EL TEMPS. - A catalunya domina bOn temps amb oel serè: sola·
ment apareix nebulós per La Selva I camp de Taragona. Els vents
16n moderats de direcció N. per l'alt Empordà; fluixos del 8. per la vall
de Ribes I el Gironès I de la mateiXa Intensi tat del W. pel pla de
Barcelona. Per la resta 16n molt fluixos o en calma. Durant les darreres 24 hores no s'han registrat precipitacions. Temperatures extremes: Màxima, 34 graus a Seròs 1 Tremp. Mlnlma, 6 graus a Envallra.
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(Crònica del nostre redactor
a Madrid Alard Prats).

HUMANITAT

El monòleg du.rant prop de vuit
mesos s'ha resolt d'una manera
bastant propícia al Govern. Quan
es va obrir una escletxa a la possibilitat de formular alguna rèplica a la buida peroració de cada
dia, sobrevingué el pdnic. Cent mil
republicans acudiren a Mestalla a
ter professió de te de republicans
a prova de bomba, tal com els demana l'insigne Manuel Azatta. Rdpidament altra vegada el monòleg
s'imposa i es bc.!'~ tal decisió en
raons ben fútils i sense seriosa
consistència. Fins quan? La Ceda
prepara un gran acte a València,
al mateix camp de Mestalla, on
cent mil mocadors voleiaren per
a saludar un esdevenidor més
agradable per al pats i per a la
República. ¿Aquest acte serd per
a aprofitar les totogTajies de l'acte republicd ja celebrat? Diuen
que no. Es tracta d'emular i, encara més, de superar aquella formidable desvirtuació polttica exemplar per tants motius. Els cedístes, a més del camp de futbol va.
lencid, anuncien que emplenaran
la plaça de braus de la capital de
la regió llevantina i que encara
els quedarà gent per a concentrar
a Medina del Campo-on va desfer-se Castella i les llibertats castellanes moriren al toc i al ¡erroalguns milers de japistes d'un sexe i altre i de totes les edats. Això
és el que es prepara activament,
amb poderosos mitjans econòmics,
propaganda de cartells i prospectes, estrèpit de premsa i vols
d'avionetes. La celebració d'actes
públics està prohibida. Però els
cedistes es mouen per a aixecar al
moment convenient la suspensió i
donar un cop d'efecte amb una
demostració de masses reclutades
a toc de corneta llançat des de
tots els indrets d'Espanya.
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gloso en las poblaclones que lo deseen; haciendo descre luego presente que ya ha habldo algunas que,
agradeclendo dicha autorización, han
conslderado que, por motivos ajenos
al orden públlco, no deseaban celebrar la procesión.
El General de la División ha impuesto 1.000 pesetas de multa al periódico «La. Vanguardia» por pubilcar una noticia que no es cierta sln
De la Quarta Divisió Militar se'ns perjwcio de haber pasado el asunprega la publicació de la. nota se- to al Fiscal de la Audiencia por si
hubiera materia delictiva.»
güent:
«En el periódico «La Va.nguardia»,
correspondiente al dia de boy, se publica, en un remitido de Badalona,
la noticia de que «por una orden rec1bida a última hora, de la Cuarta
División Militar, no podrà celebrarMadrid, 19. - Procedents d'Astúse el próximo jueves la procesión del ries,
han arribat 125 nens, !ills de
Corpus, que por la autoric:JQd local, minaires d'aquella localitat. Quacon anuencla de la superior, habia ranta han sortit cap a Alacant i la
sido autorizada. Dicha orden tiene resta es distribuirà entre Sevilla, Locaràcter general.»
gronyo i Barcelona.
El General de la DiviSión hace
~ber que no es cierta la noticia,
smo que, por el contrario, de acuerdo con lnstrucciones emanadas del
Ministerlo de la Gobemación, comu~có a todos los Delegados gubemabvos de Cataluña que podian autorlzar la celebración de la expresada
Proces!ón del Corpus, sin màs limitaclón que la correspondiente a que
el orden públlco quedara garantiza·
do, Prevlos los asesoramientoo en
tal sentido de los respectivos Alcaldes.
B Según le comunica el delegado de
adalona, a esta autoridad gubernativa no se le ha. pedido permiso
alguno para la celebración de la procesión del Corpus en dicha ciudad
Y después de entrevistarse con eÍ
.t\J.ca:de Y el Pàrroco de Badalona.
Para cambiar impresiones sobre la
conveniencla de re!ebrar dicha proCeslón Y forma de hacer:o, teniendo
en cuenta el ambiente que nota. por
aquella ciudad por parte de deter~nados elementos, han convenido
e COmpleto acuerdo en que se ce1lebre la proceslón por el interior de
1\ lgl~ia, sin exteriorizar acto algu: en la vii pública; por lo que el
munlcado de «La Vanguard.:a» que
sepalude es falso .
ara evitur que la noticia, al proPalarse, Pueda ser origen de dudas
Y err6neas interprelaciones S E ha
~elterado a todos los Del:gados · su~~ com? Autoridad encargada del
- Voldria. est•r ..-~~ hGres sol...
q~ en Públlco, la autorizaeión para
-Vés al Par,.._.~ ....
e PUeda celebrarse tal acto reli-

Una nota de la Quarta
Divisió Militar

Les processons de
Corpus
«La Vanguardia», multada

*
Nens asturians que
vénen a Barcelona

La reforma constitucional
i 1autonomia catalana

Els republicans ta comencen a
la fi a sortir de llur passivitat. Es
de suposar que el prOjecte d'una
grandiosa manifestació de torça
organitzada a l'aeròdrom de Bara.
jas no quedarà abandonat. I que
sigui aquest acte la contesta al
«blu/1» cediSta. Mentrestant, l'agitació polftica en tots els sectors
és notòria. Les esferes governamentals no són les men¡¡s afecta.
des per aquesta agitació. La preocupació pel ritme lànguid i moribund que anima l'actual Parla.
1nent; la desgana i contraposició
que uneix les jOTces governamentals en un marasme total; la comprovació que no és possible jer
r es, amb el sen¡¡al de possible permanència de tot el que es projecta; la reforma de la Constitució,
incompleta des de les eleccions de
desembre, tot això pesa damunt el
Govern i exacerva el seu instint
de conservació fins a l'inconcebible. L'ambient, els imponderables
assenyalen un esdevenidor ombriu
en l'horitzó polític dels que estan
acampats az Poder després de
tants sacrificis - deixem-he sola.
ment en sacrificis.
El ten~a de la reforma constitucional ocupa l'interès dels Consells de miniStres. Es prOjectava
que Jos com l'agulla vèrtex de
l'obra de les extremes dretes al
Poder. Elles mateixes ja no estan
molt convençudes que sigut possible una tal empresa. Però si aquesta única bandera que els queda
els fuig de les mans, ¿com es presentaran al seu dia davant el cos
electoral a presentar la seva obra?
Entorn a aquesta empresa s'agrupen C01n el ramat quan s'acosta
el perill. Tots junts van a intentar el pas definitiu, que molt bé
podria represeiitcir per a ells la
més ombrívola temeritat.

.

1

Segons l'extracte publicat per la Premsa, la proposta que Ja el %
vern Lerroux per a la reforma de la Constitució aJecta uns quarant4
articles. Entre aquests n'ht ha cinc que es refereixen directament a Z'êu~
tonomia de les anomenades regions: els articles 12, 14, 15, 19 i 20.
articles relatius a aquesta qüestió resten mesos: el 13, el 16, el 17, el 18,
el 21 i el 22. Quasi tots els darrers contenen restriccions del principi autonomista. I quasi totes les modificacions indicades per als altres, tenen
un cardcter restrictiu.
N'hi ha prou amb aquest es indicacions sintètiques per a comprovat
que l'orientació que el Govern Lerroux vol donar a la reforma significa
una rebaixa considerable del contingut de l'autonomia.
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EL CONSELL DE MINlSTRES D'AHIR

El Govern donà compte del
pro¡ecte de reforma constitucional al President de la
República

Vegem ara el contingut concret de la reforma que preconitza el Govern Lerroux.
Per la reforma de l'article 12 serien fixades certes condicions per a l' a.
provació, la suspensió i la modificació dels Estatuts. L'aprovació r esulta.
ria més di/icll t la suspensió t modificació més fàcils per part de les Cort/I
espanyoles.
Per la reforma de l'article 14, serien exclosos de les facultats executives autonòmiques l'ordre públic, la justícia, la instrucció pública, el rè·
gim de Premsa, d'associacions i reunions i els espectacles públtcs.
Per la retorma de l'article 15 passaria a l'Estat la legislació sobre el
dret de tamtlia, la tutela, les obligacions i els contractes.
Per la reforma de l'article 19 es jacmtarta la intromissió de l'Esta6
en les facultats legislatives del poder autònom.
Per la reforma de l'article 20 es crearia un Governador general nomenat des de Jlfadrid.

I s'ocupà -- entre altres assumptes -- del Llegiu cada dia
pla d 1 armament de les divisions i cossos
de l'exèrcit
Madrid, 19. - A les deu del mati
començà el Consell de ministres al
Palau Nacional.
A tres quarts d'una sortiren els
ministres de ~lau i el senyor Lucia manifestà el següent:
-Més que petit consell ha estat
un Consell amb un extens!ssim despatx.
El despatx ordinari de la Presidència fou abundant. El senyor Lerroux donà compte d'una instància
de l'Agrupació Espanyola de pares
i protectors d'anormals 1 malalties
mentals, que demana la. creació dlun
organisme superior que prengui al
seu càrrec aquest delicat problema
1 el resoldrà. tenint en compte les
vint bases que presenten a la consideració del Govern. L'afer, acollit
amb gran interès, passà a. estudi del
ministre d'Instrucció Pública.
Do3 documents de la Confederació d'Associacions de Llogaters d'Es·
panya, el primer comunicant acords
adoptats en recent assemblea, i el
segon demanant que s'autoritzi a
una entitat filial, domicll1ada a la
Cs.sa del Poble socialista de Mieres,
per a retirar el& mobles 1 efectes
que té segrestats a l'esmentada entitat.
Una petició documentada de l'Associació Nacional de Contractistes
d'Obres Públiques suplicant que la
quantitat total per a obres de ferrocarril en el semestre pròxim sigw
almenys igual a la fixada per al semestre en curs, que pujà a 40 milions de pessetes. El Consell s'ocupà
de l'afer i confià la seva solució al
ministre d'Obres Públiques dintre
els limits del pressupost que ha
aprow.t.
Una nombra&a comissió de terratinents als quals afecten, quant a
l'ocupació, les obres del pantà de
Cijara, acompanyada d'alguns diputats extremenys, visità el president
1 11 lliurà una instància que !ou coneguda pel Consell. Es tra.cta de petits propietaris que viuen fa molts
anys en qweta 1 paci!lca possessió
de terres que quedaren submergides
per l'embassament del pantà, i que
en tramitar-se l'expropiació es troben sense els titols legals de llur

(Per Bartoli.)

propietat que els donaria dret a la
indemnització corresponent. El Consell confià als ministres d'Obres Públiques i Just!cia l'encàrrec de resoldre equitativament aquest problema.
El Comitè central de la Banca espanyola s'ha adreçat al Govern cridant la seva atenció sobre un projecte de decret del ministre del Treball referent a les Caixes d'Estalvl,
que, a ju! d'aquell, perjudica el bon
funcionament de les Caixes. El Con·
seU estudiarà l'afer per a donar-U
una solució que harmonitzi tots els
interessos.
Les SOcietats è.e foment de cria
cavallar d'Espanya soHiciten que el
Govern posi la seva atenció en 1~
obres del nou hipòdrom que porten
ja invertides la. suma de 1 .200.000
pessetes, 1 que per manca de consignació suficient marxen amb una
lentitud que esterilitzaran tots els
sacrificis que han realitzat a favor
de la cria cavallar les Societat3 1
l'Estat. El Consell de ministres ha
donat l'encàrrec al d'Obres Públiques de resoldre aquest afer.
Diferents 1 Importants SOcietats,
que al lltoral d'Espanya es dediquen
a les construccions navals, o a fa.brice.ció d'elements auxiliars d'aquelles, han recorregut a la Presidència
del Consell suplicant que el projecte de llei presentat ja a les Corts
pel ministre de Marina per a adjudicar uns vaixells minadors a la
Constructora Naval, s'ampliï en el
que es refereix als elements auxiliars indicats, per tal que els beneficis del treball 1 mà d'ohm es reparteixin eqwtativament entre les
entitats al:ludides que travessen la

mateixa cr1a1 econòmica que l'es·
roentada Constructora. El ministre
de Marina es féu càrrec del problema per a proposar al Consell una
solució.
Les SOcietats espanyoles construc·
tores de motors 1 aparells d'aviació,
dos de les primeres 1 quatre de les
segones, amb 3.500 obrers especialit·
zats, expressen respectuosament la
seva alarma davant la noticia que
en el pre;supost corresponent s'ha
fet una rebaixa de tres milions de
pessetes en el capitol d'adquisicions
de material destinat a l'aviació militar, la. qual cosa deixaria dites entitats en situació precària 1 la defensa nacional privada dels mitjans
que necessita per a no ésser tributària de l'estranger. Demanen aquests
industrials la protecció minima indispensable per a no sucumbir <les·
près dels grans sacrificis que ve realitzant. El Govern estudiarà la manera de conclllar aquests Interessos
amb els mitjans que avul ofereix
l'economia nacional.
També el Consell - segui dient el
senyor Lucia - ha estudiat 1 aprovat un pla oomplet d'armament,
municions 1 material de les divi·
sions, cossos de l'exèrcit i exèrcit,
que comprend:ria els efectius en peu
de guerra. Aquest pla, els extrems
del qual són naturalment r eservats,
es desenrotllaran en quatre anys a
base de les indústries nacionals.
A dos quarts de dotze el Consell
es reuni sota la presidència del Cap
de l'Estat, al qual el president del
Consell donà compte del projecte
del Govern referent a la reforma
constitucional. I aquest ha estat el
tema més important d'aquesta part
del Consell.

El Govern confia que cap el quinze de juliol
podrà tancar el Parlament
Després d'haver aprovat els pressupostos,
la llei de premsa, la llei electoral, etcètera
Madrid, 19. - En la sessió d'avul,
en els primers moments, l'animació
fou escassa. En començar la sessió
hi havia a la Cambra el seu president i el diputat autonomista senyor Puig. Després, de mica en mlca s'han anat animant els escons.
El Govern persisteix en la seva
decisió de treure endavant tots els
projectes que figuren en la lllsta
que falicità 1 que considera d'urgent solució. Es mostra optimista,
ja que es porta un ritme molt actiu, com ho demostra el fet que en
pocs dies s'hagin aprovat diversos
pressupostos.
Els pressupostos estaran aprovats
a temps, després el Govern mantindrà. obertes les Corts fins aprovar
el programa immediat que s"ha tractat. No hi haurà tancament immedl.nt del Parlament, sinó que s'aprm·aran lleis com la de Premsa,
Electoral, Restriccions 1 Repoblació
forestal, 1 hom confia que aquesta
tasca podrà ésser enllestida a mitjan juliol.
Tots els ministres, després del
Consell d'ayul, s'han ratüicat en el
que diuen, o sigui que no hi ha discrepància de cap mena en el si del
Govern. Han ma.nüestat que els rumors propalats sobre possibles discrepàncies són pur€s invencions, ja
que no tenen cap fonament. La cohesió del Govern subsisteix com en
el primer elia fins al punt que tots
els acords es prenen per unanlml·
tat. El Govern compta an1b la majoria de la Cambra l mentre seguelxt comptant amb la confiança presidencial, seguirà actuant amb tota
intensitat. Res de crisi ni re.s de
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discrepàncies, sinó una. ferma decisió en el desig de realitzar la tasca
que s'ha fixat.

Pressupostos

El de Guerra experi·
menta un augment
de 70 milions
Madrid, 19. - Aquest mati es reun! en una de les seccions del Congrés la Comissió de Pressupostos.
El president de 1¡¡. Comissió manifestà, en acabar, que havien estat estudiant el pressupost del Ministeri de
Ja Guerra, en el qual es nota un augment de 70 milions per a municions
1 armaments 1 dotació dels dos tercers batallons creats darrerament.

_________*_______

La Junta General de la Secció
Permanent de Socors Mutus
del «Centre»

Fou suspesa per
ordre governativa
La Junta general convocada per la
Secció Permanent de Socors Mutus
del cCenlret, que havia de tenir lloc
ahir al vespre a la Sala Mozart fou
suspesa per l'utoritat governativa.
El nombre d'associats que acudi a
la. Sala .Mozart fou tan considerable,
cr.te el local, d'haver-se celebrat la
reunió, haurl& r esultat insuficient.
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Salutació a
Martínez
Anido
Hauríem volgut publlcar un co ~
mentari a la reintegració 1 retorn
a la República, gràcies a un decret
del senyor ministre de la Guerra,
de Mart!nez Anido. Ens hauria plagut dedicar-li la salutació que mereix tan notable personatge, però no
és possible.
Ens limitarem a reproduii' la nota.
que U dedica "La Nación", de Madrid, el diari que fundà el difunt
dictador, bon camarada de milicia 1
d~ govern de Martinez Anido. Diu
a lXi la nota:
"Ha lle;ado a San Sebastiàn el
llustre general ~tartínez Anido, que
aun teniendo indiscutible derecho ~
regresar a España después de la ley
con que fueron bo1Tadas las mons-"
tr~osidades del blenio, no ha querido
remtegrarse a su patrla basta que
el Tribunal Supremo Ie ha reconocldo la alta jerarquía que ostenta..
ba ~ ·· e~ Ejército, y que la bilis dó
A; tl mtentó suprimirle, como sl
el '-· _.1richo de un covachuelista pudiese borrar de un plumazo toda una.
g~oriosa vida. de sacrilicios, de heroi~
c1dades y de abnegación en el ser.
vicio de los màs altos intereses pa•
trióticos.
Al gen~ral MaJC'ínez Anido, que
nunca qwso ser mas que un solda.do.
cumplldor de sus deberes lo Inismo
e.n los puesfos civlles que en los mtlitares que ha desempeñado y que
por el bien de España. expuso 'muchas
,·eees su vida, Ie enviamos un res~.;,
tuoso Y caríñosísimo saludo compaitiendo la emoc!ón que seiuramente
lc habrà producido encontrarse otra
vez en el suelo de la Patrla, a la
que tanto quiere."
----------------~*:------------~~

Després de la
sentèncía
Visites a la presó
Madrid, 19. - Durant el dia d'avui
han visitat al senyor Companys 1
ex-consellers de la Generalitat, entre
altres, el senyor Horaci Echevameta
Maria La.calle, ex-ministre FrancesÓ'
Barnes, ex-sots-secretari senyor Ma.rt!nez Echevarr!a, Avilés I senyora, en
representació dels catnlans residents
a L'Havana; Franqucza., diputat Acuña, Freljo, alcalde de Mataró senyor Cruxent, Aparicio, Teresa Mi·
ret, Francesc Vives, Suñol 1 Garriga,
Soler i senyora, Antoni Taxoncra,
Anna. Jané, Lluis Prleto, Carme Apa-ric!, Ramon Vigurl, fotògraf Alfon·
so (fill), ex-ministre Santaló, Alfred
Rus i senyora, Francesc Carreras,
Moles, Madrid, Enric Ballester, Alexandre Carreras, Joaquima de Pablo,
Antoni Miras, Quemades, Jull Torres, Ortiz de Vlllajos, Antero Rodrigue¡; Robles, Salvador Guitardo,
Lluis Rlvera, senyora de GonMle21
Barroso, ex-ministre Casares QU.:.ro-Ï
ga, Góme¡; Hidalgo, Llu!s Bello, Es·
teve Bassols, P¿fí.l, Alvaro de Albor·
noz, Catalina Saimerón, capità .Medrano, Josep Grau Ticó, en rl'presentacló de l'Ateneu cHumaruta.tJ,
Joan Pérez Espinosa, Mercct i Rodoll Llopis.

Els senyors Aguirre,
Horn i Guerra del Rio
Madrid, 10. - Amb els senyors
Companys, Lluhi i Marlí Esteve, han ,
1 conferenciat avw extensament a 1~~
presó, els diputats naciOnalistes l.>as·
cos senl:ors Aguirre .1 Hom.
Despres conrerenc1à també CJ:t<n·
sament amb els polit1cs catalans l'ex-)
llllniStre d'Obres Públiques seDJor
Guerra del Rio.

LA HUMANITAl és el diari de les esquerres_catalanes
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lfNOTES PQLITIQUES
La untó dels republicans d'esquerCatalunya. - Convocada pel
partit Republicà Radical Demòcrata de Catalunya s'ha celebrat una
JeUnló preliminar encaminada a la
unió dels diversos partits republicans d'esquerra de Catalunya.
En aquesta reunió, a la qual manc à la representació d'un dels partits

ra, a

i(

~ COM ERÇ

E A RE S
T EATRE NOU

¡ HIJAS DE Ml ALMA!

TEATRE BA RCELONA
Compan,.la de Com•d tn de
LOLA MEMBRIVES

Borsí del matí
Nord, 52'20, 51'95, 52'15; Alacant,
10'00 39'70, 39'80; Ford, 256, 257; Pe.rolek. 5'00; Explosius, 127, 127'25,
·~7; Flf, 63'00; Chade, 439, 438.

Borsa de la tarda
Nord, 62'10, 52'40, 52'30; Alacant,
l9'90, 39'95, 39'80, 39'90; Andalús, 10,
10'25; Aigües, 183'50, 183'75, 183; Coooial, 43'00, 42'76; Ford, 256, 256'50;
l.if, 62'76, 63'00, 62'75; Explosius, 127,
L26'50; Gas E, 121; Hulleres, 52'75;
Petrolets, 5'00; Chade, 437.

Borsa oficial
Chade, 441, paritat; Chade D. 87,
paritat; Chade E, 87'40, paritat; Filipines, 367, paper.

...

CANVIS DE MONEDfS
Lliures
tmncs
Dòlara
Lires

36'20
48'1!5

7'34

Marcs

SUil;sOS
Belgues
Florins
Escuts
<.;or Praga
Cor. sueques
Cor. noruegues
Cor. dnne¡¡es

a l'engròs del dia 17 de juny,
facilitats pel Col:legi Oficial d'Agents
Comercials de Reus:
Fruita
Avellana gra 1.• 112 pessetes 41'600
quilos.
Avellana gra petita, 103 !d.
Avellana crosta negreta, 68 pessetes
els 58'400 quilos.
Avellana crosta comuna, 66 id.
Ametlla molla, 58 ptes. els 50'400
quUos.
Ametlla gra llarga, 330 els 100 quilos.
Ametlla gra. llarga propietari, 300
!dem.
Ametlla gr¡¡, esperança 1.•, 275 1d.
Ametlla gra esperança 2.•, 265 !d.
Ametlla gra comuna pals, 260 ld.
Ametlla gra comuna Aragó, 260 id.
Ametlla marcona grossa, 320 id.
Ametlla gra mnrcona, propietari,
270 id.
Vins
Vi blanc crunp, 9 rals.
Vi negre camp, 9 id.
Vi blanc Conc¡¡, 1 Urgell, 8 ld.
Vi rosat, 9 id.
Vi negre, 9 id.
Vi negre Priorat sec, 10'50 id.
Vi negre Priorat amistelat, 11'50 ld.
Vi blanc Ribera Ebre, 9 id.
Vi blanc Manxa, 9'50 id.
Mistela blanc¡¡,, 13 id.
Mistela negra, 14 id.
Most blanc ensofrat, 9'50.
Most negre ensofrat, 9'50 id.
Preus per rau 1 càrrega de 121'6 Utres franc Reus.
Alcohol industrial 96/97o, 250 pessetes.
Alcohol refinat vlnlc 96/97/, 248 id.
Alcohol destUat 95/96°, 242 id.
Preus per hectolitre franc Reus.
Cereals - Farines - Despulles
Blat de força, a 57 pessetes els
100 quilos.
Blats comarca, 53 id.
Farines de !orça, 69 id.
F¡uoines corrents, 64 id.
Farincta, 41 id.
<<Tercerillm>, 35 íd.
Trits, 34 id.
Segó, 35 ld.
Ordi, 31'50 id.
Clv&.da, 35 id.
Faves, 50 ld.
Favons, 46 id.
Moresc (blat dc moro), 48.50 fd.
Guixes, 42 id.
Vesses, 43'50 id.
Erp, 41 íd.

PEPA DONCEL
Divendres, nit presentació de
la Companyia titular .del Maria.
Isabel, de Madrid, amb l'estrena:

Soy un
sinvergüenza
de Mufloz Seca I Pérez Fernln ·
d ez.

TEATRE COMIC

7'36

60'45
2'945
2'965
239'50 239'75
124'00 124'50
4'97
4'98
32'90
33'30
80'70
80'90

LA SOTA DE OROS

1'88

Deu tes de l'Estat
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SETMANA GRAN
D'ESPECTACLES LIRICS
GRANDIOS ESDEVENIMENT

MARIA ESPINALT
MIQUEL FLETA
MARC REDONDO
ANTONI PALACIOS
SOLEMNE INAUGURACIO
DISSABTE, 22. TARDA, A LES
4'30, TRES dOlES DEL uCENE·
RO CHICO¡¡
PRESENTACIO DE LA
COMPANYIA
MARC REDONDO
ANTONI PALACIOS
•COLON Y LA Nlf~A»
LA VIEoJECITA
EL CABO PRIMERO
GIGANTES Y CABEZUDOS
Grans repartiments
NIT, A LES 10'15:
EL POBRE VALBUENA
Presentació del divo dels barítons

Avu i

87 75

&e 50

6e -·

G7-

8850
88 60
88 -

88-

IlO 75

8783-

87 50

76ll7 50
66 75
72 50

8785

76 _
87 50

119-
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76-

0650-
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n25 n -
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Barcelona., o mtUons ...
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lt
~rlo B ......
74 50
1118 15
•
sérlo o ..... .
74 50
102 go
J
6 ' I• 1926...
go102 go
1t
6 'I• 1930...
ll6 25
1t
Provincials..
ll6 50
86115- Mancomunitat 1914 ...
69 Mancomunitat 11120 ...
1111 8485 Cwv. Crêdlt
1110

115 15

81 _
25

n
n 25
GT 05

109 50
10910S-

COm.......

oJunte• d' Obres P úbliques
Port Barcelona 11108 .. • 118 1 Bal'celona, <11ve~
112• do CA<11z .. .. .... .. ..
liS 75
lt do GIJón MuseL..
fl7• de Sevilla s. D. •••
ll8 50
1t
1
a., E~..
ll61t
I

t

102 so
102 50

F....

dO rar11110na ..... ,

Va lors a ue u
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lt
6 'I•
•
•
•
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•
•
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•
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1t
1
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CredJt Local 6 'I• i&a:l'
Bous &xpoa. Lnternac...
Ulcal 8 •¡ , ame. pec Iota

~-

g() -

com e fect es
ll075

81 11960
108 85

10S100ll4-

ll575
101 75
105 86
101112-

Ant.

gg 85
108 85
118

50

11495 -60

101 60

Avui

Va lora amb garantia da l'Estat
Catxa d'Emis. 6 •¡ • ...
gs 751 D3 50
Wdro¡¡ràttca Ebre 6 •¡.
ll4 50
Deutes 1 Obllaaclons
Cèdules Argentines .....
1 55
Emprést. Argenti 6 •¡, A 100 »
I
H 100»
•
o 100 - 100 Empr, Austrlao 6 •¡, A gg _
Empr. Austrtac 6 'I• .1:1
gg 75
Empr. Austrlac 6 •¡, o
gg _
GQv. lmp. Marroc 6 'I•
IlO 25
Emprat. Malzen 6 'I• A 107 25
•
»
.1:1 107 25
•
•
e 104Cê<l. 7 •¡, Costa Rica...
69 50
F errocarrlla
Nord Espanya l.a s a •¡,
6125
1
»
2.aa.S•¡,
6656I
I
S.r.s. S '/•
6150 61 50
•
1
&.ae.a•¡,
61 75
6125
»
»
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11 50 81!!U
Esp. Pamplona. 8 •¡• •• ,
58 25 6850
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61- 50Asturtea 1.a blpoteca.. .
57 2!) 6850
•
2.• blpoteca.. .
6660
I
S.a hiPOteca.. .
6825
Lleida. a. Reus 8 'I• .. .
es- 66Vlllalba a SegO via , . .. ..
8186 61 50
Especials Almansa .... ..
G2 15
62Almansa. a València. ad.
55Mines Bant Jonn 8 •¡. , 55- 6625
Alsasua 1 lòaut Joan .. .
74Osca a França .......... ..
88Nord espliÇl&l.a 6 'I• .. .
Id. Valencianes 6 l/2 'I• 8288 75
f1 75
Alar a Santander ..... ,
82 50
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li425
5425
•
2.•
lt
8a60
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80I
A 6 •¡ • .... ,•u• 74 50
•¡, .,, 6850
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.,. u ...... .
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I
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G825
•
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• a. s .,. ........, 85511
8525
lt
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•
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•
JFrança
6 .,. 18M
•••••••••
1
...
87 60
•
França 1878 .. .
•
Dlrectoe ....... .. 8847•
Reus a Roda. ••
82•
Còrdova 8 '/•...
6251•
BAdaJoz 6 •¡....
1075
Ancla.l.uaoa 1." nrtablo~ 1360
7:11
•
l,a a .,. ......
12 l50 11 75
•
2 .a varto.blo~
1125
I
:il.& 8 -_¡, ""·"'
11 25
I
111071 S •¡, •••
12•
cBooac1lllat _
1S•
1918 6 'I• ...
15I
1920 8 ' I • . ..
15P. o. <1e eatal\lD1& 6 •¡,
1$25
I
I
6 'I• 84 Cent ral d 'Ara¡O .•¡,
78 60
P. o. Oesc Espanya a •¡ ,
4260
P. O. Cremallera 6 •¡,, ..
1 110
P. O. Secundaria ....... ..
41 85110
Gran Metro 1.922 6 'I •.. .
84110
OraD Metro 1926 8 •¡ ,.,,

I

87 75
6775
67 86

8785
8850
88 75
8705

CAPITOL. -Tarda, a. les 4. Nit,
10: GLORI A Y HAMBRE. per
Richard Barthetmess 1 Loretta
Young, GtNTE DE AR RIBA, per
Warre::t Wllliam 1 Mary Astor 1
DI BUIXOS.
EXC ELS JO R. - Sessió continua.
de 4 a 12'30: P AT RICIO MI RO
A UNA ESTRELLA, en espanyol ~
per Antoni Vico; POCt TU AMOR,
per France Foresta; LA FA RANDULA T RAG ICA, per Gret.a. NIseu Adolle MenJou
1 Donald
Cook 1 DIBUI X OS.
DemA, actuació personal de la.
genill artista del cant flamenc
Lola Ca bello, acompanyada del
conegut gu1tarrtsta
Pape Hur tado.
CO MTAL. Sessió continua
de 3'45 a. 12'30: PO R EL MAL
CAMINO , en espanyol, per James Cagney; LA FLECHA, per
Ramon Novarro 1 Lupe Vèlez; LA
INTREPIDA, per Joan Lodln, co..
roentada en espanyol 1 DI BUI·

Avui, dljous, Corpus, tarda, a
leoJ 4. Grandiós programa. Prl·
mer: LOS CLAVELES. Gran repartiment. - Segon. Exlt sorollós!
La. meravellosa obra en tres aotes de Schubert:

LA CASA DE LAS TRES
MUCHACHAS

Triomf sorollós dels emlnenis artistes Pe re T erol, Ca rm lna Alon ·
so, Au rora Sa iz, Carme F. de
Toro, Maria S ilvestre, Rob~rt Relf,
Anselm Fer nàndez, B<lbY Alv:trez,
Ramon Clbr ià, Valent! Gonzàln.
Nlt, a les 10'15. Exit I Ex1t! Exitl

LA CASA DE LAS TRES
MUCHACHAS

xos.

TEATRE ROMEA
A les 4. Gran Programa Doble.
2 obres. 6 actes;

MORENA CLARA

la comèdia de Quintero I C ul·
llén quo ra vuitanta dies que
emplena el Teatre. Creació JJ~r
sonalísstma d'Antònia Herrero •
Formidable èxit de Rafael Ba r·
dem 1 tota la companyia - DemA, 1 cada dia, tarda I nit: MO·
RENA CLARA - Dia 23. nit. Ext raordinària Revetlla dels Pre·
sents. Profusió d'obsequ1s a tots
els espectadors.

TEATRE OLYMPI A

89-,

6725
67151162 50
66 /5
60 /5
66-

EMPRE SA CA PITOL

Gran Compan,.la Llrica del Teatro
de la Sarsuela, dt Madrid

CORPUS
Diumenge, tarda 1 nit:
EL MEU BEBE

10

Genvalitat
•t•. 1 101 85 1 100 S5

()eJ)eraJJ~t 5

AJuntaments
Badalona 6 •t• ............
Barcelona, semestre .. .
»
1906 A ..... .
»
1906 B ..... .
»
11106 o ..... .
•
11107 o ..... .
lt
1910 o ..... .
•
1914! B ampl.
»
1912 E ..... .
»
1912 F .... ..
»
1913 B ampl.
»
1910 B ..... .
1t
1917 B ..... .
»
1918 B ..... .
»
191g B .... ..
»
1920 B ..... .
I
1921 6 '/• ...
»
1921 5 •¡, dc
1t
1925 G'I• , ..
»
1926 6 •¡, ...
I
1929 6 'I• ...
I
1922 EXI)OII.
1
1925 Balmes
»
1928 Balmes
»
1928 P. Fre.
»
1fl28 5 •¡• ...
•
1934 6 •¡• ...
» EIJ:ampla 1907
1
Eixampla 1913
1t
Eixampla 1927
•
BoDll Rerorma..
CAdlz G 1/2 •¡, 192iJ .. .
Mllagn. 6 •¡, 1923 ..... .
MfHaga 6 •¡, 1925 ..... .
SevUia Exposició O •¡,,
Valêncla 6 'I• .......... ..

11494 8585 11485
114 85

Amortit. 4 '/• A ...... ,..
1g~B . ........
•
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1
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•
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•
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1
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•
p ......... 102 2)
Bons or ·rreeorerta A... 247 so
Bona or Tresoreria a.. 2-47
Deute Ferro1·1ar1 5 'I• A 102 25
Deute Ferroviari li '/ • H 102 ss
Oeut.e F-erroviari li '/• o 102 115
Deute Ferrv. 41/2'I• A
117 75
Ucute Ferrv. 4 1/2 '/• B
81 Deute Ferrv. 41/~'/•0
88-
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78 50
98 75
ll2 75

111 25
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ll711675
ll7 15
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76 15
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1900 B . ........
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•
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TEATRE NOVETATS

MORENA CLARA

..
Ant.

·es Arlis i Loreta Youn &'
PREUS DIES FESTIUS. T"rda:
Prefer4:n cia, 1'50 ntes. General,
1 pta. Dies femers 1 testlus
nit: PNiferència, 1 pta. Genera l,
0'70 ptes.

Avu1, tarda, a les 5 1 nit, a
les 10'15:

Prenen part Cecllla Gubert. el
tenor Francesc God:llfol, Adela
Garcia I desús Royo - Diumenge, tarda. 1 nit, ~n<llosos pt·o¡¡rames - Es despatxa o. comptadurla. 1 als Centres do Localitats.

Avui

per Ge~r

Compan yia Catalana
ASSUMPCI O CASALS

amb la bonica sarsuela

An t.

per Sílvia Sydney

La casa de Rotschild

l'èxit més ¡¡orollòS dc la temporada.
Dissabte, ESTRENA de la co..
mèdla: LA MILLONA, original
de S uil.rez de Oeza.

un cartell insuperable. Els dos
grans èxits d'aquest any. A les
10'15, 132 representació de:

L A DOGARESA

TANCA

en espanyol,

WALKYRIA. - Sessió continua de 4 a 12'30: CR ISIS MUN·
D IAL, en espanyol, per Antotl.lta Colomer i Miquel Llgero: EL
ENEMIGO PUBLICO NUM. 1, en
espanyol, per Clark Gnble, '11lllam Powell 1 Myrna Loy; T RA·
G ICA ATRACCIO N, per Barry
Baur 1 DI BUIXOS.

I

MAR C REDO N D O

I

MADAME BUTERFL Y

LA RI S A

•

GRAN TEATRE ESPANYOL

Avui, tarda, dues sessions. A
lea 3'30
a les 6, especial. Nit,
a les 10: REVISTA PARAMO UNT

Al compàs del corazón
per o.lack Oakie i Lída Robert! 1

Donde menos se piensa
per W. C. Fields 1 L. Ouater
Crable • (Són tUros Paramount)

Temporada de &r a ns r epresea

Plaça Urquinaona, 6 - Tel. 210GB
Avul, a. les 4 1 nit, a les 10.
EXlT de la. temporada. do re-

preses seleccionades:

PASO A LA JUVENTUD
ANNY ANNY
ESPIAS EN ACCION

Anny Ondra. R•n• Lefevre

Brl&itte Helm
Tarda, a les 4, tres tllma
Nit, a les 10, dos films Butaques. 1 nta. Amfiteatres, 1'65
NOTA. L'aire d'aquesLa sala COlllltantment renovat és prévlament
filtrat, purificat I rofrlaerat.

F AN TASIO
Avui, tarda., de 3'30 a 5'45. A
les 6, numerada. 1 nit, a les 10:
REVISTA
FEMINA · - PATHE
oJOURNAL • RECUERDOS 8\:LI·
COS (musical)
DIBUIXOS •
Gran èxit de Pau l Horbiser en
la deliciosa opereta:

ROSAS DEL SUR
música de Strauss

l\1edlna a !Salamanca...
44 Metropolità Trans. 6 'I•
27Orense A B e O E F • ..
87 60
Orense o 1 a prior, .. • 51 25
F. O. Sarrià 6 'I• ......
87 Tànger a Fez 6 •¡. ...... 104 50
Alaua I Canals
Gat i Electr icitat
Aigües de Eiuelva 6 'I•
68Aigües Valêncla 6 •1.... 100 50
Barcelonesa ruect. 1907
gg Barcelonesa Elect. 1908 e& Barcelonesa Elect. 1912 ll8 75
Barcelonesa Elect. 191:1
ge 76
Barcelonesa Elect. 19:l0 101 60
Canal d'Urgell •...........
57 60
Catalana Gas D ......... 113Catalana Gas E .........
~ 75
Catalana Gas F .........
Catalana. Ga.s O 6 •1... . 101 75
Catalana Gas Bons .... 101 Wsp. Amer. d'Eiec. 6 •¡, 105 50
Bisp. Amer. d'Elec. bons 115Regants Ebre, sons ...
6:íCoop. Fluid Elec. 6 •¡...
62 60
Coop. Manresana Ener
87 50
Energ. Elec. Catal. 5 •¡.
G8 60
Energ. Elec, Catal. 6 'I• 101 Energ. Elec. cat. 5 •¡. or 100 Energ, Elec. o. 6 'I• 1928 108Energ. Elec. c. 6 'I• 19J:.l 102 75
Ener. Elec. o. Bons 1916 104Ener. Elec. c. Bons 1924 105 Eléctrlca Cinca 6 'I• ,.. 101 Eléctrlca Tenerife 6 •¡, 113 ~
Elec. 1 Oas Lebon 6 •¡. 100 ~
Aigües Barcelona 3 '/• 74Aigües Barcelona • •¡.
83 Aigües Barcelona. 5 'I•
gg 50
Aigües Barcelona 6 'I• C 1~
AlgUes Barcelona 6 'I• O 1.... General Regadius 6 •¡,
76Llum I Forca Llevant...
ge Manresana Elec. 6 •¡....
1111PrOd. Forces Motr. 6 ' I• 85 Prd. For. M. Bons 7 'I•
113 25
Pro. For. M. 6 'I• 1923
88 50
Can. 1 Regants Ebre ...
8160
Bons Regada. Llevant- 104 25
Regadlus Llevant 5 'I• llUSevillana d'Eiec. 7 ~r.
ge l50
Sevlllapa <1 ·Elec. 8 str.
113 25
SevUiana d'Elec. 9 ~r. 101 Onió Elèct. Cat:~lunya. 102 Tramvlu
73Gral. Tramvies 4 •¡, ...
Gral. Tramvies 6 •¡, ...
~611El~ampla I GrAcia 4 'b
ea 75
Tramv. St. Andreu ,_ ..
87Tramv. Barcelona 1926
85 75
Tramv. Barcelona 1930
116Tramvies Sevilla 6 •¡....
71160
Tramvies Granada 8 •¡.
Navlleru
l'ransatlàntlca 4 ' I• . ..
Transatlànt. 6 ' / • 1920 14l'ransatlànt. 6 •¡ . 1922 1GTrans. 6 l /2 '/ • esp.l925 114'l'ra ns. 6 112 •¡ , cns.l9:l5 113 Tra.nsati.Ant. 6 •¡ , 19211 87~25
Transatlànt. 5 •1. 1928
Bons Transmedlt. 6 'I• 100O. Naval Llevant 6 'I• g()25

(solament tarda), per Paul Munt

Gran èxit de Fernand Gravey {'n
el divertit film:

Futbol a les Corts

ll12S

101 65
101 -

100 2S
103103 75
ge_
85SO
GS25

87-

te -

D3-

ll250

879950

Campió de Catalunya
Entra da amb lmpoat comprè1, 2'51

-

FRONTO NOVETATS
la millor revetlla
de Sant Joan

Avui, dijous, tarda, a les 4:
FERNANDEZ - URZAY
contra
AZURMENDI • ABASOLO. Nlt,
a les 10'15: IZAGUIRRE - UNAMUNO contra QUINTANA IV •
CHIQUITO GALLARTA. - DoLalls per cartells.

Parc de Montjuïc

I

Monumental festa
pirotècnica

Frontó Principal Palace
Avu1. cUjous, tarda.;
LIZARRAGA - CAZALIS l l contra GA·
BRIEL l l - TEODORO. Nit: JUA·
RISTI I • GUTIERREZ contra A8TIGARRAOA • CELAYA I.

8RA US- MONUMENTAL
Avui diJous. Diada. del Corpus, a
5 do la tarda:
GRANDIOSA CORREGUDA
ESTI L MEXICA
Els més acreditats «Charros• mBxicans PACO APAR IC IO, d OS E
DE LA TORRE I
SERGIO
ARRil YO Espectacle im ponderable! 1 ela cnovllleros» també
mexicans RODOLFO VELAZQUEZ
1 AGUSTIN GARCIA BARRERA
DE MEXICO • 5 braus novells •
Braus de NO GALES I MEdiAS, ó
Vegeu prosr ames • Entrada, 1'75.

TIVOL.:I

I

I

~

la

-

*

< s

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

AvtJ'I, TARDA, A LES 5. NIT, A LES 10'15.
GRANS ESPECTACLES

R A MBAL
SENSACIONAL EXIT

SIN NOVEDAD EN EL FRENTE
Sorprenents efectes escènics - Bombardeig de població, enfonsament i foc en un hospital de sang - Un tanc qUe enderroca.
una casa, etc. Despatx als Centres de Localitats 1 taquilla

3 PTES. BUTAQUES, 3 PTES.

.

•
·~

DANCING D'ESTIU Tel. 33841
PASSEIG U E L'E XP OS ICIO
(Edlltcl Funicular)

SAIGON

Cada dia, tarda, a les 6 I ntt, d'11 a 4
FORMIDABLES ATRACCIONS A LA P IS TA

Manolita Guerrera - Napoleon's Band

.
Ant.
Tabacs l"Wptnes ........... , 1 874 Hispano Sutssa ...... ,..
85 f:l.otel Rltz 6 'I• . ... .....
89 IndUstries Agrlcoles ••• 205 Maqu1nàrla Terrestre...
87 -

Ant. Avui

Avui

MonopoU Petro!IB ........ 1 146 sauoera Catalana ptea.
IlO l'eletòolca '1 'I • pret ••. 111 75 111 7S
208- reterónlca ordinàries ~ 11 8 50 11G76 87- Unló So.Unera Espanya

Mercat de Llotja

En cap llar catalana no ha de mailcat~

-

PREUI

PREUS
DESPULLES

F AR INES
Ara¡O •••••••••••••···• ••••a.v
88
Castella (corrent) ,.....
64
ld.
leztta) ......
70
t"orça .................. ,.....
80
Local, corrent ............
64
!dem eztra. ...............
68
Regió ........................
65
Preus en ptes els 100 Quilos.

78
05
71

110

55
70
68

Aragó •••• ,,,,,,, ,,,,,,,, , ,, ,_,

50

116
125
l50

................
...........
...................
• ..................

11

res

I

ORDI, MORESC I CIVADn
Civada Eztremadura ...
~
Idem Mancba ............
...,
Moresc Plata, dlapon... .
ldem pa111 • .... .. ... .. .. .. ••
;
sg
O rdl¡ lJ r¡ell •.. •...... ... ••
""
eo
Esca oia. Andalusia .. . .

I

ARROSSOS

•••
•

I 7 ¡1:

Preus en rals ¡a Quartera de '111 Ut

Castella .................... .
50
Extremadura (corrent).
50
!dem
(crulxer).
50
50
Mancha t.•••••••··········~··
Navarra
, ,,,,,,,,,,, •••••••••
50
Penedéa .......... .......... .
UrgeU ........................
50
Preua en ptes. els 100 quilos.
Hamba .....................
ldem Cala.spar _., .. .._.
Bell-lloc O. . .............,

:::;e.gonea ••••••••••••t.••• •••••
Terceres ,.. ,,,,,,,, ,,,,,,,,,,
.¿uartea ,,,, ,,,,,,,,, , ,,,,, ,,
Num. 3 •••• ••••••••••••••••f'
Núm.. 4: , ,, ,,,,,,,,,, , ,,,, •••
Preus eo ptes els 60 Qultoa.
18
Menuts prtms .............,
Segonet .....................
1~ 60

Seaó .•••.•••• •••••.••••••••••

BLATS

Acetona lnduatrlala
FlOret ••• ••• ••••••••••••••••••
6S
F. O. Grans Pendents
5_
GranJa ._....................
6S
Funicular Montjulc ...
15 _
Selecta ........................
64
rramv. Bare. pret 7 •¡.
411 _
Trencat .....................
47
Tramv. Bare. pret. 6 ' I •
70 75
rartna d •arròs ............
60
Tramv. Elêc. Granada.,
60 _
Aigües València, pret_ 180 _
MONGET ES
qa~ana Ga.s s . O ...... 108 _
cat ana Gaa s. s ...... 121 _ 101- Castella (corrent) . .....
100
Catalana Ga.s s. F 6 •¡, 101 75 101 75 !dem (selecta) '"""""
118
Estrangeres ...............
Rlsp. Amer. Elec. ABO 487 5U
r.o
Wsp, Amer, Elec:, s. o
64 Mallorca -..................
62
Prat •.•••••••••••• ••••••••••••
Hap. Amer. Elec. a.. .B
85
8& 40
Val ~n ci& -.................
Alatles del Uobregat... 111 60
80
Elec. Oa.s Lebon s. B-..
70 CIGRONS
~-· Tra,nsmedJterri.nla.., 184~e
Espanya ......... m _
o
t. d 'Espanya •••
ao _
115
AD<13luala '''"''-' ''' " ''' ''
Ctment t:Asland» on:1
18 25
.71l
Ciment cAsland» preC 101 78
'" ' '''~
'
Ciment cSo.n.són 1 on:1
82 _
68
O. cSa.osónt, pret. 7 •ï'
45 _
57
Cros, 8. A.. .. .............. : 168 _ 18055
~~t~_!'orrovlàrta ...... 100 _
Marroo ••••••••• •••••• , •••••
vvvo;r...., l Tou.tadea ...
112 _
100
Mellcana
.......
,,,,,,,,,,
,,
Esl)allya lndustrlal _
110
Pa.Jou.e ...... , •••••••••••••••••
125 _
Carbura Metàlltca
" 184 _
186
Sa.uo ..................... - ..-..
f'oment d'Obres ... :::::: 162 _
Preua en p tea. ela 100 qulloe.

L

,_

!!!!!

F. C. BARCELONA

114114 114-1=================================

114-

u

All i

BE T I S

AVUI , DIADA DEL CORPUS
Func iona t arda I nit - Ent ra da,
50 cèn t ims • Funioular I ent rad a,
1 pta.

