no pas per l'aportació, en coll.aboracio amb Cebrià Rivas Cherif, a
l'homenatge a Lope de Vega. No, no;
res d'això. El motiu 'ha estat una
grolleria de la q ual ha estat victim.a
la gran actriu catalana. Una grolleria, un insult, una indelicadesa:
com volgueu. Sempre, p erò, un acte
reprovable. L'ha rebut d'una cupletista que l'any 1911 tenia. els primers èxits al 'l'catre Arnau, del nostre Paral:lcl: la senyora Francisca
Marquès, més coneguda per Raquel
Meller. Tots coneixereu, segurament,
el !et que motiva aquest comentarl. I si sou gent com cal -siguin
com Siguin les vostres idees polítiques, si teniu la més elemental noc1ó
de la polidesa, s1 sabeu el que és
educació i tracte soctal- el reprovareu. No us hi empipareu massa, però; no hi donareu massa importància.. Pensareu que els insults ofenen
segons de qui vénen; per15areu que

José Maria Pemàn, autor de «El dl·
vlno Impaciente», «Cuando las Cortes de Càdlz» I «Cisneros», o sia autor d'una literatura teatral d'extrema dreta, llegeix a Raquel Meller el
g uió de la peHicula «Lola Triana»,
do la qual serà protagonista Raquel.
Aquesta foto, aquesta relació entre
un autor de literatura tan caractemoltes coses, I, una d'olles, el darmoltes coses, I, una d'elles, el darrer gest de la cupletista ...
(Fotografia publicada a la
ptlmem pàgina. del dlar1
cYtn, de Madrid, òrgan de
la CEDA).,

~------------~*~--------------

TEATRE NOVETATS

LA CASA DE LAS TRES MUCHACHAS
Comèdia lírica de Tellaeche i Góngora,
,. • de Sehubert' adaptada aI teatre
mUSICa
,
Sorozabal
mestre
Pel

4emanar certes coses a certes
persones és com demanar peres a
l'om. I recordareu aquell refrany
català que diu que de senyor se
n'ha de venir de mena.
La grolleria no és un mèrit n1
entre els monàrquics, alguns dels
quals són correctes 1 ben educats.
Això, però, es veu que bG ignora la senyora Raquel Meller, née Francisca Marquès. Ens dol que alx1 sigui.
La senyora Francisca Marquès, amb
els seus couplets l en la. nostra joventut, ens havia !et passar molt
bones estones. I l'havíem aplaudida
amb sinceritat 1 bona !e. Voldriem,
per tant, no haver de condemnar el
gest de la popular creadora de «El
làtigo» 1 de «El rellcariot. Voldr!em
poder excusar-lo. Però, llastimosa~
ment, això no és possible.. It encara
que ella no CDS ho agraelXl, tenim
el deure de justificar-lo, de procurar
justlflcar-lo.
No ho fem pas perquè l'ofesa
-que segurament no s'ha ofès- sigui catalana 1 la senyora Franclsca
Marquès, o Raquel Meller, com volgueu, de la terra de Royo Villanova.
Sl hagués estat al revés, s1 una artista catala.na. hagués insultat una
artista castellana, el gest ens hauria
semblat igualment groller, ordinari,
1, per tant, condemnable. Creiem
recordar que la. senyora Franclsca
Marquès digué, per a. justificar la.
seva cboutade» -valgui l'eufemis-

PEL•LICULES • PATHE • BABY ' MAQUINES
FONO GRAFS DE TOTES MENES· DISCOS, eto.

I

Un gest de Raquel Meller,
-1 els d'ac[

-

JOIES· BRILLANTS

TOT D'OCASIO

TOT de VERITABLE OCASIO
COMPRA, VENDA i CANVI
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.Carrer: de Sant Pau, 6

CASA BAGUES

BAR~ELONA

Telèfon 30422

{prop Ramblea) TeL 14237

PAR ~ELONA

•

¿Voleu vestir amb
elegància i amb
pocs diners? Aneu a

CASA BASTIDA
Passeig d~ Gràcia, IS

s~~~~:re:.e~.~~ d~~:sm¡~~
~ks
n'hauríem de parl~ respectable se:~d~e~u~r~. sob::ra~~c~0~~

