EL TEMPS. - A catalunya el bon temps és general, llevat al
Gironès I comarques de la costa on el cel apareix nebulós; per la
resta està aerè 1 els vents són molt fluixos o en calma.
Les temperatures van en sentit ascendent.
Baròmetre a zero graus I al nivell del mar, 762'9 miiHmetres. Hum!·
tat relativa, 65 per cent. Temperatura a l'ombra, 28 graus. Classe de
núvols, CI. T emperatura mfnlma, 20'9 graus a les sis hores.
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Exam1na la hqu1dac1o de la

#

polítics

En lloc de modificar l'actual llei de reforma
agrària, el Govern creu millor presentar a
condemna
les Corts un nou projecte

contra els consellers del darrer Govern de
Ia G e n e r a 1•I f a f : e Is m a n e a a e o m p 1•I rI
29 anys .• 122 d•1es

Espanya ha votat, a l'Oficina Internacional del Treball,
L'aprovació del pressupost del mlnlsterl de Governació, sense soroll
d'oposicions 1 sense l'agressió sobtada. de determinats sectors governaJa
jornada de 40 hores, sempre i quan aquesta jornada:
lllentals 1 monàrquics contra alguns aspectes del projecte del senyor
no s'apliqui al nostre país abans que als altres
Portela Valladares, no ha deixat de despertar en els medis polltics l'estupor de la cosa inesperada. En una. sessió breu ha estat despatxat el
Madrid, 21. - El Consell acabà a dels sectors politlcs facin bon 11s
pressupost esmentat. Veritat que els monàrquics 1 tradicionalistes no hados quarts de dues de la tarda i el d'aquesta llibertat. En tot cas intayieo acudit a llurs escons, car llurs sentiments catòlics no els permeten
ministre de Comunicacions donà la ressa fer públic al Govern que no
següent referència verbal:
tolerarà ni a dretes, ni a centre, ni
de treballar el dijous de Corpus. Ara cridaran a engany 1 quaillicaran de
-La nota oulminant del Consell a esquerres, res que pugui suposar
maniobra l'aprovació del pressupost del ministeri de l'Interior.
Va
rebre's
un
d'avui es refereix a la reforma agrà- una excitació a la rebeWó, ni una
recurs
d'inconstitucionalitat
contra
J
a
llei
sobre
el
preu
dels
diaris
Durant uns dies han llançat veus d'amenaça i anuncis de venJanria. El tema ha estat portat a Con- solidaritat amb ella, ni tampoc
ça pels greuges rebuts del senyor Portela Valladares. La. posició en el
sell amb motiu del dictamen pen- l'exaltació dels rebels.
dent aquests dies a la Cambra i
Els mlnlstres d'Estat 1 Indústria
que es refereix a això dels monàrquics. no deixava d'aparèixer estimulada
d'un projecte de llei de caràcter i Comerç ens han donat compte de
per alguns grups cedistes, en estret contacte amb les hosts de Coscuparcial molt interes~ant, que ens ba les instruccions que s'ban tramès
lluela 1 de Lamamié de Cla.lrac. Però tot ha. quedat reduït a una mena
llegit el ministre d'Agricultura.
als delegats d'Espanya en les negoLA R EUN IO DEL PL E
sobre el Tribunal de Cassació de Parlament cata.là, creant el Tribude tempesta en un vas d'aigua. Manquen molt poques jornades perS'ha debatut l'assumpte amb la elacions comercials amb la Gran
nal
de
Cassació.
Madrid,
21.
Aquest
mati,
tal
Catalunya,
1
s'acordà
que
quedi
tn
major
amplitud
1
tots
els
mlnlstres
Bretanya.
què es tanqui l'obra pressupostària. Per primera vegada en la història com estava anunciat, s'ha reunit suspens el recurs per estar clausuEl senyor Alcon diu que hi ha han expressat llur criteri. Gairebé
El mlnlstre d'Indústrla 1 ComerQ
parlamentària del nostre pals nns pressupostos passen sense discussió. el Ple del Tribunal de Caranties rat el Parlament català.
dues qüestions, una que es refereix podria jo resumir els termes de l'a- donà compte de la visita feta a MaConstitucionals.
al
tràmit
'1\Unbé
del Tribunal de Garan- cord adoptat, sl dic que és criteri zarron pel director
s'acordà celebrar vacanEs un simptoma més de la vitalitat de la Cambra que es debat en l'agonia
Mines, per a
S'examinà. la liquidació de la con· ces des del 10 de juliol al 10 de se- ties, 1 una altra a la suspensió de del Govern la necessitat d'una re- preparar l'entrada de
de la seva ineficàcia absoluta. I bé: Què passarà. una vegada acomplerta
d'aquells minal·
procediment al Tribunal de Cassa-- forma agrària, però s'inclli?a. a de- res al treball el pròxim
demna que tenen els ex-consellers tembre.
dilluns.
aquesta etapa parlamentària? Els pronòstics són diversos i contradic- de la Generalitat de Catalunya. Els
Es facultà el president per a diri· ció.
slstir de tota reforma parc1al de la
El ministre del Treball ens ha intoris. Es procedeix a marxes forçades a la ultimació d'una llei electoral. manquen per complir 29 anys 1 122 gir una. nota al senyor Royo VillaEl senyor Sbert s'oposa a la tra- llei actual, per important
sigui. format dels debats de l'Oficina In·
nova en contestació d'unes frases mitació de l'assumpte per les se- Creu mlllor, més eficaç, que
E:; parla del tancament imminent. S'especula sobre el possible perill que dies.
la justa ternacional del Treball, de Ginebra,
S'acordà tenir per interposat el dirigides per aquest sobre el Tribu- güents raons: l'article 74 del Re- coordinació
per urgents que siguin les demandes de Gil Robles i de Lerroux a llurs recurs
de
tots
els
aspectes
1 de l'actuació de la delegació espa,.
d'inconstitucionalitat rere- nal de Garanties I els seus vocals. glament del Tribunal concordant problema, anant a una soluc1ó del
de nyola.
diputats, no s'arribi a reunir el «quòrum». Fins ara totes les provatures rent al preu dels diaris.
amb la rúbrica del titol tercer de fons mitjançant un projecte de llei
A proposta del ministre de Mart.
S'examinà la consulta feta per
per a reunir-lo han fracassat.
RE FERENCIA AMPLIATO· la llei equipara la consulta als re- que abasti totes 1 cada una de les na s'acordà