Avui

Obll&aclons Industria ls
'I·~
llG 75
llG50
Asland 6 •¡ . preferents
go Asland 6 •¡ , 1916 ......
96 Asland 7 '/• ............... 102 50
ASland 6 •¡, V111al uen¡ra
113 50
117 50
Asland 6 'I• Còrdova...
AuK.Il. COns. t:Sansón».
85 60
Comp. Auzn. de
o.
60
OarboDJI Belga 4 l/2 •¡ ,
67 COlònia GüeU 6 'I• ...
98coost. Paviments 6 •¡, 87 50
COnst. Ferrov. 61/:l •¡,
85 60
Croe, 8. A. 6 •1. .... ..... 105 60
Electro Met. Ebre 6 •¡,
99 50
El Tibidabo 6 •¡, ......
87 110
COm. d'Obres Ced. 6 •¡,
86 Energ. Ind. Aragón 6 •¡,
ll6 2f
Esp Carburs Met. 6 •¡, 101 Construccions Elec. 6 •¡,
Colorants I Erl)loe. 6 'I• 100 60
Fln. t Fld. Arnús-Gari
go Fom. d'Obres 4 112 •¡,
118Forn. d'Obres 6 '(• ......
64 Fom. d'Obres 6 ¡ , 111:.13
ll4 f'om. d'Obres 6 •¡. 1925 100 25
Fom. d'Obres Bons 6 'I• 100l:''om. d'Obres Ced. 6 'I•
ll7 60
Magatzems t:EI Siglot..
llll Hotel Rltz 7 •1. .........
64Bu1lera Espanyola 194!4
82 _
MHullera. Espanyola 1926
go _
Hullera Espanyola 11132
go _
Mndrid-Parls 6 'I• ......
112Manutactures de Suro.
88 25
1\iaqu. Terres. Mar. 6 'I•
86 50
Metropo11t.ana de Cons.
86 Mln. Potassa Burla 7
10S 25
PrOducLes Plrelll 1928.. 100SCrt, 8. A. 6 •1. .........
40 TelefOntca 6 1/2 •¡. ... 102 25 102 25
Tenerla MOderna 7 •¡,,
85 _
86Unió Cotonera 6 'I• ...
40 50
40Unió Salinera d'EIS. 6 •¡, 101 _
Valèn. MlUores Urbanes
114 _

,\ml

Campió d'Espanya. Lliga

AD ELINA O UR A'N

F.

101 50

Avui, diiou1, a tes cinc:

Dilluns vinent: MARINERO EN
TIERRA (Jose Brown) I Richard
Barthelmoss en MASSACRE (La
Matanza) •

87:ii5 Ap11caclons Elec. 6

s ar
Fo

--

P ortadores, 6, 4rt.

Sl YO FUERA El AMO

Ant.

j

f. f . COFINER

Exlt de la gental artista coreogràfica procedent del Capltol Pa tace,
de New • York

A.vut

23-

JAZ •B R A SSE RiE

MARICEL • PARK

CINEMA PAR I S

ALEGRIA ESTUDIANTIL

Rodamon's Ba~

VARIETATS

Música y mujeres

SEMPRE EL PR OGRAMA MES
ATRACTIU. Local preferit per
la
seva
agradable
ventila·
ció • Matinal, 10'30. Tarda, sessió continua, 3'30.
Nit, 9'45:
Ding Crosby en

-

NO S IGUEU VOS L'UNICA PER·
SONA QUE NO L'HAG I VISTA !!!
US INT CRESSA! ES LA VOSTRA
OBLIGACIO!!- NOTA: Les persones excessivament impressionables· no bnn de veure aquesta
pelllcula. ALTRA.- Aquesta pellicu.la no serà projectada en cap
altre local ue Barcelona.

per Lyonel Atwill i Fu Wrav

Avda. Pta. Angel, 11 I 13
Telèfon 14544

f

NOTA: Bn preparació m onutàl revetlla.
'
-...uen,.

LOS QUE NACEN

Los crímenes del Museo
per R. Keeller I Dick Powell •
PREUS BUTAQUES,
2 PTES.
ENTRESOL, 1'50 - GENERAL, 1
PTA. EL SALO DE TEMPE·
RATURA MES FRESCA.

Martha Enert. Jean Kiepura

Ant.

SOY UN FUGITIVO

fresca de Barcelona

1

Sra. SETMANA DE LA PEL-LICULA QUE HA DE VEURE TOT·
HOM:

Avui, tarda, a les 4 1 nit, a
les 10:

MA RY L A N D

RO

~a sa~a · més ventilada

I

COLISEUM

UR QU INAONA
CI NEM ES

DANSES
SELECTES

C INE
Avui, dijous, SESSIO CONTINUA des de les 3'30 a les 12'30:

Avui, tarda, a les 5'15 1 nit,
a les 10'16, el grlUl èxl~ dels germans Quint ero :

.-..,

Avu1, tarda. 1 nit:
I

Companyia de Comèdies do Maria
Fern anda Ladrón de C uevara

MADRE ALEGRIA

COliSEU PO MPEIA

Pa lau de la Da nsa I dels E~

Seient UNA PESSETA : NOTICIARIS • DO CUMEN·
T AL& • VIATGES, otc.

TEATRE POLIO RAM A

T elefon 22028

pels ASOS de la revista Laura
Pinillos, Aladlf 1 Lepe 1 tota la
companyia. so belltsstmes vlcc-tlples. Gran presentació.

Reus superior La, de ó dècimes,
180 pessetes els 100 quilos.
Reus superior, 2.•, de 1 a 20, 170-175.
Reus fluixos, 5o, 163.
Urgell Superior, o dècimes, 180.
Tortosa corrent, 5<>, 163.
Tortosa !1, Jo, 167.
Tortosa superior, 2o, 170.
Tortosa extra, 1 1/2o, 175.
Aragó fi, o dècimes, 180.

1'83
1'63

-

PALAU DE LA REVIST A

Oli d'oliva.

60'65

GRAN PRiè¡
sess!o continua.

pels mateixos artistes de la tarda.

Avui, tarda.. 4'15. Nit, 10'15. El
gran èxit:

A 6 pessetes el quintar de 40 quilos.

4846

1'86
1'81
1'61

Avul, dijous, COMIAT de la
Companyt.a. Tarda. 1 nit:

Garrofes

36'30

i

•

~~~-~
~
~
. ~------------------~~ -~-------~------~~~----~=

d'esquerra, al que no s'avisà parti-I : T
T
cularmcnt per un obUt involuntari
;;;·
~·· -segons se'ns comunica- s'acordà,
per unanimitat, considerar que la
I
reunió esmentada fos considerada
com un acte preliminar de l'assem,;;.:Avui, tarda, Acte 1er. 1<1e LAS
blea que es convocarà en data pr o LEANDRAS 1 el gran eixit: HI ·
pera a fl d 'aprovar un programa
dAS DE Ml ALMAI -Nit, a les
1015:
minim i llançar-se a la palestra
amb l'empenta que les actuals circumstàncies politlques exlgelxeJL
trlom! de Cèlia Montalvan. Ignasi Le ón, Mapy Cortés, Mal'll'·
Cell , AJ>arici, R. P;ul1, Simone
et Cardona 1 tota la COmpanyia.
Gran presentació.

~reus

Impressió

PUBLICS

'

I FIN ANCES ·
MERCATS
LA
BO
RSA
REUS
•
Els D eutes de l'Estat, seguint la
n orma de poc negoci, es mostraren
un xic desiguals en la cotització;
•fl}guns amortitzables guanyaren diferències , però lA tònica general fou
d e fluixedat.
També hl hagueren molt poques
transaccions en les Obligacions Municipals, Diputacions 1 :r~soreria de
la Generaliq¡.t, que es limitaren a repetir els canviS anteriors. En les ferroviàries segui abundant el paper
1 amb tendència fluixa tant les del
sector Nord com les de l'Alacant. Per
contra, les industrials, encara que
amb poques operacions, estigueren
.termes.
Al sector de fi de mes ho~ ~a. veure que les Accions ferrov~àries ~e
•.obraven quelcom de les diferènc1es
perdudes el dia anterior, però l~ reposiCió fou d'escassa. importància 1
segueix certa pesadesa.
El rotllo d'Accions industrials, ~mb
gran calma, puix que les operaciOns
'\Ue es feren en aquest sector es poJien com ptar amb els dits.
En general un mercat dificil de
definir 1 amb posicions quelcom ~ar
regades, la qual cosa fa que cost1 dc
fer remuntar els canviS.

ESPECT AC LES

•

DIJOUS, !O DE

120

190
61
li4
10
65
48
52

LLEGUMINOSES
44
f'avea Anda.tusla .... .... .
44
ldem Extremadura _,
ldem Mallorca ........ ,.. .
44
Favona Andalusia . .... .
44
ldem Extremadura _ ..
Veces Andalusia .. ..... ..
tdem estrau¡eres _, .. ..

...

42
42
42

Ers pals ................... ..

120

ldem eetran¡era ....... ..
Gulxea ._ .... , ............ ..
Pésols estrangera _ . .. ..
ldem pala ........... - .... .
Llentilles Andalusia .. .
ldem Salamanca

100

Allala 1.• ..................
g
Alfals ~.a ..................
2 50
Palla d 'Ureou .............
2 :;o
ldem curta . ............. .
Preus en ptes els 40 QUilO!'

105

80
64
go
go

110

75
64

58

68
105

62

183

110

100
110

uo

I I

PALLA I ALFALS

GARROFES
CnsteLió, negra _. ....... .
El v18811 _,, ......... ....... .
Mallorca
··········
·······
Mata!era., - ne¡rra
. ...
... ..

ss
28

28611

51 tiO

so
RoJa _...................... . .
ss
Vtnaroç, n e¡ra . .......... .
Preus ec ralli el8 t2 quJJOil

n

n
u

pi

r

la humanitat

DIJOUS, tO DE JUNY DEL 1931

la humanitat
EDITORIAL

LLIBERTAT

s.

A.

RcdacciO 1 AdmlnlstraciO
R O H D A U N I V E R 8 I T A J , ili
T elè fo n 27 t 2 i

•

LA PREMSA

•

•

Només
en queden nou

A l'ombra de
l'article 26

No s'entenen
i es disgusten

3

LA CUlTURA •

Parlament del doctor Serra i Hunter

UNIVERSITAT

Expedició de fina l de curs. - Els
alumnes de l'assignatura de G eolode la
de ciències
gia de 1a Facultat
acompade Barcelona,
Universitat
Roberto Castrovtdo, el gran esHeus ací un intencionat -be~t
El corresponsal de La. Veu de
FauM.
Dr.
professor
ll-ar
de
nyats
publirepublicd,
gran
el
criptor,
editorial de La
Catalunya a Madrid, escriu:
intencionat
PREUS OE SUBSCRIPCIO
ra i Sans, realitzaren, diumenge pasca a El Liberal el següent article:
Publicitat:
2' 60 otes
sat, una expedició de complement
«Als passadissos s'ha comentat
Barcelona un mea
«Se devuelven a la Compañia esos
molt Ja marxa del projecte de llei
7'60 •
classes pràctiques. A Ja sortide les
Fora. un t rimestre
«Ahir, en obrir-se la sessió del Parde la urbs, en passar pel portell
da
electoral. Aquesta matèria ha sofert bienes Y se pasa por la ocultación lament, només hi havia nou diputats
Amènca Llatina 1 Portu &al
pogueren examinar soMontcada,
de
9'un trimestre
avui una indubtable complicació. Re- de documentos, Y por la simulación als escons. D'aquella majoria de més
bre el terreny les distintes format8
Altres oa1sos. un trimestre
unida la comissió pertinent, acordà de propiedades individuales Y laicas de dos-cents diputats només nou tinHi ha des de l'època de les prime- . nia la pretensió d'explicar allò que cions geològiques que l'integren 1
fer un qüestionari de matèries per como aquella nominal que registró gueren esma de presentar-se al saló res universitats una Facultat que po- és enigmàtic o fantasmagòric. En àdhuc l'emplaçament de les diverses
la
en
lenguas,
pobre
el
gozó
no
Y
Cona sotmetre'! a deliberació ckll
de sessions. L'espectacle d'aquesta dr!em considerar com el nucli ongi- altre sentit, es deia també que eren captacions d'aigua que proveeixen la
sell de ministres. El cert és que casa de los jesuitas de la calle de deserció no pot ésser ni més depri- nal o la fecunda llavor de totes les problemes que l'home mateix es crea- I nostra ciutat. A través el Vallès foes aquella que a casa nostra va i que en intentar resoldre'ls no ren examinades les terrasses pertasobre l'objecte principal de la llei, Zorrilla, en la llamada residencia de ment ni més significatiu. I tots altres:
és tradició anomenar Facultat de sortia mal de les logomàquies o con- nyents a les fo rmacions ulteriors a
o sigui sobre els Hmits que han de los lulses, donde falleció.
Dustran los apéndices de «La poU- aquests senyors cobren I I la majoria Filosofia i Lletres. Seguir les vicis- fusionismes. La decor~ió en el pa- la badla miocènica, que, poc després
tenir les circumscrlpclons, s'ha pro- tica religiosa de la Republlca» la d'ells són persones de posició !ol- situds d'aquesta Facultat és seguir norama actual de les Ciències ha can- de la retirada de la mar que envaïa
duït un conflicte entre dos lndivi- campaña que està haciendo «El Li- gada. Les Constituents, en les quals l'evolució total de l'organització uni- viat i l'espectacle dels filòsofs que no aquella comarca, fou terraplenada
per pels. arrossegaments dels corrents
dus de la comissió: els senyors Ar- beral», y el resto de la obra, 1<.'11. dis- predominaven els tmiversitaris ¡ geut versttària. Els seus estudis d'avui, s'ent:men mal ha estat substituït
junt amb els de la Facultat de Cièn- aquella ~ecerca de naturalesa supenor fluv1al;5 que s 'hi congriaven fins que
cursos de Albornoz y los textos cons- que vivia del seu sou -hi havia nou eles,
masa i Lazcano.
que ha estat en ets seus ini- que tot i reconeixent les dificultats sobreeixiren les aigües pelS portells
El primer volia que la cir cums- titucionales sirven para explicar la religiosos-, mai no donaren un eis un desdoblament d'aquella, cons- dc les visions supremes de les coses de Montcada 1 Martorell per a doJograhan
que
reformista
comezón
gran
més
cripció no pogués ésser
exemple tan trist d'indiferència i titueixen el conreu del saber en la no posa finso que arriba a copsar-les nar lloc als corrents fluvials del Beque Ja que comporta l'elecció de do contagiar los católicos y los d'apatia. Els detractors sistemàtics ~:eva expressió més pura ; aquell sa- o, almenys, acostar-se a llur assegu- sòs I Llobregat, en desguassar en la
l!avprs novella Mediterrània. La demés de cinc diputats i, en canvi, ajesuitados a los republicanes màs d 'aquell Parlament hauran de r eco- ber que sl no té derivacions pràc- rada perspectiva.
En consonància amb aquest movl- lumtacló fislolò~lca d'aquesta comar.
el senyor Lazcano s'ha fet fort en furibundes librepensadores y màs de- néixer la bona fe, el respecte d'a- ttques Immediates serveix, però, de
quells homes al mandat que havien fonament últim a totes les ctênctcs ment de renovació, la Facultat de ~a resta palesa a pels grups orogràla neces~ltat d'ampliar la clrc·ums- cididos anticlericales.
totes les tècniques. Si un dia, com Dret de la nostra Universitat treballa es del Montseny I del Montnegre
Uno de éstos y de los màs desta- rebut dels electors; si més no, com- 1jaa s'ha
cripció fins a deu diputats. I és
sustentat alguna vegada, ar- des de fa anys i aprofita totes aque- éis a dir, de les serralades de l'inte~
que el senyor Armasa veu Ja nova cados se dolia la otra noche, al sa- plien les obligacions morals i mate- ribessin a diferenciar-se tant les dis- lles conjectures legats que l'Adminis- r 0 X: l del litoraL En entrar en la
llei electoral des del punt de vista cudirse por un nwmento la tutela rials del càrrec; cobraven el que era ciplinés del coneixement, que s'im- tració pública u proporciona i tam- I regió volcànic~ olotina van poder
de diputat per Màlaga i el senyor de Gil Robles, su j efe y señor, de de lle1, però no abandonaven el seu posés una segregació radical, restarien bé aquelles altres Iniciatives perso- 1e~~War les pr1meres manifestacions
~ues a Hostalric, amb el
Lazcano està interessat a mantenir que las Constituyentes hubieran da- lloc; els d'ara els són r econeguts t en peu com a inaSSimilables aquells nais i corporatives que poden afavo- a
que atribuïm avui d'un~ rir la seva total reorganització per materta de les quals fou VJnstruit
la gran circumscripció de Lugo que do el voto a la mujer, causa para satisfets els mateixos drets, però els continguts
temps històrics el castell i la
els
en
manera unitària a la Facultat de a atansar-la a aquell ideal de Faél, y para muchos, de que la Repú- que no compleixen són ells.
és la que l'elegi diputat.
cuitat central 1 unificadora de tot el ~~~~tsa quTe cdlou aquesta vila. TraFilosofia.
Tota aquesta matèria ha estat blica vaya barranca abajo. Voté esa
e1 or era, en entrar a La
·
Profunditzant un xic el sentit ge- sistema general clentlftc
El furo.t: electoral de novembre de
complicada avui perquè el senyor r eforma, y estaria arrepentido sl 1933 ha vingut a esllanguir-se en la ueralitzador o de misteri, us trobaDels nostres medis 'tnteHectuals ~ii~a, 1 fo~en recorreguts les grall:S
Gil Robles, atrafegat amb el naixe- fueran mujeres y no hombres los desolació present; les gran bocades reu en la. vida i en la ciència en la sort! la primera iniciativa. de l'eu- xen O:q~r;:{1 ~:~;~q~es que recobre¡.
q~;~e yaren cbsment del seu primer fill, no ha fet que devuelven bienes a la Compa- del senyor Gil Robles, gallejant de necessitat de buscar una sortida fl- senyal"ent de la Filosofia a Espanya. tac:tl!L?Rr el 0
ñía de Jesús, encaraman en el Po- disposar d'Una majoria compacta i nal a les recerques de lleis i causes Tal any com aquest, nra fa un se- Slls que ha ha~~ftu~ts~: ldestany de
acte de presència al Congréa.
PERIODISMO
La situació po!Jtica, que aqPe:::tes der a carlistas del Maestrazgo y de disciplinada han guanyat un grotesc en qualsevol sector de la realitat. In- gle, el 1835, Mnrti d'Eixalà inaugu- per ' mitjà d'un naJ ~ esgu:\Ssat
Un fundador de la Asoclación de
últimes setmanes semblava clara, Navarra y preparan la extirpación insuperable. Cops de timbre, aviSos tentar una concepció totalitària, com rava el primer curs de Filosofia de A Caldes de MaY:'vella m e~ament.
1a Prensa ...
s'acostuma a dir, de tot allò que pen- Ciències i Arts d 'aquesta ciutat en d'estudinr les diverse for~:t~n~ ~é~
tendeix a enfosquir-se. Tot f'1. dia 1 del articulo 26, que fué un acto de de tota mena, cartes apressants, sú- sem
i que vivim, estudiar l'obra dc un ~oment que començaven ~ res- coses, material plutònic fora ita s
han circulat rumors de disgustos càndida transigencta y la mayor y pliques i renys, tot és inútil; la Ja Humanitat objectivament en la tabl!r-se a Barcelon~ ets. estudis ge- 1 els manantials termals, foren gvisi\a~
en el Govern, provinents del cantó la última de las concestones que Cambra agonitza, deserta com sl fos producció a r ttstica i literària i sub- nerals a Ja no~a Uruvers1tat que ha- des les antigues termes romal'les on
pogueren ésser apreciats els e'c' te
del senyor Portela, a conseqüència puede hacer una República a las empestada. Si no existis matèria le- jectivament en les aptituds indiVI- via de substituir la de Cervera.
Durant el segle XIX totes les re- de les transformacions hidr<><iufm?
glsla.tiva podria. excusar-se aquesta duals i coHectives que la fan posàe la labor que està real!tzant la órdenes religiosas.
Abolir de derecho, como ya de he- deserció; però són els pressupostos s!ble, heus aci l'esquema de les qües- formes docents a Ja Fac~tat de Fi- ques termals. Al retorn, feren un re:
comissió de pres3upostos, 1 concreta·
ment el senyor Abili Calderon, amb cho lo va estando, el articulo 26 de allò que ha acabat de discutir-se amb tions, procediments i orientacions d'a- losofla 1 Lletres es redmren a am- corregut per mar de la Costa Bra
Facultat d'ensenyament supe- plificar o restringir, segons l'opinió va, esplaiant-se davant els efecte;
els dictàmens de la llet econòmica Constitución, es el verdadera norte la Cambra buida. No es pot donar quella
pública I sovint l'arbitrarietat dels del geodinamisme marí or igen de
rior o universitari.
cuesla
porque
fonamental. Aquest maU Ja comissió de los revisionistas,
Per aquesta raó, principalment, en ministres, el quadre deis seus ense- les formoses i interessants figures
un senyal d'esgotament, de descomtirà en terra l'escolofó addicional ttón religiosa sigue slendo en Es- posició més clar. El contribuent, que el segon Congrés Universitari Ca- nyaments. Hi hagué modificacions que presenten les roques en els pedel ministre de la Governació, la. paña la fundamental, la cuest!ón de sap la xifra enorme que representen talà vaig sostenir el criteri d'una els 1807, 1813, 1818, 1820, 1824, 1845, nya-~egats que voregen el litoral
les mensualitats dels representants separació dels estudis de Filosofia 1847 fins que arribem a la llei d'Ins- mediterrani.
qual cosa s'ha interpretat com un las cuestiones.
El artículo 26 promovió la pri- populars al Parlament, resta boca· des de les altres Facultats. Pensant trucció Pública de Moyano del 1857. ¡ Profitosos alliçonaments pogu
acte per a molestar el senyor Por, éss~r recollits durant aquesta e~rpe-en
mera crisis ministerial de la Repú- badat d'estupor davant del desdeny en un bell esdevenidor, no em sem- Afectaren més o meny~ l'o!~a~itza.tela.
blava escaient ni el tipus germànic ció de l'ensenyança uruvers1tana de dic1ó cientiflca.
Eu el camp de la situació poU- blica, origen de la división de los d'aquests senyors que cauen en una de la Facultat de Filosofia, en la la Filosofia les reformes de Orotica les forces tendeixen a polarit- elementos r epublicanes y del predo- falta que no tolerarien a ningú que qual es troben aplegades les maté- vio (1867), duc de València (1868),
zar-se al voltant de dos grans nu- minio del partidisme.
NOTICIARI
estigués sota les seves ordre!~. Això ries que constitueixen la Literatura. Layala (1880), Albareda <1881), GaY el articulo 26 y la vuelta a la explica que surtin lleiS tan Irrisòries ' i la Història al costat de les ciên- mazo (1883), Pldal (1884). Es deis
elis: els qui creuen que s'ha d'anar,
Acadèmia de Medicina de Barcodecididament, a Ja reforma consti- centralización son los verdaderes com aquesta de l'atur forçós, que ' etes matemàtiques t naturals, ni el 1898 i 1899 i darrerament en comentipus llatí que resp~n a. la denoml- çar el segle el nou pla d'estudis que lona. _ L'Acadèmia de Medicina va
tucional !, per tant, a l'alta disso- propósitos del revisionista. Procura més aviat sembla una burla.
la seva anunciada sessi'ó
celebrar
seccions:
tres
en
Facultat
la
Si calgués alguna prova de la ine- nació corrent de Filosofia i Lletres dividi
lució de les Corts pel mes de de- disimular su propósito con retoques
i tifl
i que d'aquell quadre general n'ex- Lletres, Història 1 Filosofia.
,
.
.
sembre, i els qui 'creuen que plan- de articules insigniflcantes o poco flcàcla ..legiSlativa
Ja no cal dir que la transforma- e en ca en 1a qual el doctor Lluís
d aquestes Corts, clou les disciplines anomenades estejar ara la reforma és una pertor- notados y con la reapartctón del S~ el retra1ment dels diputats en dona- trictament ctentlfiques. La Facultat cló més important ha vingut després, Gubern Salisachs tractà de «Princitractament
es funda el de
en què
i de Filosofia organitzada d'aquesta quan fou concedida l'autonomia pe- pis
t st estable. Aquesa
.
bació inútil !, per tant, que con- nado; p~ro la verdadera finalidad de ria una d'mcon
la pnrà1 mecanoteràptc
postura!
vindria plantejar el problema po- Ja rev1s1ón està en vestir con hà- tuació és insostenible; el Parlament manera podria representar el lloc dagògica a les Facultats de Filosofia liSi infantil Importà i
1
lític immediatament després de l'a- bito frailuno, a man;ra de mortaja, no tan sols no representa la voluntat central de totes les seccions 1 de- 1 Lletres de Madrid i Barcelona, 1, creació d'lrÏstttucion~ca~e~~a~~sde 1~~
I
provació dels pressupostos 1, amb Ja el cuerpo de la Republica, y en pri- del pafs sinò que representa una parlaments universitaris. Estaria en sobretot per a Catalunya, sota el nou a tractar aquesta afecció»
••.y un destructor de la misma.
<De «El Liberal») consulta electoral consegüent abans var de su autonomia a las regiones. cosa pitJor: la no voluntatt ddóels di- f 0~~e~?ac~e~::ft~tia a:b ~~~n~:_~ ~~~rsf~te~uTÒt~:!. <i'i 1~r~~~-s;e~t I Prèvia Ja presentació dei conferen.
Sin necesidad de r evisar la Consti- putats. Quan un Parlamen
'
d 'octubre.
na se- cultats pròpiament professionals com ment faltava en el llarg procés de e1ant per 1 acadèmic numerari docLa primera tendència està molt tución, c.egaron las comtstones ?es- nyals tan certs d'ext~~uació és que són Medicina, Farmàcia, Enginyeria, reorganització de més d'un segle era. tori Armlanguté, el Dr. Gubern exposà
musogènia. de l'atròfia
merena lapapoliomielitis
lligada amb «l'entourage» del Pre- toras el manantial de la municipal con fessa 1a seva esterlhtat, i un Par- Arquitectura., Oret . En d efin't·
al
cular
I Iva, una un nou esperit, aque11 espen·t que t an pr
1
1
sident de la República; Ja segona autonomia, y ahora, presente en el lament estèril, sense esma legislativa, organització basada en aquells prin- encertada fórmula trob~ en _l'Estatut flstopatologla de la co~traxcc~o~el~
respon a les necessitats que s'ob- Gobierno la derecha regional valen- és una nosa i un perill, com un ar- clpis no seria altra cosa que la tra- del Segon Con~rés Uruvers1tar~ Ca- músculs afectats per la aràlisi in·
serven en els ministeris més sens!- ciana, se van a revisar los preceptes bre mort travessat al mig d'una car- ducció a~istrativa. del concepte !f-Ià l que fou literalment .rec~llt per 1 fantil. Arribà a Ja conclJ>sió que la
blement polit!cs en els quals hom constitucionales referentes al Eo;ta- retera. El millor que es pot fer és i de la funció essencml de la Filo- 1 actual Estatut de la Uruvers1tat de ! contracció muscular, per ésser l'exI c!tant fisiològic, és el mitjà d 'elec•
Barcelona.
. 1 ca a ben sofi11o en la cultura humana.
creu que l'ajor~ament a l'any Vl· tut? de Catal~ña y a la autonomia t reure•1 1. f er-ne ll en~a,
Actualment, en la Facult~t de Fi- ció perquè els músculs r ecuperin la
S'ha divagat tant a l'entorn de la
en r
nent de les eleccions generals, pot reg10nal. ¡Vahente regionalisme el de pressa. El prestigi del sistema paraula filosofia que tot sovint s'im- losofia i .Lletr,es i ~eda_gog¡.a! hi ha perduda capacitat funcional; demeshaver donat a les esquerres el temps de los valencianes d; la derechal
parlamentari, el bé de la. República, posa el deure de sortir en la seva una secc1ó d estudiS filosòfic~ que trà. complidament que sols mitjanFrente a Ja revis1ón, tea de dis- no poden consentir aquest descrèdit defensa; solament així hom evitarà compta amb quatre cà~ed.re~ 1 amb çant la mecanoteràpia. era possible
suficient per a tenir un gran triomf.
Al Congrés s'ha dit aquesta tar- ~ cordia, hay que levantar bien alta, de l'òrgan capital del règim. ¿Quina que prenguin carta de naturalesa l'ensenyament ~e les disciplines bà- restituir als esmentats músculs llur
da que ets ex Consellers de la Ge- bien firme Y bten sola la bandera consideració pot tenir una obra. le- afirmacions banals i si més no cri- slques: fornologta, lògica, suetaf1SI!la, poder contràctil.
.
.
ne~alitat seran traslladats, uns al republicana federal, y contra los so- gislativa feta en aquestes condicions? ti~ues injus~tftcades. ~a Filosofia, 1 ètica, estètica, història do la FiloA contmuac1_ó e~pos_a la conveniênpot inspirar una ac1 rau la rmport~nc1a del seu es- sofia. A l'entorn d'aquestes càtedres
penal de Cartagena i altres a la lapados y. jesulttcos :-perdon~d la Q ina. confiança
mstitucJOn~ ad~quad~.s
crear
de
eta
cur-¡
els
I
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els
afegeixen
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¿
presó de Puerto de santa Maria redundanc1a-, propós1tos cler1cales, ruma moral d aquesta magnitud?»
plina que més afina. la nostra for- sos complementaris lliures sobre pro- per a tractar 1~ paràliSi mfantil,
el fondo, el pensamiento de la cam(Càdiç).»
mació espiritual. Tant pel sentit hu- blemes de filosofia més especialit- amb un c~lterl d estreta collaboració
paña parlamentaria, hecha a prinmanitzador que ella porta en si com zats. Aquesta organització, que re- entre vànes especialitats terapèu.tlcipies de este stglo por la minoria
per la significació universalista que presenta un progrés considerable ques, procu~ant, a més! que ex1ste1xl
parlamentaria, en la que brUlaban
encerta donar a. tots els problemes, composat amb el temps en què ofl- u.n paraHelisme en millorar les ledel malalt amb la seva educael pe- stons
.
la seva c1alment
•s
t
t
.
Salmeróh y Azcàrate, Blasco Ibàfiez
ció inteHectual; insistl en la im orno. es cursava en
ningu no po sos reure a
L'atac de la gent de dretes ha atracció 1 a la seva gràcia nat.!va. rlod.e de la llicenciat~ra més que 1 as- tànc!a social de les dites instituct~n
La. Libertad publica el següent y Sol y Ortega, Lerroux, Melqu!ades
S.
estat sempre innoble: la injúria, La Filosofia té, és veritat, un con- signatura de metafísica, exactament
j Alvarez La «Electra» de Galdós dtó
VERBENERIAS
editorial:
Seguidament el Dr. Roig Raventós
la calúm?tia, el mot gruixut, el tingut peculiar de coneixements, més el mateix que en el preparatori de
exprestÓn artlstica ~1 pensamÍento
.
. .
.
Farollllos chlnos, mantón de chl·
certs objectes i més certs mètodes que Dret no podem, però, considerar-la , exposa el cas de malaltia de Barragrapat de llot.
«L~ sens1bilidad publica, s1empre unànime de los republicanes (todanos, gorrltos chlnos, collares chlli pertanyen com a cosa pròpla per com' una cosa definitiva. Ja de fet quer en un infant. Es plany que,
Heus ací, però, que la veritat sobre tot aUò que val i que li dóna existeixen altres ensenyaments que essent la malaltia descoberta per :m
nos... ; no, sl de «chlnos>l tenemos desp¡ert~~: Y ayuda, no concede a !a . via no existían los reformistas), sor eïx sempre. Llegiu aquesta nota l'esmentat caràcter: és que ella és justifiquen aquella posició de la Fi- català !llustre, no sigui prou con~
un rato largo!
a~tual Sltuac!ón polltica otra solu- bre la polltlca religiosa de una mode Heraldo de Madrid:
<De «El Siglo Futuro») c1ón que la de la criSis ministerial. 1 narquia liberal, no ya de una Rel'.bans que tot una fortitud espiritual losofia dins els quadres universitaris guda entre n~altres, i també que no
«Una pirueta màs. Los monàrqul- davant del món i de la vida. Allò en relació amb les altres Seccions o hi hagi una unica nomenclatura mEl Gobierno no . tiene consistencia, I pública.»
ni la màs minuna valoractón en
a tots interessa, filòsofs i no Facultats com són la «Introducció temaclonal. Una mateixa malaltia
cos parecen dispuestos a presentar que
filòsofs és l'actitud filosòfica, que a la FiloSofia» ¡ algunes de les dis- P~trt a dues. nacions un nom propi
al Parlamento una propostción _acu- és
cuanto a posibilidades de la obra
el mateix que dir actitud de per- ciplines que constitueixen la secció tadlterent i a~ò és una gran diflcul·
1
constructiva que neceslta España.
. pedagògtca. Demana a l'Acadèermana de Pedagogia.
I satoria contra don Manuel Azana Y recció integral per a l'home. .
Por faltarle, incluso carece del senLa Filosofia és precis reconèiXer- g La reforma de la Facultat en el m1a que proposi Ja celebració d'un
U1l xic de memòria, poble; po- i don Santiago Casares Quiroga. Con
tido de orientación nacional. Los
torna a aSsolir avui la seva. an- doble sentit de les diverses especia.- magne congrés internacional de_ la
sucesos contemporàneas de Europa ' ble, sobretot, de les eleccions de ello pr~nden menoscabar la inde- ho,
tiga preponderància. En un pruner lltzactons 1 del refermament dels es- no¡nenclatura mèdica per a reviSar
novembre, que tan mal r esultat pen.denCia y el_ prestigio del poder moment ha estat precls trencar aqueU t dis filosòfics
-los màs rectentes-, trazan el caha donat ja exceHents els noms honoriflcs amb què són anoj':ldicml esta~lec1endo una consecuen- vell prejudici, compartit encara per u ultats en ordre al desvetllament menades les malalties i _posar-se d'aet donaren.
mino hacia la democracia y la 1!del cord perquè una mate1xa malaltia
i
Llegeix aquest fragment d'un ar- c1a que la VIsta del recurso por los alguns contemporanis, del fllòsof, ho- res 1
bertad. Nada tan contrario a ese
1. a la formació
i no porti noms diferents. Descriu el
d'U i
sucesos de Casas V!ejas no reveló. me donat a una r eflexió especulativa, de es vocac ~ns
ticle de El Diluvio:
espiritu -Franc!a acaba de afircas clinic de la lipodistròfia prot~;res~óversài
Instituts
d
professorat
i
cientlflc
control
«Pero... muchos màs -11.500 y to- Ac.o~tUII_lbradas esas re~tes :l e~~~ mancada, però. de
tats. i esperem que la seva acel ser siva detalladament. Desitja, finalmarlo-, como la actuación del Go1
ment que sigui l'escola catalana la
de
extens
més
radi
de
dia
cada
proseus
Els
social.
ressonància
de
bierno. Un Gobierno que significa dos caldos en el campo de batalla.; pnv~~glo, no se re~~b:en los \golsque, seguint les petjades de l'immord ele de que blemes eren considerats com el pro- penetració més profunda en la cultu- tal
la màs exacta contradlcción con las 1 es decir, ni uno solo por enferme- justlcla p~ev~1ezca
Dr. Barraquer, acabi de descobrir
»d se dconel ucapitàn R~ ducte de la vanitat personal que te- ra de Catalunya.
aspiraciones legltimas del pueblo. dad-, tuvo España en Anual, Mon- mos. «~d
<Parlament pronunciat pel les causes de la malaltia, que fins
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En t re ot ras cosas,. porque cond1c
d. . «La justlcia desigual es
...,.. rru1 • e u n y Na or, s lo en 1
catedràtic Dr. Jaume Serra avui no es coneixen, com tampoc el
LAS HORMIGAS DE LA CEDA a éste, porqu~ qu1ere dejar al mar- : «Unas horas» dura?te la desdichada jas, Yà 1~eiorosa. de las injusticias.»
Hunter en la «Mitja Hora de seu tractament.
Fronla
de
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hacia
Madrid
de
estehaberla
d
Guardando provlslones para el In· gen las func1ones soctales que me- y catastróflca acc1ón planeada por la. m s to f
Els Ors. Guerra-Estapé, Pl Sunyer
l'Estudiant» de Ràdio Bar0
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El Gobierno tiene su mayor de- I desapa.recido Fernàndez Silvestre.
<De «La Libertad»)
acabaren d'arrodonir la comunicació
fecto en su propia concepción prt- 1 ¡Once mil quinientos muertos 1 y monarq':lla Yh PU~lc~rà~ a. di~ abril cano al del suceso, se ordenó que
del Dr. Rr>tg Raventós.
mitiva. Se formó sin cohesión acep- muchisimas màs fueron Jas bajas en- sus pàg~aQs é a~ erta . -ceon te- la compañla mandada por Rojas L'afer del personal subaltern
_ fuese a Casas Viejas.
I de 1931. G u ¡mpo ncla
table. No ha conseguldo comprender tre heridos y prlsloneros!
nomenat pel Patronat
Curset d'estiu de Català. - A l'A¿Qué órdenes emanaro? del mta ca_
las causas profundas de lamenta- I Y... ¡cinco mil millones de pese- ner much~-· puede atrlbutrse
teneu Polytèchnicum Alt de Sant
1921
Universitari
fu~ nisterio de la Gobernac1ón? ¿Qué
bles sucesos recientes. No Jogra el tas, según datos que facllitó el di- torce ~esmatos, cua~do en
Pere, 27, pral., contÍnua oberta la
necesario «redressement» económico. funto don Jaime carner Romeu ron mlllares los asesmados por un caràcter tenlan aquellas órdenes?
Ahir viSitaren el Conseller de inscripció per al curset elemental de
Fabrica fictlcios e inconsistentes pro- cuando fué ministro de Haclenda, «gracia» de d?n Alfo~o ... No hable Ordenes verba.les -dicen los detrac- Cultura de la Generalitat de Cata- català que hi serà donat, a partir del
gramas para combatir el paro obre- 1 es lo que cuesta -y añàdase ade- el colega de mjustlcla si no qulere tores del señor Casares Qulroga-. lunya, senyor Duran i Ventosa, la vinent divendres, dia 21, i fins a
de setembre, eis dimecres l
ro. Combate las legltimas conquts- I màs, lo gastado en los dos uÍtlmos que les espectr.os ~e Annual le con- Pero olvidan que el reglamento de comissió d'empleats subalterns de la darrers
Universitat, per a intentar d'obtenir divendres, de V'Jit a nou del vespre.
tas del proletariado. Es la amenaza años- la aventura que empezó en turben la concienc!a. También aque- los euerpos de Policia, que en 1930 el
pagament de llurs havers trans- Aquest curs anirà a càrrec del pro¡ nas tr~?~es jornadas Y aquellas res- hizo el general Mola, y que contlnúa
permanente contra las conqutstas del el bar;anco del Lobo!
fessor senyor J aume Almà.
correguts.
proletariado. Es la amenaza perma- I ¡Pueblo, no olvides jamàs a los ponsabil1dades son «hechos proba- en vtgencia. establece que cuando un
El senyor Conseller els rebé molt
superior dé órdenes ~er~ales que se atentament al seu despatx oficial i
nente contra las esencias màs pu- 1 11.500 muertos de Annual ¡Ni a dos»...
Exàmens de matrones. - Dem!\
Volviendo a lo presente. El deseo presten a duda_ o s1g~lq~en acu- els manifestà que, contràriament a divendres, a les onze del mati, se
ras de la libertad y de los derechos los 1.500 del slniestro barranco del
Gurugli! como tampoco debes olvi- de los monàrquicos no es otro que el sada !mportanc1a, el infer1or debe la seva voluntat, es veu obligat, men- celebraran en aquesta Facultat de
del hombre...
tre no es rebi de Madrid la completa Medicina el segon i últim tom dels
EUFORIA
Ante Ja opinión sincera, ante el dar a los que cayeron a orillas del de que las Cortes declaren culpables pedir que la orden sea por escrito.
solució respecte al cas juridic plancurs de
-Ah ... ! Què serà això, una llei pals..que qulere paz y trabajo y Khert, obedeciendo órdenes del muy a los señor~ Azaña Y Ca~ares QuiEs màs: siendo ministro de la Go- tejat en aquesta Universitat, a ne- exàmens de primer l segon
carrera de Matrona, i a continua?
...
obrer
lobro atur
riga de las ordenes que d1eron mo- bernación el señor casares Quiroga, gar-se en absolut a fer el lluirameut la
justtcJ.a, el actual Gobierno està en monàrquica Luque.
ció les Revalides. I el dimecres dia
,-Per a ml més aviat es traota qulebra. Y el rumor de la crisis,
Y no olv1des, astmlsmo, a los 200 tivo a la represión de Casas V!ejas. unos revoluclonarios levantinos arro- de cap quantitat.
26, a les nou, el segon i últim tom
Tenint en compte les esmentades de matrones oficials.
duna eficàcia de l'actual Parlament. nunc~ como ahora tan justlficado, mil muertos de las campañas de En primer lugar no tlenen ~r qué jaron una bomba a un camión. El
subaltern
personal
el
manifestacions,
lDe «La Publicitat») adqmere volumen, se extlende y se Ceuta y Fillplnas, sostenidas única- mezclar con los asuntos prl"atlvos exploslvo destrozó el vientre al coni administratiu ha acordat dirigir-se
enraiza en todos los sectores so- mente para sattsfacer Jas ansias im- del minlsterio de la Gobenactón al ductor. Unos guardtas detuvteron a novan1ent a la Superioritat, a fi d'inExàmens de Practicant. - Demà,
como
y
agresión,
la
de
autores
los
de
cartera
la
regla
entonces
que
Borbones
funestos
los
perialistas dc
ciales
teressar-U una prompte sol·Jció &.1 divendres, a les siS de la tarda I a
Sala del Dr. Bartrina, començala
preguntaran a éstos por qué habian problema que els crea la situació
Hay causas fundamenta.les que ex- que años antes ensangrentaron eÍ Guerra.
Medicina
Por lo que se refiere a la actuaclón obrado asl, recibieron esta respuesta: anormal que està travessant la Uni- ran en aquesta Facultatladecarrera
plican esta crisis. La mayor de to- suelo español -<iurante trcce años
de
els exàmens oficials de
-Pues no hemos acabado; ma- versitat de Barcelona.
das es la de las enormes irregular!- -sin otra flnalidad que 1a de diri- del señor Casares Q":iroga hrmos de
Practicant.
dades observadas en la aplicaclón mir un plelto de familia: de la fa- decir que el ex numstro de l& Go- naña colocaremos las bombas en las
CONFERENCIES
milla de origen extranjero que se bernación acostumbraba a dar por entraiías de vuestras mujeres y vuesdel Presupuesto._
Obra antituberculosa de la Unl•
. Y el rumor senala nombres y com- creia dueña de España y sus colo- escrito las órdenes que por au im- tras hijas.
mortlfers de guerra.-El versitat de Barcelona. - Es prega
gasos
Els
casttparecer,
al
guardtas,
Los
Prueba
requer!an.
lo
asl
portancia
nias.
Portela
Desde
bmaclones posibles.
senyor Lluís Rius i Badia dona- als alwnnes que no hagin estat aide ello es lo que respondló a una garon materialmente a los que tal rà, dissabte, al local de la Coopera- dats per a Ja consulta mèdica de
¡No olvides, pueblo, todo estol
Vailadares -hombre hberal cien por
señor
el
enterado
y
decian,
les
cosa
capidr.l
defensor
del.
¡Viva. la República ... republicana! !nterrogación
tiva «La Hormlga Martinense». una l'Obra Antituberculosa de la Univercien-! hasta un Gobierno nacional,
casares Quiroga, éste tomó las me- conferència sobre el tema: tGasos sitat, que es presentin a la Secretapresidido por una personalldad ju- y no confundamos nunca una Re- tàn Rojas~ «El dia 10 de agnsto mortlfers de guerra». Tindrà lloc al ria del Rectorat, de dotze a dues del
r ldica, en el que figu!1U'ian elemen- pública liberal. democràtica Y laica dijo el senor Casares Qwrogn-, p~ dldas oportunas para que el prcsi- local
social, Nliria, 12-14, a les deu matí, per a estendre'ts la correspodente de la Audiencia provincial
tos de todos los parttdos autèntica- con una Convención de jesuitas fi- mé al capitàn Gàndara. Me Jtab
nent convocatòria.
dicho que los rebeldes se hahlon he- abrie.:e un informe 0 expedien te a del vespre.
•
mente -esta es la palabra, todavfa nancieros Y oportuntstas 1
e asi se comportaren
' rd'1
cho fuertes en ComunicaclonC.S· Or- 1
·
Y por mucho tiempo insubstituible,
dené al capitàn Gàndara que en- ~~e ~!~~ Jugar someterlos ai
CAMISES - CORBATES - VESaunque les encolerice a lns derechas
trn.se a toda costa en el rdlficio. corr~ctlvo que merecÍesen. Tamblén
TITS BANY- BAR.NOSSOS
-repu~llcanos Y capaci~dos para
LO
~TE 4liii;;.1 Q hac1endo fuego o como fuesc, Y s~: estos son «hecbos probadOS» ...
CA~HSA A MIDA: 18 PT ES., AMB
conduc1r, en acc1ón cornuo, a Espa- ....S UNIFORMES MI LITARES
é
. ~ .
~ o guidamente le dije: «Esperi.\ uste<i,
.1...~
n -Aigulen lanzó ol rumor de que fia por el camino iniciado en el ..lli
COU.. I PONYS
Y para te~!'-1', ,~r qu el. deFrlssures? Flstules? MORENOL lc daré la orden por escrito.»
alborear de Ja Repúbllca del 14 de
os iban a cambiar
Vestit SENYORA, CAMP I PLATJA
0
ss
Gràcia,
de
Passeig
Cuando se produjo el mo\Imlento fensor del caplt.an Ro~ ? dsohcl~
Escriviu avui mateix a Ploal·
hagas caso.' Conozco bien el abril. Y las desviactones de este ca~~a"ñ'No
95 PTES. <Model exclusiu)
Telèfon 80321
0
0
Ye
qués, 12, tenda, Barcelona, I us a que correspondieron los suc· !SOS de un_ careo entre su pa ?oema
mino ya se ve a dónde nos han
'
c asas Vlejas. el capttàn Rojns salló senor casares Quiroga »
guarireu
(De cEl Debata) conducido.»
tmpremta
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lliJOUS, 20 DE JUNY DEL

ccDelito y Libertadu, de l\la rià Ruiz
Funes.
ceQuiero triunfa r. La fórmub del
éxit.on, d'Henri Duroille. .
ctDos discursos y dos arhcuJos•t, de
1\liquel de Unamuno.
uLira antilbna n, selecció i pròleg

PER ALS AMICS EMPRESONATS

SUBSC PCI

. d'Arlu.r Boní.

LES NOSTRES CAMPANYES

L'Ajuntament de Barcelona
ha de fer complir les orde·
nances municipals quant a
la regulació de la venda de
•
queviures

BIBLIOTECA PER
ALS OBRERS EN
ATUR FORÇOS

----------------·*:----------~----

CAPITAL I TREBALL

La lluita de classes a Mèxic

nedor és lliure de vendre al preu que
bé 11 sembli, però que m.p.l no pugui
vendre a. un preu m~s eievat del fixat per la taxa.
Heus ac! el tema clar 1 concret
de la n ostra campanya. Posar per
damunt dels interessos particulars
els interessos de la coHectivitat. Per
això mateix no ens cansarem de
A Mèxic s'està operant una fonda.
reclamar que en benefici de tothom, transformació social-econòmica lnsplvenedor 1 comprador, l'Ajuntament
faci complir les disposicions munici- rada pel President Càrdenas.
pals quant a la reglamentació de la
Hom sap que primer Obregón 1
venda. dels queviures. Es un deure després Calles menaren una intensa
que l.r.cumbeix de ple a les corpo- lluita contra el clericalisme 1 que asracions municipals 1 entenent-ho soliren l'èxit més falaguer per l'enerai.xi els municipis de les grans ciu- gia amb què fou menada la campatats' d'Europa 1 Amèrica, tenen se- nya contra. el fanatisme religiós.
vers Inspectors que vigilen els
Però Obregón - aquest fou assasllocs de venda per tal d'obligar a 1 sinat per.~ fanàtl? catòlic- 1 Camarcar en lloc visible el preu 1 cas- lles es limitaren únicament a la
tigar les infraccions.
lluita contra el clericalisme, conNo és corrent de veure en cnp tra el poder de Roma, aliè als '
part del món el mercadeig, el re- interessos morals 1 materials de Ja
gateig al qual estan obligades les nació mex.ican11, 1 deixaren de ~an
compradores amb relació als arti::les da la q ü e s t i ó econòmica. Del.X~
de primera necessitat, com ocorre ren, però, fomentar la ConfederaCió
als mercats de Barcelona, talment General del Treball i aqucstp. s'escom sl es tractés d'articles de luxe. tengué poderosament per tot el pals.
Aquest antipàtic mercadeig, perjudl- En la lluita aferrissada. contra l'esdiclal pel pressupost migrat del tre- glésia catòlica, pel fet d'estar-hi inballador , s'evitaria sl cada. venedor teressats majorment els treballadors,
tingués marcat un preu fix a 1\l. aquests r ecolzaren la política. de Caseva mercaderia, a. la. vista del pú- lles i Obregón, deixant de banda,
bllc.
gairebé, Ja lluita. en l'aspecte econòNosaltres, doncs, només demanem mic. Un cop vençuda la força de l'C.S·
que l'Ajuntament de Barcelon.\, in- glésia poderos!sstma a. Mèxic pels
teressat com ha d estar per a !.a de· anys 'de dominació dels r els catòlics
Censa del consumidor. ordeni als 1.11!?- espanyols i per Porflrio Dlaz, vençut
pectors de mercats una es treta v1g1- per la revolució de Madero i Zapata.
làncla quant a l'aplicació èe les ta.- cap allà l'any 1910, els treballadors
xes en els preus i que coHoqul, cada volen plantejar la lluita en el tervenedor en lloc visible, el preu de reny econòmic 1 recolzen la candila mercaderia quan es tracta de ma- datura. a la Presidència de la Repútèries alimentoses de primera neces- blica a favor de Làzaro Càrdenes,
sitat. Es ben simple.
l'home m és avançat del Partit Naci()nal Revolucionari, el qual ocupa el
Poder des del 1910 per la seva. energia. 1 decisió.
Làzaro
Càrdenas procedeix d'una. faCONTRA L'ATUR FORÇOS
milia de treballadors; ha estat impressor i va lluitar per la llibertat
del seu pafs al costat dels homes del
Partit Nacional Revolucionari., i aconsegui els galons de general de l'exèrcit mexicà.
Però CO-rdenn.s resta l'obrer de sempre; es t roba més al costat dels treballadors que dels militars. Per tant,

Hem d'Insistir car el tema s'ho
val. Els interessos de la gran massa. de treballadors- consumidors de
Barcelona, han d'ésser vigilats, defensats, pulx que, com en altres C()s es, al nostre pals, resten mancats
d 'una regulació i defensa. per part
de qui té l'obligació de vetllar per
a quests interessos collectius.
coneixem perfectament les fluctuacions dels mercats a l'engròs i
sabem per tant, que els preus d~ls
c;¡ueviures poden variar en el ll11\telx
'dia de la venda ja que en una hora
'd el maU, segons les comandes, un
a rticle pot sofrir una minva o un
•augment en el preu.
Per alxò mateix, les nostres campanyes ni de prop ni de lluny no van
adreçades als venedors dels mercats
d e Barcelona. Aquests venen com
'poden 1 per tant la. culpa no és dels
¡venedors, sinó de l'Ajuntament que
.._no aplica les disposicions municipals
re.mb ça que fa referència a la taxa dels queviures.
U n passel8 matinal pels mercats
de la nostra ciutat i hom pot ado"n ar-se que la immensa majoria dels
liiocs de venda no hi ha el cartell
:tiue ha de marcar el preu dels arti1ples de primera. necessitat. Per això
ti><>den passar les anomalies que as(f>Cnyalàvem dies passats, que en un
mercat i al mateix dia, es ven una
mercaderia a un preu i a un altre
m ercat canvia el preu en perjudici
~el comprador. I fins en un mateix
districte els preus no són els mateixos entre les tendes de queviures.
Sl el preu dels queviures sofrfs
les esmentades variacions sense de'passar una. taxa prèviament marcada, no hi ha. res a dir. Del preu
marcat per la taxa en avall, el \'e-

h'

ccLira mexicanan, d'Artur Ruiz.
<cAdàn y Eva11, de John Erkine.
La nena MO:>\TSERRAT OLIVF.
LLANGORT ens h:l fet donació de
set vol11ms:
ceE! Quijote de la RàdlG••, de F.
ftlarti.
ccl\fi última aventurl\n, de 1\l. Ril'as.
.
hombre que estuvo en Saturoon,
TOl\lAS 1\IARTI ens h:1. tramès deceE!
Saüc Aubrey.
28 obres de teatre selecte i ~<Los
«La mujer desaparecid:m, de J. 11.
secretos del amorn, de l\1. Rivas.
Rosny.
J . BARBAL ha. fet donació d'un
cc¿Quién robó Jas perlas?n, de Bervolum: uLa pagana11, de S. Laurent- ta Ruck.
Picbat.
ceLos piratas de Ja selva11, de GeorUn lector de LA HU:\IANITAT ha c-es Sin.
fet una aportació de sis volums:
uCasanova, el galante aventurerot>.

El president Càrdenas
al costat del proletariat

-------------:*--------------LES MESURES

~Han

d'obeir a un premeditat
pla d'obres públiques

«El dlnero que se necesite lo buscaremos donde se
halle y se lo sacaremos al que lo tenga .
Gil Robtes»
El Sr . Salmon, mlnistre cedista del no realitzaran, entenem que fóra
~Treball, ha declarat que el projecte d~l molt convenient que el senyor mi;eovern per a. combatre l'atur for- nistre del Treball de la G. E. D. A.
:.çós és Insuficient i ha afegit que no mirés d'evitar que els seus correligi()~oluciona el problema de l'atur. Això na.ris de terres de Castella no pa.·o fa altra cosa. que confirmar les guessin jornals de sis ralS i dues
ostres reiterades manifestacions en pessetes per a jornades de sol a sol.
També fóra. con' enlent que des
~ooè.!lrmar que els 200.000.000 no serdel Ministeri del Treball s'ordenés
1velxen absolutament per a r es.
~També ha dit el ministre del Tre- l'aplicació de les lle1s socials de la
\ooll de la República espanyola - República, que sl aix! es fes, augmen¡àvui c. E. D . A.- que, per a resol- taria la capacitat consumidora dels
¡dre el problema de l'atur forçós és camperols, car els salaris foren com
n ecessari realitzar una política. eco- a núnim de set pessetes diàries.
També cal reorganitzar l'oficina.
òmica general. Molt bé. Però, ¿com
s que fan aquestes declaracions al de coHocacló obrera per tal que sigui
~p de dos anys que influeixen en útll per a la finalitat perquè fou
a governació del pals 1 al cap de creada.
En definitiva, el senyor ministre
ult mesos que ocupen el Poder?
?,Es que ja no recorden aquelles cè- del Treball de la c. E. D. A., abans
lebres paraules de l'actual ministre d'estudiar un vast pla d'obres públie la. Guerra, quan no era més que ques, podria començar per vetllar
cap de la C. E. D. A., les quals perquè els camperols que encara tred eien que havia «que resolver, sea. ballen no percebl.ssin salaris de micomo sea, el problema. del paro sèria. I d'acord amb les declaracions
t.Pbr ero» 1 afegia. que treurien el3 di- del seu cap, cercar el diner allà on
n 'hi hagi i treure'! dels que en tin(n t;rs d'allà on fossin?
CALLI:.S
Nosaltres entenem que és un pr()- guin.
blema primordial en una República.
ide Treballadors, el resoldre el pro--~--------~-*:--------------'blema de la. fam que pateixen els
lb-eballadors que feren possible l a
TREBALL I ECONOMIA
'êeva proclamació 1 consolidació.
•. En bona hora. es pensi portar a.
~terme un acurat pla d'obres públiques; però, sincerament, hem de dir
e les dretes no estan capacitades,
sprés del temps que no h an fet
Hem recollit unes dades sobre el
El desig de la U. R. s. s. d 'assees, bo 1 ocupant el Poder, i tampoc desenvolupament del comerç exterior gurar-se la. seva independència ecoel fet de no interessar-se per un de la U. R . S. S . en els treS' darrers nòmica, no significa, assegura el C(); roblema que afecta una part anys en milions de rubles:
missari del P oble per al Comerç Exd 'homes que no solament són consit erior, que Rússia vagi cap a. una.
'd erats com no adherents als partits
1932 1933 1934 autarquia. Res no impedeix que la.
les dretes, sinó que la immensa
Unió Soviètica fact 1 augmenti les
ajoria dels sense feina. estan cata- Exportacions (I). 666,3 458,1 419,3 Importacions mentre sigUi en condigats com a adversaris dels partits Importacions ..... 704,0 348,2 232,4 cions favorables.
~-: dreta. No s'erren. I, naturalment,
Per altra banda, la U. R. S. S. diswm molt bé deia. Indaleclo Prieto,
Total ......... 1.270,3 806,3 651,7 posa de productes suficients per a
a les dretes no els interessa resoldre
assegurar l'equilibri amb les Impor~1 problema de l'atur amb mires al Balanç ............- 137,3 +109,9 +186,9 tacions sense haver de forçar les acperíode electoral. Car aleshoréS poLa industrialització 1 la coHectlvit- tuals exportacions.
tlran, tot 1 exercint la compra de zactó agrària feren, ensems que les
:t-ots, practicar la caritat cristiana necessitats que Imposa el desenvoluEXPORTACIO DE PRODUCTES
~ferint diners 1 treball al que votl pament dc la indústria pesada, neINDUSTRIALS
·¡es dretes.
cessària la lmportnció de màquines 1
(en m ilions de tones)
I Un pla. de treball nacional? En de metalls.
1932
1934
tb<>na hora. P erò el senyor ministre
del Treball de la. C. E. D. A. no és
IMPORTACIONS
Fusta ................... .. 2.623
2.875
rel més autoritzat per a parlar-ne
(en milions de rubles)
Mineral de ferro... ..
326
342
(després d'haver dipositat els 200
19:15-26
1913 Amiant ................ ..
16
33
milions de pessetes per a obres púCarbó ................... .. 1760
2 .207
bliques.
Total .... .......... 756,3
1.105 Foneria ................. . 1.760
607
~ Un pla nacional d'obres públiques
DETALL
Adobs .................... . 1.760
115
1h a d'éMer un afer de meditació, ho Màquines ......... ...... 84.3
495,8 Robes de cotó........ . 18,7
20.8
lí"epetlm, perquè tingui eficàcia. Metails diversos..... . 40,0
174,3 Llumins ............... .. 8,3
11,8
T emps no n'ha mancat.
Matèries primes per
Paper ................... .. 0,6
10,2
Però abans de parlar del pla, que ' a la indústria lleugera ..... ......... ... .. 236,4
101,4
Com es pot veure, dos nous pr()- -~
Altres productes .... 140,5
67 8 ductes d 'exportació aparei.""ten el 1934:
la
foneria i els adobs.
En acabar el primer pla. quinque~nal la U. R. S. S. podia. passar-se
·
d'algunes rmportacions.
(1) No hl estan compreses les exHeus ac!, encara, les Importacions
que les n ecessitats de la Indústria portacions de metalls preciosos.
Avut fa dos anys que va morir soviètica va ubllgar fer eh &nys
en plena. joventut Helleni Segui, fill
1928
1934
del mal prou plorat Sal\-'RdCr Segui.
<en % )
Hellen1, malgrat la. seva Joventut,
46
ja es destacava com a coneixedor Coure .....................
95
dels problemes social¡¡ de casa nos- Plom .... _............... .
M
tra. Hom pot recordar els seus ar- Zinc .........- ............
ticles a cL'Oplnló:t en e4 quals trac- Alumini ... .. ........ ..... 100
CAMISERS
tava les qüestions socials i econò- Cautxú ................... 100
miques amb una perícia que admiEls
resultats
generals
ob:
inguts
en
BARNUSSOS
NOVETAT
rava nmtcs i adversaris.
la producció al final del primer peDea de 12 pe:;se~s
La seva mort prematura privà Ca- riode quinquennal, ha permès al 0()talunya d'un vnlor reconegut per mlBSa!lnt de comerç Exterior la reVESTITS BANY LLANA
tots.
Des de 6 pessetes
gulació de les exportacions en inteEn recordar el volgut amic, trame-- r ès del mercat
soviètic. Essent aixi
PORTAFERRISSA, 24 1 26
tem a la mare, vidua de Seguf i al- que els productes alimentosos són t()FONTANELLA, 16
t res familiars, els noou-es més pre. talment eliminats de la llista de les
gons sentiments de condol.
e11:portacions.

~

El comerç exterior de la U. R. S. S.

~

i

vol plantejar la lluita. contra. el capitalisme, que a Mèxic es manifesta
en la manera r epulsiva de «trusts»
americans que van a Mèxic com qui
va a un país de conquista. Càrdenas

Relació de donatius rebuts a tes nostres oficines
administratives (Ronda Universitat, 25, oral. )
Ptes.

Suma anterior

96.905'65
1'J . E. LI . ........... .
9'Penya ctLa Pinya>> (6.a veg.)

J oan Dasguens ... ........ .
Manuel Ollé, d'Albesa ... .. .
Ciurana ............... . ..
~'Iajó ... ... ................. .
Amiguet ... ........... .
Viñas .................... .
Rlque ... ...... ... ........ .
Alonso Flores... .. . ........ .
Maria Soto ............ ... . ..
Maria Lluïsa Antollno ..... .
Anna. Flores .. . .. . ... .. . .. •
Dídac Flores ...... ... ..... .
Josep Antolino ...... ... .. .
Bassols ...... ...... ........ .
Uns catalans del carrer Tamarit i Ur gell (18 veg.) .. .
Familia CUlla ...... ... ... .. .
Rosó Bayot ... ......... . ..
J oaquim Glné ... ..... ... .
M. B. V. (el deure setmanal) .................... .
J oan Santgen!s Pedret... .. .
Guadalupe ............... .. .
Maria Roca Vilella ....... ..
Paquita Marguiu .. . .. . .. .
Joaquim Roca Palomer, a.
la memòria de Macià . .. .. .

1'2'2'5'2'1'1'0'50

5'2'3'-

J A .... ............... . .... .

5'2'2'1'-

2'2'-

_____________*_____________

G. A ... . .. ... ...............
E M. Costa .............. .

J c. E., a la memòria del
seu fill Jaume ...... ... .. .
Pep, de Sant Gervasi .. . .. .
Gerard Capdevila (quota

vol nacionalitzar les riqueses naturals
del sòl 1 del subsòl, la qual cosa significa l'expropiació dels rics pous de
petroli actualment en possessió del
capitalisme nordamericà.. La. classe
obrera recolza. Càrdenas. El general
Calles s'oposa a aquesta pol!tlca. i
llença. un manifest contra les asp¡r acions dels treballadors del seu pals.
La llwta està entaulada entre el capitalisme, ara representat per Calles,
i la classe treballadora, que té un
defensor: Làzaro Càrdenas.
De moment, sembla que en aquesta
lluita ha triomfat Càrdenas, car al
seu costat s'ha. posat resoltament el
Partit Nacion!ll Revolucionari, que és
el partit governamental.
Cà rdenas segueix el programa que
U servi per a. la campanya. electoral.
Pel que es veu, no és un polític d'aqueUs que promet abans d'assolir el
lloc cobejat coses que després resten
incomplides. Càrdenas estudià a fons
el que calia dir en les seves campanyes electorals i explicà un pla d'acció socialista que, en aplicar-lo, ha
trobat resistència. i seriosos inconvenients per part d'alguns membres del
seu propi partit.
Apartat Calles de la vida activa,
segons pròpia declaració, resta el cami lliure per a Càrdenas i per a la
classe treballadora de Mèxic. Càrdenas i als treballadors, doncs, vençuda
definitivament l'església. catòlica, es
disposen a transformar econòmicament 1 socialment el pals mexicà.
La d ecisió és ferma. I sl aquesta
fermesa en llurs decisions permeté
Obregón i Calles vèncer el poder
omnipotent de l'església en els primers anys de la. Revolució, també
ara. tot fa preveure que els treballadors i Càrdenas sortJran triomfadors en aquesta. aspra lluita. que
tot just començada h a motivat ta
desbandada dels elements conservadors del Partit Nacional RevolucJ()nari, que es pensaven que, acab!tda
la lluita amb el catolicisme, un cop

1'-

quinzenal) ... .. . .. . ... .. .
Antoni Campmany ........ .
Valent! Mas . ............. .
Grup d'amics esquerrans,
de la Companyia Barcelonesa d'Electricitat <qu()ta setmanal) .. . .. . .. . .. •
Ot to i Fritz . .. ... .. . .. . .. .
Joan Pra t ... .............. .
Joan Pous ... ... ......... .. .
E. More ... ... ......... ..... .
J v .. a la memòria dels
fills Esteve 1 Maria ......
V C. <una nena ben buf()na) ...... ............... .. .
V. C. (la simpàtica de sempre) ............ ........ .
Arcàdia Mas ... .. . .. . ..... .
Família Caminal ( 11 veg.).
Maria Gastearena <11 veg.)
Joana Vidal .............. .
Un socialista, de Pallejà ...
Cirlac Boleda .. . . .. . .. . .. . ..
Valent! Boleda ... ... .... ..
Famiha. Als i na .. . . .. ... .. .
Familia Mitjana ........... .
Elize Guiral .. . .. . .. . .. . .. .
Maria Torras, junt amb un
grup d'esquerranes de la
casa «S. Casacuberta» (4.•
vegada) ... .............. .
Cinc catalans de la casa
«M. B.» 03 vegada) ..... .
Germans Apa ricí. ..... ... .. .
Josepa Carreras ... .........

P. M. .. . ............ ..... .

CARD ENAS
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Manuel Prat i senyora. .. .
Un matnmoni que no perd
llibertat econòmic¡¡. de la. classe treles espera nces... ... . . . .. .
balladora del camp i de la ciutat del J M . M ...... ... ........ .
gran país mexicà.
En aquesta mateixa secció i en nu- Un azaÏlista català ...... . ..
meros anteriors de LA HUMANITAT Pepa i Eusebi .. . .. . . .. .. .
h em donat a conèL<rer la declaració Una quota setmanal (22 vepresidencial de Càrdenas i el pla de
gada) ..... . ........... .
treball per a. l'escola. nova.
Josep Segura ...... ........ .
Càrden as no oblida. el seu oriJ tl11 Rafael Andrés .. . .. . . .. .. .
de treballador. Vegeu un fr agment
A la memòr ia de Macià .. .
d'una de les seves declaracions:
«La situació de la majoria. de Ics Ramon Vallespi ... ........ .
families ca mperoles que habiten el Isidre Mayné .. . .. . .. . . .. .. .
nostre t erritori justifica la necessi- Jaume Moral... ... ... .. .
t at d'intensíficar les subvencions a J osep Flores .. ....... .. .
les Comunes tot 1 liquid¡mt el mon()- Un compailero .. . ... ... ...
poli de la t erra, ensems que assegur a r una més eficaç ex-plotació dels Joan Ala rcón ... ... ... . ..
Lluls Julià ............ ... .. .
t:ostres camps.
Però no hem d'oblidar que per a Josep Sendre ......... ..... .
r esoldre el problema no és suficiPnt Cristòfor Pipo .. . . .. .. . .. .
lliurar la terra als camperols; és in- ELS MATEIXOS D'AVIdispensable continuar i augmentar els
NYO;
crèdits, construir noves obres d'irn- Miquel Molins... ...... ..... .
gacló, camins veïnals, carreteres 1, Josep Solé ................. .
en fi, crear els sistemes moderns de
conreu tot i organitzant les Coope- Jacint Riera. ... ... ... ... .. .
ratives que acabin amb l'especulació Pau Bové ................. .
dels líltermediar l.s. Aixi la producció Francesc Marco .. . .. . . .. .. .
agrícola, a més a. més de cobrir les Francesc Figuerola .. . . .. . ..
necessitats dels camperols, tindrem Antoni Cudos ......... ..... .
una millor producció 1 acabarem de- Varela <cobrador) ...... .. .
finitivament amb els latifundistes que Un bilbaí ............. .. .. .
tenen per base l'explotació dels peons.
Si lliurem la. terra als camperois Josep Sans .............. .
sense donar-los els mitjans per a Ramon Bevia ... ... ........ .
conrear-la, perdrem tots els nostres Joan Segui ..... . ... ........ .
esforços 1 el temps.»
A. Suara <pintor) ...... ..... .
Rossend Forch .. . .. . .. . .. .
• • •
Un grup d'amics de Manlleu
Els liders més destacats del Partit
(quarta llista s etmanal) :
Nacional Revolucionari han tramès
llur adhesió al President Càrdenas, Joan Curós .. . .... .. ..... .
el qual ha manifestat que no es dei- s. s ...... ... ...............
xarà. vèncer amb la facilitat amb qué Ramon Muns ......... ... .. .
ha estat vençut Roosevelt per part Marius ... ... ... ........... .
del capitalisme ianqui
Matrimoni Xurlac ... ... .. .
A Guadalajara s'ha reUnit el Con- Jaume Guàrdia ... ... .. . .. .
grés del Partit Socialista i ha acor- Josep Pujol ............ . ..
dat demanar el tancament Immediat Ramon Planas . .. ... .. . .. .
de totes les esglésies 1 l'expulsió dels
s acerdots catòlics de l'Estat de Ja- Joan Font ...... ........... .
lisco. També ha tramès un missatge Francesc Corrius ........... .
d'adhesió al President Càrdenas.
Maties Conesa .. . . .. .. . .. .
Josefina Conesa ... ....... ..
Narc!s Toneu ......... .... ..
NOTICIARI
T eodor Torra... ... .. . . .. .. .
ELS F L E Q U E R S I L E S Per Catalunya .............. .
F ESTIVITAT S DE SANT
Josep Canudes ... ....... ..
.IOAN I SANT PERE.
A petició de l'Associació d 'Indus- Joan Portell .............. .
trials Flequers, el Jurat Mixt de Fle- Ramon Pous ......... ..... .
queria ha a cordat autoritzar els In- x. x ....... ............. ..
dustrials flequer s, per tal que pu- Ramon Riera - ........... .
guin treballar durant les nits com- Joan Roca Salves ........ .
preses entre els dies 22 al 23, 23 al Carles Guàrdia
... ....... ..
24 i 28 al 29 d 'aquest mes a fi de disposar de temps hàbils per tal de Gaspar Caba.llerla .. . .. . . ..
Jaume Pla. ... .............. .
coure les tradicionals coques.
Benito .................... .
GRUP DE TREBALLADORS D'UNA IMPREMTA I LLIBRERIA (14 vegada):
CAIXES:
Josep Xicola. . .. ... ... .. .. ..
Josep Girona ...... ... ..... .
Manuel Borruel . .. .. . . .. .. .
Miquel Vidal .. . ............
Amador Garcia... ... ... •..
Jaume Torres ...... .........
Florenci Rovira .. • ... . .. .. .
Josep Viladumiu ... ........ .
Jaume Catalàn ...... ..... .
Joan Castañé ......... ..... .
Alfons Marcé .. . ... .. • ... .. .
R. Canylssà. .. . ... ... ... .. •
A Ferrer ............ ... .. .
F . Barranquero .. . ... . .... .

6'0'50

6' 0 '25

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

fl.1agl Ros ...... ... .. . .. . . ..
Josep Cailete ............ .. .
Joan Gil ...... ...... .... ..
J oaqu im Cañtsà ...... ..... .
Emili Centelles .. . ... .. . . ..
Manuel Gutlèrrez .. . .. . ...
Elies Bosch . .. .. . .. . .. . .. .
MAQUINES:
C. G. S .... ............ ... .. .
Emili Moreno... .. . ... ... .. .
Tomàs Solsona .. . .. . .. . . ..
Josep Vilaró C. .. . ... ... .. .
E. Herran ...... ...... ... .. .
Joan Amat ................. .
JA. M ..................... .

R. S ............. ........... .
0 '25 J . B .. ............ ... ..... .
5'J osep Vilaseca .......... ..
5'V. G ... . .. . ..................
2'Pere Mnns ... .............. .
MINERVES:
1'5'M. Barea ..................
5'A Beamonte ...... ........ .
5'J Madrid ...... ............
0 '50

RELLIGAMENT:

0'50 J. Sa n genis . .. .. . .. . . .. . ..
l 'J P lanas ... .. ....

10'4'50

2'I '50
0 '75

J Cortés ......... ... .. .
E . Ràfols ...... ... ..... .
R . J over .............. .
A Ma jó ............... .. .
J osep Vilaró .............. .
LLIBRERIA:
J oan Batalla ... ........... .
Tom às Folch ... ........... .
Francesc Nadal .. . .. . ... .. .

5'- J M .• Pià ...... ........... .
1'-

BAL.\G UER «Unió Republicana» <3.• vegada ) ...
5'- D1ver.sos .. .... ... ...... .. .
l 'lO J oan Puigpela t . .. . .. .. . .. .
Manuel G atnau ......... .. .
6'Lluís Roma .. . ......... .. .
Manuel Bosch ... ........... .
2 'Daniel Toruella ... . .. . .... .
1'1'- Domènec Carroué. . .. ... .. .
J oan Llorenç .............. .
1'1'- J oan Alcman .............. .

1'•¡,_

1'0'50
0'25
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01~
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1'-

o·so

025
0'25
0'50
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1'0'25
1'-

o·so
o·sa
0'2J

0'25
o·~

0"25
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2'-

N . N .... .. . ... ........... .
1'1'- Gaspar Gual. . ... .. .
I ' - Miquel Amberiu... .. .
o·~o Emlh Bosch ... ...
0 '50

Ferran Betlusé .. . .. .

0'50 Blasi Ma ses .. . . .. .. .
0'50 J OSep Rubies ......... .... ..
Sixte Ria sol... . .. . .. .. .
1'l'-

1'1'-

1'1'1'1'1'-

Marla n Mata .............. .
J oan Folch ............ .. .
Salvador Bonet ........... .
Francesc March ........... .
Blas F elip......... ..... .
Josep Golet .. . ... . .. .. .
Llu ls Barrot . .. .. . .. . ... .. .
Josep Anguerrl ........... .
Antoni Montoliu ........... .
Josep Ruca .. . .............. .
Antonl J ou ..... ............ .
Francesc Carbó .. . ........ .
Simeó Lou ... ............ .. .

1' 1'1'1'- N . N .... ..... . ... ...... ......
2'- Josep Ubach ......... ..... .
1'- T er esa Anguerri .. . ... .. . .. .

Joan G raells ............ .. .
Pere Valls ................. .
1'- Miquel Profitós ... . .. ... .. .
2'- J osep Solé ..... ............ .
Antoni Biscarrl ... .. .
1'-

120'1'1'1'1'1'1'-

1'1'-
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En la llista publicada. ahir vàrem

0 '50
0 '25 consig nar, on diu SOLSONA (cin0 '50 quena llista) I a continuació de LI.
0 '25 Mesella, J. Mosella, 1 pesseta; sl bé
0 '50
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la xüra t otal està d 'acord amb l'a.
portació rebuda.
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ANUNCIS OFICIALS

*

COI\IPANYIA D'INDUSTRIES
AGRICOLES, S. A.
En compliment del que disposa
l'artlcle 20 dels Estatuts, es convoelt
els senyors accionistes per a la Jun•
ta General ordinària que tindrà Uoq
el dia 29 del corrent mes de juny,
a les deu del mati, al domicW so•
clal, carrer Fusina, núm. 9.
Segons preveu l'article núm. 21,
per a poder assistir a la J unta, ell
senyors accionistes hauran de dJpó-b
sitar els seus titols o r esguards am
s is dies d'anticipació, a la Caixa de
la COmpanyia a Barcelona; al BanO
Espanyol de Crèdit, de Madrld:f:l;
-.1
Banc Hispano Americà 1 al
Espanyol de Crèdit, de Saragossa
al Banc Guipuscoà, de San Seba&tian; o a "La vasconia", de pam·
plona, 1 els serà lliurada. la corres
ti •
ponent tarja d'admissió nomina va
personal.
Barcelona, 4 de juny del 1935. 7'
El President del Consell d'Adml"
nistracló, Josep Soñol Casanovas.
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LES LLETRES
UN

L'Acadèmia
Francesa

SIMBOLS
El bon escriptor 1 periodista Au- una. idea E:D un hombre, màs robus-

gust Vtvero publica. a. cHeraldo de to pedestal se construye a. esa. idea.

MadridJ un interessantlssim comen-

eoBLET I TARRAGONA

•

LLIBRE

•••

REIVINDIQUEM L'HISTORIADOR
TARRAGONI HERNANDEZ SANAHUJA

ECOS

*

no massa ben peixat.
-Pues no se equivoca usted-digué
a matent l'editor-. Say un pàjaro
de cuenta... corrien te.
I va entrar majestuós a l'edilici.

ACABA DE SORTIR

•••
A França existeix el premi Hcnri
Bergson, de 2.000 francs, que llom
adjudica, cada any, pel mes que som.
«L'Hotel de Massa». butüetí n~en
sual de la cSociété de G ens de Lettren, retreu a aquest propòsit
aquests mots de Z'iflustre fundador
del pre mi:
cEm faria feliç que el muntant
d'aquesta suma, atribuït cada any
a un escrtptor, lt procurés algunes
setnuznca de Uibertat, durant les
quals es subst rauria a les preocupa..
cicns materials i es consagraria tot
'enter- a l'obra començada.»
Aquests mateixos desigs varen palesar els G<>ncourt en instaurar el
&eu /amós premi, i d'altres encara.
D issortadament, aquestes flor s, st a
França Jan estiu, e11f4-e nosaltres són

Trotski-Stalin

LLETRA DE N. I. TROTSKAIA
SOBRE EL SEU FILL SERGUEI

llegiU:

HOME D/AMOR
DIAVENTURA
1

ME••QRIES D'UN EX JOVE
Llul's Capdev¡'la

Preu: 5 PtS.

ALIMfHB OlfT(fl[S I 0( ftf6J
Caso -

I

L'anual homenatge
al Dr. Martí ¡ Julià

rara. avis.

PUBLICACIONS REBUDES
Rà dio Associació de Cata.l11DY&, ha
PUblicat un Album d'Honor en el
qual fa un resum de les tasques reah t.aades f1ns a la. da.ta. Es editat amb
tot el luxe 1 amb nombroses reoroduccions gràfiques 1 dedicat a. "tothom que en una. forma o altra ha
d llaborat a les tasques de la R. A.
co
e c.
Revista. IL Z . A. - El número 2
segueix el cam1 emprès en el seu
1nlclal. Es tracta d 'una revista editada també amb bon gust amb un
contingut Interessant 1 diverses fotogrartes suggestives.
Ma.reer : Manuel de Legislació (edició compac ta); petit llibret, molt
Pràctic, en el qu::ü es tracta. d'Ad~tració de J ustícia, Accidents
..e treball, J urats Mixtos i d 'altres
matèries igualmen t importants. Es
de mida. de butxaca i de fàcil matae!g.
Lbota oficial de baques conté les
dntles 1 caracte.r!stiqu~s de tots els
\ nlxelis de la l\Iarina Mercant ! P esQuera ~panyola.. m ha, a. més dlverses noticies sobre els serveis' cos~:s i 1ndt1stries relacionades amb
e..,l Vaixells, tot el qual fa. aquest
vo wn tnd.!.s})"..nsable per a les per~tJ?es dtdlcade:s a les activitats ma-

unes.

d &1elllò ria de la Companyia de r . c .
e M. S. A.. que correspon a l'exercici del 1934. N'hem rebut també dos

exemplars,
Ae<:Jó Educativa (núm. 2). COnté
un article del doctor Roig 1 Raven~ SObre la .. Higiene del nou naL".
er la finalitat benèfica de la pubUcac.ó i dc l'a.ssoclac~ó, hem de dir
~ue V~1em amb gust l'edició d'aquesAJleLíta rerut.a, pulcrament present! u.a,

me~lsta de Duecho Comercial

Una fase de la lluita

en h armonia amb els òpals i els
Per no voler emprar
alabastres.
e.quella. matèria, indigna d'un rel
tan alt com el COnqueridor, els tarragonins van anar a. Poblet a cercar la pròpia urna sepulcral del rel.
P er una coincidència hem pogut cologla. 1 la. direcció dels seus 1nt;e.
I ja veleu, la tasca delicada, de patriota. 1 orfebre alhora, que Hernàn- fer-nos amb una. còpia de la carta ressos intellectuals. A més, les autodez Sana.huja realitzà a Poblet, me- que l'esposa de Lleó Trotskl ha adre- rltats, començant per Stalin, ho sa,..
relx de l'autor del treball que hem çat a la Premsa. obrera. de tot el bien molt bé; Ser!oja., ho repetelcitat en començar, el següent parà- món. UI. donem a la publicitat pel xo, va. cr!éxer al Kremlin, el fill de
graf: cEl acuerdo mancomunada del seu 1ndubtable valor informatiu i Stalin era. un hoste freqüent de la
Ayuntamlento de Tarragona, la Co- poUtic, en el panorama internacto- cambra. dels nois; G. P. U. 1 les aum.ls16n de Monumentos Y la Junta. nal. En efecte, la carta. de Natàlia toritats universitàries tenien els ulls
de Obsequios al Rey don Jatme pa- Ivanovna Trotskaia, a més d'ésser fits en ell, d'antuvi com a. estara enterrar a. éste en la Catedral, el clam d'una mare a. favor d'un do1.ant, després com a. jove profesprovocó la. mayor depredactón su- fill seu, és un document de primera. sor. Hom l'ha. detingut no per una.
frida. basta entonces por el desgra- mà per a. conèixer l'estat d'aquesta actiVitat oposicionista qualsevol <Inciado Monasterio. Para decirlo ela- lluita que vénen sostenint els dos existent 1, per totes les circumstànro Y de una. vez <ara és més sincer caps de la Revolució russa des d e eles, impossible) , sinó exoluslvament
en els seus sentiments), fué el acto fa tants anys i, m és r.ra, que a.ques- com a. flll de Trotskl, amb fins de
de màs estúpido vandalisme que alli ta lluita va prenent tons aguts a. venjança. Aquesta és l'única explipudiera cometerse.J De manera que causa. de la posició internacional caeió possible.
Tots els companys recorden la
l'estupidesa, segons es dedueix del presa. pel Govern de Moscou 1 el
que hem transcrit, fou triple: de criteri contrari exposat pel crreador temptativa de G. P. U. de barrejar
l'Ajuntament de Tarragona., de la. de l'Exèrcit Roig. Dóna també ac- el nom de Trotski en l'afer de l'asCOmissió de Monuments de Tarra- tua.litat a. la lletra el fet que Trots- sassinat de Kirov; el cònsol letomà
gona 1 de la. Junta d'Obsequis al r el kl, després de més d'un any de res- que havia. donat dlners per a l'acte
Jaume que va constituir-se a la. ma- tar 6 França. expulsat d'una mane- terrorista s'havia ofert alhora a. trara oficial, ha. trobat un pafs, No- metre a. Trotski una. lletra. dels terte1xa. ciutat.
ruega, que s'ha decidit a. donar-U ror!stes. Aquesta. ma.niobrn., però, va
• • •
! allar i el seu únic resultat rou
Si més endavant ens abelleix de h ospitalitat per sis mesos.
En& esperona, a més, publicar comprometre els organitzadors del
tornar e.l tema, ho farem. Avui, sols
hem pretès tributar un petit des- aquest dOCument, el fet que eLA procés. Precisament, però, per aquest
greuge a. l'home savi 1 senz!ll que HUMANITAT és el primer diari de motiu havíem dit més d'una. vegafou l'Hernàndez SanahuJa, a qui tots la. República que la pot donar a la da. en la. nostra familia. després del
procés: «No s'aturaran pas aqtú;
devem pregona gratitud. No sé sl publicitat.
hauran d'inventar algun nou a!er
Diu la carta.:
haurem r ce.ixlt bé. Però ens sembla
«Durant aquests úlüms t-emps, ha. per tal de rescabalar-ee de la. fra.
que, al capdavall, és més cristià !er
un acte de desgreuge als morts, que circulat entre els companys el ru- caS~tada. amalgama amb el cònsol.»
• • •
1
mor que aquesta. vegada. Stalin ha Trotskl expressà el mateix pensaQuan l'any 1835 les turbamultes, adular homenatjar els vius.
LLUIS ICART triat com a objecte de venjança el ment en els seus articles del Butexcitades, van fer irrupció al vell
nostre fill petit, Serguel. Els amics lleti rus de l'oposició. L'únic que
cenobi pobletà, sembla que duien Tarragona.
1
ens pregunten sl el rumor és cert. Ignoràvem era el prooediment que
•
J)l!r intent escarmentar en la perSi que ho és. Serloja va. ésser de- aquesta vegada adoptaria. G. P. u.
sona dels frares els excessos teudatingut a. començaments d'aquest Ara, però, no hi pot haver ni una.
l!stes que es cometien en aquell reany. Sl de primer antuvi es podia ombra de dubte: en detenir Seriocinte, o en aquella jurisdicció. P erò
tenir l'esperança. que 1:\ detenció era ja., completament aliè a l'afer 1
els habitants del monestl!", previnCQSUal 1 que el nostre fill fóra alli- mante nir-lo empresonat un ~t
guts, ja l'havien abandonat. Les turberat d 'un moment a l'altre, ara ja de mesos, Stalin persegueix evidentbes, encegades, no tenien ja. atura.és eviden t que els propàslts dels que ment com a !1 el crear un nou emdar...
l'han detingut són molt més serio- bolic. Per això li cal arrencar una
Les tombes van ésser mutilades,
sos. Com que molts dels companys con!esstó qualsevol al nostre fill, con'riturades, gairebé; i les despulles
s'interessen vivament pel nou cop !es..<>tó que serveixi aquest fi o, en
que contenien, després de sofrir un
a.ssesta.t contra la nostra familia, fi de comptes, baldament només fos
minuciós escorcoll, van ésser llanpotser serà millor que expliqtú com una decla.ra.ció creneganb del pare.
•
In
çades lluny, befades, entre crits salestan les coses en una lletra des- No parlaré dels procediments amb
vatges 1 riallades sinistres. La. mòajut dels quals Stalin procurarà adLa noveHa més interes- t !nada al coneixement general.
mia. del rei Jaume, segons ens conSerioja. va néixer l'any 1908. Quan qulrir la declaració que li eaJ. No
ta l'historiador Guitert 1 Fontserè,
sobre aquest
Ta. e."Cla.tar la r evolució d'octubre tinc cap informació
sant de
fou estintolada a la porta. de l'esera un noi de nou anys 1 va créixer punt. Però totes les c4rcumstàncica
glésia. amb una gorra. al cap 1 una
al Kremlln. En les famil!es on els &ón prou eloqüents en elles matetarma. al braç, talment una sentinegrana estan absorbits per la poll· xes...
lla.; 1 els ooupants la. bufetejaren 1
Fóra molt .fàcil de comprovar el
tica, els membres més joves sovint
li escopiren.
se n'aparten. Alxi va. succeir en la que es diu en aquesta lletra. N'hi
Quan el capellà Serret, de l'Esnostra. Serioja. mal no va. dedicar- hauria. prou, per exemple, amb crear
pluga, 1 el ciutadà P ere Gil recose a les qüestions polítiques 1 n1 tan Wla comissió internacional composo
lliren les despulles confuses 1 dessolament pertanyia a. la Joventut ta de persones autoritzades 1 hones·
articulades del$ princeps catalans,
Comunista. En els anys escolars te- tes que fossin amics notoris, natud'entre les quals destacava. la. mònia gran afecció per l'esport i el ralment, de la U. R. S. f. Aquesta
NOTICIARI
mia, integra, del r ei J aume, 1 les
circ 1 es convertí en un gimnasta comissió hauria. de comprova; to.
conduïren a Tarragona com un ineLes cartes de Napoleó a. Josefina» oobresortint. En l'ensenyament su- tes les repressions relacionad~ amb
apreciable trofeu, hom tenia. la. lmpressió que Poblet sofriria. altres 1 la seva publicació constitueiXen un per!or es concentrà en les matemà- l'assassinat de Kfrov, 1 de pas faria
esdeveniment literari sense prece- Uques 1 la mecànica: en qualitat la llum necessària en l'afer del nostrastorns.
d'enginyer obtingué una. càtedra en tre fill Serguel. En aquesta. pro""'la. seva troba.lla
coincidit
dents.
en possesSió de les en
-a,.ona
Ja T a ••
~
viviss1d 'actualitat
moment
un Ha
.,
despulles de l'alt. rel, es produeix el ma de Napoleó en la bibliografia una. Acadèmia Tècnica. Superior, on, sicló no hi ha res d'excepcional n1
litigi amb la ciutat de València., que del món. Aquesta figura. que Lud- durant aquests anys, va desenvolu- d'inacceptable. Quan l'any 1922 es
les reclamava. Però, com calia espe- wig en el seu C~Napoleó» ha estu- par una vasta actiVitat didàctica. celebrà el procés contra els soclaJls..
rar, l'Estat central resol la pugna. diat en tots els seus caires, es re- Recentment publicà, junt amb altres tes-revoluoionar!s, organitzadors d'aa favor d.e Tarragona, 1 a1xi la nos- vela en aquest Epistolari com un dos collegues, un treball especial: temptats contra Lenin i Trotski el
tra ciutat es diSposa. a erigir un home apasslona.díssim. cSón les car- «Els gaso-generadors lleugers de t1- COmit~ Centra.!, sota la direCCió d'amausoleu a. la. Catedral per a. di- ~ ~J:e~F~F~esun~e d~a~ pus auto-tractor», que editat per quests dos últims, va atorgar a. van.
dit més d'un critic. I ho són, en l'Institut Científic de l'Auto-tractor, dervelde, Kurt Rosenfeld i altres
positar-hl les egr~g1es restes.
Es aleshores que, per manca. de efecte. «Editorial Joventut» que ha obtin gué grans elog1s dels especia.- «adversaris» del Govern soViètic, el
dret de participar en el procés en
cabals, es busca. una manera dlg- estat la introductora dels estudis listes més eminents.
Quan fórem expulsats a l'estran- qualltat de defensors dels terrarisna 1 relativament poc onerosa. per sobre Napoleó a. casa nostra, ens
o!ereL't una. edició Impecable. Els ger, Serioja encara era estudiant. tes acusats. Això es va fe r per tal
poder bastir el panteó projectat. Po- en
ls
gravats d'època, t riadissims, i els
blet es trobava. ruïnós 1 obert a. 1a comentaris que hi posa la sagacitat Les autoritats permeteren a mem- d'esvair en la. consciència del prorapacitat 1 cabdicia de tothom. I admirable de Matilde Muñoz, en tan bres de la nosra família acompa.- letariat internacional tota mena de
la lòg:\CQ, caient pel seu propi pes, un lllbre imprescindible; llibre de nyar-nos o romandre a la U. R. S. S. dubte sobre la regularitat del proaconsellà la Junta d'Obsequis al rel lectura apassionant I document his- Serioja decldi romandn a. Mosoou cés. Per ventura, Romaind Rolland,
per tal de no veure's divorciat d'un Charles Gide, Bemard Shaw 1 altres
Jaume d'acudir a Pob:et e. cercar- tòric de primer ordre.»
treball que omplia la seva. vida. Les amics de la Unió Soviètica. no po_
hi aJguns materials amb què comcondicions materials de la seva exis- drien prendre la iniciativa de crear
pletar el mausoleu, 1 tots aquells que
tència eren molt feixugues, però no una. comissió d'aquest caràcter d 'aperillessin de desaparèixer de Po~ es distingien en aquest sentit de cord amb el Govern sovlèti~? Fóra
blet, de catalunya. i fins de la Penles de la gran majoria de ld. joven- el millor procediment per a. cominsula. I aquesta necessitat, 1 aques~ tut soViètica. no privilegiada. Les ca- provar l'acusació i els dubtes que
ta. precaució, emJ)I!nyé a. Poblet balúmnies indignes que la. Premsa so- existeixen entre les masses obreres.
rons virtuosos, entre els quals cal
viètica escampava oonstantment so- La burocràcia. soviètica no pot es•
.¡_
oomptar-hl l'Hemàndez, a. recollir
bre L. D. Trotsld i e!s seus com- tar per damunt de l'opinió de la
ESTOMAC I INTESTINS
tot el que, durant un segle gairebé,
panys d 'idees, no podien, natural- clas:>e obrera i nternacional Quant
DIABETIS _ ALBOMINUha romàs al nostre Museu Arqueoment, deixar de causar sofriments als ~teressos de l'Estat obrer, no
RIA _ INFANCIA _ ETO.
lògic.
morals a. Serioja. Això, però, nomé3 podnen més que sortir guanyant d'u~
Però, deixeu-me dir que la. Junta
puc suposar-ho. La meva correspon- na mvestlgacló seriosa de la. se~
CARRER LLURIA, 62
d'Obsequis al rei J aume e.nà. al modència amb el fill es limitava ex- actuació. Pa rticularment posaria a.
(entre Consell de Cent l Aragó)
ne 3tir a cercar la. seva urna sepulcluslvam~t a les qüestions meu- disposició d'una OOlnissió prestlgloSALl\lERON, 222
eral 1 altres petits fragments per a.
¡¡ense referir-se ma.! a les Ea com aquesta totes les .in.!ormatrals•,
t d e1 M ercat>
d
orna'mentar-la. oonvemcntment, l'any
l\1ANSO, 72 < avan
qüesuons pout i ques 1 a lc::; condt- clons 1 documents necessaris rels.·
1854, 1 que des de l'època de la
cions especials d'existència de la tius aJ meu fill.
profanació i destrucc16 del monestir,
Amb aquest a lletra m'adreço,
nostra familia.. (Cal afegir que àdhuc
el 1835, fins al 1846-Vult anys abans
aquestes lletres an:ibaven només doncs, directament, a. les organitza..""
d 'aquell data-, en què foren nocom a excepció.) Trotski. durant tots clons obreres i als amic3 estrangers~
menats dos guardes per a. oustodiar
els anys d'elilli no ha &ostingut cor- de la U. R . 8. S.; no als advocatsj
el cos exànime del monestir, no va.
r cspondència amb el fill per tal de interes..<ats de la. burocràcia soviè-l
ce&ar 1a seva devastació, 1 que desno donar pretext a les autoritats tica., sinó, naturalment, als amics
prés del 1846, malgrat la custòdia
Diumenge vinent, dia. 23, amb per a. persecucions o simples molè3- honrats 1 indeJ)I!ndents de la revo-"
semioficial que s'hi exercia, Vingueren els aficionats a. l'art a. expollar- motiu de complir-se el XVIll ant- ties. I, en efecte, en el transcurs lució d'octubre.
Si després de llargues vacillacions
lo encara, qul emportant-se'n un versari del traspàs del doctor MarU dels sis anys de la nostra emigrafris, qtú una escultura del retaule 1 Julià. eLa Rambla» anirà, com c!ó actual, Serioja ha continuat la em decideixo a. plantejar obertament'
los'' CQda any, a. dos quarts de dotze del liCVa Intensa tasca científica 1 ;>e- la qüc~tló de Serguei no és pas per0 un altre relleu qualsevol.
mati, a dipoSitar un ram de flors dagòglca sense cap mena. d"obstacle què aquest s1gu1 el meu fill: aquest
cSe hallan tan deterlorados
motiu és més que suficient per a
panteone3, que ya. no es posib!e re· damunt la. tomba. de l'enyorat mes- per part de le3 autoritats.
La. situadó ha canviat després de una. mare, però és insuficient per a'
componerlos ni restaurar-los. .. los tre en uta!anisme 1 obrerisme.
anirà l'~sa.ssinat de Kirov 1 el procés con- provocar una iniciativa. polltioo. P e.:'
El Grup «L'Intransigent»
cuales en el deplorable cstado de
mut 1.la.ción y destrozo en que se ha- diumenge, dia. 23 , a d os qua rts de tm Z!nóviev 1 Kàmenev. La. corres- rò l'afer de Scrguel és un cas sim•
nan, de nada. pueden servir donde dotze del mati, a d1positar unes pondèncla s'estroncà. completament. ple, clar 1 indiscutible d'arbitrarieahora. se encuentran ... :t diu la comu- non damunt la fossa 577 de l'Illa S~rloja. fou detingut. J o esperava tat conscient 1 crim1rul1, cas molt
nicació que l'alcalde de Tarragona, m del F~ar Vell, lloc on reposen de óla en dia que la. correspondèn- fàcll de oomprovar: la bLrrocràcia.
ela C$ renovés. Heus asi, però, mig oprimeix i tortura. un coll.aborador~
a la Comi.Y
Joan de Ferrer, adr-~~
1
el :u de març les despulles de malaguanyat mes- any que Scrloja està empre30nat . Es soviètie no t"ori ament lleia.!, qua.lif i•..
,e Monuments, ~..sió ""
tal
obrerisme,
1
catalanisme
en
tre
el que fa. suposar que els que ca t 1 comp1e tament 1nnocent. per"'
del 1854, perquè s'aconseguís l'auto- com ho ha fet cada anyada d'en- això
"""·'ts de- tal do satisfer un baix instint de..
l'h
an d.e tingut t enen pro~
rització indispensable per anar a çà de la seva mort, i prega. a. tots
venjança sense la. més J)l!tita jus:
terminats.
ult
d 1
~:f~tr les restes e a sep ura els bons patriotes que no deixin de Pot. fer-se la. suposició que, sota Uficació poUtioo, puix que ~ evl~
la influència dels esdeveniments, el dent que els cops fislcs assestats al
El 1854, vtútanta-un anys enda.rre- coll.aborar-hl.
El benemèrit «Orfeó de Sants» nostre fill s'hagi vist arro3Segat du- fill no poden exercir cap m ena d 'ml'
ra, ja no era. possible restaurar les
mób dlae ql'uaac-1'
tombes. I bé; molt menys ho és avui. an.lràrtael pròxim <liad.e flo23 deall P:O~ ran: aquesl' t.sposiúlcitimsó., Jtemfóps a.f ~·.act~ ftul~óciapodllamticaundtell'~e.~
...- ..
....,
ra. e... ç "'
. o
Vitao de o
rs
Si avui es restauren-que ca faci en a po r un pom
reposen le:> despulles del qui fou en pogUés pensar d'aquesta manera, per Serioja. no h a tingut mai res a nu~
bon._ hora.--serà, en bona part, amb vida
""'rmelo
,....,r què em ..-~ Serioja su - re. Heus ací ..-~
un gran català, el doctor Mar- tal oom• en ""Uest
.._,
-.
ma terial modern, és a dir, amblt guix t1 1 Julià.
portaria molt. més fàcilment el cop de pensar que l'afer del meu fill
1
3
Una comissió d'aquesta. entitat que ha caigut damunt d'ell. Aques- és digne d'atreure l'atenció de l"opi!
mo poc
i totxo , matèria barata.
sort.irà del seu estatge a dos quarts t.a supo3lció, però, cal excloure-la del nió pública. En tot cas, el que p~:
d'~ del mati de resmente.t dia, tot. Totes les nostres informactons gul obrar ha de fer-ho Immediata~
per retre homenatge aJ qui sempre ens permeten assegurar que d urant ment, per tal com amb el &llenci 1
clamà «Catalunya, Catalun¡a 1 Ca.- aquesta últims anys Serloja. s'ba la. impunitat. els plans ~e venjan~a"
' mantingut tan allunyat d.e la poU- de Sttilln poden prenclrc a viat un~
talunyu.
AUTOGRAFS. DIBUIXOS,
\
La. J oventut d 'Esquerra Naciona- tica. com abans. A mi, personalment. caràcter irreparable.
AQUAREL-LES
Natàlia I r:anovna T rotskaia.
l.lsta Radical «Pàtria Novu prega no em callen aquests testl.monls, per
t el m és import a nt a ssortiment
~
1 d e juny del 1925. França.
n. tots els seus socis 1 simpatitzant.!, tal com conec ~ bé la seva p¡¡lde G R. A V A T S de Barcelona
=:-1)
..----------------------~-~~--:
diumenprò:ldm
el
manquin
o
n
que
Elcposlció 1 venda. a preus
ge, a dos quarts de dotze del maU,
mven;emblants a
Ql Ot!mentiri del P oble Nou, per tal
METROPOLITANA
VIES ORINARIES • BLENORRAGU • \'ENERI
de portar uns ramells de flors a. la.
Uaf.POTENCIA- CURACIO A.BSOLOTA
Llibreria vella 1 nova.
tomba. del doctor MarU 1 J ulià, amb
motiu óe complir-se el divuitè aniCanuda, 31 (baixos Sala. Mozart)
Consulta de 12 a 1 1 de 6 a 8 • Carret SA."'T .PAU, 66, pral., L"
versari del seu traspàs.

L'últim n úmero p ublicat del Butlleti de la Societat Arqueolègtca
T arragonina, corresponent al gener-març d'enguany, insereix un
treball molt extens, signat pel senyor Eduard Toda, titulat «Destrucción de las sepulturas r ea.les de P oblet en 1854. Restitución de sus !ragm ent-os aJ Monaster1o en 1934».
Aquest treball, escrit en castellà,
sembla perseguir dues finalitats.
Primer, llançar unes quantes invectives contra. la. Junta d 'Obsequis al
ret Jaume - coru¡tituïda. a. Tarra.gona. !l'any 1854-, 1 especialment
contra. el ma.laguanyat historiador
senyor Bonaventura Hernàndez Sn.na.huja, i, segon, fer una apologia,
una baldera apologia dels actuals
reconstructors del monestir i pretenir explicar amb raons 1 textos
llur dret a despullar el Museu de
Tarragona.
S'exhumen en aquest treball cartes intimes, a.lguns aspectes de les
quals ben poc interessen, ens sembla, als lectors. Això 1 algunes consideracions extemporànies--recons
gudes pel mateix autor-, donen al
treball de referència. una. heterogeneïtat que resta valor al seu mèrit. El que, ara. com e.ra, polaritza
en dlt treball la nostra. atenció
és la violència. cruel amb què hom
acusa el senyor Hernàndez Sana.huja, historiador brillant, eminent arqueòleg, 1 fundadDr, podriem titular-lo, del nootre Museu Arqueològ1c, famós mundialment.

tari al llibre «Catalunya-Companys»,
Hoy quienes execran la. autonomia
porque es republicana, justa y espa.de Gómez Hidalgo.
Reproduïm a. continuació el text fiola-que lo antiespaiiol es el odiointegre de l'article, expressiva. mos- so extranjerlsmo importado por Austra de l'evolució de la Idea nacional trias y Borbones-parapetan su secatalana en la consciència. dels més paratismo centralista en una fecha.
Abril de 1931 es !ruto de septiemdestacats i àgils escriptors espanyols:
bre de 1923, como aquel septiembre
«Companys-y ello debe congratu- dimana. del desastre de Annual en
larl~nstltuye uno de los feroces 1921, y este desastre... No. En la Hisodios del fernand.lsmo. La razón es toria sólo representan las efemérimuy percept!b!e. Los monàrquicos de des un punta de llegada: el efccto
corona. o de coronilla, sean de los de una serie de concausas. ¿ Y cómo
Borbones, sean de la Republlca, acercarse a la. crisis de mano sin tema.ldicen en COmpanys, as1 como en ner pre.::ente el odio monàrquica al
los demàs hombr es significantes del articulo 26 de la eonstituclón; el
régimen, algo màs que hombres: odio cabileño de los mtifund!stas a.
simbolos. Asi, por ejemplo, los nor- la Reforma agraria; el odio de los
delisados creen roer el articulo 26 «blanqueros~~>, h!jos de los tncgreros»,
cuando imaginan roer a Azaña. Y sl contra unas leyes sociales que no
muerd.en en el espafiol!smo COm- pasan de ser decorosas?
• ••
panys experimentan la fruición de
A la. sazón, corrobonmdo esto, coclavar los colmillos en el republican!simo Estatuto de Catalufia, intan- r re de mano un inapreciable libro,
gible según la llamada Constitución que es verdad y es justícia; un libro
puntualizador y !iscallzador, donde
enguany s'escau el tercer centena ri vtgente.
¿Pero a lcanzan algo los odiad.ores se escarba. oon diligenCia de noble
da Ja fundació de l'Acadèm ia Fran•
libertad y de las libertades? republicanisme; un libro que es hiscesa pel cardenal Rlohellen. Amb de la
Lo acostumbrado. Fortalecer aque- toria tremenda e irrefutable...
aquest motiu hom ha posat en cir- lles
Abi, en «CataluñB.-Companys», Góideales que les empachan. Mienculació un segell a mb l'efigie del
tras màs acometen por simból!co al mez Hida!go, un exlmio periodista
gran estadista
hombre, màs vigorlzan el va.lor sim- - y, por ende, f1sca.l estupenda-,
une tod.o lo que es justo unir, relabólico dc él.
De ah1 una constante paradoja na- ciona tod.o lo que debe ser relacionaclona! : que la España euroafricana do, y nos muestra las derechas tal
sea la que constituye y maciza los y como ha de verlo por fuerza la
simbolos liberales de la Espaúa. eu- inflexible Historia. Efecto y no cauropea, siempre vcncida en el Estado; sa. Unido a sus lóg1cos antecedentes.
pero Sicmpre vencedora en la nac1ón. A los antecedentes que no se dejó
Porque la España. euroafricana, en aducir en Cor tes cuando los señores
su a.fàn de destruir las doctrinas li- Martinez Barrio, Rodríguez Pérez,
berales de un hombre, las difunde, Maura y otros enjulcia.ban a los talas arra!ga, las vuelve indestructi- risàicos enjuicladores suyos.~
con ello, tras el formidable alegables con aquelios nusmos a que encomendó la obra. tradicional de aniqui- t() de «Catalufin-COmpa.nys» en pro
larlas. Esa España ,que eni olvidó de la verdad, ¿qué subsiste? Una
ni aprendió cosa ninguna», es, Pn florecilla. de lis engalanando un solifin, quien forja el simbolo per fecto. deo. Uno de los «boquetes» que han
Y con crearlo por odio inconsciente sustituldo a.l fa.moso clavo jesuit.a.
Pero, ¡ah!, por dlcho boquete no
hace de un hombre harto màs que
se adentra nadie legalmente. A ru
un semidiós.
el tnRecueroen los de la demagogia de espalda, cerràndolo, perdura.
constitucional
sacristi!l: el maestro Ripoll, Riego, tangib:e. Estatuto, leypese
Y
tod.o.
a.
e inviolable,
Lacy, Mariana Pineda, Rizal, Plàci- sagrada
que asegura la ineficacia rle
do, los estudiantes habaneros, Fe- algo
maquine contra la autonorrer, Galan y Garcia Hernàndez cuanto sealma
de Catalutia, que hoy
ejecutados por scgunda vez ha pocos mia. El
tiene su gran simbolo un simbolo
dias. Recuerden, recuerden. Porque que
a la vez entraña des~os ~ ~pi
hay màs azaü.ismo, infinitamente raciones
de toda. la Espana. Clvlliz_a:màs azañlsmo, desde que la Inter- da.
siempre, contin~a
Ahora,
nac!ona.l Negra tomO por blanco de su camino como
la Historia de Espana.
su malevolencla. implacable a Azaña. Y en ella, como
siempre, por dicha.
t\ [U.8 LA ltLLA(.;lU UL hH. ~ •••;:, Y el estatuto ca.talàn tiene màs amlQUE P ASSAREN P EU LES P RE- gos, màs defensor~. màs entusiastas, para la libertad, es la. lncomprende los extranjerizos, de los anSONS FLOTANT S
desde que la Ceda, sln todavta. osar sión
tinacionales, de los enemigos herejactarse de su odio a. COmpanys ex- ditarios
la libertad, los que siguen
e
hibe como vlctoria del cedlsmÓ la creando decon
sus malas pasiones
suspensión del insuspendible Estatu- grandes
simbolos españoles de rcto const1tuclonal...
dención. Ayer Azaña; hoy, ComA la. hora de ahora. los fabr ican- panys; después... Pero entretanto,
latienen
c!vllizadoo
simbolos
de
tes
mientras el fanatismo se juzga venEls madrilen¡¡s són molt aficionats
bor a mano. con sus injurias, con
a em pescar-se una mena d'acudits sus tergiversaciones, con sus falsea- cedor , esos grandes simbo!os conUnúan la magna. labor salvadora. de
que en diuen «timitos». Va hav er- mientos audaces de una. verdad co- agrupar a los hombres civ:illzados en
ht un temps en què es posà de mo- nocida por todos, concluyen de en- contra de quienes quisieran hacerles
da interpellar els transeünts dient- grandecer el formidable simbolo llevar taparrabos por a.quello de atctriunfa.l de la muy espnñola Catalu- nerse a las costumbres de los antelea:
¿Lamen- pasados...
-Dlspénseme. Creí que era usted ña izquierdista.: COmpanys.
tarlo? Por el dolor del hombre, sí.
Porque Siempre, a. dicha, surge un
un pàjaro.
Por España, no.
descendiente de Don Quljote-hoy
Un editor català m . lt conegut, h o¿ Tendri::unos República sin los este magni!lco Gómez Hi~o-,
me adinerat, va ésaer objecte del ta- hombres que pe.decieron por ella des- que hace de la pluma un 1 ~ n Y
11tós ll.timito:t, totjust a la porta del de el ml~:mo dfa en que la incuria arrcmete sin duelo contra los ende Sagasta, màs que el empuje de driagos y vesUglos de la España. vieBanc d'Eapan11a.
-Dispénseme. Creí que era usted Martínez Campos, la hund16 en Sa- Ja, encantadores de esa gentil Dul1m pàjaro-l i va di r un desconegut, gunto? Mientras màs se persigue a. cinea que se llama. Libertad.»
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LA HU Ml\ NITAT

la humanitat
El pacte naval
anglo-germànic
(Ve de la pàgina 12)
EL GOVEIJN A N G LES,
ARA, DESPRES DEL PAC·
TE, ESTUDIA LA CONVE·
NIENC IA DE HR UNA
CONFERENCIA GENERAL
DE REDUCCIO D"ARMA·
MENTS NAVALS
Londres, 19. - El Govern anglès
ha estudiat avui la conveniència tle
preparar una Conferència general de
limttacló d'armaments navals.
S'han celebrat canvis de pants
de vista amb els Governs de Washington I Toquio.
S'anuncia oficialment que les negociacions anglo-germàniques, pendents de petits detalls tècnics, acabaran deúnltivament el pròxim divendres. Avui s'han reunit els Lècnics navals d'ambdues delegacions, 1
han tractat de qUestions de llur
competència, tals com el tonatge 1
tipus de vaixells I programes èe
construccions.
Es probable que pròximament se
celebrin negociacions semblants amb
tècnics francesos; però abans el ministre sense cartera Mr. Anthony
Eden visitarà J?aris I discutirà amb
el Govern francès sobre alguns aspectes de la qUestló naval; però especialment els que tenen relació amb
l'acord germano-anglès. En les dites
conversacions entre Eden 1 el Govern francès es tractaran també alguns assumptes més referents a Europa, incloent la situació act\lal 1 el
que s'ha de fer per a la conclusió
del projectat J?acte de l'Aire entre
les potkncles occidentals.
El Govern estudia també la conveniència de celebrar negociacions navals !talo-angleses.
El Govern de Londres informarà
també el Govern soviètic de la marxa de totes aquestes negociacions
prelim.i nars, que ban d'ésser consi(1erades com a preparatòries d 'una
Conferència general de limitació
d'armaments.
LA PREMSA ITALIANA CO•
MENTA L'ACORD I PRE•
GUNTA PER QUE NO HA
ESTAT PORTAT A GI·
NEBRA
Roma, 19. - El periòdic «La Gazzetta del Popolo» dedica avui el seu
principal treball a comentar l'acord
anglo-germànic.
: En l'article diu que Anglaterra dirigeix la seva politlca vers Alema:pya. Afegeix que aquest canvi d'actitud, poc després de les Conferèn1çles de Londres 1 Stresa., evidencia
que Anglaterra. torna a la seva clàslca politica de balanceig, i fa sentir
a seva Influència avui aqui 1 demà
IU, a l'objecte d 'ésser l'amo de la
Blt".Iació.
'!,.D iu també, en to de queixa., que la
~i ga de Nacions s'ocupà del conflicitalo-ablssinl; però ara no s'esenta, en l'organisme internacional
e Ginebra, ni tampoc el Tractat d.e
Versalles.
t 1 <ell Messagero» posa de relleu l'eorme significació de l'acord de Lonres, que, a judici seu, evita la riva,t.at naval entre Alemanya I Angla~rra., rivalitat que estigaé tant en
ugna llavors de la gran guerra.
r,.~ Afegeix que és probable que Anglaterra hagi jutjat convenient l'es·
mentat acord, en reconèixer el fet
:ç,el rearmament d'Alemanya, que no
podia ésser evitat d'altra manera, a
no ésser amb la guerra.
• «ll Popolo de Roma» diu q\le no
al dubtar que és convenient recoèixer el t'et, que no es pot alterar;
erò que serà molt düfcil assolir la
conformitat de F-rança a l'acord de
ndres. Afegeix que és probable que
ança denunciï l'acord com a una
va violació del Tractat de Versalles
que Anglaterra no té dret a recolxer aquesta violació, especialment
qegut al fet que fa poques setmanes
s 'hi mostrà contrària a Ginebra.
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S'escapen tots els
d'una peniten.
presos
.
' .
.
crar1a amer1cana

ELS FUGITIUS, EN NOM
~~~N o:N .;o~,NE\S REFu:
MINEs
ABANDONADES
La.nsing <Estat de Michigan) 19
Els presos d'aquesta peniteric·à·-:s'han sublevat, i després d'ha 1 r~a
apoderat d'algunes armes s·hier-se
fuglat als pous d'unes Ínines n rePro.
peres a. la presó.
Han acudit immediatament tr
o~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ i guàrdies nacionals, que tenen aope¡¡
donada tota. la zona minera i cor.
Ien amb metralladores les 'sort'í~iEL CONFLICTE ITALO·ABISSINI
es
dels pous, en els quals hi ha
reruglats uns 400 presidiaris.