Gran Basar de Sastreria Sistema
Nord Americà

sar una cosa: que n1 en nom de la
República nl en el de la monarquia,
hi ha dret a ésser mal educat.
Es clar que les persones tenim dies.
o bé hores, de malhumor, sobretot
Ela nostres preus sempre responen a Ja mateixa Idealitat 1 és
quan comencem a tenir anys. Però
facilitar la màxima elegància I la màxima Barator, amb els
Entorn del tema. d'una opereta de l'original 1 el romàntic sabor d'a- quan les persones són sociables 1 teaegUents articles• Vestits, Pantalons, Camises, Pijames, Calalemanya, anys ha estrenada arreu quella època.. Tot el sentiment 1 la. nen noció de la correcció i la polld'Europa, han construït Manuel de fantasia de l'escola romàntica, de la desa procuren DG fer pagar el seu
çotets, Bates, Batins, c amisetes, MitJons 1 Corbates
per
això,
sl
I
altres.
als
malhumor
files
foren
Weber
1
Schubert
qual
Góngora 1 Josep Tellaeche una deens
sempre
-que
motiu
qualsevol
resestat
han
destacades,
més
gures
licada comèdia romàntica en la qual
l'exposició esta feta amb fina. sen- pectats pel mestre SorozàbaL Igual- 1 semblarà respectable- no és possiAlguns dels nostres preus:
zillesa l el moment sentimental acon- ment, la vaguetat de les imatges, la ble es tanquen a casa.. S'està tan
segueix certa emotivitat. Una boni- fugacitat de les impressions i el co-l bé 'a casa, prenent la fresca a l'estiu
llel'hivern,
a
foc
del
vora
la
a
V E 8 T I T 8, a 20, 40, 50 1 60 ptes.
ca comèdia versificada amb sonora. lorit de l'ambient. Un meritísSim tre- o
fluïdesa en la qual resperit de l'è- ball d'adaptació és el que ha .fet el gint o jugant a. algun j oc honest 1
PANTALONS, a fi, 8, 8, 10 I 12 ptes.
exemcom
«mona»,
-la
assossegat
·
en
espec1al
manera
De
basc.
Jllestre
poca. romàntica hi resta fidelment
la <q>ava.na.» de l'acte segon, a la ple, o el «parchessi»-, sobretot sl
A 11 I 8 E 8, a 5, 8, s, I de seda a 13'&0 ptes.
o
refiexada.
Com en l'opereta alemanya, tam- qual el mestre U ha plagut embe- hom ja ha viscut molt 1 té una fama
• A M E S, a 8. S, 10 I 12 ptes.
j
•
bé en aquesta comèdia els autors llir-la. amb unes reeixides variacions respectable!
Naturalment, ja comprenem que
fan reviure Schubert en una s.m- dels instruments de corda i de fustimental anècdota d'amor. Anècdo- ta. El treball d'orquestració és admi- certa mena d 'idees fan !er moltes
Sll'elegàncla ha estat altTes temps un privilegi, la CASA BAS·
ta tota ella saturada d'un dolç pa- rabie. Es pot ben dir que tota la. coses. Les idees han tingut sempre
els seus màrtirs, 1 hem de confessar
TIDA amb aquests preus "la !a accessible a tothom.
tetisme, d'un irremeiable sentiment partitura sona a glòria.
«Là. casa de las tres muchachas» que nosaltres sentim una veritable
platònic. inguarible, aguditzat per
del
siguin
màrtirs,
els
vers
simpatia
disla llrica pessimista de Goethe que en obtingué una interpretació força
Encara. que estem situats al Passeig de Gràcia, som la sast reaquella època - 1820 - fela estralls creta. El bariton senyor Terol amb color que siguin 1 tant sl es tracta
ria 1 Camiseria més econòmica de Barcelona.
1n.
de
com
Pineda
Marianna
de
i
patètica
nota
la
recarregar
1
tot
en les jovenivoles promocions que
aquest
Sota
Lamballe.
de
princesa
deveu,
de
transicions
les
de
abusar
llegien el «Werther».
Tenim una secció ultra-ràpida en la qual podem confeccionar
Si el llibre de «La casa. de las mostrà tenir excellents qualitats aspecte, no ho podem amagar: tota
tota mena de vestits en quatre hores, amb un petit augtres muchachas» és un encert - en- d'actor. Com a cantant excell.l en la la nostra admiració tota la nostra
cert escènic i poètic - no ho és «Serenata d'amor», la qual canta devoció per a la senyora Francisea.
ment dels preus de vestits fets, com també tenim una secno
I
Meller.
Raquel
(a)
Marquès
dicció.
entonada
1
emotiva
amb
menys la tasca d'adaptació musical
ció per fer vestits a mida amb tot luxe de 100 a 150 ptes.
Robert ~ey. Anselm Femàndez, ens doldria gens que, després de la
fet<~ pel mestre SOrozàbal. Amb inteHigent comprensió ha seleccionat Conxa Banuls, Carme del Toro 1 Au- seva heroïcitat del «Coliseum» maObseqUiem els nostres clients amb segells d'estalvi de la Cal..xa.
diferents composicions de Schubert rora Sainz, ~ntribuüen amb ~a seva drileny, « A B C» U dediqués un
de Pensions per a la Vellesa 1 altres presents en proporció
-entre altres, eLa serenata d'amor», digna actuac1ó al major èJUt de número d'homenatge amb collaboració de Ramlro de Maeztu Salaver,
.
«Cançó de primavera», cComiat» I l'obra..
a l'import de la. compra.
Amb perlcia 1 preclsló1 dir1gi 1or- ria, Garcia sanchiz, GoñZhlez Ruala •Marxa militar» - 1 n'ha fet una
no, Ricardo León, 1 altres eminents
bella partitura conservant sempre, questra. el mestre SOrozabal.
literats que, com la senyora MarLLUIS SOLER
però, la puresa de la. línia melòdica
NOTA: Eis que de fora vulguin servir-se de la nostra casa poden escriure, adjuntant 0'50 pessetes en segells, 1 rebran figurins, mostres 1 un
quès, també tenen idees. NI ens doldria que donessin el seu nom a un
sistema especial per a prendre les mides, amb les instruccions per a rebre l'encàrrec abans dels cinc dia
carrer. Nosaltres sabem respectar f'ls
herois. Sl, senyor I
Però la senyora. Francisca Marquès, -o Raquel Meller, que per