examinar l'anomenat.
cursos d'inconstitucionalitat, perquè
R IA DE LA REUNIO
Seguirem en la matelxa situació en els dies futurs? S'ha anunciat la Sala primera del Tribunal Suprem
ambdós són dissolts per sentència, bases essencials d'aquesta reforma. projecte de defensa de les Balears,
Madrid,
21.
Com
a
ampliació
un programa. fa dies, de labor parlamentària per desenrotllar, que és
El Consell ha acordat, doncs, pre- pendent de la Comissió parlamentàa la referència que s'ha donat so- que té iguals defectes i s'ha de tra- sentar
projecte de llei per e. apro- ria de Pressupostos, per tal d'aten1a cosa més semblant al cant del cigne. Düicultats? A cada moment. Els
bre el tractat al Tribunal de Ga- mitar amb les mateixes garanties var-lo el
dintre l'actual etapa parla.- dre no solament l'objecte principal
perllongats estats d'excepció determinen accions com la de la campana.
ranties, s'ha esbrinat que l'article processals.
PIETAT
mentària,
1 s'ha designat una Po- d'aquest projecte, sinó per a donar
El Tribunal a proposta d'una po42 del Reglament del compliment del
neumàtica. Al dessota d·ella s'extingeix la vida de les matèries més fornència formada pels senyors Silió, nència composta pels ministres d'A· satisfa~ió a les peticions de la in·
qual
s'ocupà.
el
Tribunal
en
el
mati
tes. Ara el Govern s'ha adonat que com a conseqüència de la llei cal ced'avui, disposa que del 10 de juliol Becefia i Faced., acordà detenir els gricultura 1 Comunicacions perquè dústrla naval.
en ella el criteri del Govern
Després d'això s'han examinat 1
lebrar eleccions per a la renovació de la meitat dels vocals represenal 10 de setembre funcionarà sols tràmits de tots els recursos contra irecullin
concretin le. part dispositiva del aprovat petites coses, una referent
una de les Sales per als assumptes les lleis del Parlament català, pertants de les regions del famós Tribunal de Garanties Constitucionals.
als obrers del port de Santander i
d'urgència, entre els quals es tro- què aquest no pot exercir les seves projecte.
Aquestes eleccions no es poden celebrar. Quina valor legal tindria una
S'ha. examinat el problema de l'or- una altra relativa a un conflicte al
funcions i, per tant defensar les seben els recursos d'emparament.
elecció de representants votats per comissions gestores? NuRa. El GoS'acordà a proposta del senyor ves lleis, com en aquest cas el Par- d!re públic, 1 després d'un informe barri de Centenillo, de La Carolina.
vern ho ha comprès alxi. Els inconvenients dels règims d'excepció deterSbert que s'estableixi un torn i que lament com a persona juridica exis- del ministre de la Governació i de on ocupen unes cases els obrers que
la secció primera actuarà des del teix, però té paralitzada. la seva la intervenC'ló d'alguns ministres, foren acomiadats.
minen aquests perills. Avui és això; demà una. altra cosa es planteja
S'han dbnat instruccions al mlnls10 de juliol fins el 10 d'agost, i la acció, és necessari aplicar el prln- s'ha acordat anar restituint al pais
com a problema. S'arriba fàcilment al carreró sense sortida. I en ell ens
Aquest full infeliç 1 baladrer que segona del 10 d'agost al 10 de se- cipi de dret romà segons el qual no la normalitat constitucional. De mo- tre del Treball perquè parli amb
t robem. Es parla d'eleccions com de l'«obre't sésam» per a cercar una es titula «El Correo Catalan», en la tembre. El Ple no pot ter vacances havent-hi acció, no prescriu el ter- ment s'autorltza la celebració d'ac- l'empresa i tracti cordialment l'a!er
tes públics, confiant nosaltres que
Per últim han estat designats de:
sortida. Ara no es tracta si no és d'adoptar algunes seguretats per tal seva edició d'ahir publica un llarg per tenir actuacions a termini inade redacció en el qual ve jornable.
(Passa a ta pàgina 7) el país i els representants principals legats oficials d'Espanya, al Dia
que l'escombrada dels elements acampats al poder no sigui tan completa aarticle
demanar que siguin prohibides les
La liquidació de condemna prac- !!!!!!lli!!!!!!!!~!""''!!'!!!"!'!'!!!'!""!!!!!!!!!!!!!!!!"--'!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!_ _ _'!!!! Mèdic de Brusselles, els doctors Macom es tem. La reforma constitucional restarà com a tema per a l'Aca- visites als homes de la Presó de Ma- ticada amb respecte
als ex-conserañón i Pi i Sunyer, que fan el viatdèmia. de Jurisprudència.? Hi ha ingenus que ho creuen tot resolt. No ens drid. El mateix full jusWicave, ners de la. Generalitat, dóna un
ge pel seu compte.
abans
d'ahir,
el
tracte
donat
per
la
termini
de
29
anys
i
122
dies
per
als
atreviríem a lliurar-nos a optimismes tan esplèndids...
força pública a un presumpte assas- processats.
LA JORNADA de les 40
Com a complement d'interès en el moment politic, assenyalem en la si
detingut a Segòvia, del qual nosS'aprovà la proposta del senyor
HORES
I
importància de slmptoma que tenen, les declaracions fetes als passadis- altres publicàrem dies enrera. una Alcon per a delegar al Jutjat de
Madrid, 21. - En acabar el Consos de la Cambra pel diputat i ex-ministre de la C. E. D. A. senyor Gl- eloqüent fotografia..
Barcelona. l'execució de les penes
sell es pregà als periodistes que fesNaturalment no anem a pren- accessòries.
sin constar que Espanya ha. votat,
ménez Fernàndez. Ens interessen pel certer judici de l'actuació del seu
El
senyor
Sampoo
donà
compte
a l'Oficina Internacional del Tre~
correligionari, el mlnlstre de la Guerra, 1 per la descomposició que de- dre'ns la molèstia de dialogar amb de la seva ponència sobre l'aute del
un periòdic que escriu coses d'aquesball, la jomada de Quaranta hores.
nuncien dintre el Partit que, en ésser cridat a governar després de la tes. No val la pena. No la val ni pel recurs d'inconstitucionalitat contra