EL CONFLICTE SINO-JAPONES

L actuació dels iaponesos preocupa molt Moscou
1

Lleó Trotski
a Noruega

El govern anglès continua

sense saber què passa a Xina
¿UN AT EM PTAT CONTRA
EL MINISTRE DE LA
GUERRA JAPONES AL
MANXUKUO?
Shang-Hai, 19. - El «Shanghai
Post» 1 altres periòdics donen la noticia d 'haver-se comès un atemptat
contra el ministre de la Guerra del
Japó, comte Hayachi, quan aquest
efectuava el seu viatge al Manxukuo.
Els periòdics afegeixen que l'a-temptat fracassà 1 que la policia japonesa ha detingut, a Txangtung 1
Dairen, una vintena d'individus, com
a suposats complicats en el complot.
¿UN ACORD ENTRE CAN·
TON I NANQUIN ?
Nanquin, 19. - Informes rebats de
Canton indiquen que regnen alli els
mateixos sentiments de lleialtat que
en aquesta ciutat r especte a Xina.
Aquest sentiment es consolida cada dia més l és molt probable que,
davant les calamitats que està passant Xina, es formi molt aviat un
front comú, que unirà les autoritats
de Canton i de Nanquin.
ELS JAPONESOS S'APODE·
REN DE XINA I ELS Xl·
NESOS ELS ESTALVIEN
FEINA ATACANT LLURS
COMPATRIOTES C O M U·
NISTES
Pequin, 19. - Mentre els japonesos es van apoderant del nord de
Xina, les tropes governamentals xineses prossegueixen la lluita contra
els com\lnistes.
Al districte de Tat-Sien-Lu, les
tropes governamentals persegueixen
de prop dos milers de comunistes
que tenen presoners dos religiosos
franciscans, un d'ells el pare Nadal,
espanyol natural de les Balears, 1
l'altre el pare Pagorarlo, de nacionalitat italiana.
PER ENESIMA VEGADA
LES AUTORITATS XINE·
SES I ELS JAPONESOS
HAN ARRIBAT A UN
ACORD
Pequin, 19. - S'ha arribat a un
acord entre les autoritats japoneses
1 xineses per a la solució del conflicte del nord de Xina.
En l'acord s'Inclou la substitució
del governador de Txahar, retirada
de totes les tropes xineses de la dita
provincia 1 el nomenament de governador de l'ex-comissari civil.
Les forces japoneses han evacuat
ja tot el Nord de Xina.
ELS DOS VAIXE LLS Xl·
NESOS REBELS A HONG·
KONG
Hong-Kong, 19. - Aquest matí entraren en aquest port els creuers rebels del Govern de Canton, «Haichb>
1 «Halshen». Llurs comandants manifestaren (f.Ie havien cursat radis
al Govern de Nanquin posant-se a
les seves ordres. Afegiren que fins
que no rebin ordres de l'esmentat
Govern r omandran en aquestes algUes.

EL NOU AVIO DE POMBO HA ARRIBAT A TERME DEL VIATGE
Rio de Janeiro, 19. - Ha arribat
a Belem <Estat de Parà) la nova
avioneta que la casa anglesa constructora del «Santanden> ha enviat
f!. l'aviador espanyol Joan Ignasi
Pombo per tal que pugui reemprendre el seu interromput raid Espanya
Mèxic. L'avió ha vingut a bord del
vaixell anglès c<Dunstam>.
D'un moment a l'altre és esperat
el mecànic de la casa constructora
el qual viatja en un altre vaixell.
Entre Pombo 1 el mecanic procediran al muntatge de l'avió el qual es
portarà a cap amb gran rapidesa.
L'aviador transatlàntic més jove del
món realitzarà diversos vals d'assaig i tot seguit reemprendrà el vol
cap el Nord.
Pombo ha dit que creu poder marxar cap a Mèxic el dia 25 del corrent mes, sl les condicions atmosfer lques són favorables.

FUGIR EN DE CANTON PER
TAL DE POSAR-SE AL SER•
VEl DE NANQUIN CO N•
TRA EL JA PO
Hong-Kong, 19. - Els comandants
dels dos creuers rebels xinesos refugiats en aquest port han fet In·
teressants declaracions. Han manifestat que decidiren abandonar el
port de Canton quan conegueren la
gravetat dels esdeveniments que tenen com a escenari el nord de Xina.
Aleshores decidiren posar-se a les
ordres del Govern de Nanquin, en
els moments que consideraven històrics per a la defensa de Xina, pel
que jutjaven de criminal l'individualisme del Govern de Canton.
Per altres tripulants dels creaers,
s'ha sabut que a bord de l'«Haichi»
l trobant-se aquest vaixell fora del
port de Canton, es produi una lluita
entre la tripulació, per existir un
nucli contrari a la deserció. Temien
aquests que el Govern de Nanquin
recordés encara la seva sublevacló
del 1935 1 els castigués.
EL BOTXI CAP A CORSEGA
Els comandants dels dos vaixells
PER A EXECUTAR SPADA
han deixat en llibertat els tripulants
nit,
la
a
Ahir,
Marsella., 19.
q;,¡e ho desitgin per a saltar a terra
arribà a Marsella, de pas per a Còr- l romandre a Hong-Kong.
sega, Henry Anatole Deilber, botxf
'que executarà, a. Bàstia, el cè!ebre
LA CULPA SERIA DE
bandit cors Andreu Spada, el qual,
TXAN·KAI·SHEK
~_om hom sap, fou condemnat a
Londres, 19. - L'Agència R euter
mort.
publica una interessant informació
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tLS PARAXUTISTES ANGLESOS ES PREPAREN PER A
PARTICIPAR EN LA FESTA DE L'AIRE

Els italians criden més lleves Haurà de residir on li digui
el Govern
i reorganitzen l'Exèrcit

segons la qual la rebellló dels dos
creuers xinesos del Govern de Canton que s'han passat al de Nanqutn
ha d'interpretar-se com a un resultat
pràctic de les gestions que realitza
ABISSINIA HA QUINTU- qual és fer més ràpides les operael mariscal Txang-Kal-Shek, per a
PLICAT EL SEU EXERCIT clons de mobilització. Aquesta. refordirecte
control
seu
collocar sota el
Addls Abbeba, 19. - Segons In- ma forma parteix del pla de reorgatot el sud-est de Xina, ja que aquell formacions de bona font, l'Empera- nització de l'exèrcit que es porta
cerca la unlftcació de les provlncies dor d'Ablssfnia, Haile Selassle, en a cap metòdicament des que Mussomeridionals xineses.
els darrers quatre mesos ha aug- lini es féu càrrec, el 1933, de les Cllrmentat els efectius militars d 'Etlo- teres de Guerra, Armada 1 AeronàuELS RUSSOS CONSIDE· pia quintuplicant-los.
tica.
REN QUE EL JAPO NO
Se sap, també, que les autoritats
S'ATURARAN FINS OCU· abissfnies estan fent gestions per tal
NO EN TINDRAN PAS LA
PAR XINA PER COMPLET d'augmentar el reclutament de troCULPA ELS ABISSINIS?
Moscou, 19. - Els esdeveniments pes.
Roma., 19. - Arriben noticies d'Asde l'Extrem Orient es segueixen en
suan (Eritrea), en les quals comuniaquesta capital amb enorme interès;
ITALIA·
LLEVES
NOVES
quen que una veritable onada de cael Govern soviètic manté, per ara,
NES MOBILITZADES
lor regna en aquell territori la qual
\!Da actitud expectant.
Roma, 19.-Immedlatament seran ha causat la mort de gran nombre:
Als circols oticials soviètics es de- cridats a les armes els nous contin- de persones entre elles el cap de
clara qae l'actitud de Rússia serà gents, els quals seran enviats a l'A- l'Oficina Telegràfica, el qual calgué
l'expressada recentment 1 en forma frica Oriental Italiana. L'anunci és mort sobre la seva taula de treball.
solemne per Stalin quan digué: oficial 1 se sap que aquesta nova
A la mateixa ciutat d'Assuan la
<cNosaltres no ambicionem ni un sol mobilització s'efectuarà per tal de temperatura és de 50 graus.
pam del territori estranger, però no completar els efectius de la cinquepermetrem el més petit atemptat so. na divisió de tropes regulars i de la
UNA PARADA MIL!ITAR A
bre les nostres proples fronteres.»
cinquena divisió de «camises neADDIS ABEBA
La preocupació a Moscou és evt- gres».
Londres, 19. - Noticies rebudes
dent davant el nou avanç japonès
Aquesta mobilització s'efectuarà d'Addis Abeba informen que ahir
al nord de Xina I sobretot davant com
a preludi d'altres que s'anlttm tingué lloc a. aquella ciutat una pala presa de possessió pels nipons de ordenant.
rada militar, com mai no s'havia
la regió de Kalgan.
Les mobllitzacions s'efectuen es- vist a Abissínia. Hi assistí l'emperador
A Moscou hom creu que, una ve- calonadament
l'acud'evitar
tal
per
Haile Selassi.
gada estabilitzats al nord de Xina
a les casernes de
els japonesos s'expandiran vers 18 mulació de forces
L'ACTITUD DELS ESTATS
es porten a
T!ansbaikalia 1 la Xina central, te- la Penlnsula I aquelles
UNITS EN UN CAS DE
mnt com a objectiu ulterior la prò- terme a mesura que es van embarCONFLICTE
Pl.a Xina meridional, perquè ja nin- cant cap a l'Africa els contingents
Mllan, 19. - Segons una informagu no dubta, a la capital de la U. R. que ja són mobilitzats.
ció del «Corriere delia Sera», els
S. !3·· que el Japó aspira purament
Units, davant la possibilitat
Estats
SERA
ITALIA
L'EXERCIT
1 stmplement a ensenyorir-se de tot
d 'un conflicte armat entre Itàlia 1
REORGANITZAT
l'ex-Celest Imperi.
Roma, 19. - L'exèrcit italià, a par-~ Ablssfnia, estan decidits a cridar el
Amb tot, existeix un motiu fonam~n~at per ~ fer renéixer la tran- tir del primer del pròxim més de ju- seu ambaixador a Addis Abe ba; però
qmHitat a Russla l és la constatació liol tindrà una nova organització declarant abans la. seva absoluta
que si els japonesos desitgen domi- territorial, l'objecte principal de la neutralitat.
nar Xina, ho fan únicament a l'objecte de crear-se un magne mercat
per a llurs productes, 1 en aquest
cas, el perill de topada amb Russia
no és de témer, perquè els soviets
n<? posseeixen cap Interès comercial
d'tmportàncla a Xina.

CAP A LA PREPARACIO
D'UNA ALTRA SO LUC I O
DEFINITIVA
Pequin, 19. - Segons noticies de
darrera hora la reunió sino-japonesa
per tal d 'arranjar la qUestió de Txo.har. no tindrà lloc a. Tien T sin sinó a Kalgan.
S 'afegeix que la firma de l'acord
és probable que tingui lloc a Nnnquin dintre de dos o tres dies.
EL GENERAL SUN TXUAN
FANG, DIU QUE NO EST A
AL SERVEI DEL JAPO
Tien Tsin, 19. - El general Sun
Txuan Fang, el qual té gran influ~n
cia damunt la Xina central, ha dt)smentit categòricament els rumors
que han circulat que pensava organitzar un moviment separatista a
la Xina del Nord, per tal d'assegurar
el control japonès a la re~tló de Tlen
Tsin I Pelping.

f

El patró or
ELS ESTATS UNITS DIS·
POSATS A ACCEPTAR-LO
AMB CONOIC10NS
Washington, 19. - El secretari
del Tresor senyor Morgenthau ha
declarat a un grup de periodistes
que els Estats Units estan disposats
~ acceptar Immediatament l'estab\htzació de les monedes sobre la base
de ,ror, amb la condició que tots ela
països es comprometin formalment
a evitar una nova desvaloració de
les seves divises monetàries respectives.
Aquesta declaració és interpretada
com a un nou advertiment adreçat
als països que recentment han desvalorlzat la seva moneda per tal
d'obtenir beneficis comerclab¡, Sl
continuessin per aquest camf, ela
Estats Units adoptarien una poUtlca. semblant.
Als cercles afectes a la Casa
Blanca es declara sense eufemlsmP.s,
que diverses de les grans potències
del món estan decidides a fixar el
valor de les seves divises sobre la
base de l'or I de la plata metall, en·
cara que la Gran Bretanya, constitueix, de moment, un obstacle seriós per la realització d'un pla d'estabilització monetària. Es reconeix
que sense la participació d'Angl~
terra resulta impossible fer res prActic en aquest sentit i certes Informacions rebudes de Londres fan suposar que Anglaterra. no es preocuparà
d'aquesta qüestió, almenys fins a I&
pròxima tardor.

FALTA L'APROVACIO DEL SENAT
PER PART DEL PARAGUAI
Asunsión, 19. - Després d'haver
ratificat la Cambra, per unanimitat,
el protocol de pau de Buenos Aires,
manca l'aprovació del Senat, que tindrà lloc d'un moment a l'altra 1
que s'espera que també ~lgui unànime.

Una bona excusa per a de~
xar obrers estrangers sense
feina

Un aspecte impressionant de la top ada de trens a Wehvin (Anglaterra)

(Fot. Urbis-Press.)

--------------~*:----------------CONTRA L'AM BAIXADOR DELS
ESTATS UNITS A MEXIC
Wa:;hington, 19. - El senyor Fcnerty, representant republicà de Pensilvània., ha dipositat una moció demanant que el Govern de Washington cridi al seu ambaixador a Mèxic, senyor Daniels, al qual fa reHan celebrat una demostració armada a Alger, amb
EL GOVERN ANGLES EN- tret de la seva intimitat amb Pludesgraseves
les
1
Calles
Elias
tarco
motoritzades i aviació :: Assistiren a l'acte
seccions
CARA NO TE NOTICIES
CONCRETES O EL Q U E ciades intervencions en la política
oficials en actiu vestits d'uniforme :: El coronel La
PASSA A XINA
religiosa de Mèxic.
Londres, 19. - Aquesta tarda s'ha
Rocque hi digué que sr s'hagués format un govern
declarat a la Cambra dels Comuns, A ITALIA NO ES PODRAN EM·
d'esquerra haurien fet un moviment : : Els radicalen nom del ministre de l'EKterlor, PRAR MITJANS MECANICS PER
que el Govern està esperant infor- A LA COLLITA D'AQUEST ANY
socialistes demanaran la dissolució de les Lligues
mació concreta, I que mentres no
Roma, 19. - Per tal de combatre • Paris, 19. - L'atenció dels cercles dels Creus de Foc s'hauria tirat al
pot dir encara si el Govern japonc1-s,
amb la seva acció a Hopel, Xina, ha l'atur forçós mitjançant l'emp1eu polltics s'ha concentrat en una re~ carrer per tal d'obligar el Gabinet
vulnerat el Tractat de les Nou Po- del major nombre po:;sible d'obrers unió del grup radical-socialista. de a dimitir.
tències.
En la reunió radical-soclallsta.
la Cambra, que consta d'uns 160
S 'afegeix a la declaració que s'es- agrícoles, les autoritats intersindi- membres, en la qual s'abordà el te- s'ha denunciat que en la concentratan realitzant determinades Investi- cals feixiste3 de la regió de Bolonya ma de la dissolució d'algunes Lli- cló d'Alger figuraren diversos oflban prohibit que durant le. recolli- gues considerades feixistes pels par- clals en actiu que vestien uniformes
gacions.
da de la pròxima collita s'emprin tlts d'esquerra.
mllltars.
UN DELS MOTIUS DE LA mitjans mecànics de cap mena.
El grup ra~cal - socialista. acordà
diputats,
diversos
reunió,
la
En
INVASIO JAPONESA A
entre ells l'ex-ministre de l'Aire que abans d'iniciar-se les vacances
XINA
de la cambra es (.eparlamentàries
les
evocaren
Martin,
Gaston
1
Cot,
LA BALANÇA COMERCIAL
Londres, 19. - Les Cambres de
recents manifestacions dels Creus mani al Govern que impldeixl l'actl ~
ANGLESA
Comerç de Kenya, Tanganika 1 Ude Foc, especialment la celebrada. a vita& de les Lligues politlques de ca~
ganda, colònies angleses d'Afnca,
Londres, 19. - Les estadfstlques Alger, on s'efectuà una concentració ràcter pseudo~milltars.
s'han adreçat al Govern, després de del Board of Trade, per al mes de de gran importància ja que desfilaEs c \ :JSidera. que l'acord pres pel
comprovar el gran au(tlllent d 'intro- maig, són considerades a Londres ren uns 10.000 homes, exolucionaren grup nacional-socialista pot tenir
ducció de teixits japonesos a aque- com a molt satisfac·tòries, car acu- seccions de motors 1 30 aeroplans. derivacions polit1ques d'enormes imlles colònies, per tal que siguin recun augment sensible en les ex- El cap dels Creus de Foc, coronel La portàncies per a la vida del Gatificats els Tractats de Comerç ex.Js.. seu
portacions per als cinc primers me- ~ Rocque, en una al-locució pronuncia- binet.
tents, relatius a aquells mt!rcats, sos
Lleó Blum, a "Le Populalre", esda en el dit acte, manifestà que
de l'any
creats per Anglaterra.
d'haver-se constituït amb motiu de criu: "Sl el Govern no acaba amb les
rt 1
~t 1
¡
El
b
aquestes
Lligues
d'esquerra
govern
un
crisi,
darrera
la
¡
ons
ac
a de les expo
. vo or
aca aran amb la
bntàniques el maig del 1935, sen:;e presidit per Daladier, l'organ~·zactó República"
BALDWIN ASSISTIRA AL PRQ- les reexportacions, s'e1evà a la suma
XIM CONSELL DE LA SOCIETAT de 35.206.862 lliures esterlines, xifra
que supo3a un augment de més de
DE NACIONS
milions respecte el mes de maig LA DEFENSA D'E GIPTE PR EOCU· reus commemoratius de les esmentaLondres, 19. - A la premsa d'a- dos
des grans figures de l'art alemany.
PA ANGLATERRA
quest mati es publica una noUeta del 1934.
Els primers segells es posaran a
L'Alt ComissaAlexan~. 19. no confirmada assegurant que el
bntànic per a Egipte Sir ~mes la venda a Leipzic demà passat amb
senyor BaldWin té la intenció d'anar EN SIS ANYS HAURAN DE PAS· ri
ha sortit de El Cairo en ocasió de la celebració del centenari
a Ginebra en el vinent rues de se- SAR A LA RESERVA SET-CENTS Lampson,
viatge d'Inspecció als oasis de l'Oest de Bach; el 23 del que som a Koetembre per tal d 'assistir al C..msell
del Nil. Inspeccionarà els ports avan- nlgsberg, (jurant l'Exposició Postal, 1
DEU VAIXELLS DE GUERRA
de la Societat de Nacions.
Londres, 19. _ El periòdic «Man- ~ats d~ la frontera egfpcia amb ob- el dia seguent a tot el pafs.
S'afegeix que aquesta visita ticEls segells de sis pfenlgs porten l'edria per objecte donar ocasió nl s~ chester Guardlan» diu que el món ~~~J~studiar !ala~~uació militar 1
oyor Baldwin per a demostrar la quedarà sorprès quan sàpiga que temes decdef re CI amb els sis- ffgie de Scbuetz; els de dotze, de
Bach, 1 els de 25 de Haendel anlb
.
ensa.
A Al
importància. que concedeix a l'orga- entre els anys 1936 al 1942, el nom010
n& el viat- els noms dels compositors en éis senisme ginebrí, 1 que ja demostrà bre de vaixells de guerra perta- ge am~x~~~ae~
corresponents.
gells
a
guerra
una
Oriental
recentment en nomenar al senyor nyents a les cinc potències navals, l'Africa
Eden ministre per als assumptes de que hauran complit el Umit d'edat
per a ésser substtturts. escendtrà a SEGELLS CO~L'\IE~IORATIU S DE A HONGRIA TOT JUST ESTABLI~
la Societat de Nacions.
un total de 710 alxi com també que
BACH, SCB UETZ I BAENDEL
RAN LA JORNADA DE 8 BORES
el càlcui, molt per dessota, del cost
EL GOVERN ANGLES CELEBRA de la seva substitució, ascendirà
Berlin, 19. - El Govern alemany
Budapest, 19. - S 'anuncia que
EL PRIMER CONSELL
aproximadament a. 750.000.000 lliu- a fi d'hpnorar la memòria dels grans
Londres, 19. - Avui ha celebrat el res esterlines, si tots aquests val- compos¡.tors Scbuetz, Joan Sebasttà probablement el Govern instituirà
primer Consell el nou Govern, el lles es construïssin dintre els limits Bach i Fnedrtcb Haendel ha dJs- pròximament, per decret, la setmaqual ha estat presidit per Baldwin. permesos pels Tractats.
posat l'emi.ssló d 'uns segells de cor- na de 48 bores de treball.

El perill de les lligues feixistes
a França

·
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La qüestió del Chaco

I

Catalanista

VOLEN TORNAR LA Nk
CIONALITAT A LA FAMI·
LlA REIAL
Atenes, 19. - Un nodrit grup de
diputats, partidaris de la restauració
de la monarquia a Grècia ha decidit dipositar davant l'Assemblea
Nacional, un projecte de llei è.emanant la anuHacló pura i simple del
decret del 1932, pel qual es privava
de la nacionalitat grega a tots els
membres de la familia reial I se'ls
condemnava a viure perpètuament
a l'exili.
En el projecte de referència no h1
!lgura cap clàusula per la qual, el
fet de recobrar la nacionalitat grega constitueixi pels membres de la
famflia reial un reconeixement oflcial dels seus drets al trono de Grècia.

ELS ITALIANS FAN IRO·
NIA SOBRE L'ACTITUD
D'ANGLATERRA DAVANT
EL CONFLICTE
Roma, 19. - El «Popolo di R oma))
comenta irònicament l'actitud de les
grans potències, I en particular de
la <;>ran Bretanya, davant els esdcvemments que s'estan desenrotllant
a l'Extrem Orient.
«Si la política proclamada pels
a~ericans --diu el periòdic- no deté els japonesos, segurament que tot
el món esclatarà en grans rialles.
Quant al Govern britànic, aquest ni
tan sols ha fet declaracions. Existeix
cert tractat de les nou potències que
protegeix la integritat territorial èe
Xina. Es tracta de solemnes compromisos assumits per Anglaterra. Q'.1an
es presentarà, doncs, una moció vigorosa a la Cambra dels Comuns
perquè el Govern britànic tanqui el
Canal de Suez als vaixells japonesos?»

I

•

Els monàrquics manen
a Grècia

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

I

A darrers d'aquest mes tindrà lloc a Henden. prop de Londres, la festa
anual de l'Aire, presidida pel rey Jordi V en la qual participaran tots
els elements de la «Royal Alr Force» - Al camp d'avi.ació de Henlow
( Bedfordshire) els paraxutlstes s'entrenen en vlstet de participar en la
festa
(Express- Foto.)

Oslo, 19. - Lleó Trotzky ha ma~
nifestat que espera. r omandre a Noruega uns sis mesos i ha promès 1\l
Govern socialista d'Oslo que s'~bstindrà en absolut de tota. activttat
politlca i de tota propaganda ~irlglda. contra els Governs o els pal:sos
amics de Noruega.
Durant la seva estada a _Noruega,
Trotzky residirà a les localitats que
li digui el Govern d'Oslo.
Trotzky que l,a vingut acompanyat de ia seva. esposa, ha quedat
lnstaHat aquest mat! en un xalet
d'Hoenefoss, petita localitat situada
al nord-oest d'Oslo.

ELS PRESOS SON CAPTU
RATS, DESPRES D • U •
LLUITA ORAPIIATICA NA
L' INTERIOR DE LA MINA
A
Lansing (Michigan), 19. _
guardians de la penitenciària Ela
cundats pélr importants rerò sehan iniciat l'assalt a les galerierÇosd.
les lnines en què es troben refugsi te
as
els presidiaris sublevats 1 d
càpols de la penltenciàrl e~rés esa e Lan.
slng
L'atac subterrani ha resuit
rlllosfssim per als dos bà dat peque els atacants reduïren ~· ~ls, ja
de les galeries per tal de co atre,ació
els sublevats 1 aquests res mmmar
la fusta. d'e~ongueren
calant foc
1dels pous. Hl hagué momen~mb!atge
corregueren perill immediat d:nmquè
els presos 1 els guàrdies erò ort
ment aquells es rendiren fore~al
cadenats, per tal d'ésser conduits en.
novament a la penitenciària.
El nombre de presidiaris refugiats
a les mines s'elevava a 347.

el teu diari es
..J!'

ELS ESTRANGERS NO PODRAN
TREBALLAR A LA MARINA MERCANT AMERICANA
Washington, 19. - La Cambra ha
votat una llei en virtut de la qual
el personal de coberta i màquina èels
vaixells mercants americans, hauran
d'estar integrat totalment i forçosament per ciutadans dels Estats Uni~.
Els inspiradors d'aquesa llei addwren, en ajut d'ella, els sinistres ocorreguts als vaixells «Hoawk», Morrow
CasUe» i «Havana», dels quals es digué que havien estat provocats per
una mà criminal. Pel fet que en els
tres vaixells sinistrats abundaven els
tripulants estrangers, es va creure
convenient que els llocs de responsabilitat en la tripulació dels vaixells
fossin ocupats per ciutadans nordamericans.
L'aplicació d'aquesta llei ocasionarà greus perjudicis a molts milers
de mariners estrangers que presten
servei a la. marina mercant dels Estats Units 1 als quals aquesta disPD"t
sicló els sembla un absurd pelfe
que són legió els estrangers que ~:
veixen a. la marina de guerra doow
Estats Units.
En les tripulacions dels vaixellS
mercants nordamericans abunden.
d'una manera. extraordinària, els espanyols, britànics 1 alemanys. LeS
regions espanyoles de Bascònia 1 Ga·
lic.ia donen nombrosos homes alS
vaixells mercants nordamertcans.
Es preveu que molts dels estran·
El
gers afectats per la nova llei optaran
per nacionalitzar-se americans.
nombre dels afectats es calcula en
uns 32.000.
BALANÇA COMERCIAL
FRANCESA
Paris, 19. - Segons estadlstiques
oficials, durant els cinc primers mesos de 1935 les importacions franceses s'elevaren a. 8.928.042.000 francs.
1 les mercaderies importades a tones 18.487.237.
Les exportacions es feren per va·
lor de 6.720.796.000 francs I tones
12.035.839 de mercaderies diverses.
LA

UNA ALTRA CONDDINA CON·
TRA OUSTRIC
Paris, 19. - La novena c~ra
d'Apellac1ó ha publicat sentèncta e~
un dels "affaires" oustrlc, re!atlel
a l'augment lllegal del capital d
t
Banc Oustr.o::.
Albert Oustric ba estat conde~e
al pagament de 10.000 trancs
mUlta.
COl\tUNISTES COJ'on>~INATS,
bunJllS
A ROl\lANIA
at
Sofia, 19. - Davant els tri
de P!ofdü! s'ha vist el procés ind~~
contra 47 comunistes acusats
ver tramat un complot roig. bsolts
16 dels encartats han estat. !I em·
mentre la resta han estat cond ua·
nats a penes que oscillen entr:J
tre mesos 1 quinze anys de pr ·