aiXò no renyirem- a Barcelona és
tota una altTa. Potser ho fa el ellma que U prova més que el de MaLA FABRICA DE
Avui, dissabte, a la nit, al «casino
drid. Acl ens canta «El noi de la.
Colón» <Pere IV, 166), concursarà
mare» -en català: tal com sona-Les vostres hèrnies estan sempre
l'elenc «Amics del Teatre Català del
i accepta l'ho1:::tenatge d'artistes caen constant perill sl no són ben
Poble Nou», dirigits per Carles Batalans. Es de suposar que, per culretingudes. Els aparells que fa.yod l Mainard. Pertany a la segona
pa de les 1dee6, a contracor.
brlca el técnic.l especialista. PERE
"GLACIAL 11
Hem procurat justificar el gest
categoria de la. secció A. Represen-~
SIMON us donaran el màxim de
tarà, imposat: el pli.mer acte de
inoportú 1 atrabiliari de la popular
BARATISSI.l\1, DIRECTE
VEN
temps,
garantia, I són. al mateix
«La. mitja taronja». Com de lliure
artista, l no CDS volem enganyar:
AL CONSU!\UDOR. Immens asPreus: 6, 10,
econòmics.
wés
els
estem segurs que no ho havem
elecció: el primer acte de «La. mare
sortit per a tots els usos, des
15, 20, 25, 30, 40 1 60 pessetes
aconseguit. Ho hem fet, però, amb
eterna».
dels preus més 1nfims
la millor bona fe possible, que consVENDA I CLINICA Ne"l-'eres
Diumenge, dia 16, a les cinc de la
patentades de màxima
tarda, a Santa Eulàlia de Vllapiscitl. I amb la més bona intenció. Perefrigeració 1 sense mescla de
1J'ENCENEDORS
rò no CDS sabem explicar el perquè
na, a la Cooperativa «L'Esperançu,
gustos 1 olors, a preus mòdics.
d'aquest gest, d'aquesta actitud de
es classificarà l' Assoolació AndreuenBenet 1 Mercadé, 26 (al costat
<casa fundada el 1890)
carme, 81. Tel. 12743. Barcelona
la cupletista de cEl rellcario».
ca de Teatre Amateur, dirigida per
d'Estació Gràcia 1 Teatre Bosc)
altra
slgul
no
plegat
tot
Potser
Marià Cortés 1 Borràs. Pertany a la
TEATRALS
PUBLICACIONS
potd'artista:
vanitat
una
que
cosa
A.
secció
la
de
categoria
segona
Hospital, 42 • Tel. 13651
ser la. senyora Francisca Marquès
Representarà, imposat: el primer accregui sincerament que té més mète de «La mitja taronja». Com de
rit cantar cEl rellcario» que inter- Carrer Nou de la Rambla, 11 - PELL • SANG • VENERI • PROSTATA •
Llegiu LA HUMANlTAl
lliure elecció: «Flor tardana».
«Catalunya Teatral»
prear «Santa Joana».
Dimarts, dia 111, a les deu de la
MAT RIU • lf/IPOTEHCIA • DIATERMIA - Directora Dr. Riu Porta CAPDEVILA
Lluïs
Dit, a Sabadell, i al Teatre Camps,
«Catalunya Teatrab, la popular
Consulta, 11 a 1, 4'30 a a. F. 10 a 1
es clasSificarà. la Companyia d'Art publicació quinzenal d'obres escèniDramàtic Talla, dirigida. per Josep ques, en el número '79, que acaba. d'aAlady»
«Club
del
Festival
Girbau i Presseguer. Pertany a la parèixer, publica el sainet en tres
Avui, dissabte, a la. nit, el «Club
segona categoria de la secció A. Re- actes, de Miquel Poal-Aregall, «La AladY»
celebtarà un gran festival
presentarà, 1mposat: el primer acte desgràcia de la sort», que fou estre- sota el següent
programa:
de «La mitja taronja». Com de lliure nat darrerament al Coliseu Pompeia
La comèdia en un acte 1 en vers
elecció: «Joventut».
per la companyia Vlla-Davf. Es trac- original de Josep Jackson, cUna. 11El mateix dimarts, a la nit, a ta d'una de les produccions més t:a.
Boqueria,
por Dioslt.
Figueres, al Teatre Municipal, con- racteristtques del diflcll gènere del mosna
La d1vert1dlssima comèdia. en un
cursarà la. companyia dramàtica de sainet.
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BANY
VESTlTS
cA
Asmarats,
Josep
de
acte original
Unies regulars de grans vapors per a ls destins
la Socletat Erato», dirigida per JoaCAMISES PLATJA :: Camisa RA«Catalunya. Teatral» donarà en ca la modista».
quim Crumols. Pertany a la segona
La gran artista COrutlta Rey canque es detallen
GLAN <Patentada) : Mitges FERRO
categoria de la secció A. Represen- el proper número «La Impassible», tarà
escollides peces del seu extens
tarià, imposat: el primer acte de eLa obra escènica en quatre actes, d'Ande garantia.
dlmVIEl RAPW I!:N'l'H.S iiAH.CEl.ONA .l lULBAO
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ScbeUy.
d'Alady,
L'imitador
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6ev1Ua, VIKO. vwaaarc1a. CoruoJa. Muaet. Santao<ler 1 Bubao, '
El pruner actor del teatre cafREUS BARATISSIMS
Dimecres, dia 19, a la nit, a Sant bient teatraL Amb les esmentades talà,
A.ltelnanHe les escales <I&;
escollirecitarà
Nolla,
Francesc
donat
ha
Teatral»
«Catalunya
obres
.l'arraauna. CeuLa 1 Buo19a cac1a duea aetmanea
Feliu de Gulxols, al Teatre Saló Nopeces.
Sant Carlea l Ferro! cac1a <luee eetma.nea
vetats, concursarà l'Agrupació Ro- ja més de 65 produccions inèdites I des
L'imitador d'Alady, Francesc Mamea, dirigida per Benet Escribà 1 15 reedicions d'obres del repertori
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rin.
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«La festa del carrer». Com de lliure
Vlowoc. Valéllela, CuUera, Alacant, Ca.r~eoa, A~tuuaa. Almeria, M•
elecció: el segon acte de «Foc Now>
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HOSTES
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~
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EL CONFLICTE ITALO-ETIOPIC
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PER ALS AMICS EMPRESONATS
....
-