Gairebé tots els països han votat
crisi d 'octubre, provocà la revolució.
to amb què estan redactades aques- la. llei imposant el preu minlm dels
el mateix, àdhuc els representants
J>t!riòdics
que
plantegen
l'Empresa
No es pot deixar de complir en el Poder allò que es va prometre a tes notes de «El Correo CatalAn» n1 de «El Liberal», i cHeraldo de Mapatronals. Anglaterra, que sempre
la burda intenció que les anima.
s'oposà a la concessió d'aquesta jor·
l'oposició... - digué, en una ocasió memorable el senyor Lluïs Companys. Aperdesgrat
drid»,
cEl
Liberal,
de
Sevilla;
«El
d:e les dificultats que sonada, en aquesta ocasió s'ha ab&tinEl noble concepte polltlc del que fou President de la Generalitat de Cata- vint s'hi han posat, els homes de la Liberal», de Múrcia 1 «El Defensor»,
gut.
lunya. ha estat copiat per l'ex-ministre d'Agricultura de la «C. E. D. A.» Presó de Madrid reben visites i se- de Granada. Proposà l'admissió de
El vot d'Espanya es tà condicionat.
tràmit 1 queda a resultes de proceque no s'apliqui aquesta decisió al
contra els seus companys de paft;it, personalment contra. Gil Robles. Sense guiran segurament rebent-les fins el diment, la. fiança de 5.000 pessetes
dia.
del
seu
trasllat
a
presidi.
Aquesnostre
pals mentre no l'apliquin
comentari, ens limitem a consignar-ho. En el fons de l'afirmació hi trotes visites - en efecte - tenen un constituïda voluntàrlament pel reaquelles nacions que tenen s1m111tud
badem potser les motivacions principals del drama en eL< qual es debat la sentit humà i un sentit polltio. ¿Qui current.
d'indústries amb la nostra.
El senyor Alcen s'oposà aHe~ant
vida política de la República, la d'ahir i la d'avui. Les declaracions de ho dubt a? Més: la majorla tenen que
l'article
31 era terminant 1 no
Glménez Fernàndez són un punt de referència més per a constatar fins una clara i rotunda significació permitia. admetre el recurs sense
------~---:*:--------~-- 1
que no vingui pels tràmits que el
a quin grau de buidor, d 'inconsistència. de fallida 1 de faHàcia ha arribat d'adbes1ó.
I alxò és el que irrita el piadós propi article determina, mitjançant
l'actuació dels governants que, fa pocs mesos, feien entrada de cavall sl«Correo» quan demana que les visi- previ informe del Tribunal Suprem
cUlà al Poder 1 es vanaven d'haver «posat fora de la llei el front del 14 tes no siguin permeses. Constatar o del Consell d'Estat. En aquests
d·abril».
com durant dies, setmanes i mesos sentit proposo que s'acordi que es
Aquesta descomposició interior qUe d enuncien les vives paraules de una corrua inacabable 1 sempre re- compleixi aquest tràmit.
El senyor Sbert parla a favor de
Giménez Fernàndez en la força-base de l'actual situació politica, és un novada de ciutadans de totes les l'admissió
Parlament de la Reptiblica. Aban•
en termes que no permet
socials desfila per davant les
d'ahir s'obri la sessió no havent-ht
element més del major interès en la consideració del conjunt, pel que classes
reixes dels locutoris de la Presó de que es tanqui l'entrada als r ecursos,
als escons més que un diputat. Ahir
fa a un futur més o menys pròxim. Creiem que no haurà de deixar èe Madrid i abraça els presos de Cata- i s'ba d'arribar per tal d 'evitar-ho
no n'hi havia gaires més.
a aplicar la teoria del silenci adpesar, a la seva bora, sobre qUi té el suprem discerniment valoratiu dels lunya.
Tot dóna la sensació que no p~
Anuncia que els pre¿Que això té una signJficació po- ministratiu.
factors que expressen, a les institucions, la realitat pol!eica i social de
sa res. que no ha succeït res, que
ceptes de l'article 31, núm. 5 de la
Utica?
Evident.
No
hem
de
fer
més
vivim
la vida normal í planera de
llei del Tribunal, no encaixen en
la República.
que subratllar-la. ¿On millor, sinó, aquest cas, per la qual cosa no es
la rutina dels dies grisos.
que a l'«òrgan dels sediciosos del 6 produeix expedient, i sl es força la
•••
d'octubre», segons qualificació de seva interpretació ha d'ésser amb
Es esperat a llladrid un dia d'a.
CONTRAST
carlins 1 monàrquics?
Una visita
les garanties anteriorment disposaquests el tinent general severi4
Naturalment - no tothom és tan des. D'una altra manera portarla al
Martínez Anido.
insensat, encara. - suposem que nin- recurrent a sortir un dia venent el
L'assenyalament del President de la Generalitat com a re~
gú no farà cas de la piadosa reco- periòdic a 10 cèntims perquè se'l presentant de l'Estat central dins Catalunya no deriva com es pre•••
manació de cEl Correo». Però ad- processés i aleshores podria aHegar
S'anuncia que d'un moment a l'aC..
tén,
del
primer
paràgraf
de
l'article
20
de
la
Constitució
espanyola.
vertim a la carlinada que els homes la inconstitucionalitat.
seran traslladats a presidi, pot-J
El senyor Pradera s'oposa a l'ad- Deriva indirectament de l'abs~ncia de tota disposició contrària en tre
San Sebastià~] . 21. - Interrogat de la Presó de Madrid suportarien misSió,
ser al d'Alacant, potser al de Puer.
perquè
al
seu
judici
no
sap
eL text constitucional t directament d'una disposició taxativa de to de Santa María, potser al de Caf.~
el general Marunez Anido, ha rel- el fet amb igual dignJtat, amb la
Ahir al migdia, l'alcalde popular terat que romandrà. a San Sebas- mateixa digna altivesa amb la qual, en aquest cas que el Tribunal in- 1' Estatut Exterior de Catalunya aprovat per les Constituents de la tagena, el senyor Lluís Companys 1
de Barcelona senyor Carles Pi i Su- tiàn uns dies 1 que després es tra.s- a la seva hora, sabran anar a pre- tervingui.
El senyor Traviesa es pronuncia. a República el qual diu en el seu article 14 que el President de la els ex-<:onsellers de la Generalitat,