.la humanitat
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lars sense discussió. Figura un del
senyor Vllialonga, en el qual es fixa
la xifra de 15.000 pessetes per a
completar els sous del sots-director
general, inspector general cap d'estudis 1 investigacions, 1 inspector de
Madrid, 19. - Avul s'ha reunit la
serveis san!taris. fins assòllr tots Comissió de Presidència per tal de
ells la. categoria de cap superior continuar l'estudi del projecte de
d'administració civil.
Llei Electoral.
El senyor COMIN retira una esCom a conseqüència de no haver
mena.
rebut el Govern la ponència de l'esEl senyor IZQUIERDO JIMENEZ me~tada Comissió no ha pogut esprotesta. que s'hagi acceptat un vot tudiar-la. Amb tot es pot avançar
que aquest dictamen. serà aproximaparticular que considera greu.
El senyor FERNANDEZ JIMENEZ dament el següent, car alxi ho deixa
diu que no és hora de formular entreveure la posició dels diferents
qu1cs, tradicionalistes 1 el senyor Al- aquesta protesta 1 que havia de fer- grups polltics.
Madrid, 19. - A les quatre i cinc els diversos sectors de la Cambra).
primer
el
la
és
de
blñana, 1 en contra la resta
--¿Leonci tenia relacions amb el de la tarda obre la sessió el senyor Diu que el Parlament
la en el moment oportú usant el reS'atén a les clrcumscrlpc!ons mitoviedo, 19. - Ha continuat la. vis·
revolucionari? pregunta el Alba enmig d'una desanimació ge- que té l'obligació de respectar la Cons- Cambra. Es rebutjada la proposició curs reglamentari, que consisteix a janes, que elegeixin de 10 a 5 diputa de la causa pels successos de Tu- Comitè
28.
contra
vots
114
per
dia
El
laica.
República
la
de
titució
tribunes.
les
a
i
escons
als
neral
fiscal.
mantenir com a esmena el dictamen ta~s I es respectin aquelles que exlsA continuació es posa a. votació de la comissió.
Hi Internà-contesta el testimoniAl banc blau, el minlstre de Co- de San Isidre hi hagué sessió perquè
telXen I que tenen un nombre In~eclara el testimflni Epifani Mar- I crec
perqup
Presidència
la
de
motors,
proposta
cervells
la
dels
era
un
que
és
que
digué
Robles
Gil
senyor
el
ferior. A les esmentades circumsmunicacions.
partivot
un
retirat
per
dóna
Es
tlll ftO<}.rc!guez, que és Guàrdia ci- perquè els grups de lluita mancaven
compatible complir amb els deures h1 hagi sessió aquesta nit fins que cular del senyor Pérez de Rozas, que cripcions s'aplicarà el sistema prosui!cient per a donar-se
porcional. però ensems s'estableix,
EL PRESSUPOST DEL DE- de diputat i els de Clltòlie 1 es po- quedi aprovat el pressupost de Tre- no es troba a la Cambra.
pregunta el senyor Femàndez de cultura.
de res.
compensat, el sistema de lllsta i vot
PARTAl\lENT DE TREBALL den complir en la Intimitat de la ball.
castañon si els que atacaven 13: c.IV compte
un
consumeix
MOLERO
senyor
El
revolu·
Premsa
la
acusa
També
Es posa a votació nominalment i tom en el capítol primer.
nominatiu. A aquest respecte es vol
Continua el debat sobre el projecte llar.
serna tenien un comandament uruc. cionària d 'haver emmetzinat tots els
presidencial
proposta.
la
aprovada
és
Josep?
prevalgui l'orientació encaminaSant
de
dia
el
I
VEU:
UNA
d~ pressupost de despeses de la sec~ testimoni no ho sap.
que que
contesta.
SALMON
senyor
El
Turon.
de
vall
la
de
veïns
14.
contra
vots
93
per
sant.
seu
a dOl.1ar supremacia als prohoms
el
da
Era
VEU:
ALTRA
UNA
CIÓ novena del Ministeri dd Treball.
El senyor Navarro li preguntà a
els
dictin
s'atendrà. al veredicte que
es reconcentra la prova cap a
dels partits, ja que podran confec<Entren els ministres de Finances (Rialles).
qui coneix dels assaltants a la ca- la Ja.intervenció
de Leone! Villanue- 1 Treball.)
Tribunals.
cionar les llistes per l'ordre que creIntervé el senyor PEREZ MADRIDEBAT
EL
CONTINUA
Quant als expedients adm.lnistra- guin oportú. També es respecta la
que es va. escorrent un tant de
El senyor RAMOS ACOSTA acaba GAL, el qual diu que s'havien de
st!.f~t!monl: Al que es ferí, Manuel va,
PRESSUPOST
EL
SOBRE
tota possible IntervenCIÓ al Comitè el seu discurs de totalitat que co- portar a la Cambra unes conviccions
tlus, diu que no pot avançar-se quin decisió del sufragi universal per 11.
DE TREBALL
suàrCZ.
serà. el resultat, 1 únicament pot dir que propos1 altres nomst de tal maper a servir un designi pollt!c. Creu
mençà en la sessió d'ahir.
El defensor, senyor Moreno Ma- revolucionari.
pregunMlaja,
senyor
defensor,
El
el guia. el bon desig d'encertar n~ra que si a una. llista correspon
que
(Ocupa la presidència el senyor
Alludeix a l'actuació del ministre que la proposició porta impllcita una
t,to: Vós diguéreu que el feri Mata al testimoni en què fonamenta de Treball i d'alguns dels seus ante- maniobra poUt!ca. Si els signants són Jiménez Femàndez).
i per això prega al senyor Molero d1verses actes, el primer lloc s'a. la
uel Al varez.
torgarà. al primer candidat que en
Intervenció de Leone! Villanueva cessors en matèria de sanitat, 1 diu catòlics 1 com a catòlics desitgen que
El senyor MARTINEZ I GARCIA que retir! la seva proposta.
Jl Testimoni: Això ho valg sentir dir, al Comitè
i el testimoni conta que per que mentre al món civllitzat la mor- demà no es celebri sessió per o. ce- ARGUELLES consum un tom de toEl senyor VILLANUEVA prega a aquesta fl~tUri, i el segon al candidat
com també que Aristides Castañon
el dia de l'afusellament del se- talitat és d'un 10 a un 12 per mil, lebrar el Corpus, no recorden que tautat. (La Cambra queda gairebé la comissió que retir! el vot parti- de l'esmentada llista que hagi obes portà molt bé amb els detinguts. què
un dil\ també festiu, en un diumenge deserta. Resten a ella solament 24 cular que es refereix a "Cualquier tingut el major nombre de sufragi.
El capità Torres aclareix allò re- nyor Del Riego Leone! avisà als al- a Espanya puja a 17.
El tercer lloc al segon candidat que
tres enginyers que estiguessin tranradiant, dedicat per l'Església a la diputats que solament ho fan per tal cuerpo técnico o auxiliar".
ferent a qui fer! el testimoni, si Ma- quils,
a
sanitat
la
de
l'estat
que
Aiirma
en la llista i el quart al canque no els passaria res.
El senyor VILLALONGA diu que figuri
i diu que aquest Pau 1 al descans, ells, els catòlics, els de poder parlar, la qual cosa impicalamitós
és
Espanya
Jluel Suà.rez o Manuel Alvarez.
deduïu per actes de Villanue grapat de lleis san!tàties s'ha de com- fidels guardadors dels preceptes de delx que l'orador pugui ésser escoltat la Comissió no hl té Inconvenient, didat que segueixi en nombre de
Testimoni: Jo valg oir que ha- va-¿Vós
vots al que hagi obtingut major vola Intervenció d'aquest? diu el plir, i demana que deixin d'ésser lle- la Santa Ma.re Església, fusellareu des de la. tribuna. de la premsa),
fia estat Manuel Alvarez, però el qui
però que existeixen inconven!ents re- tació. Amb aquest sistema s'aniran
defensor.
Defensa. el segur de malaltia 1 de- glamentaris.
Galan i Garcia Hernà.ndez. (Gran es'tlll teri a mi fou Manuel Suà.rez.
morta.
tra
alternant les desl¡nacions per orEl testimoni no sap sl l'organitzaTambé va oir que Camil Barron
S'han de coordinar els serveis sa- càndol. Els diputats tradicionalistes mana que sigui enclosa en el pressude l'ho.;pital la féu espontània- nitaris,
El senyor JIMENEZ FERNANDEZ dre de la. llista. i per ordre de vots
i monàrquics interrompen el senyor post.
l'll.llvia lllurat que l'acabessin de ció
prol'Estat
de
els
enllaçant
obtinguts. Si en una llista solament
ment Leone!, encara que sl que senti vincia i municipi, basant-se sémp::e Pérez Madrigal. El President tana
Jllatar els revolucionaris i que aquest que
Contesta a l'orador el MINISTRE també diu que a això s'hi oposa el triomfessin dos llocs, el primer t-'Wauxilià algunes persones, si bé en la creació d'una. consciència nl\.- l'incident ~~omb la campaneta.)
Reglament, però que la Comissió pot
rprocessat visità el testimoni a la res no
reconeix
que
diu
i
TREBALL,
DEL
respondrà. al candidat que hagi enva sentir d'haver protegit un cional san!tària.
El senyor MORENO HERRERA, di· que les xifres que conté el pressu- estudiar l'afer per a portar-lo re- capçalat
res6 1 11 donà. àn!ms.
l'esmentada lllsta i l'altre
riglnt-se al senyor Pérez Madrigal: post són insuficients per als impor- solt a la n!t.
pEl defensor, senyor Miaja: ¿Qui guàrdia civil i al coadjutor de Tules
mlliorades
siguin
que
Demana.
al que hagi obtingut major volloc
No recorda cap acte humani- condicions dels habitacles humils per- Això, al senyor Rodríguez de Viguri.
u deiXà. la roba? ¿No fou Leone! Vi- ron.
El senyor RODRIGUEZ JURADO tació d'aquesta.
Ministeri.
el
abraça
que
serveis
tants
tari de Leone! Villanueva.
demana la lectura de l'article 79 del
per aquesta caus¡¡. no morin nom- (Forts rumors).
nanueva?
S'estableix també la facultat per
defensor, senyor Mlaja, 1l diu: què
El senyor PEREZ MADRIGAL: Les baixes que s'observen a algunes
Testimoni: No, senyor. Això fou SiElalgú
1 en llur conseqüència als electors de suprimir candidats
us deia de Villanueva que brosos infants degut a la manca d'al- Torna a dir que demà. h1 hauria d'ha- partides ho han estat provisional- Reglament
1~ un company meu.
una
discussió
a
posi
es
que
soHlc!ta
llum.
i
re
d'una. llista. i substituir-les per les
ment fins que les circumstàncies per}J fiscal 11 diu que no és cert mai no feia pel seu compte cap acte,
El senyor PALANCA Intervé per ver sessió.
1
metin el franc desenvolupament dels proposició de llei que signen cin- d'altra. També estableix la ponència
soHiritant-lo abans del Comi!lUe ~anuel Alvarez li hagués posat sinó
diu
BEDOYA
GARCIA
senyor
El
diputats.
quanta
a.Husions.
el dret a les coalicions a fl de poserveis. Quan aquests no puguin ésser
'\ína escopeta al pit i 11 digués que té, i si aquest algú és persona veRespon alguns dels arguments ex- que el millor servei que pot prestar-se atesos degudament val més supri!nlrEl senyor JIMENEZ FERNANDEZ der aprofitar residus que beneficiïn
anava a fer amb eU el que féu amb raç, el creuríeu?
(El
demà.
treballar
és
Espanya
a.
DeAcosta.
Ramos
senyor
pel
Cambra,
la
posats
amb
d'acord
que
diu
als candidats. Però es fa de tal malos.
Testimoni: Després de la revoluseus companys, 1 així de rumor
fens~~o l'actuació de la Comissió 1 del senyor Albiñana. protesta d'aquestes
El senyor JIMENEZ FERNAN- la sessió ha. d'aixecar-se ara mateix nera que se sabrà. amb exactitud les
p que Manuel Alvarez Lorenzo ció, crec sols el que veig.
l'inDiversos diputats
DEZ, que presideix, prega els oradors 1 que a més sols pot tractar qües- forces polltlques de cada grup de la.
Confessa que Fèlix D1az comentà. ministre del Treball en matèria de manifestacions.
atà un company seu, Artur
Sanitat, 1 afirma que algunes dades crepen. Arremet contra els cedistes,
coalició, i impedirà. que cap grup
tions de pressupostos.
~artos i quan ja havia. passat la amb ell les incidències de la revolu- esmentades i estadistlques exposades als quals diu que són catòlics de que intervingueren en la discussió
Afegeix que l'orador ha d'enten- tr!omfan no s'atribueixi la força que
de totalitat, 1 que tenen demanada
evolució va veure al Manuel Alva- ció, 1 que tan sols diria. la veritat, per l'orador estan equivocades.
dels
protestes
Fortes
conveniència.
la paraula per a rectificar, que no ho dre's amb el senyor Alba per a la correspongui a l'altre que formi part
ez Lorenzo amb Amaro Moro a la sl el cridaven a declarar, i no sap El PRESIDENT DE LA CAMBRA diputats popular agraris).
de la. coallció.
facin en aquest moment, 1 rectifi- fixació de la. data.
~ra del riu. Els dos portaven fu- que Fèlix hagi dit per Turon que crida l'atenció de l'orador per l'exdic
que
El
ALBffiANA:
senyor
El
Sembla. que el ministre de la GoEl senyor RODRIGUEZ JURADO
quin aprofitant la defensa de vots
'.l'lls I encara. deien que eren els vindria al Consell a atacar el Vi- tensió del discurs.
d'acomodament.
catòlics
sou
que
és
vernació no està. conforme amb
senyor
el
però
parlar,
a
insisteix
esmenes.
o
particulars
¡Unos. Després es dirigiren a la mwl- llanueva.
pla. Es favorable a les peti(Entren el cap del Govern 1 el (Nou escàndol).
Intervé el ponent, al que diu el
Els al.Judits oradors accedeixen 1 Jiménez Fernàndez 11 talla la pa- aquest
~ya 1 crec que feren trets quan
El senyor MOLERO: Com ha. cantes circumscripcions de 3 o 4 cande Finances).
raula i se suspèn Ja sessió a les 8'35 didats
totade
discussió
la
acabada
queda
fa estaven internats a la muntanya. testimoni, que Leoncl era l'únic cer- ministre
des
Alblfí.ana,
senyor
,
S.
V.
la
viat
com a màximum. Es també
El senyor SIMON I CASTILLO
per a continuar-la aquesta n!t a les partidari
.. oe Leone! Villanueva diu que era vell que havia a Turon durant el consumeix
de quelcom semblant el
un altre tom sobre el d'aquells dies del 1910 en què pu- litat.
moviment revolucionari.
deu.
el cap suprem de l'hospital.
particuvots
diversos
S'accepten
cap del partit republicà. conservador,
blicàveu opuscles subversius. (Nou
El rector de Turon, senyor Josep projecte.
~~ El defensor senyor Moreno Mateo
i igualment és d'aquest criteri la miParla llargament de l'organització escàndol).
11 pregunta. sl sap quan va veure Femà.ndez Femàndez, que estigué
noria radical.
espanyola, del seu funcioEl senyor ALBIRANA: No digueu
Manuel Alvarez 1 Amaro Moro a la presoner dels revolucionaris, no sap sanitària
El senyor au Robles espera que
del riu amb els fusells si ana- res respecte a la intervenció de nament 1 del seu personal, 1 diu que ximpleries. Jo he estat sempre caInsisteix el senyor RODRIGUEZ aquest problema es plantegi immeLA SESSIO NOCTURNA
embriacs 1 contesta que no ho Choya. 1 Sañudo, i sl sap que es fe- s'ha de fer el possible per a mllio- tòlic (Rialles. Nou escàndol 1 cops
.
al saló de Sessions, ja
diatament
ren requises de queviures, d'aparells rar-ho.
Madrid, 19. - El senyor Alba de- JURADO dient que poden hablli- que el Govern
de éampaneta, 1 a. la fi s'asseu el
eu.
considera aquest proDefensa. el pressupost del Minis· senyor Albiñana).
clara oberta la sessió, a dos quarts tar-se les nocturnes.
El ponent 11 pregunta el nom del de n\dio, etc. Afegeix que algun reEl senyor ALBA replicà. que àdhuc blema com a urgent.
El ~nyor MORENO HERRERA d'onze de la n!t. Al banc blau, els
qui el va ferir, perquè hi ha un dub- volucionari s'ha portat bé amb ell. teri del Treball i demana que en miV
davant el Tribunal i davant el Que Virgili Alvarez Rey es presentà. tèria sanitària siguin respectades les creu que éssent catòlica. la majoria senyors Salmón 1 Velayos. Escassa es necessitaran les n!ts per tal de
poder aprovar el pressupost oportuuaonsell. S'ha de posat a peu dret un a la Casa del Poble per a oferir-se situacions creades durant els governs de la Cambra, no hl hauria. d'haver concurrèn-.:ia. a escons 1 tribunes.
Eleccions a l'Acadèmia
ment.
els processats, que és un noi de a repartir queviures, i que Arlst!des republicano-sociallstes.
demà.
de
dia
el
sessió
JURADO
RODRIGUEZ
senyor
El
El senyor FUENTES PILA consuD'AGRIMINISTRE
el
Intervé
de Jurisprudència
oca edat, l aquest és el que as- castañon també reparti queviures.
L'EX-COMTE DE RODEZNO re- demana a la Presidència que es po- CULTURA i diu que el ministre raDe Sllveri Castañon diu que es meix un tom contra. el projecte.
senyala el testimoni com a autor
subss'han
que
criteris
els.
sumeix
llei
de
proposició
la
discussió
a
si
Madrid, 19. - Han tingut lloc, a
queri per ell mateix la facultat de
el tret que el feri. S'anomena el presentà el dia 5 al CoHe~l dels
tentat 1 diu que, en vot?.r-se la pro, rocessat Manuel Suà.rez.
Germans de la Doctrina Cnstlana,
S'ACORDA CELEBRAR SES- posició, s'han de tenir en compte els que ha Pl.~entat amb les cinquanta determinar el JQoment propici per a l'Acadèmia de Jurisprudència, elecqual
la
a
1
reglamentàries
signatures
porles
tanquessin
per a cobrir dues vacants d'aca-perquè
cions
avisà.
els
i
Gove1n
Al
dictamen.
aquest
discutir
Nicolau Zuñlga Cordero. Es un
SIO AVUI
tres criteris que s'han manifestat
tes, que havia esclatat la revolució.
Es negida. una proposició de Lle1 durant el debat, un, el de les esquer- es referia a. darrera hora de la ses- no 11 guanya ningú a pressa perquè dèmlcs de nombre existents en el
tre testimoni.
es discuteixi 1 es reparin els greuges Consell d'ella. Lluitaren dues can1 defensor senyor Martlnez Cas- Que no té cap queixa de Silveri Cas- demanant que no es celebri sessió res, que 11 sembla lògic, un altre, el sió de la tarda.
El senyor ALBA U contesta que la i injustícies que es poden haver in- didatures, integrada. la una. per cast
on fa llegir unes declaracions tañon. Tampoc no sap res de la demà per la festivitat del Corpus, i, dels ;-epresentants de la .minoria
quest testimoni I també el de- Intervenció d'Antoni Bustos com a. en canvi, siguin habilitats el dissabte agrària i popular agrària, que no té sessió s'ha prorrogat exclusivament ferit, però no es pot entorpir ara Barahona, ex- director general dels
amb l'objecte d'aprovar el pressu- la. discussió de la llei econòmica. Registres en el Gabinet Azaña, 1 De~ensor senyor Navarro. Aquest li pre- president del Comitè revolucionari, o el dilluns.
raó d'ésser, ja que si s'anomenen
gunta si el testimoni estigué pre- i igual ocorre respecte a. Samuel
El senyor COMIN la defensa. Dlu catòlics haurien de votar la. propo- post del ministeri del Treball, 1 a Ofereix que no acabarà. aquesta eta- mòfil de Buen, ex-conseller dT..stat
més, la proposició presentada no té pa parlamentària sense que es discu- de la República, president del Co~~CI~t en les declaracions davant E:l Barrios, del qual no creu que hagi que, a més d'ésser el dia de demà
i el tercer, el de la minoria. caràcter de no de llei.
telxi aquest dictamen. Per la mev~ mitè incautador dels béns de la. Com~utge, d'altres testimonis 1 diu que pres part en els afusellaments.
és eminentment sició,
religiosa
festa.
una.
proparaules
seves
(Les
monàrquica..
Quant a. Leone! Villanueva diu espanyola.
El senyor RODRIGUEZ JURADO part -diu- es discutiria ara mate1x. panyis. de Jesús 1 actualment maglspo.
diEls
interrupcions.
noves
voquen
El senyor BARCIA anuncia. que sl trat del Tribunal Suprem. Figuraven
, També el capità senyor Fombelli· que aquest un dia. presentà un doEl senyor BOSCH, de la. «Ceda», inmonàrquics i cedistes s'in- protesta.
jia 11 pregunta. si a. Angel Molinero cument signat pel Comitè per tal tervé. Diu que com a catòlics veu- putats des
El senyor ALBA, amb energia, 1! a. aquests pressupostos s'atravessa en l'altra l:andidatura Ciril Tomos,
destaquen
Es
escons.
dels
crepen
el
casa
w1aa
traslladar
poder
de
i!1 va veure venir de prendre part
diu que el n1é.i que pot fer és que qualsevol altre projecte, no solament lletrat de la Companyia de Jesús en
rien amb molt de gust triomfar la
no podran facilitar-lo, sinó que utl- el resurs !nterpos~~ot per aquesta con,d e l'assalt de la. caserna de la guàr- sacerdot senyor Tomàs Martlnez, propòsicló però han d'opo6ar-se a els crits dels senyors Mnrtlnez Ar· consti en acta la seva protesta.
que es trobava malalt 1 al fiscal ella. complirem -diu- el nostre tajo 1 Lamamié de Clairac).
lltzaran tots els recursos reglamen- tra la seva expulsió, i el comte de
01a civil.
pressudel
discussió
la
Continua
d'imposar
tracta
ALBA
senyor
El
Santa Maria de Paredes, director getaris per a oposar-nos.
l El defensor senyor Mat!lla 11 diu 1l afirma. que des de Í'habltació on deure com a catòlics, però també vinpost de TrebaU.
El senyor DAZA diu que quan cln- neral del Contenciós quan la Dicta~ue Marce1li Tejero prengué part es trobava presoner no pogué as- drem a complir el nostre deure de l'ordre 1 parla. amb el micròfon per
senyors
els
breument
Intervenen
és
Ordre,
diu:
1
oir,
fer-se
de
tal
afuals
respecte
res
de
sabentar-se
:a. l'assa! t de la. caserna, perque el
diputats. Hem de realitzar una tasca una cosa ridícula. aquest espectacle, RODRIGUEZ DE VIGURI, DAZA quanta diputats soHiciten sessions dura.
~!o veure venir del setge amb una sellaments.
En la votació prengueren part 348
a la. qual necessitem el dia de que per una cosa tan sense valor 1 SALMON 1 s'arriba a una fórmula nocturnes la Presidència hauria d'acEl senyor Francesc Brena, engi- per
votants i l'escrutin! donà els següents
~rma llarga; que també estigué a
demà 1 potser també tl dissabte 1
el vot particu- cedir.
resultats:
Campomanes I Oviedo i el va veure nyer, al qual renuncia a Interrogar el d!lluns pròxims i potser fins els dis- s'ha. promogut, quan tenim tantes que es relaciona amb que
ha originat
comte de Santa Maria de Paredes,
Proposa que continuï la sessió amb
pujar i baixar de la camioneta que fiscal, diu als defensOrs que s'assa- sabtes i els dilluns de les setmanes importantlssimes que atendre a la lar del senyor Daza,
la protesta formulada a darrera hora aquest assumpte fins a. tres quarts 206 vots; Ciril Tomos, 197; Cast Bnbentà el dia. 5, que havia esclatat la vinents. (Els m:màrquics proti!S- Cambra.
es dirigia al front.
L'EX-COMTE DE RODEZNO aca- de la tarda pel senyor Villanueva.
rahona, 157, 1 DemòfU de Buen, 118.
d'una.
t¡> De Tomàs Martul sap que a11ava revolució, i que havia estat detin- ten).
ba dient, enmig de constants !nter·
S'aproven i rebutgen algunes esP!_ Campomanes i a Oviedo l sentí gut el director senyor Del Riego, que
Presila
que
diu
ALBA
prola
senyor
El
retirada
sigui
que
Prega
rupcions, que a l'hora de votar cadac- menes 1 queden aprovats els dos pri~e havia pres part en els afusella- Silveri Castañon l'avisà el dia 5 que
dència no vol posar obstacles 1 que I Els estrangers residents a
cú s'atingui a la. seva. consciència. mers capitols.
rJ.'ents dels Germans de la Doctrina ja estaven preses les oficines 1 que posició.
Izqulerde
VALENTIN,
senyor
El
sempre està. a disposició de la Camproposila
nominalment
vota.
Es
de~ristiana, però el defensor diu que no sortissin de casa, però 24 hores
CASTILLO
SIMO
senyor
El
da Republicana, s'oposa a la propo- ció. A favor d'ella. ho fan els monàrEspanya, segons la darrera
bra.
en
l!lt~ò no és possible, ja que està clar més tard, el propi Silveri l un tal
esmenes
dues
torn
seu
al
fensa
Casin el detingueren 1 el portaren sició. (Protestes i contraprotestes en
d'
~uè Martul fou ferit el dia 6.
El MINISTRE DE LA GUERRA
les quals demana augments. Es moses a IS ICa
lo' Al defensor senyor Moreno Ma- a la Caso. del Pob!e, allà. va veure
tra. extranyat que la Comissió no les puja a la tribuna de secretaris 1 lleJeo li llu que sl, que hl hagué un ban diversos processats, entre ells SilMadrid, 19. - L'Institut Geogràfic
geix alguns projectes de llei.
a. fugir i anà. a avisar-lo que havia accepti.
,~_els revolucionaris obligant anar els veri, Ceferi Alvarez Rey, Leone! Vi- forma en què han d'ésser cridats esclatat la revolució i era necessari
El senyor ALBA 11 contesta que
S'aixeca la sessió a un quart de i Cadastral ha editat un estudi molt
¡fllajors de 18 anys al front i que no llanueva; creu que tots ells exer- els testimonis a declarar, 1 els 11e- que es fés escS.pol. L'Interroga el de- perquè s'aprovin aquestes esmenes dotze de la n!t.
complet sobre el nombre d'estrangers que figuren al cens de població
'Oi anà perquè estava impedit.
cien autoritat i que la Intervenció trats diuen que als que no són pre- fensor d'Amaro Moro, senyor Navar- es requereix u.n "quorum" extraor~ El defensor li pregunta si no l'o- de Leone! Villanueva era de cap, 1 sents avui, se'ls citi de nou amb to- ro. Al fiscal 11 diu que no fou ma.l dinari que no existeix ara.
efectuat darrerament. Donada la seextensió, s'ha cregut convenient
va
vinbligava a prestar serveis secunda- que àdhuc anava a evitar que es te3 les formalitats legals prequè
El senyor SIMO CASTILLO repli- ------------*----_.~~-- publicar-lo
amic d'Amaro Moro.
per primera vegada en
,ris, sl no està útil el testimoni per comun!quessin els d etinguts entre guin a declarar en els dies succesManuel Castañeira, és el tresorer ca que el que desitja és parlar per
part.
f', Elaixò.president mana al test!mon! si. Quan varen treure al senyor Ra- sius.
de la Joventut Catòlica; també com- estar sobre la taula la qilestió del Es detingut el qui fou profes- un volum ad'estrangers
a Espanya és
El total
fael del Riego 1 als altres dos comJoan Solis Urta també interrogat. pareix aquest testimoni 1 el defen- traspàs de serveis de la Generalitat.
83.791, dels quals 44.823 són ba.que no contesti la pregunta.
panys per a afusellar-los, com que Fa una defensa de Josep Rodri- sor senyor NavalTO !\emana que es
l'Escola de de
de
Dret
de
sor
pala
té
Doncs
ALBA:
senyor
El
Distribuïts
femelles.
38.968
1
rons
I Quant als encartats que acusa
ell es trobava. allitat prop del se- guez. El «Tineo», del qual diu que presenti un document signat per ade
Generalitat
la
de
Policia
per provlncles, corresponen les ma~o sap perquè els va veure loter: nyor Rafael, va veure com sortien no creu que hagi Intervingut en res, quest castañeirB, a veure sl aquest raula S. S.
El senyor SIMO diu que el que
jors xifres a. Barcelona (21.637),
~~'enir, l en altres coses sap que ha- 1 que senti dir que els portaven al perquè tenia d'ell un bon concepte. el reconeix com a autèntic; el doCatalunya
Huelva (8.486), Madrid (8.390), Càl en _!ntervtngut tals com Silveri .front de campomanes, però no sap Quant a Manuel Balzan Lobo, tam- cument 11 és presentat pel jutge: pretén és defensat la situació dels
(4.599), Orense (4.586), Pontequi eren els que anaren a. cercar- bé diu que no creu que hagi lnter- Castañeira afirma que si, que aquest metges oficials que es troben en si1 astanon i Fermi Lope.
Per agents de policia, ahir fou de- diç
vedra <4.301), Guipúscoa (3.206), BisI El defensor 11 preguntà sl no és los, perquè els cridaren des de forn ·vingut en el moviment revolucionari. document és legitim. En aquest do- tuació anòmala, pulx la GeneraliSerret
Masramon
Manuel
tingut
(2.505), Sevilla (2.459), Badacaia
ert que es constltu1 un dipòsit g.:- de l'habitació. una. vegada preguntà
es diu que Amaro Moro per- tat no ha valorat aquests serveis ni
El senyor Claudi Ortiz Fernànde?.:, cument
eral de queviures, i el processat pel senyor Rafael del Riego 1 li ditampoc els paga l'Estat espanyol. el qua} estava reclamat pel jutg~ joz (2.344) i Girona (2.038).
Catòlica.
Joventut
la
a
tanyia
Assenyala la xifra. menor Guadantesta aiirmatlvament per la qual gueren que no tingués cura que es· assegura que Amaro Moro l'ajudà
Entén que res d'això no pot rela- mllitar, senyor B!blano.
lajara, amb 18 estrangers.
defensor procura. que U con- tava ben atès.
cionar-se amb els successos d'ocConsiderant llur nacionalitat, apa~~ti si el transports de queviures
tubre, ni amb l'Estatut. Afegeix que
De Leonci Vllianueva torna a in--~*----~-,-~--.-~-- reixen les següents xifres:
Jiue va veure el testimoni no setien sistir davant el seu defensor que el
el seu objecte no és perdre el temps, ----~~~~-~ ~
Portugal, 25.445; França, 16.722;
,pe[.inal proveYment de la ciutat.
veia. per allà. realitzant serveis que
i com que sap que no hi ha nomAlemanya, 8.917; Anglaterra, 8.263;
terregotarl a. què es sotmet al talment tenien la caracteristlca d'ést
Oviedo, 19. - Continua la vista pressa. en termes semblants que l'an- bre suiic!ent per a. una votació, rede
Telèfons
Itàlia, 4.133; Argentina, 3.629; Cuba,
1 estlmonl és llarguisslm, i acaba ser de comandament.
pels successos de Turon i declaren terior testimoni.
2.915; Suïssa, 2.400; Mèxic, 1.249; Es~ent. que no pot concretar la partiJoan Suàrez Gómez declara que nuncia a ella i retira les esmenes.
Es presenta Fèlix Diaz; aquest els testinlonls requerits per les detats Units, 1.012.
seraquests
que
soHicitant
Acaba
1 pació en els successos d'aquells als testimoni és interrogat també per
veié Recaredo Ortega durant la resegons llurs professions, Portugal
fenses.
l'Estat.
a
passin
vels
quals acusà. davant el jutge.
les defenses amb prollxitat 1 un
registra el major nombre dels dediTots elis són favorables als pro- volució 1 que no duia armes. El tinL1 contesta breumen:. el senyor
El defensor senyor Mlaja sols per- d'ells, il diu, que si no és cert que
:tL~
~
cats a l'Agricultura i a la. Indústria,
gué sempre per home pacif!c. Quant DAZA.
segueix saber si el testimoni acusa ha manifestat a determinades perso- cessats.
Alemanya en el comerç, 1.400,
,. ~~ lmprérñta't~ï«:is i2.304;
~:!_~ Villanueva per les seves ac- nes que anava a venir a. declarar
Amador Femà.ndez Gonzàlez, a a. Leone! Villanueva sosté que ajuEl senyor ALBA ll pregunta sl reFrança en professions lliures, 2.469.
de
practicants
els
1
metges
els
dà
.Que si. sanitàries, i el testimon! diu contra Leone! Villanueva: El testi- preguntes del defensor senyor Motira les esmenes i el senyor SIMO
reno Mateo, manifesta que Amador la Creu Roja durant el moviment, assenteix.
diu que no.
capità Rengifo dirigeix les se- moni
El senyor ALBA: Queda aprovat
El defensor senyor Miaja. demana Fernà.ndez Llaneza estigué treba- 1 no oreu que Leone! Villanueva ha.preguntes a saber sl el testimon! que
pressupost del ministeri del Treel
entre
acarament
un
celebri
se
el
que
pulx
res,
en
Intervingut
gi
l'assalt
i
afusellaments
moviment
els
PresenCià
llant amb ell abans del
ball.
1~~aslmema de la Guàrdia civil, 1 aquest testimoni 1 Santiago Barreiro
concepen
poble,
el
tot
com
a1xf
té,
:1
El president accedeix; però alesho- revolucionar!. Sosté que Femàndez
El senyor SIMO Intervé dient que
Prese . oni a!1rma que no els va res el lletrat diu que surti el testi- Llaneza no estigué present en l'as- te immillorable.
té una altra esmena presentada que
.
nc1ar.
Maconeix
Mat!lla
Vega
Manuel
1
per tal de conèixer la decla- salt a la caserna, puix que a judici
vol defensar-la.
fi Al fiscal li diu que Silveri Casta- moni
ració de Santiago Barreiro i si no seu és persona que no té idees revo- nuel Bareno des del 21. Declara que
El senyor ALBA: Creia que les hal on i altres el detingueren el dia 6 coincideixen,
no el veié en l'assalt a la. caserna queri per a ell mateix la facultat de
aleshores és procedirà lucionàries.
que l'assalt a la caserna el preEl president diu que
No patireu calor comprant
Té S. S. la paraula.
·~clà des d'un pont, i després cita a l'acarament.
Declara Ramon Suàrez Alvarez, de la Guàrdia civil.
no, que ha d'estar present el FèlL"<
Josep Fuentes Martln declara que
El senyor SIMO soH!cita que es
nar noms dels que va veure retor- Diaz.
conveí de Femà.ndez López, 1 diu
un vestit «fresco» confecprotesten
defensors
els
Tots
Òuà de l'assalt a la. caserna de la
una quantitat per a aboque el veié els dies dels successos no sap que els revolucionaris publi- consigni
ïruts~dla civil que són els ja. cone- 1 diuen que això és vulnerar els pro1 perjudid'lndemn!tzacions
nament
població
la
perquè
ban
un
quessin
cionat
cediments juridics.
l que a judici seu no tingué interpels funcionaEl president insisteix en el fet que venc-ió en els fets. Declara que el es presentés davant d'ells a l'objec- cis econòmicso soferts
·~l~a preelggunla el fiscal el referent
sucel
en
siguin
que
reposats
ris
de comerços i sl per al ha d'estar present el testimoni Fèlix processat és home de bona conduc- te d'incorporar-se als rengles dels cessiu, en virtut de la llei del 12 de
tr qu
!lu~port empraven camionetes, a la Díaz 1 amb aquest motiu els defen- ta 1 de bona situació econòmica, la rebels. Dlu que els germans Pérez desembre del 1934.
fuent. Pregunta contesta. afirmativa- sors tomen a manifestar la seva qual cosa 11 permetia portar grQns Blanco, en tot cas, foren duts a la
El senyor ALBA: Queda aprovat
protesta, !, per fi, &pareix Santiago
el pressupost del ministeri del Trede diner. No creu que In- revolució per la força.
tetJ:P Suàrez Alvarez, un altre 1:3arreiro, que diu que no senti el quantitats
testimoEl
Vega.
Macar!
Declara
S Ma on!, és metge.
testimoni Fèlix Diaz fer aquestes tervingués en els successos, pulx que ni diu que no creu que Silveri Cas- balL
Encara que l'acord de celebrar sesAurel~~~z Castaüon li pregunta per manifestacions, sinó que senti dir a a judici seu el proceS&at no és un tañon fos dirigent del moviment. sió aquesta n1t s'ha llmltat a l'aprono en oya, del qual el testimoni diversos veïns que ho havia dit. revolucionari.
vació del pressupost del ministeri
, El sap res.
El testlmon! Germà Cadena diu Considera com a principal CGpltost de Treball, per deferència al senyor
una defensa de Leoncl VillanueIrUn tasenyor Moreno Mateo li pre- Fa
Palanca és un d'aquest un tal Moscon. Fa. greus Rodrlguez Jurado, se'l pot autoritGarcia.
Servand
que
paàdhuc
que
assegura
qual
del
va
Aual per MarceHi Rodrlguez, del gà factl.lres de la seva. butxaca en home moderat 1 no creu que hagi acusacions contra Leone! vwanue·
b!terv~n~tlmon!li estranya qualsevol una farmàcia. per a. ~tUarir un guàr- pres part en el moviment revolucio- va, al qual considera un dels diri- zar per a. fer algunes man!festacions
si ho desitja.
tíonari e en el moviment revolu- dia civiL
El senyor RODRIGUEZ JURAD0
nar!. Diu que coneix íntimament Fe- gents del moviment.
'1' .
Passen una sèrie de testimonis lip López i znan!!esta que si interCompareixen a.ltre3 testimonis re- diu que el que desitja és que es collece:nbé ll pregunta el fiscal resles defenVUlan a la intervenció de Leone! que tots són refusats per1 els
querits per la defensa, que s'expres- negui el contingut de la proposició
defen- vingué en alguna cosa fou obligat
ses. Entre el president
a què ha aHudit anteriorment, que
nueva u~t~ 1 fiu que Leone! Villa- sors
h1 ha una. conversació per tal pels revoluctonarls. Diu que no veié sen en termes semblants, 1 tots coin- té dues parts; una, que es declari
Posició . del ~miqtuèe es posés a dis- de posar·se d'acord respecte a la Constant! Corral durant els succes- cideixen a afirmar que la majoria urgent la discussió del dictamen de
sos i dóna tam~ bons informes d'a-- dels encartats no tingueren cap ml- la reforma. agrària, i una altra, que
.
ca. de part en el moviment.
s'habilitin sessions nocturnes per a
quest processat.
Ha. acabat la declaració dels tes- discutir aquesta llei. Diu que espero.
Declara Josefa. Pérez Blanco 1 diu
que Josep Moradio est!~tUé a casa se- timonis 1 demà començarà. la decla- que demà. es posarà a discussió la
proposta.
va en el moment de l'a3Salt a la CIV ració dels processats. Hom creu que seva
El senyor ALBA llegeix l'article
entre divendres 1 dissabte la hausema de la Guàrdia civil. m anà. ran informat el fiscal 1 els defen· 63 del reglament per a deduir que
(<l A
per a. cobrar l'import d'uns porcs
hi ha «quorum" suficient per a
sors 1 que diumenge hi haurà sen- no
prendre l'acord que es proposa.
que havia venut al seu germà Antotència..
ni Blanco. Aquest compareilt 1 s'exr.::._

Com és el projecte
de nova llei electoral

LES SESSIONS DE CORTS D'AHIR

La vista de la causa pels
pressu·
del
discussió
la
a
dedicades
Foren
;
fets de Turon
Ahir acabà la desfilada de testimonis, avui post del Ministeri del Treball, que va quedar
declararan els processats i sembla que el
aprovat a fa sessió dela nit
diumenge hi haurà sentència
flb
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seva conformitat, en principi, al projecte la VInguda de Mart1nez An1 o EL SENYOR SEDO
A Grècia
de reforma constitucional
DECLARACIONS El Govern"Vol amnis0 Barcelona. __ La tasca infor- FA
Madrid, 19. -El tema de la Refor- mil1tars; se'n creen quatre de MunEl governador general, interf, no .
tt I
I"
ma constitucional ocupà poc temps tanya 1 tres de mixtes. Cadascuna
1
.
l
va
a
la
Prefectura.
Altres
rebé
ahir
als
periodistes.
El
seu
selar
o
s
e
s
comp
I·
cretari digué als informadors que
en les deliberacions del Consell de d 'elles tindrà la seva residència t-n
Mmistres d'av,Ji. En tm quart d'hora aquells llocs que exigeixin les ne- mat
el
senyor
Pic
no
tenia
res
a
dir.
cats
en
el
darrer
el President de la República pronwl- cessitats de la defensa territorial.
Aparegué, en canvi, a la secretaria
cià un breu informe sobre el projecde la presidència el gestor d'EconoExistia a Madrid un Terç mòbil
•
t
te del Govern, i, sense entrar a exa- de la Guàrdia clvU, els components
mia, senyor Sedó, que amplià les
movlmen
notícies
minar la reforma i les raons que bl de
notícies del Consell celebrat el pasqual s'han anat distriiTJ..int per

ha hagut per a modificar alguns
articles en què es sollicita supressió
:> modifl.caciò, per tal com aquests
no entren en les seves funcions, donà a entendre que, en definitiva,
l'índex de la reforma li semblava en·
certat. Amb tot, féu algunes mdicacions relacionades amb el procedi·
nent a seguir en la presentació 11.1
Parlament 1 el seu corresponent estudi. Per descomptat, la petició, de
reforma, per ésser iniciativa del Govern, es farà. per mitjà d'un projecte
de llei 1 pel representant del Govern.
Efectuada la lectura en el moment
oportú, es procedirà al nomenament
d ·una comissió especial dictaminadara, integrada de 21 diputatS, qlltl
emetrà informe 1 procedirà a iniciar
els treballs, a ft de presentar a les
Corts el dictamen oportú sobre el
projecte.
Com a conseqüència de l'estudl del
Govern, el projecte no sofreix cap
tnodificaei.ó i es mantenen tots els
articles en els quals es demanava
una nova redacció o supressió total.
Això és el més interessant, a part
de les manifestacions que ha fet el
senyor Alcalà Zamora, el detall de
les quals és molt difícil d'aconseguir
pel mutlsme de tots els ministres;
d'altra banda, en realitat, no tenen
altre interès que el merament de
curiositat o anecdòtic.
El pla de defensa nacional elaborat pels ministres de la Guerra i
Marina es va desenrotllant com correspon, en secret, sense necessitat dc
confeccionar ·un pressupost extraordinari. El Govern sosté el criteri,
amb el ministre de Finances, que
amb r elació a aquests plans, totes
les despeses que es facin, encara que
siguin extraordinàries, per llur caràcter transitori, s'incloguin en el
pressupost ordinari. Per això en els
press-upostos d'aquells Ministeris es
consignaran les quantitats per nls
serveis no corrents. Les partides tindran dues denominacions: despeses
de caràcter permanent i despeses
transitòries. Amb aquesta designació
«despeses transitòrieS» aniran les
que es facin per a l'adquisició d'armaments, material de guerra, etc.,
1 es consigna una quantitat de 42
milions de pessetes.
Es reserva l'abast i detall de les
adquisicions i sumes que s'esmercin.
Hom té el propòsit de dotar de
material 1 armament modem les diferents armes de l'Exèrcit: Infanteria, Artilleria, Aviació, etc.
S'ha evitat de presentar al Parlament un projecte de llet de pressupostos extraordinaris. En l'ordinari
s'assenyalen les quantitats, 1 el ministre de la guerra, d'acord a l'informe dels tècnics de l'Exèrcit, aprovat pel Govern, les emprarà.
Un altre projecte de Guerra. d'interès és el que es refereix a les divl{ sions de l'Exèrcit. Es diu en a<t..testa
disposició que Espanya és un pafs
:muntanyós 1 que per a la seva defensa s'ha de tenir en compte la seva
'constitució territorial per a la major
eficàcia de l'Exèrcit. Es per això que
es reorganitzen les actuals divisions

la

diferents llocs d~panya, amb motiu del moviment revoluc!onarl El
ministre de la Governació ha cregut
arribat el moment de concentrar tot~s aquestes torces a Madrid. A tal
efecte, obtingué del Consell l'aprovació d'Un decret reorganitzant eis
Terços 4 i 14, que es fonen en un,
motoritzat gatrebé en la seva totalitat, 1 que es destinarà principalment
a acudir amb la major rapidesa als
llocs on es produeixin desordres.
El tema de les negociacions comercials amb França, fou tractat en
el Consell pel fet d'ésser pròxim un
arranjament de nova iniciació de les
CORvt:rses dels nostres representants.
Sembla que s'han rebut notícies que
els francesos volien que fossin inclosos alguns productes a la llista
d'importacions, l el Consell acordà
que els ministres d'Estat i Indústria tractin d'aquest afer i instrueixin els negociadors espanyols de l'orientació I criteri que han de seguir
per tal de reemprendre les convers::.clons 1 bases principals a establir-se.
El ministre d'Agricultura donà.
compte d'tm projecte de llei que serà. dlscuUt en un altre Consell amb
més deteniment que en el d'avui,
pel qual s'elimlna de l'aplicació de
la Reforma agrària aquelles provincies on no hagi pogut posar-se tn
pràctica els seus preceptes ~r diferents i especials caractenstiques
de les finques, i igualment es suprimeixen aquestes de l'inventari
format.
El ministre de Finances ha informat sobre la discussió dels pressupostos i ha mantingut la seva impressió que el dia 30 estaran aprovats.
També han canvla.t Impressions
sobre el pla parlamentari per a rati!lcar-s'hl. En virtut d'això, abans
dc donar per finida la present etapa. parlamentària, han d'aprovar-se
els pressupostos, la lley de Restriccions, el projecte de llei Electoral,
de la qual no se n 'ha parlat en les
reunions del Govern; el de Jurats
Mixtos 1 algun altre.
Els ministres de Finances i de
Treball es posaran en contacte per
a resoldre en definitiva sobre les
queixes formulades pel Consell Superior Bancari, sobre les Caixes d'Estalvi. Aquestes tenen avui una doble missió o un doble aspecte: social i fiscal. Això explica que per
una part es deixa de la intromissió
en la seva esfera, la Banca privada,
1 Pfl: altra, que siguin les Caixes
les que es lamentin d'altres invasions. Per decret del 3 de maig, o
sigui per l'anterior ministre del Treball, es creà una comissió arbitral,
que és la cridada a resoldre en principi aquest plet i amb el fi que en
efecte es tramiti l'assumpte aviat
els senyors Chapaprieta I Salmón celebr:aran una conferència.

La vista de la causa per
l'assassinat del diputat se·
nyor Rubio Heredia
Badajoz, 19. - A dos quarts de la qual se soHiclta una. nova decla.dotze del mati davant el Tribunal ració és l'advocat senyor Mera i
d 'Urgència ha començat a yeu.re's la I com que s'havia absentat de la Sacausa contra Regino ValenCla, se- la la polich\ ha anat a buscar-lo
cretari de l'Ajuntament de La Haba
'e
·
autor de la mort del diputat sociaom és sabut, es dema~en catorl!ta senyor Rubio Heredia.
Zè anys, vult mesos i un dia de preHi ha gran expectació i s'han pren só i 25.000 PtSsetes d'indemuització
precaucions. Compareixen w1s 30 per a la família de la víctima. L'atestimonis requerits per la defensa cusador privat demana trenta anys
1 p~r l'acusaci~.
,
de presó i 100.000 pesset~s d'indemL esposa. de 1 amo del bar, sen.}' ora nitzacló 1 la defensa. sollicita dos
Carme de la Rosa, declara que Va•
, lèncla estigué prenent unes copes anys per apreciar diverses atenuants.
abans del succés. Després en veure
ENCARA L'«ALIJO ))
que el cambrer trigava a sortir de
servir a aquest senyor, escoltà 1 senti que el senyor València, deia al
Ahir va reunir-se la
cambrer: «Ja saps, si dius res, et
mato».
Comissió dels 21
El doctor Salamanca diu Que es
Madrid, 19. - Aquesta tarda s 'ha
trobava omplint el full de viatgers reunit la. Comissió dels 21 que esen una cambra veïna a la que es tudia el dictamen de l'acta. d'acusadesenrotllà el succés i en sentir so- ció pel contraband d'armes. El seroll de plats trencats s'hi apropà, cretari de la Comissió senyor Puig
i va veure que la víctima sortia de ha donat la referència següent:
l'habitació dlsfigurat i que el senyor
cA la reunió el senyor Moultas
València anava darrera apu."ltant-lo ha mantingut l'exposició del seu criamb una pistola.
teri. Després intervingué el senyor
Declara el secretari de l'Ajunta- Barcla per tal de rectificar alguns
ment de Badajoz senyor Rodriguez. extrems que l'interessaven. A contiDiu que mitja hora abans del succés nuació han exposat el seu criteri
va parlar amb el senyor València, personal els senyors Femàndez Ruasobre l'article que havia estat publi- no, Lara, Alvarcz Valdés i Serrano
cat pel senyor Rubio Heredia i l'in- Jover, el senyor Reig exposà el seu
dicà al senyor València que el més criteri contrari a l'acusació, anuncià
convenient fóra arribar a un acord el seu propòsit de formular U.'l vot
amistós demanant explicacions al particular Sl el criteri de la. Comisdiputat.
sió fos diferent.
Declara l'advocat senyor Sato
Fou acordat que a la pròxima sesMera, el qual acompanyava al pro- sió es procedclxl a la votació, a.<;sacessat la nit d'autes. Diu q¡,;e el :e- bentant que és necessària la presènnyor València li demanà. que l'a- cia de tots els diputats que formen
consellés per tal de procecllr contra la Comissió per tal de procedir a
el senyor Rubio Heredla i ell 11 ma- aquesta votació 1 després passar et
nifestà. que podia entaular querella dictamen al saló de sessions.»
dc caràcter particular, la qual cosa
Els periodistes parlaren uns moés compatible amb la immunitat ments amb el senyor Barcia el qual
parlamentària. Quan en companyia els manifestà que no podia avande I 'alcalde de La Ha ba i del secre- çar cap impressió respecte a quina
tari del mateix Ajuntament estaven
d'ésser l'actitud que adopti la
prenent una cervesa en un bar prò- ha
Comissió dels 21 davant l'acta d'axim a la Ov!ezquitaJ el senyor Va- cusació.
No s'ha nomenat cap ponènlència els manifestà que havia de
cia perquè a la reunió del dlme.-res
sortir l es dirigí a l'esmentat bar. de
la setmana entrant, es votarà si
Cansats d'esperar sortiren al carrer hi ha
acusació o no.
1 sentiren un tret.
Declara el cambrer Domènec de la
Concepció el qual prestava servei en ----~-----:·----------el bar on va ocórrer el succés. Diu
que l'advocat senyor Slxto Mera a.rribà al bar clAl MezquitaJ acompa.
nyat del senyor València.
La declaració d'aquest testimoni és
:t
contradictòria amb la pr1mera que
prestà i això or1gina un acarament
en el qual el cambrer sosté els seus
punts de visla.
Es llegeix el d!ctamen dels perits
metges, que també compareixeu, 1
A darrera hora d'ahir circulà amb
sostenen el seu informe, o sigui que insistència el rumor d'haver arribat
el dispar es féu a uns dos metres. a Barcelona el ¡eneral Martinez
Com que el lletrat defensor solli- Anido, absent d'Espanya. d'ençà de
cita diversos acaraments 1 són les la proclamació de la República.
tres de la tarda, se suspèn la vista
Malgrat els nostres esforços, no
per a conbnuar-ia a. dos quarts de ens rou poSSible de comprovar la vesis. A mé.i, una de les persones de racitat de l'esmentat rumor.

Ultima hora
Martínez Anido
a Barcelona?

El cap superior de Policia, en rebre, ahir, al vespre, els periodistes,
els manifestà que no tenia res de
nou a comunicar-los.
Un periodista preguntà si tenia
noticia de l'arribada de Martinez
Anido, a Barcelona, i manifestà el
cap superior de Policia que si ve
per carretera, com algú assegura,
segurament li serà comunicat per
la Guàrdia civil, 1 en cas d'arribar
per tren ho sabrà pet: la policia de
les estacions.
El senyor Santullano pregà als informadors que recLlflquessin la no.
tícia segons la qual ell havia prohibit l'entrada dels informadors a
les dependències 1 oficines de les
Brigades de la Prefectura de Policia. Ben al contrari -digué-, ja
que no és la meva intenció el ferho, car he d'agrair molt a la Premsa.
Els periodistes li feren observar
que la nova organització per a facilitar noticies anava pitjor que
abans, ja que a la Inspecció de
guàrdia 1 a les hores en què l"ll
no es troba va present s'abstenien
de donar-los noticies sota el pretext
de tenir-ho prohibit.
Per tal d'assegurat aquest serve!,
el senyor Alvarez manà cridar l'inspector de guàrdia, senyor Torres,
i li digué que podia donar a la Premsa tot el que al seu judici fos noticiable.
Després de la conversa, els periodistes quedaren com abans.
També digué el cap de Policia que
per tal d'Intensificar les detencions
dels desvagats 1 trinxeraires havia
sostingut una conferència amb el
conseller senyor de Prat i el jutge
especial encarregat dels desvagats i
trinxeraires, que és el Jutjat número I.