la nostra subscripció Un procés memorable

Ho ha estat el que
s'acaba de veure da·
vant el TribunaJ de

Relació de donatius rebuts a les nostres oficines
administratives (Ronda Universitat, 25, pral.)
Ptes.
Suma anterior ... 93.914'45
Un grup d'esquerra del
«Bar Ideal» . . . . . . .. . .. .
10'R. V. R .................. .

M . Farré Farràn . . . . .. .. ... .

Rafael Fa .............. .
Ma.sdeu Companys .. . .. . .. .
V. F. F., germà. d'un empresonat .............. .
J osep Oliveres ......... .. .. ..
J . c. B. (juny) ... ... .. . . ..
F . T.V..................... .
Vicenç Huguet... .. . .. . .. . . ..
Neus Huguet... ... .. . . .. . ..
Comorera ............... . ..
Parés .....................
Bosch ...................... ..
Angel Cabezas Camps ..... .
A la memòria de l'Avi .... ..
Eugènia Guitart (una altra
vegada) ................. .
Un grup d'Empleats de l'A·
juntament d'Igualada .. .

F . M ..................... .

Josep Boget... .. . . .. .. . .. . . ..
Nuri Boget ... .............. .
Maria Teresa .. . .. . .. . .. • ...
Roser .................... .
Teresa Carbonell ........... .
Pere Mata ... ........... .
Unes noies de Gràcia .. . .. •
Dos federals ................. .
Figuera 1 Garcia .. . . .. .. . . ..
A. C ........................ .

Gaspar Quintana .. . .. . .. .
A. S. A. E. (per 13.• vegada)
Herbera ............... ..... .
J. M . ............... "' ... "'

A.M................... ..... .

R. C ....................... ..
E . B ....................... ..
A. B ....................... ..
Y. X ....................... ..

Gómez ....................... .
Una família gironina d'esquerra .. . .............. .
J aume Bonet .............. .
Un Palamosí, A. S. B. i família ................... ..
Miquel Lanna <tercera vegada) .................... .
A la memòria de l'Avi ...
R.M.S.................. . . ..
Socis Centre F. R. de Sarroca..... . ................ ..
Ricard Rué .............. .
Josep Almacellas ........... .
Higini Estopà .. . .. . .. . .. . .. .
Rossend Audivert d'Estartit ..... . ............ ..... .
M. O ....................... ..

Matrimoni 1 fill, de Montràs .................... .
Josep Patau i família, de
Martorell ................. .
J oan Sauret............ .... ..
Un d'Esquerra .. , . .. .. . ..... .
MONTBLANC (tercera llista)
Romeu ................... ..
J. Cartanya ................. .
Sans ....................... .
Rosselló ......... ........... .
F. Cartanya ................ ..
B. Cartanya .............. . . ..
J. Serra ................ ..
Maties Sans ............ ......
J. Bertran ... ... ... .. . . .. •
S. Miró .............. . ..... .
P. Ollé .................... .
J . Gai .................. . ..
J . Farrlol ...... ............
Prats ...................... ..
J. Cabeza ...... ........... .
Ferraté .................... .
P. Civit ................. .

B. R .................... ..

J . G ..................... .

J. Rosic ................... ..

J . M. Rosic .............. ..
J. Folc .................... .

A. Bonet ................ ..
J. Jordà ................. .
J . Jové ................... ..
Joan Cabeza .. . .. . .. . .. . .. .
Joan Sabaté ...............
Josep Blavi ............... .. .
Roc Tarragó .. . .. . .. . .. . . ..
Don1ènec ............ ........ .
Maseras .................... .
J. Dalmau ................. .
Joan Cartañà ............. ..
J. Gomà ........... . .... ..
J. A. Rosic ................. .
M. Capdevila .............. .
J. Sugrañes ... ... ... .. .. ..
J. Ortigues . .. .. . .. . .. . .. .
R. Vilà .................... .
J. Carreras ................. .
R . Solanes ................. .
Pere Sugrafies .. . . .. . .. . ..
F. Ollé ................... ..
Josep Civit .............. .
Joan Solanes ............. ..
Josep Cartafià .......... ..
M. Ferré ................. .
F. Cigró ................. .
G. Ollé ................... ..
R. Foguet ................ ..
A. Huguet ................. .
M:ontalà .................... .
A. Porta ............. ..
M. Espinar, fill ........... .
Josep Roca .......... ..
F. Casas ................. .
J. l\1asgoret .. . ... . .. .. . .. .
F. Masdeu ............. ..
Andreu Pere .. . .. . .. . . .. . ..
A. Cuarro ................. .
J. Foguet ..................
F. Pino ..... . ............. ..
J. Figuerola . .. .. . .. . . .. .. .
M. Maseras ...... ........ .
J. Dalmau ..... . .......... ..
R. Pedrol .............. .
J. Marti ................ ..
Set esquerrans .. . .. . ... .. .
Quatre amics .. . .. . .. . .. . .. .
L. Benito ................. .
VALLFOGONA DE RIUCORB
(llista número 5)
Francesc Minguella ........ .
Boxaques ... ............. ..
Manuel Clara só Amella .. .
Mag! Farré ............. ..

J. P ....... .. .............. .

Un que votarà .. . ... ... .. .
Ramon Llobct Amelia... .. .
Ramen Llobet Llobet .. . .. .
Gabriel Allepuy .. . .. . .. . .. .
Caldes de MontbUi <quarta
vegada):
Pere Ventura .............. .
Mitjà i Companys .. . .. . .. .
Francesc Güells .. . ... . .. . ..
Josep Fontcuberta ....... ..
Joan Masclans .. ......... .
Bartomeu Fàbregues .. . .. .
Josep \tasclans ........... .
Agusa Argcmí .. . .. . . .. . ..
Jaume Calvo .............. .

1'-

30'0'50
8'50

2'1'50.2'-

Florent[ Cros ... ro; .. • ... .. •
Daniel Tartera .. • ... .. • . ..
Miquel Clapés ... ... .. . .. .
Antoni Martf ... ... ...... . ..
Josep Serra ...... •·• .... ..
Jaume Roig ...............
Daniel Serrp. .. : ............
Jaume Torras .. . ... .. . •..
Francesc Masclans .. . .. . .. •
Miquel Pícanyol .......... ..
Josep Ferrer .........
Miquel Clapés ... .. . ... ...
Joaquim Santamarla
Ramon Puigdomènec .. . .. .

1'x. x. .....................
l ' - Joan Mola .............. .

2'- Celestí Picanyol ........... .
2'- Pere Canals .. . ... ... .. . " I

2'-

x. x ......................

3'- Josep Bernades ........... .
3'- Antoni Masclans ... .. ... .
Feliu Fuster .............. .
25'- Jaume Fontserè ........... ;
Jaume Gener ..... . ........ .
5'- Josep Tura .. . ... .. . ... .. .
2'- Josep Picanyol ... ... ... .. .
1'- Antoni Picanyol ........ . . ..

x. x ................... ...

l'l ' - s. Masacs ............ ..... .
l ' - Frederic Solé .. . .. . .. . .. . . ..