nyer. en unió del senyor Pere Co- lladarà a Madrid i més tard a Bar- sidi.
favor de l 'admissió per entendre Generalitat representa d'Estat en les funcions l'execució directa de
romtnes, visitaren el general de la celona.
•••
que no sols es pot al:legar la incons- les quals està reservada. al Poder central.~
Divisió senyor Sànchez Ocaña. per
N. de la R. _Tal volta Anido arEls diaris es queixen de la sever!•
----------~*----------titucionalitat
per
excepció,
sinó
per
tal d•lnteressar-se per l'aixecament tibi a Madrid el mateix dia que antAiXò no té res a veure amb l'article 20 de la Constitució. tat amb qu~ l'exerceix la censura. ,
de la clausura que pesa damunt dels
Ll t
Qui ho havia de dir el 14 d'~rtll acció, segons l'article 123 de la
A Catalun11a, però, el rigor és ma,. I
Centres d'Esquerra Republicana de ran cami de presidi els SeiiJIOTS u s
¿D'on
lta vingut la relació establerta entre la disposició constitu- ;or. El pafs emmudeix. Tan sols ht
Constitució.
Es
;ust
que
a
l'hora
que
el
qui va
Catalunya a ra nostra ciutat i a les CompanJIS i Martf Barrera, que van
Intervenen els senyors Garcia de cional i la disposició estatutària az.ludides, L'Estatut no cita pas ha
proclamar
la
República,
Llufs
Comun lloc on es pot parlar sense
comarques catalanes.
ésser deportats a La Mola, fent palos Rios 1 Beceña, el primer proposa
El general de la Divisió els prome- rella i emmanillats, pel general mc- panJIS va a presidi, el general al- una fórmula d'admissió a reserva en aquest punt l'article 20 de la Constitució. El cita, en canvi, quan censura: el Parlament.
tomi
'torni
a
la
El
capital
Parlament, però, arrossega una
d'EspanJia.
que vingui l'informe processal, i el parla de la Junta de Seguretat, sens dubte perquè aquesta Junta
té ocupar-se d'aquesta qüestió.
ndrquic.
senyor Beceña. suscita el problema és un dels òrgans especials de què parla el dit article quan diu: vida cansada.
El poble... Oh, aquest/ Un dia
de resoldre sobre qui és l'interessat
agreujat 1 qui té l'acció, que al ~;eu eLes lleis de la República seran executades a les regions autònomes prendrd la paraula i ...
judici sols té l'agreujat, sense que per llurs autoritats respectives, llevat d'aquelles l'aplicació de les
•••
es pugui acceptar la tesi del senyor quals estigui atribuida a òrgans especials...~
Es diu que després de l'aprovaci6
Traviesa perquè ens portaria a obrir
L'aUusió continguda a 1'artic:e 8 de l'Estatut en tractar de la dels preuupostos sorgirà la crist. El
la. porta a recursos en els quals no Junta de Seguretat confirma
la nostra test respecte al sentit de senJ,Ior EmUlà Iglesias ha dit que els
podrà precisar-se el greuge, el qual
feien córrer aquesta versió eren
ès el problema, molt greu, al seu l'article 20 de la Constitució, o sia que, com l'article wetmartd d'on qui
insensats. El periòdic Ya, de l~
judici. Proposa que s'apliqui l'arti- va sortir, es reterei:& a la distribució de les compet~nctes o facultats uns
Ceda,
també ho nega. I no.!altrei
cle 36 1 que es compleixen els trà- executives.
tampoc no ho creiem.
mits previs.
• • •
El sensor Basili Alvarez es pro• • •
nuncia. a favor de l'admissió, tal
Si l'article 20 de la Constitució espan11ola tos l'origen del preHt ha un home polític que semcom es féu en un altre cas, segons cepte estatutari que atorga al President de la Generalitat la re- pre es dei3:a entabanar: és el sen11or
la fórmula del senyor Sbert.
l't!tquel Maura. També hi creu ell en
Els senyors Minguijon i Martlnez presentació de l'Estat central a Catalun11a, tindriem que entre els la crisi. Li ho diuen, i s'ho creu. Li
Alvarez intervenen. Aquest darrer dos preceptes ht hauria una greu contradicció.
ho prometen, t vinga ter-ho córrer.
proposa que es demani directament
Dins l'article 14 de l'Estatut es disposa que el President de la ¡Es molt simpàtic aquest Miquel
pel Tribunal l'informe del Consell Generalitat representa l'Estat en les turtctons d'execució directa Maurat Però tto n'encerta ni una. I
d'Estat, perquè la fórmula del sequan n'encerta una (com aquella fanyor Alcon no pot admetre•s quant que el Poder central té reservades. Aquestes funcions són totes les mosa nota), es Ja enrera tot seguit.
a la part que pretén que el recur- executives que no té la Generalitat t no ltan estat encomanades a
rent es dirigeixi al ministre.
un organisme mizt, com la Junta de Seguretat o el Patronat autò·
• ••
Soposa a aquesta tesi el senyor
¡Endavant les atxes i que vagin
nom de la Universitat de Barcelona. L'article 20, ben diferentBecefia.
Fulalment s'acorda una providèn- ment, exceptua de l'execució per part de les autoritats del poder Jen t/ bon ciutadtl, però, recull tots
cia que reculll els criteris dels se- autònom, no solament les lleis en les quals entenen òrgans espe- elsEl detalls,
recorda totes les coses,
nyors Alcon, Sbert i Martinez Alva.- cials, ans encara aquelles que disposin l'excepció en llur text.
pensa, l'Indigna, calla... Va amunrez, i es declarà que es proveld.
ltfés
encara:
aquelles
lleis
tegant
que
experiència.
són
executades
Va recollint
per
les
autoriquan es trobi acreditat que s'esgotaren els tràmits legals amb o sen- tats regionals deixen de pertdn11er, per aquest sol tet, a l'execució amargura. Qui ho havia de dir I ¡Als
directa del Poder central i esdevenen d'execució indirecta, mentre quatre an11s1 Els jets es succeeixen
se efect-e.
Es passa a la consulta del Suprem que segons l'Estatut, la representació estatal que té el President davant els seus ulls plens d'estupe.
fcux:if> •• • ¡Endavant, endavant, erutasobre la inconstitucionalitat del de Ía Generalitat és la
de les Juncions l 'execució directa de les vant, í que t:agm fent/