També donà compte el .senyor
Alvarez d'un telegrama que la plantilla de Barcelona ha adreçat a. la
de Saragossa, felicitant-la per la detenció de dos extremistes i la mort
de J osep Gabin, el qual era. cercat
per la policia de Barcelona. Al mateix temps en l'esmentat telegrama
es lamentaven de les ferides que
rebé un dels agents.
Un per,iodista féu observar al senyor Santullano l'ostentació de for·
ces d 'Assalt que el dia abans s'ha•
via observat en diferents llocs cèntrics d.e la ciutat, amb la. consegüent alarma dels ciutadans.
El senyor Alvarez Santullano contestà que les esmentades forces estaven per a prevenir qualsevol alteració d'ordre públic. A m és-a.fegi
-trobant-se al carrer, les forces s'airegen.
Un altre repòrter es queixà de la
manera com la censura tracta els
diaris, ja que segons a quins els
permet la publicació de certes noticies de la Prefectura de Policia,
1 en canvi a d'altres els són censurades.
Aprofitant l'estada en aquells moments del tinent coronel de Seguretat que es trobava al despatx del
cap de Policia, un periodlsta es queixà dels exercicis de tir al blanc que
es fan a la barriada de La Salut,
ja que des de les sis del mati fins
que es fa de nit no cessen.
El tinent coronel prometé ocuparse'n i digué que faria els possibles
pet: tal de complaure els habitants
d'aquella ban-lada.
El senyor Santullano acabà la seva conversa amb els repòrters dientlos que demà (avui) els facilitaria
una nota en la qual donaria compte d'uns serveis que s'havien realitzat.

La Música

ció de Música Antiga», tindrà lloc s.
finals del més present al Palau de
la Música. Catalana 1 serà dedicat a
compositors montserratins dels segles XVII 1 XVIII, completament
desconeguts del nostre públic.
L'execució d'aquest concert anirà.
a càrrec d'un nombrós chor mixt
fonnat amb elements de l'Orfeó Català sota la direcció del mestre Francesc Pujol, i del mestre Vicenç M. de
Gibert, organista; del violoncellista
Ferran Pérez 1 Prló i de la pianista
Maria Gibert-Camlns.

ELS CONCERTS SI~IFO
NICS POPULARS DE LA
BANDA l\fUNlCIPAL DE
BARCELONA AL PALAU
DE BELLES ARTS

La nostra. Orquestra Municipal
d'Instruments de Vent prepara un
gran concert per tal de celebrar amb
la deguda solemnitat el primer centenari dels seus :famosos Concerts
Simfònics Populars del Palau de ~~~
. ~--------~*------------Belles Arts.
Aquesta audlció, especialment conColònies Escolars
sagrada a Ricard Wagner, es regirà
pel programa següent:

.

I

de l'A. P. E. C.

«Parsi!al», preludl; «Tristany 1 IsolTot just iniciada la subscripció a
da», preludl de l'ncte III; com anglès: senyor Vicenç Montoliu; «Tan- favor de les colònies d'estiu per als
nhauser», entrada d'Elisabet (acte alumnes que assisteixen a les escoli).
les catalanes, la Comissió organitII
zadora ha rebut el donatiu de dl«Idllli de Sigfrid» (printera audi- versos patriotes desitjosos de contrició per la Banda Municipal) ; se- buir-hi. Heus aci la primera llista:
guici fúnebre a la mort de Sigfrid, Manuel Folguera
1 Duran, Albert
de «La posta dels Déus»; eLa posta
Bastardes, Josep Mestre i Mitjans,
dels DéUS», escena flnal.
La illustre cantatriu Mercè Plan- Enric Parés, Metalls I Argenteria,
tada coHaborar$. a aquest concert Societat Anònima; Tomàs Pi 1 Tocentenari dc la. Banda Municipal, en màs, Rafael Patxot, Josep Bonet,
el qual interpretarà la «Entrada d'E- senyora Cases de Vallès, EmiU Daulisabet» i la. part de Brunhilda de nes, Ramon Torner, Joan Cases 1
l'escena. final de «La. posta dels
Figueres, Ramon Compte, Lluis MoDéUS».
Aquest concert tindrà lloc dlssabte les Marquina, Pere Manén, Tomàs
vinent, dia 22 del mes que som, a Prat, Antoni Sardà, Joaquim Vaqué,
un quart d'onze de la nit.
D. Ciurana, Panadès i Carbó, RaL'ingrés serà lliure. com de cos- fael Morató, Joaquim Borralleres,
twn, 1 l'accés del públic al ¡rran Saló Antònia
Poal, vídua de Batllevell;
de Festes del Palau de Belles Arts
s'efectuarà. per la seva porta prin- Ramon Puncernau, Josep Bracons,
cipal.
Orfeó Gracienc, Lluis Bertran 1 PiEs recorda al públic que les portes joan, Emlli Codina, Josep M. Pi 1
del gran Saló de Festes restaran Sunyer, Domènec Agustí, Josep Grau
closes durant l'execució de les obres
i es prega a les persones que arribin 1 Sàbat. També s'ha rebut d'un condesprés de començada l'execució ferenciant de Ràdio Associació l'im·
d'una. obra que, per respecte als port amb què aquesta entitat remuoients i als artistes, s'abstinguin d'in- nerà el seu treball.
tentar penetrar a l'esmentat saló
Els donatius es reben a la Llibrefins a l'acabament d'aquella.
ria Bastinos, Pelayo, 62; Llibreria
ASSOCIACIO DE MUSICA Catalònia, Ronda de Sant Pere, S;
ANTIGA
Llibreria Verdaguer, Rambla. del Mig,
EI pròxim concert, últim de la número 6, i a la Protectora., Arcs, 1,
temporada, que celebrarà !'«Associa- principal.

sat dimarts, del qual es tenen notícies confuses 1 contradlctòrics.
-La major part del temps -dl·
gué- va consumir-se tractant de
pressupost03. Va apuntar la tendència a la descentralització d'algun
servei. Es poSSible que es pugui arribar a la creació, a Girona, d'una
delegació del Servei .Forestal. Resoldrà aquests assumpte!> el mateix
comissari, i .úx1 s'evitarà que tots
els papers i consultes hagin de \'enir
a Barcelona. També hl ha Wl
altre decret - continuà dlent autoritzant els comissari.s per a regular els llibres de cooperatives, slndlcats, pòsits i altres entitats semblants, mitjançant, tan sols, avís
al departament d'ací. I es veié la.
tècnica de donar major contracció
a les despeses; adaptació, dintre tm
límit de despeses. En conjunt, la
tendència és de restricció. Tot va
anar molt bé.
-s'assegura, doncs, que, a conseqüència de les dissortades valoracions dels serveis, al Consell d'ahir
plantejaren la dimissió els consellers
de la Lliga, senyors Duran 1 Ventosa i Vallès 1 Pujals...
-sempre sabeu més coses que nosaltres. No se'n va parlar d'aquest
assumpte. Referent a Madrid, únicament vàrem tenir una bona noticia.
Es reberen uns milers de pessetes
per a pagar el personal dels Jurats
Mixtos.
-Ens ha preocupat molt aquella
frase que va fer el doctor Huguet ...
Allò d'haver obtingut una victòria ...
-No hi ha mal derrotats. I per
això nosaltres podem sortir amb la
victòria.
Després repetí una sèrie de frases
radlcals cent per cent. Sortiren les
coordlnatlons, les funcions administratives, les identificacions, per a
acabar dlent que no fan politica.
-A Madrid, ¿s'ha decidit quelcom
respecte a la valoració d'Obres Públiques?
-Crec que hi ha un dlctamen de
la Comissió.
-¿Es favorable als interessos de la.
Generalitat?
-No és perjudlcial ... Ara bé, l'últi·
ma paraula és del Govern.
-¿I sobre el servei de recaptació
de contribucions? -preguntà un periodista.
-D'això no en vàrem parlar.
-¿I de la. situació del conseller
de Justícia, senyor de Prat?
-Tampoc no vàrem parlar-ne.
-Però bé haureu estat assabent ats de la reunió que va celebrar
ahir el senyor de Prat, en qualitat
de conseller i a l'Audiència, amb els
magistrats que tenen pendent de resolució la denúncia contra el conseller. Aquesta reunit- és qualificada
de coacció...
-No puc ni parlar-ne d'això ... respongué el senyor Sedó, arronçant
les espatlles, com si volgués dlr
«tabÚ».
I després <t'aquestes paraules s'acomiadà dels informadors.

Tribunal Permanent de
Català
El Tribunal Permanent de Català
de la Generalitat fa avinent que els
exàmens ordinaris corresponents al
corrent mes de juny es celebraran el
divendres, dia. 21, per ésser festiu el
dia 20.
Les inscripcions, co¡n de costum,
s'admetran iins a la una de l'esmentat dia de la seva celebració a
l'Oficina del Consell de Cultura (Palau de la Generalitat} 1 els exercicis tindran lloc a l'Escolo. Normal
(Urgell, 187) a les set de la tarda.
Per als alumnes dels cursos populars de català de la Generalitat ha
estat fixada la data del dia 1 de
juliol per a la celebració dels seus
exàmens.

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

Dinamarca i Portugal arriben
a un acord en relació als vins
Copenba.guen, 19. - Els Governs
de Dinamarca i Portugal han signat
una modificació del Tractat ccmercial vigent entre ambdós pa.Ysos, en
virtut de la qual, Dinamarca protegirà els vins portuguesos de tota
classe de falsificacions. S'acorda
també donar-se el tract'amcnt de
nació més afavorida, mútuament, 1
es fixen també alguns extrems sobre
navegació.

La senyora

I

Elvira Requese s Martell
Vídua de Comas
Morí el dia 13 del corrent mes, als 68 anys d'edat
Havent rebut els Sants Sagraments
i la Benedicció Apostòlica

A. C. S.
Els qui la ploren : fill Joaquim, germà Francesc, germaus polítics
Anna Ballvé. Francesc Comas 1 Josepa comas, nebot.s, cosins, familia
tota i cQuúnicas Canora», en recordar a llurs amics 1 coneguts tan Irreparable pèrdua. els preguen que la tinguln present en llurs oracions i es
t.ervci.x!u as.o.istir a algunes de les m1sscS d 'ofertori, que per a l'etern descaru; de la seva ànima tindrà. lloc demà, divendres, dia 21. de deu a
dotze, a l'església dels R.R. P.P. Dominics (Ausiàs-March, 54), pel qual
piadós acte els quedaran sulnmament agraïts.
EL DOL ES DONA PER ACOMIADAT

Viena, 19. - Segons notícies rebudes en aquesta, el Consell de miols·
tres grec ha aprovat una llet que
concedeix l'amnistia a tots els complicats en la darrera revolució 1 preveu, a més, la restitució dels béns
confiscats als revolucil)naris.
Queden exclosos de l'amnistia el
senyor Venizelos i el general Plastiras, als quals se'ls considera peril!osos per a la seguretat de l'Estat.

La Vl"da a la u• R• s• s•
Noves concessions
als pagesos
Moscou, 19. - El Comissariat del
poble en l'Agricultura ha publicat
un important decret que fixa per a
les diverses regions de la U. R. s. S.
la superffcia de terreny cultivable i
el nombre de caps de r11maderia de
què podrà disposar cada «lr:olkhoznlk», nom amb el qual són coneguts
eis membres de les granges coYcctives, als quals aquestes propietats
els són reconegudes per a. llur ús
personal.
Aquestes disposicions són princ!palment aplicables a. les r epúbliques soviètiques de Turkmenistan, Uzbeldstan, Armenia, Azerbaldian 1 Ka.zakstan, aixi com a les diverses regions
siberianes.
Es red~ctaran actes oficials en les
que, una vegada efectuat el repartiment de terres, es consagrarà solemnement el dret de cada «kolkoz:nik»
a la possessió perpètua d'aquelles, al
mateix temps que s'establiran l"extensió 1 el límit exacte de cada lot
Aquestes mesures no són, en realltat, una innovació, pt:rquè els ckolkhoznik)) ja fa temps que J)<>SSef'ixen
en propietat el seu jardi I alguns
caps de ramaderia, però amb aquest
nou decret s'augmenta en proporció
important la propietat de cada un
d'aquells.
Flns ara els t:kolk.hoznila de SIbèria posseïen en propietat de 8 '8 a 1
hectàre~ de terreny, segons les regions, i tenia dret a posseir de 50 a
100 rens, gossos en quantitat illimltada. i de 100 a 200 rens joves.
A la república del sur de la U . R.
S. S., molt més fèrtil que l'estepa siberiana, cada «kolk.hozni.kJ tenia òret
a posseir de 0.20 a 0.30 hectàrees de
tereny cultivables 1 podrà posseir un
cavaU, un ase i 15 a 30 bens, a part
de les au.s 1 animals de corral.

Ha mort l'historiador italià
Camilo Manfroni
Roma, 19.- Als setanta-cinc anys
d'edat ha mort el senador Camllo
Manfroni, autor de nombroses obres
històriques, especialment sobre qüestions marítimes.
El finat, que fou professor a l'Acadèmia Naval de Livorno, coBaborà. en dlversos periòdics i era un
dels fundadors de la Lliga Naval
Italiana. Ensenyava història. 1 POlitica colonials a la Universitat de
Roma.

L'imperialisme ianqui
ELS BANDOLERS CUBANS HAN
SORTIT TAN APROFITATS COM
ELS NORD-AMERICANS

L'Havana, 19. - Els mlllionaris
cubans Alfons Gómez Mena, Ben·
goechea. i Sarrà. han rebut anònims
amenaçant-los de mort o segrestament si no lliuren fortissimes sumes que globalment sobrepassen la
de 100.000 dòlars.
Una banda de segrestadol's, que
es creu ésser la mateixa que segrestà San Mtguel, ha intentat segrestar la senyora Swelt, esposa del
president d 'una gran empresa n ordamericana.
Set bandolers armats de fusellsmetralladores han assaltat l'automòbil del senyor Molino Arrocero, di·
rector d'Una. important empresa comercial; l'han segrestat, després d ·apoderar-se de 1.400 dòlars.
La policia té el convenciment que
B.<fuesta sèrie de segrestaments té un
or¡gen polític i hi ha complicadesdestacades personalitats.
VOLEN CONSTITUIR UNA SOCIE·
TAT PER A L'EXPLOTACIO DE
TRANSATLANTICS :: EL GOVERN
m POSARIA EL 80 PER 100 I ELS
CAPITALISTES LA RESTA

Wàshington, 19. - El governador
de l'Estat de Mussachussets ha declarat que s'efectuaven actives ges·
tlous per a la constitució d'una SO·
cletat encarregada de posar en servel dos super-transatlàntics, d'un valor global d'uns 100 .milions de dO·
lars, que podr;en efectuar la travessiu de l'Atlàntic en quatre dies. El
Govern proporcionaria el 80 per 100
del capital necessari 1 la Societat
posaria la. resta.. Els vaixells de re·
ferência tindrien una llargària de
314 metres 1 podrien ésser transformats en temps de guerra en transports d'aviac!ó.
Gràcies a les modalitats SCIUllles
encara que molt segures que s'observarien a la construcció d'r.quests d\lS
supertransatlànt'.cs, el viatge d 'a."lada 1 tomada dels Rstat.s Units a
Europa costaria pxop de 1.500 francs.
ITALIA I SAN MARINO ARRIBEN
A UN ACORD 'M ONETARI

LES COLONl ES ESCQ~

Les primeres colònies esc
S
organitzades per l'Ajunta~lars <!Ue,
Barcelona, i que formaran ~t Cie
mer¡\ expedició de les que a Pr¡.
sent estiu han de passar l'è el llre.
''acances fora. de la. ciutat P<lca de'
de Barcelona seguint l'ho so~
continuació s'expressa:
ran Que (
Demà, divendres, dla 21 del
curs, per l'Estació de França tnes en
Vallclara, a les 5.48 del mati 1a de
de Sant Hilari Sacalm i sa ' t.al tes
del Montseny a les 7.44.
n ~
Dissabte, dia 22, per l'Estació
F. C. Catalans, la d'Olesa de deia
serrat a les 8.23 del mau· per ~t.
ció de França, la de Calafell. •ta.
Dissabte, dla 29, la de vau
que a les 10 del matí sortirà e~0Çalla,
ò:nnlb~s del Palau de Belles ~to.
El d1a l er. de juliol, per l'Esta· ,
del Nord, a les 8.15 del mau C:ó
tirà la que ha estat destina'daSO:{
Vallfogona de Ripoll.
a
Els escolars que integraran
roentades colònies hauran d~es es.
sonar-se al Palau de Belles Arts Per.
hora i mitja abans de la indic uoa
aquest horari, excepció feta d:~a en
van destinats a Vallclara, els <!Ue
hauran d'ésser-hi a les cinc del ~als

att,

CONCURS PER A L'I\DQUt
SICIO DE MATERIALS ,

Al Negociat de Cementiris d ,
juntament de Barcelona
1A·
les Cases Consistorials 's'admes Cl6
fins el dia 1 de juliol propvi.nenFn
10 a 12 dels dies feiners prOI>Osic! Cl6
per tal d'optar al subminist tons
dels matenals de pintura q~m:gt
r.ecessarts per als treballs que 0
cuta la. Brigada. de Cementiris : :
subjecció a la r elaCió i condíc¡ons
que fins aquella dat~ estaran Cl6
manifestat a l'esmentat Negociat.

baixg

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

ESPECTACLES PER
'"
A AVUI
TEATRE S
Ba~:1~1ona. -

Tarda I nit: Pepa Don.
Còmic.
Tnrda.
l nit: «La sota de
oros».
Novetats. - Tarda: cLos claveleaa 1
eLa ens..'\ de las tres muchacbast
Romea. - Tarda: cMadre Aleartaí 1
cMorena Clara.. Nit: trMorena ela.
ra».
Poliorama. - Tarda 1 nit· «fi~ R!sq
Tlvoli. - Tarda 1 nit: trSln novedaa
en el tren te».
Nou. - Tarda 1 nit: triDjas de ml
almll!».
Coliseu Pompela. - Tarda 1 nit: ccor.
.PUSll>.

CINEMES
Am~rica. - cCasanova», «No soy nin·
gun ange! » I «Ml vida. entera».
Arenes. - cCrlsJs mundial», cCaprL
chos» i trElla era una. santa»
Aotualltate. - Setmana d 'Alfombret
Màgiques cFou.
Astèria. - «En mala compalUu cca.l?nlleros do capa 1 espada». '
Avrnt:uda. - «En mala. compatílat 1
«Valsetl de Vlenat.
Barcelona. - «Cruz Dlablot, trNada
màs que una mu.jen 1 cEl mundo
sln careta».
Bosc. - «Veinte millones de enamo.
radast 1 cEl rosario».
Bohèmia, - cCruz Dlablo», cEl collar
de esmeralda.u 1 «El novena mand4mlento».
Boheme. - eLa. !sia del tesoro1, cReunlón» I trProyectiles llumanos».
Broadway. - cOn Principe encanta,.
dou, cGranero» 1 cLetty Lyntont.
Capi tal. - trGlorla 1 bambre• i cGtll•
te de arriba».
Coliseum. - cAl compàs del cor&o
zón» 1 cDonde menes se plensa».
Catal unya, - cNcbl1na. 1 cOlta. a cleo
geS».
Cèntric Cinema. - «El Parnlso del
amor», «Vlaje de ida» 1 cLas cua.
tro herma.nltas».
~
Comtal. - «La 1ntrep1da», eLa !lccha» 1 cPor el mal camino».
1
Diana. - cEl tren de las 8'45», cUn~
mu,Jer perseguida» 1 «Al Este de
Borneo».
~
Entenoa. - trViva Vllla.l», cFcllces 1
casados~ 1 cFetlche».
Espanllol. - «Los que nacen».
Esplai. - cFanny!1 «Una !lesta en
Hollywoocb 1 triD adversano lnvlf
sl ble».
Exoelsior, - &La faràndUla tràg!CU,
fl>or tu amon 1 trPatr!clo mtró a
una estrella».
Fantilsio, - «Rosa del Sur».
Fèmlna. - «Aventura en el Sud El•
prcss», trCanclón de Plimavera». ~
Foc Nou - trCasanov:u, cM! vida e
tera» 1 «Las aorpresas del cocbe e
ma».
Con. - cCatalina de Rusla», ~
el mal camino» 1 trAs de AscsJ. "
lntim. - eLa llama. eterna•. eLa eapia núm. 13» 1 lVlda nocturns». ~
Iria. - cArlette y sus papà.s», cA.s <1!
Ases» ¡ «A ml me gusta asb.
e'
Kursaal. - &Es.Plas en acción•{ IU
vida prlvo.da de EnriQue Vllb «~
do po1· el amon.
l aietana. - «Vtva Vlllal», cEl blló!ut
de los m1sterlosJ 1 cOrquesta. iell!
sa ciona!».
MaJèstic. - cEspl¡as de oro», c:Ma.1~
LUisa» i cDama por un diu..
Marina. - trEl cnemi¡¡o pública núljl•
1», «Rem:~ Satàn» 1 trBaJo el c!e;O
de Cuba».
•
Maryland. - trE6pias en acclón, cAilllf1
AnnJ'» 1 cPaso a. .1.& juventud».
Metropol. - cAlma de ba.Uarln&J, ,¡;~
M~~r~l~~v:=j,, cMlreyru I c\orló
¡;lne.t.
•
Monumental. - cEl guapo~. •:Mf~S:n
do en la. sombra:t 1 cUna arer 1
la llne.n.
o'
Mundial. - cCo.ravnnu, cJa¡uar,
el alma d& un c:nballot.
Nurla. - cCaslno del mar», úJ delquite~> I cChu-Chin-Chnwt.
51
Paria. - «Alegria es~udi:wU!J I 1
:ro ruera el amo».
,., oUarj
Pedró. - trCruz Díablo.t, '"'' e c!Z...
do esmeraldas» l cEl novena lll&n ':!C
mlento».
stner
Pathe Palaoe. ccuandtodo e1ç~!oc:l•
muere», cJude:u, «A
a.
dad».
~
Principal. - trVelnte millones tle ~
moradau 1 cEl rosarlo».
.auter•
Prrnoípal Palace. - cMa~~dt
f:
tly» 1 «La casa Ge Rots.....- · c'a<>.
Pubil Cinema. - Reportatres
:)
tualltat.
l"'OlltSJ•
Rambles. - eLa rubla de1
jetf.
eLa pelea» 1 cPor amor a la~~¡o)
Royal. - trEl jardln del mo _.,..
cMntando en la aombra» 1 ,._

Roma, 19. - S'ha arribat a un
acord amb la República de San Marino en virtut del qual les dlviscs
monetàries d'ambdós països seran intercan.Vlables 1 tindran curs n<rmnl
en ells. Ambdues monedes tindran
el mateix valor 1 denominació.
POl.
~~
Itàlia encunyarà les monedes de
Cinema. - cEl gran ood•
f:
coure per a la República de San Select
to» 1 cBroadwaY. BollYWia 1 (¡;:n::t
~iarino.
Smart. - &La venus rub »
la 86Pada y la. pe.recb. •• peaue'
VAIXELLS ALEMANYS PER A LA Splèndid. - cEl arrabab, ,._
na Dorrttt 1 t.El refugto.t. de~~
LINIA D'A FRICA
Talia. - «Lo que los Ulose5 c.Idell:
l-'CD», cBoubouJe I, rey negra».
f.
Hamburg, 19.- En vista de l'èxit
\>dad desconoeldaJ.
un IlO
de 1a l1n1a. maritima Alemanya- Triomf.
- cCbucho el roto», '
,i
Africa, la casa navUera que explota
de ram.Ula» 1 c.M ata aaru.
s::JP'n
el servei ha encarregat la construc- Tetuan. - &La hermana ~_.uest I
clo», trEl cantar de 106 ..,_..
ció dc dos paquebots de 16.000 totrldillo en E1 CairO».
muJete6'
nes cada un, amb una velOClW de Urquinaona.
- d.túsic:a J'
cLos crl.menes del Muse<>•·0 ~!;
divuit mllles, igua,ls als nou.s vai- cUn a¡¡e,.tno entre e YíiJ':
xells de la linia de l'Extrem Orient, Verdi.
1 eLa vida privada do ~P~u1 c•P:.·,
Els paquebots encarregats, que .se- Voip, - cCaballeros de
da» 1 eLa rubla del Folll~~ê
ran dedicats a la linia d'Africa. tin- cOn perro que da ¡tUstO
dran capacitat per a 150 passatgers Xile.
cEspi¡as de oro», cAs!
de primera classe l 350 de la classa
bajan.
at:r1lC4:tóll»;.,.iiit
de turistes i portaran una tripula- Walknia, encml;¡o pübUco
ció de 250 homes.
mundial».
ft

¡

Llegiu avui i cada dia LA HUM ·NITAT, el vostre dia li

la humanitat
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·ELS ESPORTS ·
.

Els cotxes més ràpids del
món i els millors asos del
volant ala 111 Copa Barcelona
LeS Jnscr!pclons que cada dia es
regiStren a la secretaria de Pen~ a '
IWl per a la seva gran cursa interacional d'automòbils del dia SO a
tarda, palesen més i més la import!'l.ncia veritablement excepcional
ue ba d'assolir aquesta clàssica n1afurestació que cada mereix major
adbe.sió dels nostres esportius i que,
en el present, ~ desvetllat . també
l'interès i l'entusl8.Stne unànune de
l'afició estrangera.
Després de la inscripció dels famosos Caracciola i Fagioli amb «MercedCS» ha vingut la del gran as
italià Tazio Nuvolari com a. cap de
!Ues de l'equip «Alfa. Romeo», el
qual serà completat amb Dreyfus o
Brivio.
1 no ha tardat a venir una altra
l.nSCripció d'un relleu formidable, que
és la de l'altra marca alemany~ que
dJ.Sputa a «MercedeSll i als italians
la supremaci~ en els Grans Prem.l.s
Internacionals. «Auto Union» també
ba decidit, per fi, a concórrer a la
JIU!.8na Copa Barcelona 1 h~ Inscrit
igualment dos cotxes, l'un portat per
Achille Va.rzi, detentor de la. darrera Copa Barcelona, 1 considerat
e.vul com sempre com un dels cvolants» internacionals més extraordinarts, l'altre, portat per Rosemeyer,

r,.

Ha estat suspès l'homenatge a Samitier
Ha dimitit de la Junta del
Barcelona el senyor Casals

la nova. «estrella» de l'automobilisme
alemany que acaba de consagrar-se
amb una actuacló formidable en el
"Gran Prr:mi del Nurb\ll'i' Rin", on
disputà la victòria pam a pam a (.',,.
racciola i no fou vençut, al final dels
300 quilòmetres que comportava la
cursa., més que per dos quints de
segon.
A aquest nom caldrà afegir-hi passiblement e 1 d'Etancelln, e 1 q u a 1
aquest any figura a la Scuderla SubAlpina, que precisarà. avUi o demà.
si pot enviar, com sembla possible,
el més nou dels seus models, amb el
qual es proposa presentar plena batalla als formidables cotxes alemanys
i als «Alfa Romeo» també nous, formant parella amb el del pilot nacional Villapadierna, el qual per la seva
conel.xença del circuit de Montjuic
1 per les possibilitats del seu nou
vehicle pot ésser un adversari umible per als grans campions estrangers.
Aixi la lluita de marques 1 la llu1ta individual de corredors, entre els
quals lli ha una profunda per bé que
noble rivalitat esportiva, assegura una
emotivitat excepcional ~ n aquesta
nov~ edició del Gran Premi Pen:~<a
Rin- Copa Barcelona com en poques
yegades és possible assolir.

Els corredors espanyols
a la Volta a França
L'equip ha estat ampliat fins a deu homes.
Gimeno i Destrieux són els dos nous
seleccionats
corredors que no van pel moment.
-s•esperen altres noms?
-Podria èsser que hi hagués un
canvi d'aVUi a demA. Del periòdic
<el/Auto» se m'ha demanat una opinió prop de més corredors, opinió
que m'ha posat en un veritable
con1\licte. He acceptat l'encàrrec,
he donat la meva opinió l ara espero un telegrama de Parla, que potser demà. podria suposar una sorpresa per a l'opinió esportiva, o tal
vegada no resulti res.
-¿No podeu ésser més explícit
prop d'aquesta. consulta, feta des de
Paris?
No. S'ha d'esperar. Em falten noticies de dos corredors de Barcelona; però tampoc no puc dir res més
sobre aquest extrem. Lamento, que
la cursa de la Volta a Espanya, per
les circumstàncies en què s'ha corregut, no m'hagi pogut donar una
norma de selecció tal com jo hauria.
desitjat.
-¿Què és el 'que us mogut a seleccionar Fermi Trueba?
-La seva última actuació en la
prova dels Plreneus correguda el
diumenge a Lourdes. Allà signaren
els seus contractes, Salvador Cardona, el més vell del lot espanyol, i
Fermi Trueba, el corredors més jove. En vista que Escuriet no pot
prendre part a la Volta. a França
per les ferides sofertes a les carreteres d'Espanya, l'he substituït per
Fermi Trueba, del qual es pot esperar que faci. quelcom molt notable als Pireneus, encara que crec
que no acabarà la. cursa.
Però, en fi, serà un bon a.ssa.ig
amb el més jove dels corredors.

•••

La Comissió pro homenatge .. Josep Samltier, davant la 1mposs1billtat que el Barcelona, o la Federe.ció
Catalana patrocinessin l'acte, decidi
fer-se càrrec de l'organització d'aquest, sollicitant únicament la cessió del camp de Les Corts.
La pettcló tou lliurada al Consell
Dixectlu del Barcelona, 1 la soll!citud
anava signada pels senyors Josep
Sunyol i Garriga, Arcadi Balaguer,
Francesc Quintana, Lluis Jover i
Amat Casajoana.
Però ni la personalitat de l'homenatjat, ni el motiu del benefici, ni
el prestigi dels solllc!tants no ha11 servit ~r altra cosa que per rebre el
consell que en els moments actuals
no hi ha seguretat d'èxit, i que mlllor fóra deixar per a la propera
temporada l'organització d'aquest homenatge.
La dlscus.sló d'aquest afer en reunió del Consell Dlrectlu, ha motivat la dimlss ó del senyor Casals,
amb caràcter Irrevocable.

Equips probables per al
Barcelona-Setis d'aquesta
tarda a Les Corts
Indiscutiblement que el partit Betls-Barcelona que es celebrarà aquesta tarda al camp de Les Corts té
un gran interès. A part el desig
dels aficionats de poder aclm1rar i
aplaudir els actuals campions d'Espanya de Lliga, hom espera. que la
lluita, que té tot el caràcter d'una
revenja, serà bella i emotiva l que
ambdós eqtúps, lliures d'apassionaments i nerviositats, es lliuraran a
la. lluita amb el màxim afany d'obtenir la victòria.
El Betis presentarà el seu millor
equip enfront d'un altre Jcl Barcelona, en el qual figura una li.uia davantera que pot rendir molt de ,Ioc.
Els equips estaran integrats de la
següent manera:
Betis: Urquiaga, Are7..o, Aedo, PeqUirri, Larrinoa, Caballero, Timimi,
Adolfo, Unamuno, Lécue i Varela.
Barcelona: Nogués, Vi~acampa, Arana, Pedrol, Berkessy, Franco, Vantolrà, Morera, Ra.ic, Femàndez i
Munlloc.
Jugaran, en primer terme, a un
quart de quatre, el primer equip del
F. C. Santiveri i l'amateur A. del
Barcelona.
D'esquerra a drets I

~e dalt a baix: Céspelles (mosca); Lorento (gall);
L lovera (ploma)¡ Porti Ilo (lleuger); Parlsl (welter) ; Vallvé (mig) I Forné
(mig fort) I Penyate (fort)

TEN IS

<Fotos. Centelles)

Els participants en el torneig
internacional de Wimbledon
Londres, 19. - Han estat assenyalats els números dels jugadors que
prendran part al torneig internru:ional de teniS de Wlmbledon. que són
els següents, per a les primeres figures:
1, Perry; 2, von Cramm; 3, Crawtord; 4, Austln; 5 All!son; 6, Wood;
7, Mensel; 8, Boussus.
Els números de les .senyores són
els següents: 1, Miss Round; 2, Mistress Sperling; 3, Miss Jacobs; 4,
Mistress Moody; 5, Ma.dame Mathiem; 6, Mlss Stammers; 7, Miss
Scriven; 8, Miss Hart1gan.
Aquesta numeració, igual que els
de cavallers i senyores, és per als
matxs simples.

REM

Els premis de les Regates
de Primavera 1935

Dissabte vinent1• dia 22, a les 10
San Sebasttan, 19. - Mr. Desgranla nit, tindrà llOC a la sala d'acge, director de «L'Auto» i organit- de
del Club de Rem Barcelona., cartes
zador de la Volta Ciclista a França

s'ba dirigit a todes les nacions diem;
que amplia a deu el nombre dels
-¿Acaba amb aquests noJll1i la components de cada. equip particicomposició de l'equip espanyol?
pant a la prova, que s'havia fixat
-No com a Individuals he inclòs en vuit.
Degut a això, Mr. Gervais ha sea la IÍ!sta Cepeda, en vista de la
seva actuació a. les últimes curses. leccionat per a completar l'equip
Aquest brau noi, de Bordeus, molt espanyol Gimeno 1 Destrieux.
bOn noi, tort, voluntariós i enèrgic,
Els quatre individauls seran FIQue vol arribar 1 que farà quelcom, gueres, Demetri Vlcente, Cepeda i
1 que, a més, val tant com altres Bachero.

simisme.

o
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ELS CAMPIONS DE CATALUNYA
DE BOXA AMATEUR

FUTBOL

________*____________

Madrid, 19. - Un periòdic del
mati publica el següent interviu del
seu corresponsal a San Sebastian
amb Mr. Gervals:
-Fins ara, hi ha vuit seleccionats:
Marià Canyardo, Vicenç Trueba,
Frederic Esquerra, Fermi Trueba.,
Salvador Cardona Ciprià. Elys, Antoni Prior i Emilià Alvarez. Els tres
primers han estat seleccionats pel
director de «L'Aute>l, el qual, tenint
en compte la brillant actuació d'aquests corredors en l'última Volta
a França m'Indicà amb tota urgència que eÍs fes signar. Els altres cinc
corredors els he seleccionat jo, atenint-me a la destacada actuació que
han tingut a les curses que han
participat.
-¿Quins altres motius heu tingut en compte per a fer la selecció?
-A més de la seva actuació, en
la seva constitució fisica, la seva
sltunció moral. extrem molt convenient, !, per últim, en alguns casos
el coneixement de la l:engua. francesa, que és un factor molt important, perquè els corredors en països
. estrangers no es desmoralitzen s1
durant la seva. actuació no són ateeos amb la prontltud que ells voldrien per tal de dooenvolupar-se amb
la conllança i naturalitat necessè..ries. En aquesta selecció de corredors be tingut en compte el seu valor esportiu, que, amb tot, he anteposat a la circumstància. del coneixement del francès, 1 sumats aquests valors crec haver aconseguit
un lot que puc a.ssegUiar no farà.
mal paper, pessi al fet que la cursa
és tan dura. Tinc confiança, però
sóc molt pessimlsta. L'empresa és
molt difícil, i com, per desgràcia,
els corredors espanyols no estan acostumats a complir el reglament
estrictament, beus ac1 el meu pes-

rer d'Aribau. 21, el repartiment de
les meda.lles l premis de lea Regates
de Primavera 1935 que, organitzades
per l'esmentat club, tingueren lloc al
nostre port el dia 2 del corrent mes.
A l'esmentat acte, que serà presidit per la Junta Directiva de la Federació Catalana de Rem, resten invitats els socis de tots els clubs afiliats a la F. C. R. i d'una manera
especial els participants a. les esmentades regates i llurs fanúlles.

----------------*:---------------TIR

NATACIO

Bernadàs s'adjudica el Carn·
pionat de Catalunya de
Carrabina

Campionats de Catalunya
de Debutants

el campionat regional dc carrabina
calibre 22 en les tres posicions reglamentàries a. la distància de 50
metres sobre el blanc lnternaclona.l
i a 60 bales. En la mate:Xa. prova es
disputava l'admissió de categories
de l'Escola de Matxcrs de Barcelona, que trimestralment es ta, segons
reglament.
Els nou premis de què comptava
la prova. foren guanyats pels tiradors
següents :
Campió: Ramon Bernadè.s, amb
550 punts.
Segon premi: BonaventUia Bagaria, amb 539 punts.
Tercer: Artur Solà., amb 534 punts
Quart: Miquel Pifiol, amb 533
punts.
Cinquè: Antoni Modolell, amb 528
punts.
SiSè: Miquel Ma.sdeu, amb 524
punts.
Setè: Miquel Escolà, amb 617
punts.
Vuitè: Amadeu Camats, amb 517
punts.
Novè: Lluis Bandera, amb 512
punts.

eliminatòries de les proves següents:
Dia 22, a dos quarts de vuit del vespre. Piscina de Montjuïc: 400 metres braça.
Dia 23, a dos quarts d'onze del
mati. Piscina de Montjuïc: 100 metres dors; 200 metres braça; 100 m.
lliure; 400 metres lliure.
Aquests campionats tindran lloc a
Reus, a la p:sctna del "Reus Ploms",
els dies 29 i 30 del corrent, a les deu
de la vetlla, i a les cinc de la tarda,
respectivament, d'acord amb el següent programa:
Primer dia: 400 metres lliure; 400
metres braça; 100 metres dors 4 x
400 metres lliure, rellevaments.
Segon dia: 1.500 metres lliure; 100
metres lliure; 200 metres braça; 3
x 100 metres, rellevaments tres estils.
5 x 50 metres lliure, rellevaments.

La Federac~ó Catalana de Natació
Amateur, en la seva darrera reunió,
Tal com estava anunciat, el diu- ha fixat, d'acerd amb el sorteig prèmenge es tirà, al camp de Montjurc, viament executat, les dades per a les

ATLETISME

La segona jornada dels Campionats de Catalunya masculins i femenins

Guiu r

Interessantfssima es presenta la
segona jornada dels Campionats generals d'atletisme de Catalunya,
masculins i femenins, després de la.
gran actuació que feren en algunes proves, diumenge passat, els
nostres entusiastes atletea que es superaren per tal d'obtenir bones marques.
Les proves femenines seran molt
disputades, per haver-se Inscrit altres atletes que donaran més ima la competició.
portància.
H~ produït molt bona impressi·ó la
participació de Joaquima Andreu,
campiona d'Espanya de cross, per
tractar-se d'Una atleta que Po&:selx, a
més d'un ~n entrenament, molt
bones condicions per actuar en PIStaÍ
i serà una digna. rival de l'actua
campiona de Barcelona dels 600 metres.
Passen de 250 els atletes inscrits
en aquests campionats, cosa molt significativa, per tractar-se d'uns campionats generals en ela quals la inscripció havia estat sempre més reduïda. A1xò i l'entusiasme que regna
entre els esportius fa preveure que
les dues ses&lons, de la. darrera jornada, que es celebraran a l'Estadi diu
menge, mati i tarda, es veuren molt
concorregudes 1 en aquestes no hi
mancarà cap dels nflt'lonats a aquest
noble esport.

(Darrera I'Hospl tal d• Sant Pau)

CATALUNYA

p

Avui a

DIVERSOS

DIA 22. GRAN REVETLLA DE L'ART I L"ESPECTACLE
(Patrocinada per Ràdio Barcelona)

A BENEFICI DE L'HOSPITAL DE SANT PAU I SANTA CREU
Tota els antstca dels teatres de BArcelona collaboren en la benéllca testa - lnata1Jaci4 d'un Po·
ble EspanJol de meravella, e.mb lea seves barrladce d'Anda.luQA, Va.lénc1a, llofadrid, Bascòna 1 Ca.BaU8 1 C06~um& realonaà, a càrrec d'artlst.e. e8J)eC1alltzat.s. - . Gran revetlla a la plal.alunya cina lluminosa, amb acurat servei de Reetaurant - Programa ext~aordenara de oursea de llebrera
li
0 ...
veOus

••

per prOBrames espeOOlS

Entrada de passeig, 2 pessetes

MitJana de comuntcació· Servei extraordinari 11'AUtobU.80S Roca des del carrer de Pelai -

l'laça Les&cpa • Horta -

L

iramvtes d'Horta -

9

Servei collectlu amb

aarUda

Autobuso.

de la Placa de oatalullJ'a.

Un incendi ha destru·rt del tot
l'Estadi de Brèscia
• Milà. UI. - Ahir, a la nit, es de-clnrà un formidable incendi a l'•
iadi de Brescla.
A pesar dels e&f~rços de diversos
equips de bomberS. l estadi ha quedat
c:Wst.rui\ per complet. La propa¡ació
del foc ha estat. llfavorida per la
fusta emprada en la construcció de
l'edl!ld. del qual w!c.mcnt ba queda~
dempeus els fonaments.

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

FESTA MUTUALISTA
El passat diumenge, dia 16, amb

motiu de celebrar les noces d'or la
Germandat cEl Progrés en la Caritat», tingué lloc al Restaurant Pàtria una festa intima i d'homenatge
als fundadors que encara resten de
la Germandat, senyors Isidre Cuxart 1 lsldre Gatuellas.
Presidiren l'àpat els homenatjats
1 el president de l'entitat, senyor
Jaume Moner. Als postres feren ús
de la paraula els senyors Enric Pi,
secretari de la Germandat; Gandol,
doctor Sabatés, Viñoles i Alfons Vilalta, el qual demanà un minut de
silenci per als socis difunts l un
vot de gràcies per a la Comissió orga.nitzadora.
El senyor Josep ForèS, en un breu
i eloqüent parlament, féu un elog¡
dels homes que fundaren la Germa.ndat. Retè, ensems, un tribut d'admiracló a les senyores dela socis
que han volgut associar-se a la. festa.
s egw·dament 1a of rena a ls h omenatjats d·un artlstic pergami dibuixat per l'artista senyor F:ancesc
Mateos que la Germandat els dedica.
L'homenatjat, senyor uatuellas, vi-

Sobre l'ús de la bandera
catalana
El "Foment Autonomista. Català."
ha tramès al Governador C:rennal.
senyor Pic i Pon, la següent comunicació:
"Excm. Senyor:
El sot:J.Slgnant, Ramon Peypoch 1
Plch domicillat a Barcelona, en la
•eva' qual!tnt de President de l'entitat "!''Oment Autonomlst:~. Català ·•,
¡!tuada al Saló de Garcia Hernàndez, núm. 113, es dirigeix a la V. E.
per exposar els següents fets:
Que l'esmentada entitat no té cap
caràcter politlc 1 realitza In seva actuació cultural, esportlva i recreativa
amb absolut apartament de tota
tendència de partit.
Que, d'enÇà que va ésser creada,
ha hissat sempre a la seva façana
principal, en les fe.stes i dlades assenyalaM:!, la bandera catalatla, amb
l'única exclusió de les èpoques en
què ho impedi la repressió monàrquica. 1 dictatorlo.l contra els ideals
autonomistes de Catalunya.
Que el règim que es donava Espanya el 12 d'abril, no solament tou
acatat, sinó rebut amb l'ampla. efusió de la nostt·a fe republicana. A
partir d'aquella data, cap manifestació assenyalada de la República
ha deixat de trobar en aquesta ca~ "
un cordial ressò.
Que, conseqtient amb el sentix de
la totalitat dels associats, el "Foment
Autonomista. Català" saludà amb
joia la promulgació, per les Corts
de }a República, de l'Estatut Català,
havent mantingut en tot moment la
seva adhes:ó als Governs democràtics de Catalunya.
Fetes les anteriors manifestacions,
el su.scrit ha de posar en coneixement de la V. E. que el diumenge,
dia 9 de l'actual, igual que totes les
testes, onejava a la façana de la
casa la bandera catalana --<tuatre
barres vermelles sobre fons groc-.
La bandera fou hissada aquell dia
amb ple coneixement del Decret del
Govern de la República, de data 7
de l'actual, per entendre que cap de
les seves disposicions no afectava
aquesta entitat.
En efecte, l'article 1 de l'esmentat
Decret d:u textualment: '·En los
edtficios públlcos y en los de las
corporaciones o Asoclaciones de caràcter oficial, cuando ondeen las
banderas regional, provincial o local,
o las parliculares de aquellas entldades, junto a elias tendrà que aparecer siempre, con preeminència. en
lugar y tamafio, la bandera de la
República". Es evident que el "Foment Autonomista Català" no és ni
corporació pública ni Associació o
ja
Entitat amb caràcter oficial,
que aquestes eón les creades per una
Llei o les que tenen reconeguda llur
oficialltat per un Decret.
L'article segon del Decret sobre ús
de banderes, estendarts o senyeres,
diu: "Queda prohib' da la exhiblción
o su tenencla con ànimo de exhibirlas, de bander,s, estandartes o enseñas de todo género con fines de lucha politlca o social, a menos que su
uso fuese p~~viamente autorlzado
por los governadores clvlles, qulenes,
en tal caso, exiglràn siempfe que al
lado de estas banderas figure la naclonal, con las preeminencias que le
son debldas". No pot ésser escrit,
tampoc, referint-se a la bandera catalana, puix que l'oficialitat d'aquesta és decretada per l'Estatut interior de Catalunya, de data 26 de
maig de 1933, l'article 4 del qual diu:
"La bandera de Catalunya és la
tradicional de quatre barres verme_-;
lles en fons groc"; en cap cas, doncs,
no es pot admetre que la seva exhibició, i menys quan no va acompanyada de cap simbol que li ptengui

aquest caràcter d'oficialitat que li
reconeix una Llei del Parlament Català que no ha cstñt suspesa. ni derogada, pugui representar "s.lgne
combatiu", "expressió de desafecte a
h Rcpublica" o "propòsit de su.bver.sló dc l'ordre quan no del règun
social existent".
No és la bandera catalana ''bandera de lluita, de desafiament, de
provocació al desordre, de les que no
poden gaudir de la consideració de
licites, 1 que en ferir arrelats senti·
ments públics originen, pel sol fet
d'eXhibir-se, la protesta i la pertorbació a què es refereix el Codi Penal". 1 si aquests '••!allflcàtius, trets
d . l mateix Decret aparegut a la
"Gaceta" del dia 7 d'aquest mes,
no són aplicables a la bandera de
catalunya, és obvi que la seva exhibició ha d'ésser completament lliure, sense allres limitacions que les
que es deriven de l'article primer
de l'esmentat Decret.
Doncs bé, malgrat l'evidència que
ni l'esperit ni la lletra del Decret
del dia 7 del corrent s'adreçava a
cohibir l'ús de la bandera catalana., el matel.x dia 9 de l'act ual, l'infrascrit fou Invitat per uns agents
de policia a retirar la que onejava
a la façana del "Foment Autonomista català", a menys que "d'acord
amb el que prescrivia l'esmentat
IRcret -això en dir de la polic!ano fos acompanyada de la bandera
nacional. Aquesta ordre fou confirmada des de la Comissaria General
d'Ordre Públic pel senyor cap de la
Brigada Social, essent completament
inútils les observacions que 11 var~n
ésser fetes sobre la 11Ucitud de tal
resolució, ja que manifestà categòricament que l'aplicada, i no altra,
era la interpretació que s'esquela al
Decret diverses vegades esmentat.
La bandera catalana, doncs, fou
arriada; però }'infrascrit, considerant-se en el dret de f~r constar la
seva protesta per la interpretació
abusiva, que, en el cas denunciat
s'lla donat al Decret, l'adreça a la
v. E. per entendre que en el règim
transitori actual i no subsistint l'estat de guerra, és el Governador general en qui recauen les facultats
que l'article segon del Decret conferel.x als governadors civils.
Per tot l'exposat, em cal esperar
-molt més després de les vostres
manifestacions púb~ques del dia 15
de l'actual- que la V. E. coincidirà.
a apreciar que l'ordre donada. per
la policia no ve fonamentada per
cap text legal 1 que procedeix que
s'gul revocada.
Aquesta és la demanda, que el signant presenta 1 sosté per dues raons:
L'una, perquè sl bé com a. ciutadà
es considera obligat a acatar les disposicions del poder públic legalment
constltuit, és improcedent que les
autoritats encarregades d'executarles n'eixamplin arbitràriament l'abast; l'altre, perquè de prosperar
aquesta interpretació del Decret,
això equivaldria a negar -1 no precisament per part dels republicans
de Catalunya- als milers de banderes catalanes que s'aixecaren el 14
d'abril per a saludar l'adveniment
de la República Espanyola, l'ampla
significació que d'ençà. d'aquesta data ha pogut tenir la bandera de Catalunya: L'agermanament sota. els
mateixos plecs dels ideals d'una República que reconel.xia a Catalunya
la seva personalitat i d'una Catalunya que podia sentix-se Incorporada. a la RepQblica perquè aquesta
vehla a obrir uns nous camins a la
H.lstòria d'Espanya
VIsqueu, senyors, molts anys.
Barcelona, 18 de jw1y del 1935."