1'2'60
0'70
2'5'10'2'8'50
3'1'1'-

2'0'50
0'50
l'-

l'-

10'3'2'2'5'10'10'0'50
0'50
0'50

Jaume Serr¡¡. .. . . .. .. . .. . .. •
Gener ................... ..
A. Font .. . .. . .. . .. . . .. .. . .. •
Joan Bernades ... ... .. ... .
J. Estadella ......... ..... .
Quirze Vila . .. ... ... .. .. ..
J Collderram .............. .
Toni Badia ........ ; ........ .
R. Fabrés ................. .
B. Collderram ............. ..
Joan Oliver ... ... ... .. ... .
Jaume Torres ............. ..
Ramon Poble ............. ..
Esteve Font .. . ... .. . ..; .. .
Ernest Ca.sabaió .......... ..
Vicenç Garcia .. . .. . .. . . ..
Jaume Roca ...... ,, ... .. .
B. Casadesús ............. ..
M. Casadesús .............. .
Valentí Ca:;abaió .. . .. .
Josep Sala ...... ......
R. Miramanda .. . ... .. .
Miquel Blai .. . .. . .. . . ..
F. Canals ... ... .. . .. .

x. x ................. ..
x. x ................... ...

Joan Miramanda .........

x. x .................... ..

Genís Bore na .. . .. . .. . .. . .. •
Lluís Carrera .. . .. . .. . .. . .. •
J . Valldeoriola .. . ........ .
5'- Miquel Amó .............. .
9'- Pau Montcada ... .. . ... .. .
J. Vinyes ................. .
5'- J. Santamaria ........... .
J. Picanya! .............. ;
2'- Esteve Bernades ........... .
5'- M. Rita ................... ..
l ' - Josep Gubau ............. ..
Lluis Comas .. . . .. .. . . .. .. .
Pere Hom ..................
1'- Josep Bruguera ........... .
0'50 Manuel Nebot ............. ..
0'50 Jordi Font .. . .. . ... .. . .. .
0'50 Paco Baluàa .. . .. . .. . .. . . ..
0'50 1 Joan Pi .................... ;
l'50 A. Casanovas .............. .
2'- F. Condal ................. .
0'50 Lluis Marti .. . .. . .. . .. . . ..
0'50 Nasi Peig ................. .
0'50 V. Busquets .. . . .. . .. .. . ...
1' - Josep Banús ... ...... .... ..
0'50 V. Bernades . .. .. . . .. . .. . ..
0'50 Ton Burton .. . .. . . .. .. . . ..
l'- M. Prat .................. ,,
1'- R. Ferrer ... ............. ..
0'50 J. Delmen ................. .
0'50 J . Camps ..................
l ' - J. Bernades ............ . ..
1'- R. Comerma ... .. . .. . ... . ..
0'25 P. Villanueva ............. ..
0'20 F. Banús .. . ............. ..
l ' - Angel Pitarca .............. .
0'50 J. Rabassa. ...... ........... .
0'50 Pere Padrós . .. . .. .. . .. . .. .
0'50 R. Busquets . .. .. . . .. .. . .. .
0'50 M. Daura .. . .. . . .. . .. .. . .. .
0'50 S. A........................ .
0'50 M. Dansa ... . .. .. . .. . .. . .. .
0'25 Joan Tarrades .. . .. . .. . . ..
0'50 J. Carreres ................. .
0'50 A. Font .................... ·
0'50 Joan Germà .............. .
0'30 Enric Sala .. . .. . .. . .. . .. . .. .
0'50 Ton Ferrer .. . . .. .. . .. . .. .
0'50 Pere Sans .. . .. . ... . .. .. . ...
1'- S. Marf à .. . ........... · .. ·
0'25 Sara ....................... .
0'50 Canari .. . .. . .. . .. · .. · .. · · ..
1'- J . Banús ..... . ........ · .. .
0'50 J. Tarrades .. . ............
0'50 J. Sallent ............... · ..
0'50 E. VilabUigues .. . .. . . .. .. ·
0'50 J. Puig .................... .
0'25 Joan Solé ................. .
0'75 Joan Ventura ... ... .. · .. .
0'25 J. Padrós ..................
l ' - Jaume Mar!à ... ... ... .. .
0'30 Joan Font ................ ..
0'30 F. Manubens .............. .
0'30 Avel:li Subirana ........... .
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Qui no ha presenciat els debats no pot
capir la intensitat I emoció que varen deixar en l'auditori ; qui
no ha viscut el desen·
rotllament de la vista
no pot haver-ne una
impressió precisa._
ALARD .PRATS, jove
va I o e periodístic, de
dots ja devingudes in·
discutibles a través de
ALARD PRATS
les seves activitats a
«La Libertad» I «El
Sol», de Madrid,. i avui en la corresponsalia especial
de LA HUMANlTAT, ha estat testimoni presencial
•d'aquestes hores històriques i ha sabut narrar-les
amb el seu estil àgil i brillant en el llibre
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Acreix l'interès del volum el fet que hi figuri
tota la causa PRESA TAQUIGRAFICAMENT.
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«El GOBIERNODE LAGENERAUDADEN El BANQUILLO»
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El CAMPIONAT MUNDIAL DE TOTES LES CATEGORIES

James Braddock, en vèncer
Max Baer, és el nou campió
mundiàln-

1.1.l.1.-

0.50

Nova York, 14 (4'30 matinada),
Urgent. - James Braddock ha batut per punts en quinze represes
Max Baer, aconse¡¡uint aixi prendre-li el títol de campió mundial de
totes les categories.
L'àrbitre i els dos jutges varen
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-ju_ny_·-----,.c:------- l l'ir~:::è:ork, 1:.~;n en gran nombre els comentaris que es fan al re-

~ós del sensacional combat Baer-.
El viatge de Benes Braddock,
celebrat anit al Madison Square Garden de Nova York,
el qual en contra tots els pronòstics,
a Moscou
I acabà
amb la victòria de James
Braddock.
1