I

Quedà pendent de resolució una consulta del Tribunal Suprem
sobre el Tribunal de Cassació de Catalunya

La carlinada
bramula

:re-

lta.

COD

de
ls ta

a·

pli

-

Símptomes·

La representacióde 1Estat
a la Catalunya autònoma
1

La clausura de les
entitats d'E. R. de c.

Anades i vingudes

Ba començd l'amnlsUa

(Per Bartoll.)

Aquest número ha
estat visat per la
censura

quals es reseroa el Poder central, és a dfr, aquelles que l'Administració del Govern de Madrid té al seu cdrrec dins Catalunya.
Qualsevol p ersona mitjanament entesa s'adona perfectament
d& tot aizó Però en aquests últims an11s havem tingut la decepció
de comprovar que en certes es/eres d'Espanya el dret constitucional és una cosa men11s coneguda que la llengua xinesa.
A. ROVIRA. I

VJRGIL~

¡Què hf fa sí el país no és mort,
si la consciència ciutadana està ple-

na de seruibilitat f de fel Mentre no
pugulrt abatre això, 110 hauran destruït res.
La part Interna , que és això l'int:encible, cam diguè Lluls Compantts
en les seves últimes i hiStòriques paraules,

Llegiti-QVUi i cada dia lA HUMANITAT, el vostre diari

la humanitat

2

.. ESPECTACLES PUBLICS

•

TEATRE NOU

TEATRE POLIO RAMA

Avui tarda, 6'15. Butaques. 2
ptes. General, 0'80 : LAS LEANDRAS. Nit, 10'15. El gran èx.it:

Companyia de Comèdies de Maria
Fernanda Ladrón de Guevara
Av..tl, tarda, a les 5'15:

LA

R ISA

Nit, a les 10'15, ESTRENA de
la novella escènica en quatre actes:

LA MILLONA

TEATRE ROMEA
Telèfon 22026

La comèdia de les grans rialles

MARC

REDONDO

LA

PUBLI - CINEMA
Sesslo continua. Seient ONA PES.
SETA: NOTICIARIS • DOCUMEN·
TALS • VIATGES, etc.

CINE

GRAN TEATRE ESPANYOl

Demà, diumenge, tarda I nlt:
iiDARRERS DIES!!

LOS QUE NACEN
LOS QUE NACEN

'

·COMERÇ I FINANCES·
Borsi del matí

LA -BORSA
*

433, 431'50.

Impressió

En els Deutes de l'Estat, hom notà
un xic més d'animació. Milloraren
uns cèntims la majoria d'ells i les
sèries cotitzades.
Les Obligacions Municipals, Diputacions, Provincials 1 Tresoreru de
la Generalitat, molt encalmades 1,
en general, quelcom fluixes.
Amb molt poc negoci, 1 seu.3e diferències en les cotitzacions, s'oper aren les Obligacions ferroviàries. Encalmades, també, les industrials.
Al sector de fi de mes, les Acclons ferroviàries només sostingueren
canvis 1 les diferències entre el canvi alt 1 el baix foren de quinze cèntims. Amb això el lector es podrà
fer més càrrec del gran negoci de
les Accions ferroviàries.
L es Accions industrials també tractades a fi de mes, estigueren quelcom fluixes 1 sense mercat.
Aquest marasme als rotllos a termc, en part és degut al fet de ven1r
tres dies de festa seguits, la qual
cosa fa que es liquidin operacions
en el sentit de puja i en el de baixa.
per estar al marge de qualsevol es1
deveniment favorable o adve::s.
TANCA

Ant.

Deutes de l'Estat
Interior ' •¡, A .........
76 10

»

76 10
76 10
76 10
7676 15
7s 50
fiS 75
fl275

B .........

o .........

lt

I

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

»

»

F , .... ,...

a 1 H.........

•

Perp. E&t. '•¡, A .........
»
»
B .........
I
1t

0 .........
D .........
E .........

t

t

1

I

»

»

1t

t

Amortit.
1t

•

fl250
92-

9185
9125

P,. .......
Ol H .........

9S-

4 •/. A ...... ,..
1900 B .., .... •••

88 87 25
8850

o .........

Amortit. 6 •¡, A .,.......