--

- - -- -
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pronòstic reservat, al front; el conductor de l'auto oficial, Dlego Slllas Martinez, vigilant del departament de Governació, que viu al carrer de Lepant, 172, quart, primera,
amb lesions i contusions a les cames; Domingo Vlcentc Hita, de clnAhlr, a la matinada, al carrer de quanta-un anys, Inspector de poliSepúlveda, en el tros comprès entre cia, domiciliat al carrer de Santa Roels carrers de BorreU i Viladamat, sa, 32 primer, primera, amb contoparen violentament el taxi núme- tusious a les cames i escoríacions
ro B. 56281 i el cotxe del departa- a. diverses parts del cos, i Andrés
ment de Governació B. 40877. Els dos Lacàrcel Fernàndez, de cinquantavehicles quedaren amb molts des- set anys, cap del Negociat de Goverperfectes i resultaren ferits tots els nació, domiciliat al carrer de Sepúlveda, 161, primer, primera, que
ocupants.
Els set ferits foren seguldament presentava una forta contusió a l'estraslladats al Dispensari del carrer q_uena l erosions al cap, de pronòsde Sepúlveda 1 auxiliats convenient-~ tlc reservat.
Una vegada guarits, tots els ferits
ment. El xofer del taxi, Benet Roura i Bardina, de trenta-set anys, do- foren traslladats als domicilis resmlciliat al carrer de Blai, 45. prin- pectius.
Es donà compte del fet al Jutjat,
cipal, segona, presentava contusions
a diverses parts del cos, l els pas- el qual començà. a instruix les dllisatgers del taxi EstaniSlau Gulró gències oportunes.
Saurina, de seixanta-un anys, presentava ferides contuses a les cames
i braços; Pere Guiró Cabio, de trenta-set anys, ferides i lesions a 1a.¡ CONGRES JURIDIC CATALA
A l'Acadèmia de Jurisprudència i
carn, de pronòstic reservat. Tots dos
pacients viuen al carrer de la Di- Legislació de Catalunya es reuniren,
putacló 78, quart, segona. Tomàs sota la pres'dència del senyor AmaRos Baella., de cinquanta~inc anys, deu Hurtado i Miró, els senyors Dehabitant al carrer de Calàbria, 103, gans dels CoBegis d'Advocats de
segon, primera, passatger també del Barcelona, Granollers, Lleida, Mantaxl, amb ferides 1 hematoma, de resa, Reus, Sabadell, Sant Feliu de
Llobregat, Tarragona i Terrassa, ex~ --- degà del Collegi d'Advocats de Barcelona, senyor Abadal 1 Calderó, Presiblement emocionat, agraí l'acte 1 sídent de la Comlssió Juridica Asdemtulà als reunits que persisteixin · sessora. representant del Degà de la.
en l'obra empresa per ells, cinquanta Facultat de Dret, Degà-President
del Collegi de Procuradors de Baranys enrera.
celona. I la Junta de l'Acadèmia de
JUilsprudènc a i LegiSlació de Catalunya. El President de l'Acadèmia,
~Nnyor Amadeu Hurtado, tenia a
més, la. repr~sentactó del Collegi
d'Advocats de Girona i trameteren
llur adhesió els senyors Degà del
Coll~gl de Notaris de Catalunya i
Degà del Collegi d'Advocats de Mataró. En la dlscuss!ó, que es desenrotllà. 'amb un gran entusiasme, hi
intervingueren els senyors Roig 1
BergadA, Algarra, Abadal i calderó,
Font de Rubinat, Romà Sol, 1 Albafull. 1 es p:ll'là. deli t.em~ a tractar
en aquest Congrés I de l'or¡anitzacl d+! la Comissió Executiva. El senyor
.AlgalTa, ni flual de la sessió, llançà.
la idea. d'una. cxpo.slcló juridica bibl!ogràfica, que !ou acollida amb general nplaudimcnt.

Al CARRER DE SEPUlVEDA
TOPEN DOS COTXES I
RESUlTEN SET FERITS

* -----

--------*----

Vós coneixeu les subhastes
de l'HOTEL DE VENDES
del carrer de Pelai, 8?

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

Tots els dies a les quatre de la tarda

•

UM NIT T Iu i a _pe .s idea s-catal a s 1 re

-----------*:----------Preguem als nostres lectors,
que, en fer llurs compres,
donin preferència als establi..
ments anunciats en aquestes
planes

•
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la humanitat
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TEA TRE I . C I N EM.A
CAMPANYES CONTRA EL CINEMA

Cinema immoral?

1t•m!!~!t,l

AVUI, GRAN EXIT

Els diaris ultra dretistes de Ma- l que no poden atreure's l'enemiga
drid han emprès una forta campa- dels inspiradors de la campanya acnya contra el cinema que ells en tual. Els assumptes reals, proolemes
diuen immoral. Aquesta. campanya 1 conflictes extrets de la mateixa
respon a. un amplissim plà que les vida. -que aquesta no té pas aquella
organitzacions reaccionàries s'han blancor que hom exigeix als fUms-,
traçat perseguint ocultes finalitats. no podran pas passar al llenç.
Hom assegura que una gran orga- Aquells mateixos conflictes sentimennització politica d'extrema dreta està tals a l'estil d 'Henri Bataille-aquest
a punt d'adquirir alguns cinemes a és el ·cas de c¿Adúltera?:t-, no po.
la capital de la República. Des de den pas troDa.r el pas franc. I a tes, portariem a perdre inconscientla trona es predica continuament . aquest pas preveiem la ruïna total ment?... Qui és? ¿Potser aquests
contra la immoralitat en el cinema. de l'espectacle cinematogràfic.
senyors que inspiren l'actual camHa sortit a la llum alguna revista
El reportatge també sofreix els ri- panya contra el cinema? ¿Aquells
exclusivament dedicada a escatir Ja 1 gors de la prohibició. A alguns llocs que des de la trona li dediquen tomoralitat dels fUms...
sabem que ha estat privada la pro- tes les seves invectives? ¿O bé aquells
¿Què es proposen? ¿Què entenen jecció de l'acte del camp de Mes- que resten encara aferrats a la neper moral els inspiradors d'aquesta talla. En canvi, en els noticiaris cor- gra tradició de la vella Espanya?
tèrbola campanya?
rents, hem de sofrir, encara que a
¿I de la llibertat què se n'ha tet'l
Caldrta que el definissin clarament nosaltres no ens plagui, les actituts
Si a Alemanya feren grans fogueel concepte que ells en tenen de la bèlliques de Mussolini, les grans pa- tes amb els llibres que no ~ adeien
moral perquè ningú no fos sorpres rades militars de Hitler, etc... A al- a la manera de pensar de. que maen la seva bona fe. No bo faran, guns llocs aquests reportatges han nava, podríem aci fer fogueres moperò, perquè se'ls descobriria el joc. provocat protestes però no s'ha ar- numentals amb els films considerats
Tota la seva cridòria ens faria ribat a. l'extrem de la seva prohibí- immorals ...
riure sl en mig de tot això no hl ció ...
¡El celuloide crema molt bé I
juguessin Interessos ben dignes ele
Però... ¿quina és la mena de maCertament fóra un espectacle ben
respecte. D'aquest respecte al qual ralitat que hom vol inpiJsa.r·nc>s? brillant.
aquesta gent ha renunciat definiti- ¿Qui és que vetlla per la puresa del
vament en tots els ordres de la seva nostt:e esperit que nosaltres, lncauJOSEP SAGRE
vida, d'aquest respecte que es mostra
de comprensió i d'educació. Però el
mal és que, donada l'actual situació
politica, els inspiradors d'aquesta ESTRELLES DEL LLENÇ EN UN BALL DE HOLLYWOOD
campanya frueixen d'Una influència
que haurà de tenir conseqüències ben
funestes pel negoci cinematogràfic sl
poden portar a terme el seu plà.
Ja hem vist com a Barcelona, a
Catalunya, han trobat ressó les maniobres d'aquests senyors pue s'escandalitzen de tot el pue no respon
a la seva particularista concepció de
la moral, d'aquests senyors que segurament mai no han passat per la
taquilla d'un cinema i que ara volen
imposar als seus assidus concurrents,
els seus gustos i els seus interessos.
Efectivament, quan ja era feta tota
la propaganda de «Elyssia», aquest
fllm fou inopinadament prohibit. En
canvi a Madrid havia estat permesa
la seva projecció, passant amb èxlt,
a un dels més anomenats cinemes.
¿Es que a Madrid són diferents a
nosaltres?
Vegem a més, una nota que temps
enrera fou facilitada pel Governador
General, interl, respecte a l'assumpte que tractem:
(( ... Fer present als senyors propietaris 1 distribuïdors que en seleccionar els films per a confeccionar llurs
programes procurin tenir en compte
que han estat cursades al censor. <:inematogràfic les ordres més severes
perquè no sigui autoritzada cap pellicula que es refereixi a propaganda
nudista, a aventures de gangsters l
malfactors, 1 a comèdies en les quals
es presentin costums immorals de la
societat ... »
El contingut d'aquesta nota demostra, ultra la fertilitat del camp
sobre el qual actuen els inspiradors
d 'aquesta campanya absurda, un absolut desconeixement de les interioritats del negoci cinematogràfic.
El distribuïdor -comprador de
films i llogater d'aquests-, generalment no pot establir una selecció Anualment es celobra a Hollywood un ball de disfresses on acudeixen
de fllms que haurà de presentar. Es totes les grans estrelles I astres del llenç vestits amb les disfresses més
molt corrent el cas de la compra de originals I extra vagants - Acl veiem la simpàtica Marlene Dietrich,
films que ni tan sols han començat lluint un bonic vestit Imitant un cigne que sembla vo l ·abraçar-la amb
a realitzar-se. La compra sol deciles seves ales. Al seu costat la comtessa de Frasso
dir-se sota la suggestió dels noms
(Express - Foto.)
dels protagonistes, de l'autor o confiant amb la garantia que pot presentar el nom d'un gran director. En
general aquests films comprats senUN DOCUMENT
se prèvia visió acostumen a ésser
els més cars. Calculeu, doncs,
que després d'havet: despesat quantitats enormes, el distribuïdor es troba que acl, per una discutible interpretació de la moral, se'ls hi prohibeix el film!
Amb prec del publicació, rE;bem la restaria a cobert donada la solvènPer altra part, caldria saber exac- nota següent:
cia dels elements que emprendrien
tament tot l'abast de les ordres pas•<Sr. Director de LA HUMANITAT. la. representació de les esmentades
sades a la censura. L'abstracció de
Molt distingit senyor nostre:
obres. Quant al resultat econòmic
la nota esmentada r epresenta un'\
Hem de pregar-li que se serveixi global, pot assegurar-se que, ben
· t
d 1 donar cabuda a les h ospitalàries co- anunciat 1 donant-li el caràcter oticontínua amenaça pe1s m eressos e lumnes del diari de la seva dignissJ.- cia! que tindrà la referida quinzena
distnbuïdor. Ningú no pot saber ma. direcció a l'escrit que transcri- de festes, seria un èxit absolut, que,
exactament el què li serà permès l vim a continuació, còpia del que h a engroixint davant els estrangers i
el què li serà prohibit.
estat presentat al Sr. President de forasters el purament artlstic, donaPerquè hi ha moltes maneres d'in- l'Assemblea Municipal, el qnal ha ria a les festes de la nostra estimaterpretar la. moralitat de les obres. merescut la més entusiasta acollida, da ciutat aqueu to de cultura, aqueFUms que nosaltres considerem que no solament en aquella Corporació, lla solvència i prestigi que dins les
sinó també en les diverses emitats arts jamai no ens hauriem d'oblidar
no atempten gens ni mica la moral, professionals del Teatre, les quals de donar-Il. Es tot quant us exposem
són prohibits. Aquest és el cas de han ofert llur incondicional ajut a amb tot interès i amb el major res«¿Adúltera?» (titol originari !ran- la Comissió orgnitzadora. Diu aixi: pecte, i us preguem que per a aconcès: «Remous») l'estrena del qual
«litre. Ser.: Els que sotasignen, en seguir-ho feu prop de l'Excm. Sr. Als'havia anunciat a un dels nostres nom d"i.m grup d'Amics del Teatre calde 1 altres iHustres companys de
cinemes i que ha estat prot-¡il~it a Català, que es reuneixen al carrer Corporació totes les gestions que
de Joaquim Costa, 64, pral., i que calguin. Visqueu molts anys. - Bartot el territori. Un dia aquest film compta amb l'entusiasme i l'encert celona, 3 de jw1y del 1935. - Per la
podrà segurament passar-se i e1 Pú- d'haver organitzat, els uns, l execu- Companyia Catalana d'Art dramàtic
blic cinematogràfic podrà judicar tat els altres, festivals, «toumées:t i t<Cia.ramunt-Adrià». El representant'
personalment.
t~porades de teatre,, amb molt d'è- Rafael Nogueras Oller; el secretari:
Però tot i suposant que algunes JUt, patrocinats per 1eminent autor Francesc Espona.
de les pei.Ucules que troben aci la i mestre d"actors, Adrià 9ual, a v. s.
.
exposen: La convemènc1a de desvetbarrt:ra de la prohibició poguessm 1 llar l'atenció l alxl també la canet- L'obra «Cataclisme» acaba
ésser retornades al pals d'origen, I xença de propis i estranys sobre el
¿quin concepte haurien de formar-se teatre a Catalunya, durant Ja quind'ésser editada per
allà de nosaltres? ¿A quina època zen.a de festes que la ciutat barce-.
viuen a Espanya es diran els fran-~lonma prepara, al propi temps que
«El Nostre Teatre»
'
,
l'oportunitat d'acudir a minvar l'ancesos, que no puguin p~-s hi films goixosa crisi q-Je ve sofrint la nostra
Creiem que «El nostre teatre» amb
com aquesta «¿Adultera?» (Re- gent de teatre: còmics, músics, canla publicació de «Cataclisme» ha tinmous)?. .
tants, maquinistes, etc., etc.1 per mit- gut
un nou
els amants
Amb una Interpretació rigorista rte jà que l'Excma. Corporacio Munici- de la. nostra encert, que
d'arreu de Cala nota. a què ens referim la majoria pal subvencionés la formació, posem talunya, han escena,
d'agrair-li, tota vegaper cas, de cinc companyies, les
de films americans no podien ésser quals actuessin, indistintament i per da que a qui no li hagi e.!.tat possipassats als nostres cinemes. Aquella tom, al Saló de Projeccions del Parc ble assistir a cap representació, po.
drà conètxer l'obra mitjançant la
nota diu: «...que no sigui autorit- de Montjuïc, al Teatre Novetats (o seva.
lectura.
z.ada cap peHicula que es refereix! a Tívoli), al Teatre Nou, al Teatre
Per al número vinent, que sortirà
propaganda. nudista, ca aventures Victòria i al Teatre Circ Barcelonès,
de gangsters i malfactors i a comè- representant l'obra mundial, encar- el dia 1 de juliol, «El nostre teatre»,
nació del Romanticisme, d'Edmond anuncia la publicació de l'obra en
dies en les quals es presentin cos- Rostand, «Cirano de Bergerac», obra Ci?C actes «Midas, rei de Frigis.», de
tums immorals de la societat.•
de positiva importància espectacular Ntcolau Ma. Rubió 1 Tuduri. la. qual
Les comèdies americanes reflectel- l que és molt factible de posar amb és esperada amb la màxima expec)(en generalment costums corrents a tots els honors; la magnifica i fa- tació, cosa molt natural si es té en
'1
is A
ts
t
mesa obra d'Alfons Daudet, amb compte que es tracta de la produclqne. pa · ques
cos ums, con- música de Bizet, «L'Arlesiana»,
amb ció escènica que, en el Concurs per
derat3 des del no,..tre punt de la direcció musical a càrrec de l'exi- atorgar el Premi Ignasi Iglésies, arrlsta, poden ésser, són sovint, con- mi mestre La.motte de Grignon; la ribà a finalista. que fou vençuda, per
_eptuats immorals. A ningú no se li immortal comèdia de Molière «El l'obra premiada, per la mínima dilauria acudit, però, de prohibir-les burgès gentilhome», amb illustra- ferència: un vot. L'interès que té
erquè hom feia en el públic el sen- clons musicals de Strauss i sota la tothom per conèixer l'obra «Midas,
it comú necessari per a compren- direcció del nostre gloriós Pau Ca- rei de Frigla» és molt intens perquè
dre que l'acció d"elles es desenvolu- ~ls; «L'auca del senyor Esteve», de és estrictament inèdita, la qual cosa.
runmortal Rusiñol, i també d'aquest referma la nova modalitat establer)ava en un ambient completament autor, «L'alegria que passa» com a ta per «El nostre teatre» que con.'istlnt al noslre, i sabria «Situar- exhibició de teatre líric catàlà con- sisteix a publicar obres sense que
::».
juntament amb les obres «La 'reina hagin passat prèviament per l'esAl pas que anem als cinemes Ja vella» I. «La princesa Margarida» de cenari, la. qual modalitat, sortosaGUimerà, Gual i dels mestres More- ment per al teatre català, hem po10 podran presentar-s'hi més que
ra. l Pahlssa. No cal dir, ntre, Sr. gut veure, amb goig, com es va gequelle~ peHicules dites «blanques• que la suggestl.ó, o lniciativa, la qual
neralitzant a la nostra terra..
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Pro teatre català i per a minvar la crisi
de treball de la gent de teatre

I

I
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Dissabte, dia 22

fe!tiVal

Nit, a les deu

Pro-germ~Dor

catalana

DIJOUS, !O DE JUNY DEL

TERRES DE LLENGUA Ç~TALANA

a la Joventut d'Acció Catalana
Republicana del DiStricte IXè.
organitzat per l'elenc 11mateur

«Agrupació Ressorgiment
Artístic»
La sessió infantil d'aquesta
Agrupació estrenarà el poema
en un acte original de Climent
Gardenya

LA SALA DE CASTIG
L'elenc titular d'aquesta Agrupació representarà el drama en
tres actes, guanyador del pnmer premi en un Concurs de
Teatre amateur celebrat a I&ualada, original del conegut escriptor J. Navarro Costabella,
titulat

SAMUEL
Reposició de «Corpus»
al Coliseu Pompeia
Per a donar la més gran varietat
als seus programes, Ja Companyia
Ca.sals-Cumelles, que amb gran èxit
ve actuant al PompeJa de Gràcia,
avui, dijous, representarà la graciosa comèctl.a en tres actes, original d'Alfons Roure, ~<Corpus».
Per a les propereJ festes es prepara «El meu bebéJ 1 «La filla del
mar».

Comitè d'Actrius
Ha estat constituit a la Caixa de

Pensions per a la Vellesa i Invalidesa d'Artistes Teatrals d'Espanya el
següent Comitè d'Actrius:
Presidenta: Matilde Xate.rt de
Montero; vice-presidents., Assumpció Casals; secretaria, Maria Teresa
Klein; vocal 1ra., Empar Saus; vocal 2na., Cecília Gubert; vocal 3ra..,
Trini Avelll; vocal 4ta.. Sofia Vergé; vocal 5na. Empar Martí; vocal
6na., Emllia Aliaga; vocal 8na.. Enriqueta Conti ; vocal 8na., Salud Rodríguez i vocal 9na., Mercè Garcia.
Aquest Comitè ha estat constituït
per a l'organització de tot el que
pertany a les funcions benèfiques
per a la caixa de l'entitat i particularment per al gran festival que tindrà lloc el dia 14 de juliol aJ Poble Espanyol, de Mont~uïc. amb motiu de •La Diada de 1Artista».

...

RAD I O
*

Emissió Ràdio Barcelona
PROG RA MA PER A AVUI ,
DIJOUS
7'15: Primera edició de «La Paraula». Diari radiat de RADIO BARCELONA. Discos.
8'- : Senyals horaris de la Catedral. - Discos.
8'20: Segona edició de •<La Paraula». Diari radiat de RADIO BARCELONA. - Discos.
9'-: Senyals horaris de Ja Catedral.
11'-: Senyals horaris de la Catedral. - Servei Meteorològic de la
Generalitat de Catalunya.
MIGDIA
12'-: Senyals horaris de la CatedraL - Secció Femenina. Música selecta en discos.
12'30: «Plat del dia» del Restaurant Tivoli. Continuació del programa del radiooient.
EMISSIO DE SOBRETAULA
13'-: Senyals horaris de la Catedral.
13'05 : •<Cocktail del dia» de Pedra
Cl:licote. - Programa de discos diversos.
13'25: «CocktaU d'avui» del Restaurant Brasserie Tívoli. - Continuació del programa de discos.
13'50: Secció Cinematogràfica. Conversa cinematogràfica per J .
CUesta i Ridaura.
14'-: «La Paraula». Emissió de les
dues de la tarda. Informació di' Barcelona. - Actualitats teatrals i musicals.
14'30: «El fet del dia» per J oan
Alavedra. - ButlleU Oficial de la
Generalitat de Catalunya. Sumari
del número publicat avui. - Continuació de les Actualitats.
14'55: Borsa del Treball d'E.A.J. 1
15'-: «La Paraula». Emissió de les
tres de la tarda. Directament des de
Madrid. Ministeris. Resum de la Gaseta. - Sessió radiobenèf!ca.
TARDA
16'- :Programa de discos.
18'-: «La Paraula» Emissió de les
sis de la tarda. Informació de Barcelona.-Orquestra de RADIO BARCELONA.
18'30: Emissió a càrrec del tenor
Manuel Paredes.
19'-: Orquestra de RADIO BARCELONA. Valsos de Joan Strauss.
19'30: Recital de violi per Elisabet
Coemans de Pérez Farràs. Pianista
acompanyant Rosaura Coma.
NIT
20'-. Transmissió des de Hollywood Bar Dancing. Ballables per
l'Orquestra Demon's Jazz.
21'-: Senyals horaris de la Catedral. - Servei Meteorològic de la
Generalitat de Catalunya.
21'05: Setmana Còmlca. Revista
festivn en vers, en castellà escrita i
recitada pel popular autor i actor
Joaquim Mantera. - Programa de
discos.
22"05: «La Paraula». Emissió de les
deu i cinc minuts del vespre. Directament des de Madrid. Resum de les
informacions radiades diU'ant el dia.
Continuació del programa de discos.
23'15: Ballables per l'Orquestra
Clarence Nemyr.
24'00: «La Paraula». Emissió de les
dotze de Ja nit. Darreres lnfonnacions. - FI DE L"EMISSJO.

EAJ-39 - RADIO BADALONA
Programa per a avui, dijous
A les 12: Obertura senyals horàries, música de sardanes. A les ~2'30
musica militar. A les 12'45 musica
vienesa. A les 1315 fragments deRevistes. A les 13'30 fragments de
sarsueles. A les 13'45 música selecta. A les 14 Jazz. A les 15 Fi de l'emissió. A les 19 obertura senyals
horàries música sl.m!ònica. A les 20
música variada. A les 21 Notl.ciari 1
Servei Meteorològic. A les 21'15 Radiació de la selecció de «Don Gil
de Alcalà». A les 21 '45 radiació de
la. selecció de eLa Generala». A les
21'15 Noticies de Premsa des de Madrid. A les 22'3ó Jazz. A les 22' fS
Fi de l'Emissió.
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MATAR O

TARRAGONA

REUS

NOTES DIVERSES
Pel diumenge pròxim l'Agrupació
Clentfflco - Excursionista efectuarà
una excursió col:lectiva en autocar a
Poblet.
-L'alcalde-gestor senyor Pradera,
va anar a la Dir ecció Hidràulica per
tal d'interessar-se per Ja qüestió del
desviament de les aigües de la nostra ciutat, l ha afectuat diverses visites i adreçat telegrames als ministeris relacionats amb aquest afer
que tant Interessa a aquesta ciutat.
-Per la pròxima festa major l'empresa del Clavé Palace ha contractat la companyia de Marc Redondo
la qual estrenarà «El cantante Enmascarada» i «La Bella burlada».
-Han sortit cap a Hostalric 30
nois 1 29 noies les quals formen part
de la primera tanda de les Colònies
Escolars de l'Ajuntament.
-La Penya Soler, amb motiu de
complir el m Arúversari de la seva
fundació prepara grans festivals pels
dies 22 i 23 pròxims els quals consistiran en partits de futbol, Balls a
l'Ater.eu, Audició de Sardanes, Festival al Parc Municipal, a profit de
l'Hospital i Banquet homenatge a
Salvador Soler a l'Hotel Montserrat.
- L'Associació d'Amics del Teatre
presentarà el dia 27 al Clavé Palace la companyia de Lola. Membrives
amb la comèdia «El Rosario».-Corresponsal.

Heus acl un esbós del Progr
de la Festa Major , del qual té atna
l'Associació d'In1Clatlves:
Cllr¡
Revetlles, Cercaviles, Concerts
d1mes, Folklore, Esports en to~s8 ~·
seves manifestacions, Espectacles ea
traordinaris, Envelat monUinen:t·
Gegants i nans, Exposició d'Avi al,
tura 1 d'Indústries derivades ~
sicló de Premsa retrospectiv~ Tro.
nades 1 Focs d'artifici, Cav~
amb carrosses a.Hegòrlques, Ba~
de flors, Certamens i, finaltne '
Revetlla popular al Passeig de Ma~
- La Secció de Tennis del Re
Deportlu ha organitzat, per a la ~
del vinent dissabte, una atraient re
vetlla al seu Xalet.
- Hem observat que, malgrat
nombre de places que hi ha per ~
brir, als cercles radicals i cedistea
no tenen aquelles altes que espera.
ven.
- El comandant militar d'aquea.
te. plaça, senyor Fermi Cuervo, ha
estat també nomenat delegat d'Or
dre . Públlc de Falset 1 pobles deÏ
part1t.
- Aquesta vetlla s'efectuarà la
inauguració del Bar Solsés, que ha
estat lnstaHat curosament a la Pla.
ça de Prim, cantonada al carrer de
Llovera.
- Dissabte, dia 23, al Velòctro111
de la Casa del Poble s'hi celebrarà
DIV ERS ES
una cursa intemaelooal de tres hoOrganitzada per l'Elenc Artistlc i · res a l'americana amb els següenta
patrocinada per les entitats polit1- equips:
ques d'esquerra, tingué lloc al teaGermans Deloor.
tre «La Rabassada» un festival proGermans Cebr!an Ferré.
presos, el qual es veié enormement
Canyardo-Figueres.
concorregut. L'Elenc Artlstic posà
Hutz-Aibiñana (P.-.
en escena l'episodi dramàtic en tres
Plans-Albiñana (V.) .
actes, original de M. Amat i A. MiCapella-Esteve.
llà, «MaleYda la. guerra». La inter- Prossegueixen amb tota activi.
pretació fou excel:lent. En són pro- tat els treballs de conducctó de les
va les llargues ovacions que se sen- aigües del riu Ciurana al pantà de
tiren tant al final com. en el trans· R iudecanyes. Actualment es treballa
curs de la representació.
en la perforació dels túnels.
En els intermedis l'orquestrina lo- Avui, a la piscina del Club Nacal «Selecta» executà unes peces del tació Reus Ploms, es disputaran els
seu repertori.
campionats socials de natació, amb
Després de donar-se per acabat el la cooperació de les germanes Sodiàleg còmic en un acte «Renyina riano, Sabata, Cabrejas 1 Dorca. El
d'enamorats», finalitzà la festa. amb benefici d'aquest festival serà a prola recitació d'unes composicions 11- fit de la Secció d•Atletisme.
riques a càrrec d'uns afictonats lo- L'auoritat governativa ha illlcals.
po;at una multa de 500 pessetes a1
NOTES LOCALS
- Fins a nosaltres arriba el ru- diari d 'Acció Catalana, «Les CirA la. Sala del Consell de la caserna d'In!:mteria núm. 25 s'ha cele- mor-que segons el nostre comuní- cumstàncies», per no haver arambrat el consell de guerra per tal de cant esdevindlrà molt aviat una rea- plert quelcom del que disposa J&
veure i !allar Ja causa seguida con- lltat tangible-de la probable vin- censura. Lamentem l'ensopegada.
tra els senyors Sebastià Caballol I guda a aquesta de dos números de
Josep Escolà! ambdós veïns d 'Artesa la. Guàrdia civil del lloc de Riude-.
de Segre. E primer ha estat con- cols, amb caràcter permanent. Se'ns
demnat a la pena de sis mesos 1 diu també que s'han inlciat gestions
un dia de presó 1 el segon absolt.
Foren defensats pel capità López en els medis ultra-clericals per a
veure de recollir, per mitjà d'una
Fontalanis.
El ciutadà Eusebi Simon, de qua.
-Han estat posats en llibertat contribució voluntària, els fons nedesprés d'haver complet la condem- cessaris per a poder estatjar els ja ranta-cinc anys, va. tirar-se del pont
na de sis mesos que els fou impo- citats números 1 les seves respecti- del Cremallera, 1 quedà mort a l'acsada, els senyor Josep Pou 1 Agé,
te. Deixa vidus. 1 un fill de poca
Pere Sallés i Moix, J osep Llordes l ves fam1lles. Deixem el nostre co- edat.
Llobet, Josep Lovell i Llovelles, Jo- mentari per a. quan saoem a què
- En la curva forrellada de la
sep Torrents i Oro, Enric Fort i atendre'ns.
carretera de Manresa. a Barcelona.
Moré.
- En el festival pro-presos que
-Hom espera amb expectació l hem deixat transcrit més amunt, es fou atropellat per un auto el nostre
impaciència el saber on se celebra- recaptaren 273 pessetes. Deduïdes company Alexandre Pujol, que munrà la. vista de la causa núm. 106 pels
tava una bicicleta; resultà amb pesuccessos d'octubre a la Comissaria. les des-peses, queda un benefici de tites contusions 1 la màquina rom·
159'10 pe:;setes, quantitat que serà puda.
de la Generalitat a Lleida.
tramesa. integra a la subscripció de
- Pels Mos:;os d'esquadra tou deLA HUMANITAT.
tinguda a l'Estació del Nord i quan
ja tenia bitllet per Barcelona, la
LA PROCESSO DE CORPUS :: LA
nena d'onze anys M . Sànchez, la
RETIRADA DE LLIBR ES DE LA
qual fugia de casa seva.
BIBLIOTECA MUNICIPAL :: DE•
EL PRESIDENT
- Al seu domicili particular va
.TE NCIONS :: TR IBUNALS
DE LA FEDERACIO COMARCAL
G1rona, 19. - En els aparadors de
ingerir una quantitat de salfumant
certes botigues de la nostra ciutat
DE CATALUNYA
la. vellets. de setanta·clnc anys anohan aparegut uns cartells en els
Per tal de sotmetre's a una cura menada
Butsencs. Deixà d'e·
quals es recomana als gironins d'a-~d'e.ire i de sol 1 de màxim repòs, ha xistir al Maria
cap de poques hores.
cudir demà, diada de Corpus, a l'o- arribat a aquesta població el prest-.Corren rumors que a. la fàbrific! 1 a la processó.
dent de l'entitat domiciliada a Barca de Joaquim Borràs la setmana
També es pre~a que es tingui cu·
.
ra d'endomassar durant tot el dia 1celona, Passe1g de GràCJa, 35, Fe- entrant reduiran la setmana de treels balcons i cases, per a donar a lxi deracló Comarcal de Catalunya, se- ball a quatre dies la secció tèxt.i~
un aspecte més brillant i solemnial 11nyor Celest! Bargalló, acompanyat 1 a. cinc la fabril.
a la festa.
de la. seva esposa, Na Dolors Mtm- Ha estat acollida amb la naQue diguin antirepubllcà t rea.:-¡ taner
cionari, i quedaran més bé. No us
Es proposa dedicar en absolut tots tural satisfacció, després de cino dies
sembla?
•
de suspensió forçosa, la reaparició
Pel que es veu, doncs, demà Ja 1els dies que resti en aquesta. vila, de LA HUMANITAT.
nostra clerecia, i amb el senyor bis- al recobrament de la seva salut pas- De la gestora no cal parlar-ne;
be al davant, vol donar un cop sant-Jo en mig dels sanitosos bas- és lletra morta; podem apllcar-11
dels seus. Es comprèn molt bé. Fa cos del gegantí Montsant.
ta.J:tt de temps que no s'han pogut Ens plau fer avinent al bon amic aquest mot: Ha nascut mortal
lluU', pobrets!
nostre i till ó'Ulldemolins senyor
-Ha t:5tat molt co.mentada a la Bargalló com desitgem que vegi plenostra. cmtat la denuncia que des
.
de les pàgines de LA HUMANITAT nament satisfets els seus anhels.
publicàrem ahir referent a la retirada de llibres d.'alguns autors il:lusLa Comissió gestora d'aquesta potres 1 immortals de la Biblioteca
Municipal.
LA U. I. A. S. A. : : NOTES
blació, , . ,
, -' 'r:- ~~ ":
-~
f-.s-, I
Els ciutadans censuren duru• .~...,J $DIVERSES
ment aquest fet tan poc liberal 1 Aquesta setmana, per ordre del ... . ~- 4
,
( J
I.
I :. ""~·
es pronunciaren paraules 110 gaire Consell d'Administració, ha estat
'.I I ,
'
I I!
'
favorables per al senyor alcalde lli- tancada la fàbrica que la «Unión -......
?. .. •
•
gaire•. senyor Tomàs, amb tot i ha- Industrial Algodonera s A » pas<
(
'
...
..
,
.
.
,
.
ver dJt que ell no sabia res absoluta.
.
' · · •
ment de la retirada d'aquests exem· seelx a la colòma de Còdol-Dret.
1'1 ,
A,.._, .. 1
'
.. .l ._ ,.. •
es
plars.
I Aque.!lta fàbrica ha treballat fins proposa fer una festa escolar i fer
Una senyoreta, el nom de Ja qual ara amb tota la seva activitat i en anar a oir un solemne ofici als nens
ens abstenim de publicar, ens ha algunes seccions es treballaven tres i nenes de les escoles nacionals.
dit que en aquests dies anava cada toms.
Esperem que els pares sabran
tarda .a llegir «Confessió» de RousAlli s'hi filaven els fils més dellcomportar-se com a homes i els messeau, 1 que ara no pot delectar-se cats pe
1 f' b ·
d
è
amb la seva lectura, ja que aquest
r a es a nques e g ne:es tres i mestresses amb dignitat.
llibre ha sofert també la sort d'és- de punt, una de les quals fabnca
Una altra 1njll3ticda ha comês
ser «excomunicat» del Saló de Lec- les mitges de més alta qualitat i aqu~ta. flamant Gestora, i ha estura de la nostra Biblioteca públi- més populars. També exportava unn tat privar de matar porc a. vuit in·
ca.
.
bona part dels seus gèneres.
dustrials «tocinalres», menys a ~?·
-A preg:un~s d ~ periodista, a.
Sabem que actualment han que- el
qual és amic particular i pol1tíC
~i~~n~~n~~vi~~~~~e~a~e~i~~~ dat sense servir moltes comandes. dels senyors gestors.
lutament d'anormal respecte el cou-I Prop de tres-cents obrers han que-La popular entitat Ateneu Agri·
flicte de les fàbriques d'aquella lo- dat en vaga. Hom espera. amb im- cola està a punt d'enllestir la no'l'a
C!ilitat. Oh, ja! Qualsevol diu la ve· paciència que es resolgui la qües- sala-teatre, obra del jove arquitecte
ntat.
tió de la «U. I . A. s. A.» com més Cases Lamolla..
-Com a incurs a la llei de gan- aviat millor
duis i malfactors, han estat detin· .
guts per la policia urbana Francesc
- A la colòma de Salou treballen
Aizugua, de 28 anys, solter, natu- només do; o tres dies a la setmana.
ral de Cuba, i Ignasi Sànchez i Gó-,Aquestes festes ens vingué a
Dijous passat a dos quarts de
mez, de 24 anys ,natural de Guada- visitar el Cor «Escarpindull Madro- dotze del mati,' ocorregué una sen·
lajara. Han estat posats a disposi- nenc» de la capital que fou molt sible desgràcia. Teresa Rius, vfdua.
ció ~el Comissari de VIgilància 1 In- ben rebut pel poble. 'El nostre Aj _ de 43 anys mare de Miquel TarravestJgació d'aquesta ciutat.
t
t
,
un
- Aquest mati a l'Audiència Pro- amen li féu ofrena d una llaçada gó en el moment que donava presvincla! d'aquesta ciutat 1 amb la catalana amb l'escut de la Vila i Ja siÓ a un llum <te benzina, aquest exformalitat de consuetud, ha pres Cooperativa Popular «La Pau Ro- plotà. 1 com que es trobava. sol~ . :.
possessió del seu càrrec de magis- denca» una altra de catalana 1 re- l'habitació i no podi& ésser au.·na.
trat d'aquesta Audiència, el senyor publicana.
J osep Angel Giménez i Alarcon, no- - També ens visità la companyia da per ningú, va saltar per una ~:
nestra que dóna eJ pati de la. ~bé
~e~!tfcf~ ~r~~~ rbe~~~~lfi~ de teatre català VUa-Davf, que ens teix a casa 1 calgué a terra plrens
de Catalunya per decret de 27 . de donà una representació de l'obra cremada per les Cames. Uns 0ur.s
maig passat.
d'En Sagarra, cReinaJ>, al teatre que jugaven al carrer varen oJr tl
-El Tribunal Provincial del Con- Centre Cooperatiu del Ter i obtin- crits 1, mirant per la porta dell~
tenciós Administratiu d'aquesta. pro- gué un èxit sorollós
'
veieren com es cremava la mei
vfncia, ha dictat sentència en el re- Per fi h
·
curs del contenciós administratiu ina apare~t publicat a Immediatament en donaren c~n ~
terposat pel senyor FrancEsc :Mit- la «Gaceta:t de Madrid la su~ven xement 1 quan tou auxiliada e,ta es
jans I les senyores Teresa Garcia l ció per a les escoles, que tants tre- completament cremada. amb poqu
Anna. Mitjans. contra la prov1dèn- balls ha costat al nostre Ajunta- esperance; de vida.
bll' r~
cia govematlva del 20 d'agost del ment, el qual actua activament per
De seguida el metge del po d··es
1931, desestimant la demanda l ab- tal que en el nou curs els nostres !er-li la pr1mera cura i a les
solvent l'Administració de la ma.- infants no hao-in de tomar • 1 _ de la. tarda fou traslladada 1
a botelxa com per a estimar l.ncompe.. ~.
a .s o
tent a la jurisdicció del contenc1ós cals deficients que serveixen d'esco- pital de Lleida, on morí poquesta I&
admlnlstr:¡~:u. sense fer expressa im- la i pugul.n inaugurar el nou Grup res després. Tot el poble comen
posissló de despeses.
Escolar.
terrible desgràcia.

NOTES LOCALS
Avul és celebrada pels jueva-cristians la festivitat del Corpus. No és
per descriure Ja. brometa que es pot
fer amb el misteri de l'eucaristia
a.vul en dia que la ciènCia ja ha arribat a inventar els gasos explosius.
Mentrestant. a pesar de Ja ciència
de l'enciclopèdia i de la. filosofia positivista, els tarragonins que vestim
aquesta robo. millenària. que tant ve
va per al turisme, haurem de suportar una processó dels elements
f1dels al cap que resideix a la nació del Vaticà, suportada pels elements que regeixen el Municipi contra Ja llei votada pel nostre poble.
Als pocs que sabem histè:ria ens
esgarrifa pensar el que succeïria sl
les bones gents ignorants confonguessin la custòdia de 70.000 duros,
afanada als descendents de la CQSa
Fo1xà, que ostenta la seva. riquesa
enlluernadora d'or, plata i pedreria en aquell vedell d'or que adoraven els jueus 1 que l'Antic Testament del poble israelita. compendiava com l'autor de tots els desga-vells, totes les fams 1 totes les misèries de la humanitat.
Mentre passejarà pels carrers de
la Tarragona vella, habitada pels
obrers que resisteixen la crisi, tot
l'infa.tuament de la teogomania jueva-cristiana, suportada solament per
les classes riques, molts treballadors
no tindran res per a menjar.
- Al poble de Querol va produirse un robatori a la masia anomenada «Cosellas», en la qual viu Simó Morató.
Els assaltants, després de lligar el
Simó 1 un fill seu a la pallissa, robaren 3.000 pessetes en bitllets i 100
duros que hi havia amagats dintre
un matalàs.
La Guàrdia civil ha detingut cinc
veïns com a suposats autors del fet.
- Diumenge desfilaren més de
700 excursionistes de diferents indrets de Catalunya.
Per al mes de juliol són esperats
més de 1.500 turistes anglesos, que
vindran en diferents vaixells.
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CO NS ELL DE GUER RA
S US P ES
La vista que estava anunciada per
ahir al mati per a fallar la causa
pels fets del passat mes d'octubre
IJ> sant Cugat del Vallès, naeué d'ésser suspesa pel Tribunal degut a
la 1ncomp:uescènc!n d'un dels advocats defensors, el lletrat senyor
Edmund Iglesias Balart, el qual tres
quarts d'bora després de l'anunciada
per al començament de la vista encara no havia. comparegut.
Aquesta vista serà objecte d'un LOU
asesenyalament amb el consegüent
retard per a la seva resolució deflnitlva.
LA CAUSA P ER ESPIO·
NAT GE
Ha. passat a. Fiscalia per al seu
estudi i qualificació definitiva, la
causa que Instrueix el comandant
jUtge senyor Urrutia contra Víctor
Lacarclo i altres, pel suposat delicte
d 'espionatge.

La Justícia
*

AUDIENCIA
Primera Secció
Lesions. - Es veié una causa contra Esteve Dalmases Pul¡ acusat d'un
delicte de lesions. El fiscal retirà l'acusació després de la prova. testlflcal, que fou favorable al processat.
· Segona secció
Corrupció de met.ors.-compare·
gué Teresa Dolcet, acusada de c orrupció de menors. El judlcl se celebrà a porta tancada I la Sala, després d 'emetre veredicte d'Inculpabilitat, absolgué lllurement la processada.
Tercera secció
Furt.-Processat pel delicte de furt
Llws Eloalgorria es coniormà amb la
pena de dos mesos i un dia, que era
la demanada. pel fiscal.
Quar ta secció
Un sergen t que matà un oflclai.A porta tancada, davant l'indole Ge
l'assumpte tingué lloc la vista de la
causa contra Joan Merino sergent
de la remunta de l'Hospitalet acusat
d 'haver disparat dos trets contra l'oficial Manuel Pladevall Farrés que
morf.
El jurat dictà veredicte d'Inculpabilitat lla Sala absolgué el processat
però el fiscal demanà la revisió de
la causa per nou jurat. El Tribunal
no h1 accedi.

de l'estómac? Proveu tan sols una capsa de

DEULOFEU

DIGESTONA CHORRO • 'reu: n~ plet [ap~a

REBUDES LES DARRERES NOVETATS PER A LES TEMPORADES
DE PRIMAVERA I ESTIU
Camises darrer model, confeccionades immillorablement, estil
americà, obertes - Corbates, mltjons. cinturons, p iJames 1
barnussos de aran moda. ExceYent assortiment de gèneres per
a CAMISES A MIDA
Rbla. Flors, 4
Call, 30. Plaoa RePública, 3
Telè!, 19G57
Telèf. 19.878
BARCELONA
. . -t·-~

-~.

·~~

.

'

;_,_

.

.

GRATUITAMENT podeu comprovar la seva eficàcia soHicitant una mostra al Repre·
sentant: Senyor Francesc Pagès i Gili • Valèn~ia, 198, 2on., 2na. - BARCELONA
.