PR O VOCA DESACO R DS EN LA
POLITICA INTE RIOR DE
TX E COSLOVAQ UIA

1'1'Praga, 14. - El viatge de Benes
1'- a Mo~cou ha tingut la virtut de pro1'- vocar grans dissensions en el si de

l.- la polltica nacional, ja que els par1.- tits d 'e:¡querra es feliciten de l'aprol.- pament russa-txecoslovac, mentre que
2.- els partits de dreta consideren peri1.-

1.4.2.1.1.1.1.1.1.-

llosis3ima per al pals una polltica
d'intimitat amb la U. R. S. S. Així
el cNarodny Listy. diu tenir motius
fundats per a suposar que els Soviets tenen prete~lons revolucionàries a Txecoslovàquia.
En canvi, els periòdics d'esquerra
declaren que la Rússia actual ja no
és la de Lenin «perquè els Soviets
:¡'han donat compte de la missió
històrica del poble eslaU».

per Baer al qual U diuen que anit
va confondre la professió pugUistica
amb les del pallasso, ja, que durant
tot el curs del combat va. fer continues demostracions d'excentricisme.
Per si aiXò fos poc, a més de fer
el «clow», Max Baer va jugar brut
fins el punt que l'àrbitre l'hagué
d'amonestar diverses vegades.
Tots els diaris coincideixen aquest matí a 'declarar que el «comeback» de James Braddock és sens
dubte el més sorprenent que registra la història de la boxa, ja que
aquest pugi! no fou res d'extraordinari a la seva primera època 1 en
canvi ara ha. arribat a conquerir
d'una manera indiscutible el tftol
mundial.
James Braddcock, després de l'encontra ha declarat:
«Mai no vàreig replicar a Baer
amb la seva pròpia tàctica d'Irregularitats. Tampoc no vàre!g fer
cas ni em vaig molestar de les pallassades que realitzava., creient potser que tenia davant seu un ((puching-ball» humà al qual anava a
ridiculitzar en públic. No em féu mai
mal 1 els que deien que Baer m 'anava
hauran
pogut veure
quea destroçar
més que de
destroçador,
ha
fet de pallasso>>.
N O HI HAURA MATX
BA ER· S CHMELING

0.25
0.25
1.1.-

MAX BAER
Suma l ser;ueix .. . 94.351'85
0'50
que
ha
perdut
el titol de campió del
0'50
Una famllla de Blanes ens ha lliumón de totes les categories
0'15 rat un dècim del número 4969 del
0'50 sorteig que es celebrarà el 21 de proclamar la Indiscutible victòria de
0'50

l'1'2'-

BtiKCIJ

La reunió es començà. ja amb una
gran sorpresa que ningú no esperava
l'extraordinària concurrència de públic, el qual ompli per complet el
Madison.
El combat fou arbitrat per Johnny
Mac Avoy, un dels més antics dels
Estats Units ! foren jutges aUXiliars
Charles Lynch i George Kelly. Els
tres acordaren per unanimitat el
px:oclamar guanyador a Ja.mes Braddock.
E L QU E DIUEN E LS PRO·
TAGONISTES DE L COM·
BAT

Nova York, 14.-Després de l'enen el qual ha perdut el tf.
tol mundial, Max Baer ha reconegut
que Braddock l'havia guanyat netament, però, encara que ha remarcat
que a la cinquena represa s'havia fet
mal~ les dues mans.
La critica es mostra molt severa
c~tre

Berlin, 14. - La sensacional, per
Inesperada derrota del campió mundiàl Max Baer a mans de l'irlandès
James Braddock ha causat veritable sorpresa en els cercles pugillstics
alemanys i tota la premsa s'ocupa
d'aquest aconteixement.
Tots els diaris alemanys declaren que el resultat del combat d'anit
anuRa. el projectat combat entre
Max Schmellng i Max Baer.
El «Bezet arn Mittagg», el principal periòdic alemany d'esports opina que només el propi Baer té la
culpa de la seva derrota 1 que Braddock, a pesar de la seva victòria 1
del titol mundial que li ha reportat
només pot ésser classificat com a
púgil de segona categoria. Afegeix
que la seva meteòrica elevació és
un testimoni més de la seva mediocritat i la dels pesos pesats dels
Estats Units.
LA P E RSO NALITAT
NOU CAMPIO

La protesta de
les esquerres
La dels regidors d'esquerra

repr~;en1°~!os~els

Sembla que França i AnQiaterra no s'opa;
sari en a aquesta pretensió :: A la premsa
anglesa i francesa es nota el canvi de front
acusat primer per la premsa italiana :: De
tota manera, Itàlia continua enviant tropes