»

o .........

E .........
F .........
Amortit. 6 •¡, A .........

G7 15
g7 50

I

li

1917 B ........ .

R5 56
115 25

»

D .........
B .........

95 S5
11450
116-

o .........

1
F .........
Amortit. 6 ' I• A ... :.....
1t
1926 B .........

D ..... ....

»

108102 15
101 70
100 S5
100 50

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

lt

Amort. 41/2 ' / • A ~......
1
1928 B •• ..... ..

•

o .........

100 85
103 15

Amortit. b •¡. A ... ..._....
» 1827 sense B ... rt....

103 15

.........
••» lmpoetos oBo.........
.........
•

10S 05

103 15
102 IlO
102 fiO

p .........

Amortit. b •¡ , A .........
» 1927 amb B .. ... .. ..

• tmp06tos e .........
»
D .........
1t
E .........

F .........

1t

Amortit. 6 '/. A .........

19:18 B • ... ... . •

•
li

AmorU~.

4 •¡ .

oA .........
.........

»

1

•
lt

D....... ..
g ........ .

102 80

o ...,.....

111a-

I

102 56
102 25
24a _

m _

102 50
102 50
102 115

1'61

36'30
48 45
7'36
60'&

2'!165

239'75

124'50
4'985
33'30
30'90
1'88
1'83
1'83

Ant.

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

»

1906 A .... ..
1906 H ..... .
1906 0 ,., ...
1907 0 .... ..
1910 o ..... .
1912 B ampl.

11
I

•
•

1912 E ..... .

I

»

1912 F .... ..
19 Ul s ampl.
1910 B .... . .

»
1t

92 16

1917 8 .... ..

lt

g1 65

1918
1919
1920
1921
1921

lt

fl3-

I
1
1
lt
lt
I
lt

1929 6 "/• .. .

9S-

1
1

gs 75

»

Il5 75
116 75

19:n
1925
1928
1928
1028

»
•

1

»

79 75

108 15
108 15

~.

Balmes
Balmes
P. Fre.
5 .,....
1934 6 •¡• ...
El:rampla 1007
Eixampla 11113
Eixampla 1927
Bons &erorma.

1
t

116116-

8 ..... .
B .... ..
B .... ..
6 'I• .. .

6 'I• dc
1925 6 'I• .. .
1926 6 •¡, .. .

•

103 10
103 06
103 Oli
109 25

Héroes de tachucla;1
pel" Stan Laurel
PREUS D'ESTIU
Butaques, 1 pta. General, 0'70.

ot.dlz 6 1/2 '/• 1929 .. .
Màlaga 6 •¡, 1923 ..... .
Màlaga 6 •¡, 19:.!5 •.••• .
Sevllla ExposlciO 6 •¡ •.
València 6 •¡• ............

SEMPRE EL PROGRAMA MES
ATRACTIU. Local Qreferlt per
la
sova
agradable
ventila·
ció • T arda. 4'30. Nit, 9'45: RE·
VISTA PATHE • FEMENINA Blng Cros by en

ALEGRIA ESTUDIANTIL
Triomf de Fernand Gravey en

Sl YO FUERA EL AMO

DEMA, MATINAL, 10'30- Dl·
lluns: MARINERO EN TIERRA i
LA MATAHZA.

90 25
67
67-

Avui

I

69-

62 50
68 15
66 /5
66

•
•

6 .,, 1926...
6 •¡, 1930...

•
Pro,lncials..
M.ancomunttat 1914 ...
Mancomunitat 11120 ...
Catxa Crêdlt Com. ......

I

GS 75

67-

8850

8850

88-

88-

8850

IlO 25
87 85
88-

87 50
75 75
07 50
68 75

87ll0-

8787 50
75 75
g7 50

7"250
8~-

6860

766558116-

1

1t

1

t

•

s.

E~..

11. P_..

de Tarragona •. •. . .

60-

n8225

»

»

t

F errocarrlls
Nord Espanya 1.• s l! ·¡.
t
»
2.& 11. a •¡.
»
•
8.• 11. S •¡,
»
li
4.• s. a •¡,
t
»
ó.• s. 3 •¡,
Esp. Pamplona 3 •¡, ...
Prior. Barcelona S •¡.,..
SCgòvla a Medina ......
Asturles 1.• blpoteca. ..
t
2.• blpoteca...
li
3 .• blpoteca...
Lle1da a Reus 8 •¡, ...
VUlalb~ a Segòvia ......
Especials Almansa. ......
Almansa a Valeucla ad
Mines 5ant Joan 3 '/•.
Alsa.sua 1 Sant Joan ...
Osca a Franca. ... .........
Nord especials 6 •¡, ...
Id. Valencianes 6 1/2 •¡,
Alar a santander ......
Alo.cant 1.• lllpotoca ...
t
2.•
t
3.•

1
1

1t

F 5 •I• .........

: 1g.!6 •¡,i~~·:¡:·':~:
.........
1t

1

J 5 '/

1

...~ ...
~ça 1878 ...

»

t'ran""' 1·8·;.:.·--··

:

116 -

IlO -

• b l/2 •¡ ,
loterprv. 6 •¡,
1
1 lnl.eJl)rv. 6 •¡,
Crêdlt Local 6 •¡, 1932.
Bon s E:rpoa. lD terna c..•
Local 6 'I• amt. per lots
•

D4115 50
101 85
105 6S

_
101
112-

fl495 75

102 101 25

1 • 3 '/
2:• varia't)ie.:
2 .• s '/• ......
1907, 3 •¡, ...

1
1
,
I
t

cBol>adilla»..