AVIS

la- llumanttal
.
-

es complau a fer avinent als seus lectors i simpatitzants. que t6 a la
seva disposlcló el darrer retrat (la mWor producc16 fotogràfica
r eallt'z.ada, obra de l'artista Màrius de Bucovlch) de l'Honorable
senyor FRANCESC MAClA 1 LLOSA, Primer President de la o.
neralitat d e Catalunya..
EdlciO Popular, al preu de 3'50 ptes., sense marc. 1 10 ptes. a mb
marc <Descompto e.ls majoristes)_.
P er encàrrecs adreceu -vos a les oficines de LA HUMANITAT
(Ronda Universitat, 25) • Telèfon 22122

LA FABRICA DE

NEVERES

CAUSES QU E PASS EN AL
JUTJAT N UM ERO 2
11
GLACIAL"
Han passat a l Jutjat número 2,
BARATI SSIM, DI RECTE
VEN
del qual és titular el comandant
AL CONSUMIDOR. Immens a.ssenyor Urrut!n les causes pels fets
TRIBUNAL D'URGENCIA
sortlt per a tots els usos, des
oco(l'eguts el passat mes d'octubre
ES
TI NENÇA IL.LICIT A D'ARM
dela preus més ln.üm.s
a Sarreal, Poal i Bellvís, per a ésEs va veure una causa per tinènNeveres p aten tades de màxima
ser vistes en Consell de guerra d'O- cia d'arma contra August Navarro
refngera.cló 1 sense mescla de
ficials generals.
Lòpez, Miguel Navarro Alarcón,
gustos 1 olors, a preus mòdics.
Benet i Mercadé, 26 (al costat
DE MOBLES, P IANOS , RADlOS. CAIXES DE
AL JUTJAT NU MERO 5 Francesc Obiols Andrés I Joana Nad'Estació Gràcia 1 Teatre Bosc>
varro Flores.
1 DE C().
D'ESCRIURE
MAQUINES
OABALS,
senyor
Jutge
al
passat
ha
També
Segons el sumari el processat AuSIR. MALETES, DISCOS, eto.
Enric Bibiano la causa pels fets gust Navarro va trobar una pistola
d'octubr e a Verges, per a ésser vista l tractà de vendre-la donant-la als
Igualment en Consell de guerra d'O- altres processats per a aquest obf icials generals.
jecte.
lA Sala condemnà a dos mesos
I NT ER ESS ANT-S E PER UNA i un dia el primer dels processats,
RESOLUC IO
dues centes pessetes de multa per
CORT.S ~ATALANES,
La Direcció general de Correus ha als altres dos homes i l'absolució de
demanat a Auditoda còpia de la la dona.
ALT R ES VI ST ES
resolució recaiguda en el sumari
inStruït contra l'oficial de l'esmenMarcela Gausell fou condemnada
Telèfon
BêRCElO.NA
a 50 pessetes de multa per residèntat Cos Josep Casadesús Prat.
cia iHegal a Espanya.
VENDA I CLINICA
PER A LA S EVA ELEVAC I O
Vicenç Joan Gil fou condemnat a
D'ENCENEDORS
125 pessetes de multa per un deA P LENAR I
Ha estat elevada a l'Auditor per sl licte de resistència.
Josep Oliva fou condemnat a 4
estima oportuna la. seva elevació a.
plenari la causa. lnstruida pel co- mesos 1 un dia de presó per tinença
13651
mandant Jull Martinez Borso, con- d'arma de foc.
tra Frederic Aleu Jordà t Bertomeu
DE L'ASSASSIN AT
Fabres Anglada, als quals s'acusa
D'UN COBRADOR
d'un delicte de rebellió militar pels
El Tribunal d'Urgència ba demafets ocorreguts a Gavà i Sant Boi,
nat al jutjat els antecedents dels
el passat mes d'octubre.
processats en la causa per assassinat
LA CAUSA P ELS FETS D E del cobrador del Banc de la ProVILANOVA I LA GELT RU pietat, Jesús Torres, AmaU Martlnez MADRID: Passeig de la Castellana, 14. - BARCELONA: V1a Laietana, la
1 Antoni Goday. Sl els documents
LI NIA RAPIDA DE GRAN LUXE BA RCELONA • CADIZ • CANARIE8
Ha entrat a Auditoria i passarà
seria sus- Sortides setmanals els dissabtes, a les 12. Efectuaran el servei les motonaus
al Fiscal per a la seva qualüicació no fossin rebuts al seu dia
UDAD DE SEV I'. LA» I "VILLA DE MADRID,.
pesa la celebració de la causa que LINI A RAPIDA«CIDE
GRAN LUX E BARCELONA - PALMA DE MALLORCA
definitiva, la causa instruïda pels està anunciada. per al dia 21.
(llevat els diumenges) de Barcelona 1 Palma, a lea
<lla
cada
Sort1des
fets ocorreguts el passat mes d'oc10 hores per les motonaus
tubre a Vilanova 1 la. Geltrú, en la
«CIUDAD DE BARCELONAll I «CIUDAD DE PALMA»
TARRAGONA, VALENCIA, ALACANT I PALMA
ENTRE
REGULARS
SERVEIS
qual figuren processats l'Alcalde seNOTICIARI
MALLORCA, BARCELONA - MAO I BARCELONA • EIVISSA
nyor Antoni Escofet Pasqual i SO LA INSPECCIO A L'AUDIENCI A LINIA DE
COMERCIAL AMB ESCALES A TOTS ELS PORTS DE LA MEDI·
METGE ESPECI ALISTA
veïns d'aquella població.
El Fiscal Inspector que està rea- TERRANIA. NORD D'M'RICA 1 CANARIES. - Sortides quinzenals <1e Bar•
AMB
CANARIES,
OADIZ
BILBAO
COMERCIAL
LINIA
dijous.
els
cetona
La causa consta de set rotllos amb litzant una. inspecció a la Fiscalia
Sortides qutn. PELL •• VIES URINARI ES
A TOTS E,'LS PORTS DEL NORD D'ESPANYA, un total de mil set-cents-vint folis. de l'Audiència segui, ahir al mati, .ESCALA
zenals de Bilbao els dJjous. LINIA RAPIDA REGULAR ENTRE ESPANYA
DEFECTES SEXU ALS
El Fiscal en les seves conclusions la seva tasca 1 rebé diverses visites 1 TERRITORIS DE LA GUINEA ESPANYOLA IFERNANDO POO). - Sorprovisionals demana penes que , os- 1 declaracions de persones que ha- tides el dia 17 de cada mea, amb escales a Valéncta, CÀdiz, Les Palmas, Santa Rambla de c a naletes. 11, primer
Cruz de Tenerife o Freetown. Santa Isabel de Fernan<lo Poo, Bata., Koso 1
clllen entre la reclusió pèrpetua a vien estat pi'èvlament convocades.
Rlo Benlto pels v.ape¡rs
mort 1 la presó correccional.
Entre les visites rebudes hi ha els
• PLUS ULTRA» J ccLEGAZPh
LI NIA RAPIDA REG ULAR ENTRE BARCELONA I VALENCIA
lletrats que en judici que s'ha de
Sortides de Barcelona. els dilluns r diJous, a les 2 0 hores
CAUSA QUE PASSA AL celebrar contra el Martirell Virgili
uC IUDA D DE VALENCIA»
Dintre i fora de la ciutat
JUTJAT NUMEr.O 1
dit «L'Enemic Públic núm. 1» I al· Preu a coberta: 8 O!l Pessetes. Bitllets d'anada I tornada a Preus redults
BARt::ELONA • ALACANT • ORAN • MELILLA
ENTRE
REGULAR
LINIA
- Servei acurat • Preus molt
pena
Ha passat al tinent coronel jut- tres als quals se1s demana la
VICE-VERSA
I
CEUTA
•
VILLA ALHUCEMAS
econòmics - Consulteu-nos per
ge, senyor Angel Martinez Peñalver, de mort. Els jutjats han demanat Sortides de Barcelona cnda diumenge, a les 8 nores; d'Alacant ela dimarts·
telèfon (n.o 32573)
cap a Alacant, els dimarts 1 d'Alacant cap
per a ésser vista en Consell de guer- al Fiscal Inspector que assisteixi al d'Oran els dimecres; d 'Oran
O AL A B R I A , 2 I 4 (pratge)
Barcelona, els dimecres.
ra, 1a causa número 762 de l'any judici car una de les coses que han
passat, en la qual figuren processats motivat l'inspecció és l'acord que voMagí Bartrolot Auladell, Ventura lien prendre, tal com s'ha dit, els
Bartrolot Auladell, Antoni Vilaró fiscals de no demanar la pena de
Cahiz 1 Antoni Font 1 Font, veïns mort.
El senyor Garcia -tenim entès-,
tots ells de Sant Cugat del Vallès,
als quals s'acusa d'un delicte d'au- escoltà amb tota atenció els seus visitants i prengué nota del que li
xili a la rebcllió.
El fiscal demana la pena d'un any acabaven de manifestar.
- El dia 15 del corrent mes, tingué
DE U ARTISTES A LA SA•
COMENTARI S
de presó correccional per a cada un
lloc la inauguració del nou edifici
PARES
LA
a.
comentaris
de
objecte
ahir
Era
dels processats.
destinat a Sucursal de la Ca.lxa.
Les obres que integren l'exposició d'Estalvi i Mont de Pietat de Barcel'Audiència que al despatx del PreUN VIGILANT P ERD LA
podran
Parés
Sala
la
de
C ONSELLS DE G U ERRA stdent es reunissin els magistrats de de clausura
lona, a la barriada de Sants. situat
PISTOLA
28.
dia
el
fins
visitar-se
gesel
ells
amb
1
Secció
Primera
la
67
65
números
Sants,
de
al carrer
PROX I MS
Ramon Nogués, vigilant del carTal com era previst, aquestes obres 1 69. El Consell d'Admlnistracló' ha
Com ja déiem en la nostra edició tor de Justícia senyor De Prat.
acordat, per tal de solemnitzar l'es- rer de Burriana ha d enunciat al
de
curiositat
la.
1
l'atenció
atret
ban
l'esmentada
que
recordava
Hom
l'Auditoa
l'estada
a
degut
1
d'ahir
secció és la que intervingué en la la critica, dels artistes, dels coHec- mentat l'acte, tornar gratultament Jutjat que havia perdut la pistola.
ria d'aquesta divisió de l'Auditor de denegacló del processament contra cionlstes i de quants s'interessen per la garantia dels préstecs des d'una
La pollcla. la cerca.
Brigada senyor Francesc Cornlero, diversos membres de la sindicatura les coses d'art. Es tracta sens dubte a 25 pessetes efectuats per la dita
hi ha nou Consells de guerra d 'O- de la fallida de les Filatures Torras I d'ui?-8. de les ,millors Cl!.-posiclons, col- Sucursal, l'import del qual és de
UN QUE TR EU LA RIFA
ficials generals assenyalats fins el un dels fets que ha motivat la lns· lect1ves de 1 any, 1 la prova daixò 37.342 pessetes, per ln qual causa els
SENSE JUGAR
les
a
presentar-se
poden
interessats
Exaquesta
que
resultat
el
estat
ha
.
.
dia 27 del mes que som. Són aquests: pecló
Fou detingut pet la pollcia al cardel fiscal del Tribunal Suprem posició obté, ja que quasi totes les esmentades oficines per a recollir les
Dia 21, a les deu, contra el senyor senyor Garcia de Tejada.
rer de Lafont, J ulià S errano que
seves prendes.
seves obres han estat adquirides.
J osep Borda.s de la Cuesta, de Cas- En la assemblea general cele- venia apuntacions d 'ún número de
Ressalta en aquesta Exposició la
telló d'Empúries.
Cap a Madrid. - El fiscal del T ri- gran valoració que obtenen les dltes brada per l'Associació d~ Periodistes la Rifa que no bavla. adquirit.
A les quatre, pels fets de Vilanova bunal de Cassació senyor Ferran obres, en continua puja 1 en conti- Estrangers s'adoptà una nova consti·
d'Alpicnt.
Gonzà.lez Prieto sort! cap a Madrid, nua demanda pels més lntelligents tució 1 elegl nova Junta. Directiva,
que fou composta pels se¡Uents socoHecclorústeS.
Din 22, a les deu, pels fets de Mo!à tornarà divendres vinent.
els:
A les quatre, pels fets dc Bellpuig.
tècnic
gestor
Prat,
El senyor de
EX POSI CIO· FIRA DE Dl·
President, Lawrence A. FernsDia 23, a les deu, pels fets dc Ver- 1 interl de Justícia també marxà
BUI XOS A LA SALA GAS· worth; vicepresident, René Borges
ges.
cap a Madrid, nl a l'Audiència ni a
de Vl;llegas; secretari. Ricard An·
PAR
A les quatre, pels fets de Sa.rreal. la Generalitat no facilitaren la notidreotti; vocals, A. J. Melville WiDia 26, a les deu, pels fets de Pobla c!n d'aquest viatge al que hom dóna
La Sala. Gaspar Inaugurarà el vi- llla.ms i E. Manuel Hutsctmecker. Ha
nent dissabte una exposició de dibui- estat nomenat tresorer Josep Vaca
de Mafumet.
molta importància.
xos on seran aplegades IPs firmes Puig 1 assessor jurídic, el lletrat seD ETENCIONS
A les quatre, pels fets de Poal I
de més cabdal importància, entre nyor Antoni Viver I Civlt.
Bellvís.
Crid'Investigació
Brigada
la
Per
les quals podem anunciar les tan
- La Seccló Mútua Feminal celeDia 27, a Ics deu, contra el capità
prestigioses de Melfrcn, Oplsso, Vila- brarà. el seu Consell gen~ral ordinari minal fou detingut Josep A. Esteller
d'Infanteria del regiment número 10,
Puig, Junceda. Vidal Rolland, V. Na- el propvinent dissabte, dia 22, a les reclamat per un jutjat municipal.
Un carreter greument ferit varro,
lenyor Josep Costell Salido, també
També foren detinguts Carme
Crelxams, Castanys, C . Vàz- nou de la rut de primera convocailels !ets d'octubre.
Ahir a la tarda, quan Baldomer quez i altres. També hl ser~ exhibi- tòria i mitja hora més tard de sego- Vlarge Pellegero, menor d'edat rGEn total són nou els Consells de Giner Bolet, de 45 anys, que viu a da una esplèndida colleccló de <11- na al seu estatge social, Pelayo, 11, clamada, A\eli Ca.sado Núñez l Maguerra d'Oficials generals que h1 ha la carretera de la. Bordeta, 145, pri- buixos dels malaguanyats IslUl'e No- primera. Es prega l'assistència per- nuel Rodrlguez Bautista, trinxeraisonal o per delegació reglamentà- res; Francesc Grau Palllró, ti:nadur
assenyalats, si bé encara hi ha una mer, baixava guiant un carro pel nell 1 xavier Gosé.
de Badal la tenir la desgrària.
vintena de causes que estan enlles- carrer
i l'estranger Constantí Suprlna..
cia de caure i fou arrollat per l'es- La Seccló Catalana de la Lliga
tides 1 pendents dc vista.
També ioren detinguts el conegut
mentat vehicle, i resultà amb la
contra el Càncer, representada pel
fractura c<>mpllcada del fèmur essenyor ex-marquès de Camps i els espadl.sta Angel Garcia Torrijos I la
CONSELLS DE G U E R RA querre l altres lesions greus.
doctors Jaume Peyrl, Vicenç Carulla seva companya Amparo Creus FerP ER A DEMA
Fou guarit de primera intenció
i Petit 1 Freixes, ha fet lliurament rando que se supose. és la seve. endesI
d'Hostafrancs,
dispensari
al
BiblloDemà, a les deu, a la Sala
a l'Hospital de la Santa Creu 1 Sant cubrldora.
t e<!!'- dc la Caserna General de la Di- prés fou traslladat en un cotxe amPau 1 a l'Hospital Cllnlc de la quanVISió, tindrà lloc el consell de guer- bulància a l'Hospital Cllnlc.
titat de 200 m1ll.lgrams de ràdium
ra d'ofictals generals, que ha de veuadqulrlt amb el donatiu que féu a
re 1 !allar la causa. instruïda pel ----------~*----------aquest objecte a dita cnUtat el be- càrrec de la Cobla Catalònia, sota
COtnandant jutge instructor Artur
nemèrit patrici senyor Josep Compte el seguent programa:
613
Corts,
el
contra
Galan Pacheco de Pa.dilla,
1 Viladomat.
«Salea», de Llenes; «Escolta publEl 111 Saló Internacional EU&"ènla de Loutc:hiski
P intura
senyor Josep Bordas de la Cuesta,
El nostre amic Florenci San- llu, Bonaterra; eLa petita. de casaJ
))
de Castelló d 'Empúries, pel suposat
Viladric
Fotogràfic
d'Art
miquel fou atropellat, al pont de Saderra; «L'anell de prometatge»:
))
delicte d'aUXlll a la rebellió militar.
Vicenç Romero
Vallcarca, per una blcicleta la qual Bou; cOn són les oquetes?, Pep Ven))
s Actuarà de defensor, el capità Jo- El Jurat qU&illJcador del m Saló Guillem Bef'I'Dell
11 produi diverses ferides cie caràc- tura; ccantant l'amor», Vicents.
~er Moll, del Batalló de Internacional d'Art. Fot.ogrlfic de
uAmics de l'Art VeU.
Una festa nostrada, que promet
ter gre~;~. ~rés de pracUcada lA
Barce!ona, or¡anltzat per l'Agrupaya, núm. 3.
un
cura d mgenc1a al D.tspensart del veure·s molt concorreg-J.da, i alxi ho
(maquetes 1 reproduccloos)
ció Fotogrè.Cica de Catalunya, que
diStricte, lngre.ssl a l'Hospital Cllruc espera dels sardanistes la Com1ssló.
• • •
amb tant. d'èxit. s'està celebrant a
' BALLADA ORGANITZADA PER
a la Sala del doctor Tries.
la~~ el dia 21, a. les quatre de les Galeries Subterrànies d e la Pla«GERMANOR CATALANA
ça de Catalunya, ha atorgat els se.._l.la a la Sala Biblioteca de la
Diumenge vinent, al c:arrer d'In~rmu a. General de la Divisió tln- güents premis: Plaques d'honor a
dústria, cruilla NApols, cGermanor
oc el conseiJ de guerra 'd'oti- Léonard Mis&ooe, Bèlgica i a Esno
.
catalana:t organltza.r.l una aucuctó
f~ls lagenera.Is que ha de veure i fa-I Vada.s, Hongr!n, 1 Medalles d e mèrit
LES
SARDANES
de sardanes a càrrec de la CoblA
Di p utació, 262 - Telèfon 18710
causa lnStrulda pel ooman- a E. W. Blew, Estats Units; Wladysr
Montseny, que d esgranarà un escoBogackl, P olònia; Karl Die~esantc jutge inStructor eventual, car- llaw
ART I ORNAMENTACIO
1
UNA BALLADA DE SARDANES llit progra.ma.
. apdevtla Estera.s, contra el se- bold , Hongria; Beauford B. Fisher,
OBJECTES PER A PRESENTS
0 l'Or Enrtc R lbau 1 Romà 1 d 'altres, Estats Umts; Oldrlch Kindl, TxeDE LA JOVENTUT CATALANA
A LA PLAÇA DE L'ANQEL
Yeilanova d.Alpicat pel suposat coslovàqula; Ante Komlc, Iugoslà- Gra n yer, Lla urador, Camps - Ribera,
L'Agrupació 6ardan.lsta de BarceAVUi, a les sis de la tarda, organt ~
osep
J
;
Austria
Neumiiller,
M.
via;
.
0c r de rebellió militar
Commelerno i Gausacs
zada per la «Joventut Catalanu tin- lona ha orgunltzat per a a questa nit
tra~ ensaran els processats els lle- Ortiz Echagüe. Espanya; Chin S au(ExpoS1ci6 del a. A. I.>
drà. lloc. davant el seu estatge: Di- una audiciÒ de sardanes a la Plaça
senyors l gna& de In.za, 1 Ra- Lang, XIna ; Hermann A. Scherrer,
putacló, ~ ( entre Calàbria 1 VIla- de l'Angel. a càrrec de la cobla CaDibuixOS
Joan Raurell
~'!.-~_Ularó I el cap ità d 'Infanteria Estats Units; Lothar Schroeder,
d omat), una ballada de sa.rdanea a talbnia.
28 de j uny
el
Fins
Alemanya 1 Lola Stone, Estats Units.
• •o.ucesc G rné Gil.

MERCAT D'OCASIONS
COMPRA I VENDA I CANVI

TOT D'OCASIO

APARELLS
FOTOGRAFICS
PRISMATICS - BINOCLES - CINEMES
MAQUINES
DISCOS, eto.

PEL•LICULES · PATHE BABY
FDNOGRAFS DE TOTES MENES

RELLOTGES · OBJECTES DE PLATA

JOIES· BRILLANTS
TOT de VERITABLE OCASIO
COMPRA, VENDA i CANVI

CASA BAGUES

Carrer de Sant Pau, 6
<prop Rambles> TeL 1U31

B AR C E L O NA

30422

S. en C.

CASA SUBIROS

Hospita1, 42 • Tel.

F A R·RE PIJUA N

M udances NU RIA

a

SERVEI RAPID ENTRE BARCELONA 1 BILBAO
110rt1des tots els DIMECRES a la nit cap a València, Alacant, Màlaga
&evllla, Vi¡¡o, Vlllagarcla, Corunya, Musel, Santander i Bilbao. '
A!teman~e les escales Cie:
Tarragona, Ceuta. 1 Huelva cada dues setmanes
Sant Carles 1 Ferro! cada dues setmanes
SERVEI CORRENT ENTRE BARCELONA I BILBAO
cada dues setmanes
Sortides els DIVENDRES a la nit, cap a Tarragona, Sant Carles,
Vlnaroç, València, Cullera, Alacant, Cartagena, AguUaa, Almeria, MeUlla, MotrU, Màlaga, Ceuta., Càd.lz, Sevilla., Huelva, VIgo, Marin, Vi·
Uagarcla., Ferrol, Corunya, Avilès, Musel, Santander, Bilbao 1 PasaJes
SERVEI ENTRE BARCELONA, SETE l MARSELLA
sortides quinzenals ela diJous cap a Sète 1 Marsella
5er9ei quinzenal cap a GENOVA
La ct.rrega es rep al Ttnglado de la Compan)'ia Moll del Rebaix
Telèfon 13585
-o---

SERVEI RAPIU CAP AL BRASIL - PLATA
per moto-transatlàntics correus espanyols
Sortldea fixes ca\la 21 dies
Ca? a SANTOS, MONTEV IDEO 1 BU ENOS AIRES sortirà el dia.
2 juliol del 1935, la magDIUca motonau

«CABO SAN ANTONIO»
que admetrà passatgers 1 mercaderies
La càrrega es rep fms la vetlla del dia de sortida, al tlnglado núm. 1
del Moll de Ba!P.ars, telèfon 18274
Consignataris:

Les Arts

Noticiari

L'ORDRE

FILL DE ROMUL BOSCH, S. en c.·

*

*

PUBLIC

CLINICA GALLEGO - VIES URINARI ES·

*

Sales d'Art I

-----------*;-----------

Galeries Laietanes

MP

SYRA

g;11

Línies regulars de grans vapors per als destins
que es detallen

*·- ------

VXA LAIETANA, 'I

TELEFON 22057

Carrer Nou de la Rambla, 18 - PELL • SAN G • VENERI • PROSTATA •
MATR IU • I MPOTE NCIA • DIATER MIA - Director i Dr. Riu Porta - ·
Consulta, 11 a 1, 4'30 a 9. F. 10 a 1

Camiseria - Corbateria

Ferrer Batlles
36, Soqueria, 38

VESTITS BAN Y :: BARNUSSOS
CAMISES P LATJA : : Camisa. RA·
GLAN (Patentada) : Mlt¡es FERRO
de garantia

eREUS

BARATISSIMS

ANUNCIS PER PARAULES:,
Les dues primeres ratlles 1'00 pesseta
HOSTES
i PENSIONS

DES ITJ O jove tot estar. Hab . balcó carrer.
Notariat, 10, 2on. 2na.

RAURICH, 8, 3ar. CaPENSIO LAI ETANA per sa particular, habitació,
a rlxoa 1 vll\tgers, tot jove dormir, 6 duroe mos.
Preu
contort modern.
dea de 7'60 dla.. VIa ~
ictana.s. 2G • Pl. Beren- DIVERSOS
¡uer, ...
Pulmons,
MALALTS.
¡eneral.
Cor, Me<llelna
FAC ILITO ¡ratis pen· smus, Ralp .x.. t:>oi arslons l habitacions. Rbla. ttflc!al. Dr. Lluls Cue5ta
l"lorw, 10, entrellol.
Ur¡ell, 20. pral Consulta de 3 a 6
1
SENYO RA desitJa
PIANO. per estudia, neo :l pen10nes to~ estar, ce&;lto
1 hora dlàr1a, doúnica. Urgell, 40, pral. la..
naré 10 mea. Esc. LA nuMANlTAT. núm. 618.
HAB1TACIO . Jove a.
dormt.r. Amaraóe. 20. ler.
CASTELLDEFELS. E§..
1ra..
plénd!Cia caseta de ban:r.
al Re.staun.nt
tocant
KABITACIO eol.l dor- cl&a.r 1 Soh I lloc IJ'U&rmir. Rbla. t'lors, lCJ, :loJl. da
cotxes. tt'llSPUSO.ré
per 3.500 ¡¡tes. Informes
RtlMANlTAT.
LA
a
30 PESSETES eetm4na, tot e.l.ar o eols menAHGEL MARTJ . 'l'alier
Jar, S&lmetOn, 44, pral.
<i'enqUACiernacló (\tartl·
de ln aoea. 11. Tenez
PEMSIO ROVAL. lloetea preus econòmtcs. Pl. lêfoo 7535:¿ - BarceiOJlal.

OFERTES
i DEMANDES
FALTEN mtp oUcla~
pel ba.no l per la forja.
S. Escolà. - Mollerosa.
MODISTA s·orerelx a
casa I a domicili. Preua
ec:onòmlcs. Rocarort. UI•
¡¡ral l.a
MOSSO O COBRADOR.
c!esttJa coHocacló 45 ann
I bouee rereréncles. Escrture a LA BU1.1ANITAT
núm. 534.
- - - --

- - - --.

VIAT.IANT s'ofereu per
Clltalunya, ram de teixits
1 gèneres de punt. Amb
bonee relacions clientela.
Escriure a LA SUMANt·
'l'Al' num. 150
COLLS. PUNYS. bona
naqulnJsl.a. Aribau, 22.
NOIA de a a.nra ee
desiiJR. BorreU, sn.

Correus. M.ercé. ol6.

ESTANC de cat.eaorla
p rop Rblee. tl'U~é
A VALLROM.ANAS, ha- a mare 1 !llla o matrimobltacló per llogar. Raó, ni amb ruta aottera de
et Ramon 1 C&Jal, 126. 20 a 3 0 anra. R. Boten.
16, q uloiiCO.
l er.

COMPTABLE. coueixeo
dor t.rellalls d'o.!tclna. s'o.
ferelx to~ el dl& o h ores.
HUMANITAT
Eae. LA
núm. lSS.

Catalanis tes! Llegiu LA HUMANIT AT
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plents municipals elegits en les elec-

Estabilitzada la seva situació a Manxúria, el Japó continua la. invasió
de Xina. apoderant-se del J ehol i, ja a la G ran Muralla., ba pensat que bé
podia arribar fins al riu Groc tancant aixi dins les seves conquestes la
vella capital Pequin. De tenir l'èxit que és lògic esperar donada la. feblesa del Govern Central de Xina. no t rigarem gaire temps a veure com
l'emperador Pu-Yi, que va ésser foragitat infant del tron dels seus avantp assats, el tomi a ocupar gràcies a aquell poble d 'Orient el qual els xin esos havien esguardat sempre com un pafs de bàrbars. Una vegada més
en la història, el refinament filosòfic que mena a. l'escepticisme total,
quan no mena al mateix temps, com en el cas de Xina, a la més gran
Mal oom ara, Barcelona, 1 amb
decadència, haurà estat vençut per la barbàrie jove i puixant.
ella Catalunya, ha pogut oferir
a l'albir del món, la cosa única, en
Per als japonesos és molt possible que la conquesta de Xina tingui vàlua artística,
en organització
tons de croada. Es gairebé segur que la premsa de Toquio, Iokoama I exemplar 1 en fèrría disciplina, com
les altres ciutats. en parlar de les expedicions a Xina, en diguin expedi- la que avui és meravella de les emicions d'alliberament dels pobres xinesos atuïts sota l'imperialisme dels nències més representatives de l'art
blancs i sota el bandolerisme de tota mena de generals i polltlcs. El tema musical, també dels més IHustres
és vell 1 fa el seu efecte a rreu. No hi ba guerra al món que no pugui hostes que al llarg dels anys de la
p resentar un caire de r edempció fins per al poble que la sofr eix. En el cas nova organització de la nostra «Bande Xina, sl ens avinguéssim a considerar les coses únicament des d'un
j)unt de vista racial, no hi ha dubte que hauríem d'acceptar com a. bona
la teoria que els japonesos, de raça groga com eis mateixos xinesos, fan
una bella obra en alliberar el poble de Xina d'aquestes servituds: l'imperialisme occidental 1 la. dependència de generals i de pandilles polltiques.
La qUestió, però, presenta un altre aspecte sota el qual en general mai
no la volem considerar quan parlem de les lluites entre els pobles. perq~ ens deixem portar amb excessiva facilitat dels conceptes abstractes
de pàtria, de raça o d'h onor. Les necessitats econòmiques imperioses que
obliguen un Estat a envair-ne un altre. En això, avui el Japó i Itàlia est an j ugant el mateix paper. Res no diferencia l'actitud d'Itàlia enfront
d 'Abissínia de la del Japó enfront de Xina. En un i altre lloc es parla.
de redimir, a Xina germans de raça, considerada en el sentit ampli del
m ot, I, a Abissínia, pobres esclaus que tenen la dissort de no ésser-ho de
cap colònia. de pais europeu.
I tant el Japó com Itàlia en llançar-se a l'atac contr a països més
que no pas ells, però infinitament més dèbils per endarrerits. en
r ealitat no fan més que cercar una sortida apremiant a la s.itu3ció interíor.
Quant a Itàlia tindrem ocasió de parlar-ne alguna altra vegada. perquè el
tema, com a susceptible de crear conflictes a Europa, ens interessa d'una.
manera més immediata.

rrt.ns

Japó, abans de continuar la seva suficientment meditada. invasió de
XIna, que ara nega, però que d'una manera indirecta fa saber que no
s'aturarà fins al r iu Groc i que si no es presenta un entrebanc major
e:s pot assegurar que no s'aturarà fins a Indoxina, ha tingut bona cura
de deixar les coses ben lligades amb la U. R. S. S. en relació al nou
Estat satèlit creat per al sobirà, vassal del Mikado, Pu-Yi. Durant molt
temps el Japó ha estat una amenaça continuada a l'Orient quant a la
Rússia soviètica. Ara degut a les necessitats immediates de la indústria
japonesa, li precisa. més assegurar-se els mercats de Xina que no pas
provocar una lluita amb un enemic, si més no, tan. poderós com pugui
ésser-ho el Japó. Eis japonesos, en assegurar-se la possessió del Ferrocarril de l'Est xinès, de moment es donen per satisfets. Poden estar-ho.
Pràcticament posen en perill la llenca de terra que li resta a l'altra. banda del Manxukuo a Rússia i la capital del qual és Vladiwostok i aixi
mantenen els soviets en una mena de dependència indirecta.
La. seva feina immediata és la conquesta territoríal 1 econòmica dc
Xina. Els estats europeus, en tallar per un gest de natural de defensa,
la invasió de productes japonesos fabricats amb mà d'obra vil, indicaren
el carni a seguir al Japó. La conquesta de Xina amb la qual privarà als
principals estats d'Europa i a l'Amèrica del Nord d'un mercat de primera
categoria i en donarà un de vistfssim a si mateix.
Es clar que els grans capitalistes d'aquests països de blancs, ben poca
cosa sofriran d'aquesta. pèrdua, puix que, en definitiva, ells participen
també en gran proporció en els beneficis d'aquella indústria de l'Imperi
d el Sol Naixent basada sobre l'esclavatge dels obrers. Xina, si alguna
esperança podia tenir de salvació davant l'amenaça japonesa, era la dels
països blancs que tenen grans interessos en el seu territori i que en gaudeixen en condicions ni gota acceptables, per l'honor nacional de Xina
sl aquest honor, aix1 en abstracte. pogués existir en un territori tan vast
q_ue no presenta cap unitat nacional. Els fets, però, s'encarregaran ben
aviat de demostrar que res no poden esperar d'aquesta banda. Ahir mateix,
quan a Xina corria. el rumor que Anglaterra pensava prendre part en la
qtiestió, podrien assabentar-se els xinesos que el ministre d'Afers Estrangers d'Anglaterra, no tenia altres noticies del que passa al peu de la
Gran Muralla que «uns rumors poc clars que indiquen que hi esdevé
alguna cosa. poc normal». Cap Estat no es mostra. disposat a córrer el
r isc de provocar una guerra a l'Extrem Orient en moments perillosos
com els actuals. La lluita és possible que vingui un dia o altre per aquell
can tó, però es pot donar com a segur que a~ò no esdevindrà en aquests
m oments. El Japó trobarà la manera de convèncer que la sobirania de
X ina no sofreix gens ni mica amb la invasió japonesa 1 els altres sabran
d eixar-se convèncer d'aquesta veritat tan real com la que ja tothom està
gairebé disposat a. acceptar de la independència de Manxúria, amb tal
que de moment no es perdin les concessions.
Tampoc els xinesos no poden esperar cap mena d'ajut de la part
de RW;sla. Aquest pafs, el més seríosament amenaçat contínuament per
l'imperialisme japonès, que no amaga massa que voldria també protegir
Sibèria, és el que es troba en pitjors condicions per a. poder provocar una
lluita en auxili dels xinesos, fins en el cas que els japonesos ataquin
els comunistes de la Xina central, que arríbarà. Rússia no pot de cap de
les maneres prendre la. iniciativa d'una. guerra ni que sigui en defensa.
d'un pais atropellat per un altre més fort, però, menys que mal, no pot
ferho ara que es troba. lligada per compromisos diplomàtics amb paÏSOS imperialistes europeus, més que més, quan aquests compromisos no li són
cap garantia per les seves fronteres de l'Extrem Oríent.
Per acabar, direm que al nostre entendre, estem assistint a la continuació deis preliminars de la constitució del més gran imperi de l'Extrem Oríent i de la desaparició d'un dels més vells. Unicament podría
deturar l'allau japonès una catàstrofe interior que, donades les condicions
socials endarrerides en què es manté interiorment el pais, en contradicció
flagrant amb els avanços en altres ordres, no solament no està exclosa
sinó que cada dia es fa més possible. Una catàstrofe així podria salvar
Xina, però també podría salvar la part més important 1 la més interess:mt del Japó. La sort de l'avenir d'un 1 altre país es troba, doncs. intimament relacionada.

Robatori en el qual
hi ha complicat un
fiscal municipal
Al poble de Querol es presentaren a. una masia coneguda per cCasellest dos subjectes armats, l'un
amb una pistola I l'altre amb un
ganivet, els quals amenaçaren Simó
Morató I Bofarull i un fill seu, 1 els
lligaren. Després escorcollaren la.
masia. i s'apoderaren de 3.500 pessetes en bitllets i metàHlc que hi ruv
Via amagades en una caixa.
En el moment d'ésser comés el
fet, es trobava a les habitacions al-

La premsa italiana comerfla l'acord ¡ pre..
I
gunta per què no es porta a la S. de N.
es esquerres A tot. arreu és considerat com~ un triomf
La dels regidors d'Arbeca de Httler - Anglaterra proposara una con~
~~~ ;~~;~~~u~~~~~ein~~- ferència de reducció d'armaments navals

.
.
Ia El prtmer centenari dels Con·

•

tes de la. casa la muller i mare,
respectivament, dels aHudits, però
com que està dominada per un trastorn mental, no se'n donà compte.
Denunciat el fet al Jutjat municipal, aquest inicià la seva actuació i en declarar el fill, que es diu
Nicet, reconegué en el fiscal municipal un dels autors, el qual fou
detingut immediatament.
Continuades les diligències pel
Jutjat d'Instrucció s'ha confirmat
l'ai:ludida detenció I al mateix temps
han estat detinguts com a suposats
autors J . M. Cunillera Domènec, de
trenta-dos anys; el seu germà Joan,
de la mateixa edat; Ramon Llorac
i Esplugues, de quaranta-dos, i el
seu germà Antoni, de quaranta..

......

La protesta de

UNA GRAN OBRA CULTURAL

El Japó. ,continua
lnVOSIO de Xina

a París

Que en virtut d e la proclamació de
l'Estat
d e Guerra
destiturts
dels nostres
càrrecsfórem
per l'Autoritat
militar sense formació d'expedient
n i procés judicial de cap mena.
Que en el mateix moment de la
nostra destitució fou ofert el govern
de la poblaÇ,ió a la minoria dita de
«Lliga Catalana» i aquesta objectà
que no podia acceptar perquè estava conforme amb l'actuació de la
majoria i, per tant, volia seguir el
seu mateix cami - aquestes foren
lse seves mateixes paraules - el que
equival a. dir que consideraven rnegal la nostra. destitució.
Que no protestàr em durant l'Estat de Guerra per considerar que una
vegada. derogat aquest seríem reposats en els nostres càrrecs i d'aquesta. manera es donaria satisfacció ais
desigs del poble o bé es convocaria a
aquest a. una nova consulta electoral
per tal que expresés la seva voluntat.
I per això exposat PROTESTEM.
Primer: D'aquesta nostra destitució
contrària en absolut a les lleis vigents, ja que no s'ha seguit cap dels
preceptes establerts en aquestes.
Segon: De la constitució de la Comissió Gestora que no representa la
voluntat del poble clarament demostrada en el seu dia per mitjà del
sufragi.
Tercer: De la vulneració de la. Llei
Municipal Catalana ja que aquesta
diu ben clarament que els únics substituïts legals i que podrien exercir
en plenitud de facultats són els nostres respectius suplents.
Per tot això anotat us preguem,
vulgueu tenir per presentada aquesta
protesta ensems que demanem sigui llegida a la primera sessió municipal que celebreu, com també vulgueu dignar-vos acusar rebut d'aquesta amb tota urgència possible
per poder presentar en el seu dia si així ens escau - el recurs corresponent prop de les autoritats competents per les infraccions que s'hagin pogut realitzar.
Gràcia que esperem merèixer del
vostre recte procedir.
Visqueu molts anys. - Jaume Perera. Josep Català, Jaume Elies, Jaume Vidal, Amadeu de Riu, Pau Rulló, Ignasi Monclús, Estanislau Perera, Antoni Guasch, Jordi Roset,
Ramon Miret, Josep Moyà - Sr.
alcalde-gestor del poble d'Arbeca Arbeca, 8 de juny del 1935.

cara no han pogut descobrir certes inteHigències massa elevades.
Cal, però, no oblidar com s'ha
arribat a això. Com s'ha fet el miracle; com s'ha bastit aquesta obra
monumental. Hi h a. hagut, d'una
part, el sacrifici d'un professorat
mal retribuït, amb uns sous que osciHen entre els més baixos de la

A GINEBRA HO CONSIDE·
REN UN TRIOMF DE HITLER
Ginebra, 19. - Als cir cols de la
s. de N. es concedeix enorme importància a l'acord naval germana-br itànic. En general s'interpreta com
un gran èxit de la política exter ior
de Hitler.
La sorpresa és extraordinària davant la r apidesa amb què s'ha arribat a un acord en les negociacions
germano-britàniques.
A Ginebra ningú no posa en dubte que els Estats Units 1 el Japó
aprovaran l'acord, petò en canvi es
creu evident que França hi posarà
dificultat". Respecte l'actitud d'I tàlia regna veritable desorientació.

converses que precediren l'acord
val anglo-alemany haurien d 'h na.
se realitzat d'acord 0 aime aver.
nint en compte eÍ Conven~Ys, tede Washington 1 les clàusul nava¡
vals del Tractat de Versalleses na.
Aquest diari, gener alment ·
derat com el por taveu dir cons¡.
Mussolini, declara que evide~tte de
Anglaterrn sl no ha girat en rOC¡~ ent,
menys ha torçat el seu camf
• al.
buelx aquest canvi sobrevinÍu~ ~trt
prés dels acords de Londres i es.
Stressa a la politica tradicional de
la Gran Bretanya, que té
de
mantenir l'equilibò entre els~ • fi
s~sj grups de potències europees ;!rb
o_ ecte de Poder , en el mome t
Sltjat, decantar la balança ~ degust o conveniència, erigint-:e ~?U
questa. forma en mestressa d asituació.
e la
El. «Po?olo» acaba dient que l'aprox!.Jllacló franco-italiana 1
.
1 Slg.
natura del Pacte franco-sovièt~c
saren Anglaterra. en un greu Po.
promis fins que decldf esfor ~~m
pex: a fortifica r Alemanya..
ç -se

LA PR EMSA ALEMANYA
ES CONGRATULA DEL RE·
SULTAT P E LES NEGOCIACIONS
Berlin, 19. - La. P remsa d'aquest
mati, en els seus comentaris sobre
l'acord naval anglo-alemany, expressa la seva satisfacció en terme de
gran elogi per la bona voluntat posada de manifest per les dues parts
ELS RUSSOS CONSIDE·
interessades.
REN QUE EL PACTE ES
L'Agència. oficiosa D. N. B., en el
UN ERROR DELS AN·
seu comentari sobre el particular,
GLESOS
dccla1·a que aquest acor suposa un •Moscou, 19.-La. Premsa soviètica
arranjament definitiu de les relamostra tota sorpresa per l'acord
cions navals entre Anglaterra 1 Ale- e..
naval anglo-alemany.
manya.
El «Pravda» diu a Anglaterra que
L'òrgan oficiós «Correspondència
política 1 diplomàtica» considera que ha estat vençuda per la diplomàcia
alemanya 1 no ba sabut comprenl'acord constitueL"< un veritable es- dre
que el tonatge del 35 per 100
deveniment en el panorama polític de
la
seva flota concedit a Alema.
europeu, i constitueix una nova etapa, decisiva, en la «política de pau nya. estarà Integrat per unitats Ul1 per tant molt supepràctica inaugurada per Hitler, que rtramodemes
iors a. una part important de '
serveix per apartar amb franquesa flota
an_gles~ ja antiquada.
.a
i sense reserves les diferències exisse_gueiX dient el periòdic que, molt
tents entre els pobles d'Europa».
Segueix dient el periòdic que l'a- possiblement, Anglaterra serà un dia.
cord naval anglo-alemany consti- atacada per una flota procedent del
tueix un gran acte realista de pau Nordest 1 diu al Govern de Londres
que és obra de la política exterior que tingui bon compte de la neces.
del nacional-socialisme alemany, i sitat que les seves forces navals esque té tanta importància com l'a- tiguin repartides per tot el món.
Acaba. dient que els alemanys, tecord germano-polonès.
El «Berliner Tageblatt» escriu que nint com a base tota la mar Bàltil'acord és el resultat d'una sàvia ca, podran Iniciar l'atac en el momoderació per part del Govern bri- ment desitjat 1 quan considerin que
tindran més grans probabilitats d'ètànic, que s'ha deixat induir per l'ar- xit.
dent voluntat de pau del poble anLA PR EMSA FRANCESA
• glès i això-afegeix-relacionat molt
EL TRACTAT
La constitució definitiva del possiblement amb les properes elec- , Paris, CONTRA
19. - La premsa comenta
cions.
l
acord
na.
val
germano-anglès
nou Govern mexicà
«L'Ami du Peuple» titula. ·el seu
SegueL"< dient el periòdic que l'aCiutat Mèxic, 19. - La llista com- cord d'ahir és el resultat de la fer- artlcle-comenta_ri «La ft de l'esperit
La Banda Municipal, en un dels seus habituals c oncerts al Palau pleta del nou Gabinet, publicada ma voluntat amb la qual Hitler se- de Stresa»; diU que és impossible
trobar res de satisfactori en l'acord
da Be ll es Arts
ahir f.;>.rcialment, és la que ~gueix: gueix la Unia de conducta que es de
Londres.
Presidència: General Càrdenas.
traçà el 21 de maig passat.
«Le Matin» qualifica l'acord naval
Relacions
Exteriors:
Fernando
L'òrgan
nacional-socialista,
<<Voeld'«esdeveniment de la major graveda» han tingut l'avinentesa de pas- més ínfima xaranga, fent un esforç Gonzàlez Roa.
kischer Beobachter», diu per la se- tat», que tindrà considerable inflaèn..
sar per la nostra. ciutat.
suprem d'elevació, amb un exemplar
Finances: Eduardo Suàrez.
va part que gràcies a la fixació d'u- cia en la marxa de les relacions anNo ha estat planer el caml, ni entusiru¡me, amb una disciplina 1
Interior: Silvano Barba Gonzà- na proporció determinada entre els glo-franceses. Afegeix que l'acord
tampoc ple de roses i violes, ja que a amb una r ectitud que no té parió lez.
armaments navals d'Anglaterra. 1 naval és una esplèndida victòria per
dures penes ha. anat obrint pas a en cap altre organisme municipal
Guerra: General Andrés Figueroa.
a Hitler , la posició del qual s'ha enNac1'onal·
Vàzquez
Vela
d'Alemanya,
Educac'ó
queda exclosa en el suc- fortit considerablement.
l'insigne director de la nostra fa- ni particular, amb un director per
·
·
Agricultura·
General Saturnino cessiu tota mena de competència,
«Le Petit Parislem> diu que l'anunmosa i mai prou elogiada. Orque3'
1 s'inicia un desarmament positiu ciada pròxima visita d'Eden a Paris
tra Municipal d'Instruments de al qual no hi ha adjeotíus, perquè Cedillo.
sembla
estar preparada per a tractar
n'hi
ha
prou
en
dir
que
és
un
mesComunicacions:
General
Francisco
en
Impedir-se
una
cursa
general
dels
Vent fins que ha trobat el recinte tre. I de mestre no n'és, certament, Mujlca.
d'anuHar la mala. impressió que ha
armaments.
adient, el marc adequat, la llar de tothom qui en fa.
a França la signatura de l'aEconomia: General Sànchez TaEl diari afegeix que la. dlplomà- produït
repòs, diguem-ne, on sl el repòs no
germano-anglès.
No han passat gaires dies d'ençà pias.
cia francesa hauria. de col:locar-se cord
Petit Journab> diu que l'acord
hi és, pel que fa al seu treball ar- que la República l'ha honorat amb
Departament Central: Cosme Hi- en posició de poder examinar els és«Le
un triomf d'Hitler i també per a
tístic, ha estat una fita on ha. aca- una de les seves distincions més nojosa.
fets sense prejudicis malèvols com l'Almirallat anglèst que no ha perdut
bat el tragi d'aquell que carregat altes i cal no oblidar que en ranTreball: Genaro Vàzquez.
el temps per a aaoptar una posició
Procurad or d e l a R epu·blica: Sil- són, a. judici del diari, els transports avantatjosa,
de trastos, curull d'obligacions i àvid tic règim també llurs mèrits havien
l'oferta conGuerrero.
sentimentals, i reconèixer que el ca- ting-uda en elaprofitant
de dignificació va cercant el clos estat degudament premiats, com ho vestre
discurs que pronuncià
Procurador del Districte Federal: mi d'una entesa directa entre Aie- el Canceller alemany
al
Reichstag.
on definitivament pugui deixar-hi han fet eis Governs de les príncl- Pablo Castellanoc.
manya i França seria el més adetot el bagatge, oferínt ensems amb pals nacions estrangeres. HI ha, pePOTEMK
IN
I
LAVAL
S'EN•
El nou min:Stra de Relacions Ex- quat per a resoldre els problemes
tot3 els honors que el seu esforç rò, una distinció que pesa damunt terlors, senyor Gonzàlez Roa, és un més importants plantejats davant
TR EVISTEN PER A PAR•
LAR DEL PACTE
mereix, els fruits magnífics que, en l'historial d'aque:;t eminent mestre advocat eminent, gran especialista les reclacions entre tots dos països.
Paris, 19. - L'ambaixador dels
glorificar-se, glorifiquen d'immarces- amb un caràcter de veritable excep- en Dret Internacional. Era ambaiSoviets
a
Paris, senyor Poternkin, ha
sibles llorers aquell poble que els cionalitat. La veneració d'una poble xador de Mèxic a Guatemala 1 abans
ELS COMENTARIS ITALIANS estat rebut avui pel Cap del Govern,
ha vistos néixer, que ha assistit a les que ha sabut valorar l'esforç tità- ho havia estat a Buenos Aires. Fou
DIU EN QUE ES UN CANVI senyor Lava!, i han celebrat una
seves lluites 1 a la seva creixença
un membre de la Comissió de ReclaDE "'RONT D'ANGLAT ERRA llarga. reunió.
Roma, 19. - La Premsa Italiana
i els ha vistos finalment en l'aureola nie, la lluita formidable per al seu macions mexicano-nordamencana,
Si bé no s'ha facilitat cap refedel triomf, registrats com a crea- únic ideal, que ha vist les injust!- en 1923.
comenta. intensament l'acord naval rència. del tractat, se sap que han
El nou ministre de Comunicacions, germano-britànlc.
conversat sobre l'acord naval angloció única en la. Història Universal cies inferides i les gestes heroiques
del qui ha sabut menysprear-les i dc- general Francisco Mujica, ocupava
El «Corrieer del)a Scra» escriu alemany, i que el senyor Lava! ba
de la Música Contemporània.
informat el senyor Poternkin de l'osafiar-les, amb una probitat admi- la cartera d'Economia en l'anterior
Aquest recer que atresora aques- xable,
amb una ciènc-ia indestruc- Gabinet.
que amb l'acord d'ahir, Anglaterra. pinió del Govern francès sobre l'esta magna organització simfònica tible, amb una voluntat !nigua! ada , El general Cedillo, nou
ha cer~.:at prevenir-se davant d'un mentat acord, opinió que l'ambaixamunicipal ha estat finalment el Pa- que ha estat la condemnació de la d Agricultura, repres7nta enministre
rus ha tramès seguidament a
el nou exagerat rearmament naval d'Alema- dor
Moscou.
lau de Belles Arts, l'antic palau de malvolença estèril de pedants am-in
Gotev;~~ una tendència tolerant molt nya.
les nostres manlfestactons <l'art tra~
«li Popolo d'I talia» diu que les
(Pa
1 à 1 a 6)
dicional3, el vell palau on avui la blcions
i de personalismes cont1n- ~--~::t:::~::.........._~~~!!!!~l!!!!!!!!!!!~~-!!!!!!!'!!!!!!!!!~!'.!!!'!!'!~---...
.
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Banda. Municipal de Barcelona cele- guts, estrellats però en una lluita ~
desproporcionada.
El
talent
no
es
bra, a l'escalf d'un poble mUsic per
excel:lència, el gloriós centenari dels compra ni es ven i en l'home, que
seus Concerts Simfònics Populars. per ésser-ho, li cap la sort o la. desI quins concerts, amics, hom pot gràcia, quan la matèria cedeix a les
oir a Belles Arts d'ençà del començ varie.cion:; del temps, es redreça el
d'aquesta cadena centenària? L'obra geni 1 s'eleva malgrat la guerra sormés gran de la nootra cuiura ciu- da deis falsaris.
Joan Lamote de Grignon, lliurat
tadana, en la qual llur accé3 no va
condicionat a estaments de cap me- enterament a la dura tasca de perna ni a preferències de classe, l'obra feccionar la cultura musical del seu
fins avui reservada a. unes clas&es Poble, fent-:o sentir, fent-lo vibrar,
oocials de possibllltat.s econòmiques fent-H comprendre allò que eis grans
1Himitade3, ha passat, gràcies a. la mestres de la música lle¡aren a la
Banda Municipal, als domirus mo· posteritat, no per a l'exclusiva. posdesto&, no per modestos menys in- se;sió de C6p classe privilegia®, sitelllgents ni menys dignes, de la nó a profit de t{)ta la collectlvltat,
.s'ba fet creditor d 'aquesta. devoció,
nostra gran massa popu:ar.
Què són els Concerls Simfònics d'aquesta admiració suprema de la
Populars? Una manifestació de tots nostra Barcelona, de la nostra Cae'!s aspectes de Ja música, •adapta- talunya 1 amb ella <\e tota aquella
da a les possibilitats d'una divul- generació estrangera conebcedora de
gació cultural que permeti al poble la. gran obra del mestre que al front
fer coneixença amb els més grans de la seYa inigualable Orquestra
genis creadors, primer; amb el3 di- Municipal d'Instruments de Vent, en
versos gèneres i amb les diverses for- celebrar el prímer centenar del seus
mes més tard; amb els més variats popÜlars concerts celebra també la
conjunts, finalment,
agerm:mats cen tèsima. lliçó a un poble que ha
com a prínclpi bàsic a 1:\ nostm e3devingut, integre, el seu més en«Bandat, amb la. plena manife3ta- tU4iasta i aplicat deixeble.
ció individualista o coHectiva d'aCAMIL OLIVERES
quells !Litres collaborndcrs Que li
presten llur valuós concurs per a
la difusió total de la gran música
en aquelles masses predestinades pels DOS l\IORTS I CINC FERITS EN 1
EN UN YAIXELL DE
escassos mitjans a mal viciar-se en L'EXPLOSIO
GUERRA ITALIA
altres manifestacions ben poc cultes,
Roma, 19. - A b..">rd del destructor
ben pac artistiques, absolutament
cBorea» es produJ ahir uuo. explosió
'I'rotslil 1 1.1 Z>eva m ulkr, ::rriben a Oslo, on pense.n instru-Iar -se
gens musical:$.
es trobaven efectuant pràcti(Tramès d'Oslo a Paris per telefoto.)
Cent Concerts Simfònics Popu- quan
ques de tir. Resultaren dos morts
(Fot. Keystone.)
lars! Petita. oo~a aquesta que en- 1 cinc feríts.
(Vegeu lnt eressant informació a la pàg. 5.)
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