Els
partits
d 'esquerra d'aquesta localitat que inARRmEN 4.000 OBRERS A
tegraven la majoria de l'AjuntaERITREA·
ment popular, han adreçat a l'alMassaua (Eritrea>, 14. _ Han
calde-gestor interi una nota polltica, arribat a aquest port els paquebots
la qual ha. estat objecte de favara- italians "Saturnia" 1 "Campidables comentaris perquè el seu contingut s'ajusta m olt encertadament
gllo", que, requisats pel Gov~n,
als anhels de la democràcia tortosi- han conduït abundants tropes 1 flllS
di l 'esmentat 4.000 obrers que ser an dedi.cats als
1 1
dna.. Heust· ac e que u
t reballs èue s'efectuen actlVament a
o¡~e~Ótaslgnants, consellers de Eritrea davant el possible con!llcte
l'Ajuntament de T ortosa, compare!- armat amb AbiSsinia.
xen davant vostre i diuen:
Que en virtut d'eleccions legalSEMBLA QUE FINALMENT
ment convocades 1 cefebrades el d~a
I TALIA CONFESSA QUE
14 de gener del 1934, per majona ,
ES DONARIA PER SATI Sde sufragis, foren elegits consellers
FETA Al\m UN PROTECde l'Ajuntament de Tortosa, 1 proTORAT
,
clamats tals per la J unta Munici·
Roma, 14. _ De bona font s ha
pal del Cens Electoral, sense cap sabut que I tàlia es consideraria saprotesta, havent-se possessionat dels tisfeta en les seves düerêncies amb
seus càrrecs el dia primer de febrer Abissinia mitjançant l'obtenció d'uns
del mateix any, exercint-lo de con- drets de protectorat sobre l'esmenformitat amb les lleis vigents.
tat pals. Aquest fet es considera
Que sense haver-se instrurt con- realitzable si Anglaterra i França
tra ells procediment criminal ni ad- consenten la revisió del T r a e t a t
ministratiu de cap mena, que jus906 i l' ceptaci6
ac
t ifiqués la. seva destitució, s'han anglo-francès del 1
de
l'emperador
d'Abissínia.
vist rellevats en les seves f unc1ons
La mateixa Agència s'ha assabenpel nomenament d'una anomenada tat tam,bé als cercles abissinis que
«Comissió gestora» per tal d'encar- l'emperador est~ disposat !lo fer conregar-se de l'administració del mu- cessions a Itàlla i ofereuc lp, disnicipi, que la llei atribueix solament
als consellers elegits pel cos electa- putada zona d'Ogaden on està siral amb el que s'ha infringit la llei tuat Ual-Ual, regió en la qua1 es
mÚnlcipal vigent dictada pel Par- registrà l'encontre fronterer que .dolament català, ja que en l'esmenta- nà lloc al plet entre ambdós parsos.
da llei, no solament es prohibeix la
Les gestions diplomàtiques entre
possibilitat del nomenament de con- França, Itàlia 1 Anglaterra es reasellers governatius, sinó que preve- litzen amb gran rapidesa amb el f1
nint el cas que algun dels elegits de trobar el ml,tjà d'harmonitzar les
pel càrrec de conseller no pugués relacions italianes amb el Tractat
exercir-lo per qualsevulga causa, existent que reconeiX la independisposa que es recurreixi als con~e- dência d.- Abissínia 1 designà a Anglallers suplents, que també té eleg1ts terra, França i Itàlia les seves resel veïnat de Tortosa.
pectives zones d'ln!luència.
Amb aquestes infraccions de la
llei no solament s'ha privat als
LA PREMSA ANGLESA
sotasignants de l'exercici del càrrec
c~A DE TO 1 PREVEU
perquè van ésser elegits, sinó que
LA SOLUCIO D'ACORD
han estat confiades llurs funcions
AMB LA NOVA POSICIO
a qui legalment no reuneix candiITALIANA
clons per exercir-les.
Londres 14. - Tota la premsa
Davant d'aquest fet, acudeixen a d'aqtJest
publica informacions
aquesta anomenada «Comissió ges- optlnil.Stes respeete la solució del litora», per fer-U avinent:
tlgi itàlo-ablssini.
lr.-Que els sotasignants, com
El redactor diplomàtic del «Daily
elegits legalment per la majoria de Telegraph» creu saber que el GoTortosa mentre per sufragi univert b d'
t
n
sal no' siguin substituïts, són els vern italià es ro a 1sposa a pre únics representants de la ciutat,
dre en consideració la suggestió d'ob2n.-Que la «Comissió gestora», tenir d' AbiS.sínia concessions de caper mitjà
negol'existència
de la
qual no
preveu l a ràcter
elacionseconòmic
amistoses.
Afegeixde aquest
llei municipal
vigent,
i nomenada
amb infracció dels preceptes de la informador que Mussollni es troba
constitució de la República, dels de ben disposat per a consultar a Lonl'Estatut de catalunya 1 de la Llei dres 1 París sobre el futur Estatut
municipal, mancada de tota repre- d'Abissínia.
sentació legal per atribuir-se l'adAls cercles polítics ben informats
ministració de la ciutat 1 represen- es parla ja. de la " Polònia Africana",
tar-la, i per tant, no poden reco- en deixar-se entreveure la possl.bl·
nèixer cap valor popular als que in- litat que, subsistint teòricament la
tegren aquesta «Comissió gestora». sobirania de l'emperador etiòpic, ces·
3r-Que tampoc per tant no poden si en realitat la independència d'~
tenir cap valor legal els acords que bissínla, que passaria a dependre
els gestors prenguin com a lnte- d'Itàlia, França 1 Anglaterra.
grants de l'esmentada «Comissió»,
tant en l'ordre administratiu, com en
ASSEGUREN QUE FRANl'econòmic, urbanistic i de personal.
ÇA I ANGLATERRA ACCE4rt.-Que com a conseqüència
DIRAN
I TROBARAN QUE
d'això, no podran reconèixer, d'una
LA IKJIEPENDENCIA D'A·
manera especial, els nomenaments
BISSINIA NO SOFRIRIA
que es facin de personal, ni els comLondres, 14. - Segons notícies
promisos que es contreguin, en l'ordignes de tot crèdit circulades aquest
dre econòmic, ni de cap altre.
5è.-Que es reserven el dret d'e· matf, als cercles ben informats de
xercitar totes les accions legals que
els corresponguin, i en el seu dia
presentar els recursos corresponents
per tal d'impugnar tant el nomenament de la «Comissió gestora», com
els acords que aquesta prengui i
demanar les responsabilitats consegüents.
Per tant, us ho comuniquem a fi
que no pugueu aHegar desconeixement ni Ignorància.
Quan passava per a recòrrer la
Tortosa, a 5 de juny del 1935.
Josep Berenguer, Ernest Tudó, seva demarcació dels voltants del
Manuel Nomen, Joan Falcó, Josep cementiri de Sant Andreu el vigiRodríguez, Josep M. Brull, Tomàs lant Ramon Piquer 1 Pérez, senti
Jardí, Enric Melich, Ferran Pons, que de prop de la porta del cemenAndreu Hueto, Joan Benet Viriat tiri sortien unes veus demanant soMural!, Daniel Chavarria, Francesc cors.
Lacueva, Ramon Mart!, i Joan BaS'acostà a l'indret d'on sortien les
llester.
veus, i trobà estès a terra enmig
IHtre. Sr. Alcalde-gestor d'aquesta d'un toll de sang, un home vestit
ciutat>>.
de tramviarl que reconegué que era
un vei anomenat Josep Cabanes i
Espada s.
fou posat fora de combat una sola
Immediatament, per ésser a prop
vegada en 1932.
la casa on habita, se'n donà coneiBraddock abandonà el ring fa dos xement a la família, 1 el ferit fou
anys davant la creença que no se- traslladat a la Casa de Socors de
ria mai res a la boxa.
Sant Andreu, on U apreciaren feríMax Baer no s'amagava de dir des gravissimes al cap, produïdes
que mai no perdria el titol, perquè amb un instrument punxagut, que
era invencible. Anit estava rodona-I possiblement U fracturaven la base
ment convençut de guanyar.
del crani.