1918 5 •¡ , ...
•
19~0 6 '/• ...
P. 0, c1e Catal""wo 6 •¡,
,~~ •¡,
1
I Central d 'Aragó •¡,
P. O. oeat EspanJa S •¡ ,
F. O. Cremallera 6 •¡.,..
F O Sec d I

6

o" ·

ora.n

l"IIJl

107 25
104 _
59 50

GO _
56 50
51 50
61 25
61 50
ss 2s
61 50
50 _
58 50
56 sc
55 50
G3 _
61 50
6~ 25
56 25
55 _
74 _
56_
92 _

81 75
82 50
54 25

83
ao 50
_
74 60
6fl
25
58 50
65 50
63 _
t8 25
15 25
7g 50
85 50
11 50
S4 50
88 _

~~!~~:: ~ =

•
BadaJoz 6 ·¡....
A.odalUSOII 1.• variable_

~-

Qlll . .

»

1

A 6 'I• .........
B 4 l/2 •¡, ,..
O 4 •¡, .........
D 4 •¡, .,.......
B 4 1/2 •¡, ...

»
»

11111111 71 -

o

•

1

IlO115 gs _

H

Oéà.. 'l •¡, Costa Rica...

•

cotluen com efecus
publica
ço 75
Banc Wp. d 'Esp.• 4 •¡,
&1 lt
•
»
5 '/•
gg
lt
lt
lt
6 '/.
•
•
•
6 •¡, 108 ss
108
•
•
• 6 1/2 •¡ ,
• Crêd1t Local 6 •¡,
110 50
~ es

»

I

eutet I Obllaaclons
Cèdules Argentines •....
1 55
Emprêst. ~ent1 6 'I• A 100 _ 100 86
•
•
.B 100 »
»
o 100 _
Empr. Austrlac 6 •¡, A
~ _
Empr. Austrlao 6 •¡, H
gg 7S
Empr. Austriac 6 •¡, o
99 _
Oov. Imp. Marroc 5 •¡,
9U 25
~ _
Emprst. Mal un 6 •¡, A 107 25

5125
57 25
6825

"untu d ' Obres Pllbliquea
Port Barcelona 1908 .. •
118 1 Barcelona, dl verses
gz 1
de Ct.dlz •. ... . . . . . ..
liS 75
1 de OIJOn MUlle!...
fl7 t de Sevilla &. D . ...
1111 50

,

1102-

Donde menos se piensa

GRAN PRICE

per W. C. Fielda I L Buster
erable • (Són !ll.tns Paramount)

Palau de la Dansa i dels EsPorts
Telèfon 34651

VARIETATS

cada dia, tarda, a les e I nit, d'11 a 4
FORMIDABLES ATRACCIONS A LA PISTA

Exit de la genial artista coreogràfica procedent del Capitol Palace,
de New • York

ADELINA DURAN
ESTRENA del grandiós espectacle:

EL CON DE DE MONTECRISTO
adaptació de la cèlebre novel:ln de DUMAS
3 PTES, BUTAQUES A 3 PTES.
Demà, diumenge, tarda i nit. Acto 1er. de
LA VUELTA AL
MUNDO I EL CONDE DE MONTECRISTO

LA MILLOR REVETLLA DE SANT JOAN·

PARC DE MONTJUIC
•.

FESTA PIROTECNICA
amb un impressionant VOLCA EN ERUPCIO

DANSES CONTINUES
I SELECTES

Avui, dissabte, tarda, a les 4:
FERNANDEZ - URZAY contra
l'ASTOR - QUINTANA Il. Nit, a
les 10'16: ARAQUISTAIN - PEREA contra ZARRAGA - PASAY.
- Detalls per cartells.

per les aplaudides orquestrines
COOPPEY i GRAN PRICE
Sala unJca que ofereix les màximes comoditats de ventilació 1
refrigeració
lnvltaoló home: 2 ptes. St·
nyora, gratuïta
NOTA: Demà, monumental revetlla. - Detalls per cartells.

.

Cobles de Sardanes - Esbart de dansaires «B ARC~NO » - Rondalles VALENCIANA i ARAGONESA - CLOWNS TONI • CA•
PRANI i Atracc10ns diverses - Manubris, etc., etc - Venda en
diferents llocs de xurros 1 tipiques coques de Sant Joan - Ball
de revetlla. al POBLE ESPANYOL i MONUMENTAL

Avut, nit:

FRONTO NOVETATS

Avui

O

ti7 75

51 75
67 75
67 85
6786

Ant.

Valora amb urantla de l' Estat
Caixa d'Emls. 6 •¡• •..
93 50
94 15
Wdrogràflca Ebre 6 •¡,
114 50

6464-

Antl&usa Diputacions
Barcelona, 9 milions ...
82 1
5 mUions ...
78 75
1
eèrle B .. .. ..
74 60
t
sèrie e ..... .
74 50

Valors

102 50
102 50

Al compàs del corazón

SAIGON

AVUI, TARDA, A LES 5. NIT, A LES 10'15.

TRADICIONAL REVETLLA DE
SANT .JOAN
Duos superbes funcion s per a la
NIT del 23. A LES 10'30, a las
P LACES A R E N E S I M O·
H U M E N T A L • Programes
monstruosos:
LOS
CHARROS
MEXICANOS • LOS CHARLOTS,
DON .JOSE CHISPITAS Y CNAR·
LOTS • <<NOVILLADA» SEiliO·
SA • LA RO NDALLA ARAGONESA del Centre Aragonès i VA·
LENCIANA «EL TURIA» LA
FAMOSA BANDA COMICO-TAURINA MUSICAL «LA CALDERO·
NA» amb la seva <<euadrllhlll excèntrica, més un FANTASTIC
CASTELL DE FOCS D'ARTIFICI,
constituirà l'espectacle
preferit
del públio en la llevetlla de
Sant .Joan ENTRADA, UNA
PESSETA

per .Jack Oakie I Llda Robert! I

1

248 247 75

Avui, tarda, a les
4.
N1t,
a les lO: REVISTA PARAMOUNT"

DANCING D'ESTIU - Tel. 33341
PASSEIG DE L'EXPOSICIO
(Edlflol Funicular)

T I v o L I 8 DARRERS DIES DE R AM B AL

BRAUS

COLISEUM

GIGANTE

per Q, Robinson

dissabte, una gran audició de sar.
danes, que tindrà lloc a la Plaça de
Berenguer el Gran <Via Laietana¡
a les deu de la vetlla, a càrrec d~
la Cobla Popular.