mati

--------*•-------

Londres, els Governs britànic i tran.
cès h an expressat la seva OP1nió qUe
les eventuals concessions d'fnào]e
econòmica que Abissinia fes a Itàlia
serien perfectament compatibles &lllb
1 inde \~ndèn";,., d'Etiopia En
a
l.._...
·
con.
seqüència, se suposa que els Qo.
verns de Londres 1 París aconsella.
1 ~ 1 que aàop.
ran a l'emperador abiss.......,
ti una actitud conciliadora de cara
a les exigències econòmiques d'Ità.
lla.
EL DIARI DELS CONSEll.
VADORS, QUE GOVERNEN
PREN PARTIT PELS IT4~
LIANS

Londres, 14. - El " Dally Mau~
ha pres partit a favor d'I tàlia en ei
seu litigi amb Abissínia. L'esmen.
tat periòdic publica una 1nformactó
en la qual diu que a Anglaterra no
u convé en cap forma comprometre
en les seves relacions am,b Itàlia.
Qualifica de boja la proposta. que
Anglaterra tanqui el canal de Suez
a les naus italianes en el cas d'un
conflicte armat amb Abissínia 1 cUu
que un acte semblant equivaldria a
una declaració de guerra a més que
el tractat del 1888 estableix que el
canal de Suez ha d'estar obert a tota
els parsos durant la pau i durant
la guerra.
L'AMBAIXADOR FRANCES
A I TALIA FARA UNES NE • •
GOCIACIONS
Paris, 14. - Es esperat a aquesta
capital l'ambaixador de França a
Roma, el qual, segons s'afirma, ve a
la capital de França per tal d'entrevistar-se amb· el Govern al qual ex.
posarà les proposicions definitives
del Govern ittlià per a la solució
del litigi italo-abissini.
LA PREMSA FRANCESA
DE DRETA TORNA A DONAR LA RAO A MUSSO·
LINI
París, 14. - El periòdic "Excelsior" publica un interviu que el seu
enviat especial a Roma ha celebrat
amb Mussolini, en el qual aquest declara que el conflicte !talo-abissini
ha d'arribar a la seva lògica con·
elusió. Afegeix q4e malgrat les mesures militars preventives que Itàlia
s'ha vist obligada a adoptar, ha. acceptat el procediment d'arbitratge
per a la resolució dels incidents de
Ual-Ual.
El Duce segueix dient que el cas
de Ual-U al fou el començament de
l'actual situació, 1 afegeiX que en
1929 expressà el seu desig que l'exèr·
cit abissini fos instruït ~ oficials
europeus.
El senyor Mussolini diu, també,
que l'amenaça a les colònies italla·
nes de l'Africa Oriental no és una
cosa naixent sinó de fort arrelament
1 cada dia mtn greu.
Diu també que les virtuts colonitzadores d'Itàlia han quedat demes·
trades amb el progrés de Líbia.
Acabp. dient el senyor Mussolini
que l'afer depèn de l'actitud d'alguns
pal:sos europeus que demostraran si
la seva amistat a Itàlia és fer ma o
és solament superficial.

Fou portat a l'Hospital de Sant
Pau, on mori al cap de pocs moments.
Segons les ferides que presenta per bé que ho dirà millor l'autòpsia- l'autor o autors de l'agressió
hagueren d'esperar que la víctima
passés per aquell indret, 1 per l'es.
patlla, sense que tingués te¡nps de
defensar-se ni de veure els seus agressors, U donaren uns cops que U ocasionaren les greus ferides ja esmen·
tades.
El mort era cobrador de la Com·
panyia de Tramvies de la línia de
Sant Andreu. A l'hora en què ocor·
regué l'assassinat es dirigia al treball, puix que aquest mes li corresponia el primer tom.
L'interfecte tenia 46 anys; vivl~
amb la seva família al carrer de
Turó Blau, número 26, baixos. Era
molt apreciat pels seus companys.
S'han fet diverses diligències, però
per ara no s'ha pogut descobrir res
que pugui donar una pista sobre
aquest assassinat.
Segons la policia es tracta d'un
crim vulgar.

O EL

Nova York, 14. - Acabat l'encontre Baer-Braddock, el primer parlà
davant el micròfon felicitant al seu
vencedor 1 afirmant que no estava
afectat per la derrota.
El nou campió del món va nêixer
el dia 6 de desembre del 1906 a
North Bergen (Estat de Nova Jersey), 1 és fill de pares irlandesos.
Va boxejar com a professional des
del 1926. Com a pes mig !ort conegué un periode de glòria entre 1928
i 1929, comptant-se entre les seves
victimes Jimmy Slattery, Tuffy
Griffith, Pete Latzo 1 d 'altres, però
després derrotat per Leo Lomsky,
Yale Okun, Maxie Rosenbroom 1
Tommy Lougbran.
En 1931, Braddock començà. a boxejar com a pes pesat, 1 en aquest
any només va assolir una sola victòria d'importància en vèncer Leo
Kennedy.
Al revés de Max Baer el qual no
ha conegut mal el K. o., Broddock

... En tln dra prou amb aquesta segona que I xalada 'l
(Per Bartoli.>
_....-"!

LA HUMANITAT lluita pels ideals catalans i republicans
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