OBSEQUI DE 1000 COQUES
ENTRE ELS CONCURRENTS A LA

Baby Vickens dem<:cr¿;a.
- Napoleon's Band
Jazz)

Dill uns. 24. Diada de Sant Joan
A les CINC de la tarda
GRAN aNOVILLADA» SENSE
PICADO RS
6 braus cnov1llos• de Villarroel, 6
ALFREDO CALLES • AURELIO
PUCHOL • MANUEL PUCHOL
--Entrada, 0'60 - -

BESO

A LA PLAÇA BERENGU ER

Gran Revetlla de St. Joan

MONUMENTAL

per Georses Milton
PREUS BUTAQUES.
2 PTES.
ENTRESOL. 1'50 - GENERAL. 1
PTA. EL SALO DE TEMPE·
RATURA MES FRESCA DE BARCELONA.

EXTRAORDINARIA AUDI CIO D
SARDANES ORGANITZADA PE E
GERMANOR CATALA NA
R

Les FONTS M"AGIQUES, GRAN BROLLADOR
i JOCS DE LLUM funcionaran tota la nit
Entrada al recinte : 1 pesseta
PREUS POPULARS Cotxes ............
2
»

~----------------------------~-----'

112 75

'J1 75
97 118-

GeoeraUt.at 11 .,. 1102 -

36'20
48"a6
7'34
60'45
2"945
239'60
124'00
4'975
32"90
30'70
1'86
1'81

Dòlars
Lires
Mnrcs
SuiSSOs
Belgues
Florlns
Escuts
Cor. Praga
cor. sueques
Cor. noruegues
Cor. daneses

fl3-

8270 75

103 15
103 _

Bons or 'l'resorerla A...
Bons or Treaorerta B...
Ocut.e Ferroviari 5 ' / • A
Deut.e Ferrovlart 5 •¡, H
Deut.e Ferroviari 6 '/• C
Deut.e Fern. 4 1/2 '/• A
, Ueute fl'errv. 4 1/ 2 ' /• B
! Deut.e Fe.rTV. 4 l /2 'I• e
I
Cenwalitat
Tr
- ...

Lliures

f races

I

100 50
100 65

PEQUE ~O

CAFE ESPANYOL

ARENES

per Philips Holmes

EL

Avda. Pta. An&el, 11 I 13

CANVIS DE MONEDES

74fl4 26

827fl liO
7950
ll8 _

• .... .. ••

.........

p .........

15
15
15
15

115115-

g¡ 75
'iU 76

'""='

~...,

ç

REMORDIMIENTO

CINEMA PARIS

AJuntamentl

fl4 85
fl4 90
D4 ss
D4fl0
fl485
116 15

• .... .. ••
. . .......

1928 B
1
O
Amortit. b •¡. A
»
19211 B
1t

254'00.

D475
tOS 103 102 80

o .........

li

»

Alacant, 40'00; Chade, 436, paritat;
Chade D, 858, paritat; Chade E, 85'1!-0,
paritat; Filipines, 367; Ford, 255,50,

'JT 11875

I

»
»

Borsa oficial

fil-

o .........

•

433.

g¡ -

1900 B .........

»

Borsa de la tarda
Nord, 52'50, 52'45, 52'55; Alacant,
40'10, 40'20; Aigües, 183'75, 183'50;
Colonlal, 43'65; Ford, 254'00, 255'50,
254'50; Rif, 63, 62'85; Explosius, 127,
126'85; Asland, 71'25; Ch::tde, 432,

Avui

16
76
76
76

Avui, tarda, se&~ló continua des
de les 4'15 a les 12'30:

UN

a

Avui, dissabte, nit, a les 10'30:
Qracioslssim!J moixican&a
6 c<novillos» de mort, 5
2 utancredos» en competència, 2
GRAN CASTELL DE FOCS
D'ARTIFICI
- - Entrada, 0 '76 - -

LA REINA CRISTINA
DE SUECIA
POR

Principal Palace

RESTAURANT
MARICEL·PARK
SOPAR A L'AMERICANA
auult d ' un a-ran ball de Revetlla
Reserveu la vostra taula - Tel.

BRAU S

Avui, tardo., a les 4. Nit, a
les 10: REVISTA PARAMOUHT:

g:

Demà, diumenge, a les sis de
tarda, Germanor Catalana celeb 1a
una. extraordinària audició de rarà
danes al carrer d'Indústria cn~~f'
Nàpols, amb la finalitat haiÍttuat a
La Cobla Montseny és l'encarr
gada d 'interpretar el programa. eEs de creure que, com totes 1
audicions organitzades per 0
es
nor Catalana, aquesta serà un~tr'
èxit.
e

A LES PERCOLES
1-

audicions de sardanes que tindr
lloc, com de costum, a la Pia an
la Bonanova 1 que aniran a
de
de les prestigioses cobles La rrec
c!pal Barcelonina 1 'barcelona.PrAltn.
bert-Martf.
•

La Penya «3» organitza per a avu~

PORTADORES,

l)ér Creta Garbo

Nord, 52 60, 52'45, 52'ó0; Alacant,
40'10, 40'00, 40'10; Ford, 255, 253'50;
Colonial, 43'65, 43'50; Explosius,
127'50, 127'25; Filipines, 369; Chade,

Revetlla de Sant Joan

Entrada, 3 ptes. - -

f. E. COFINER

Temporada de grana represes

RECORDEU QUE SON ELS
DARRERS DIES
AFANYEU-VOS A VEURE-LA!!!
DEMA, DIUMENGE, MATINAL, A
LES 11

6

Chef d 'Orchestre:

URQUINAONA

iiDARRERS DIES!!

AGRUPACIO SARDANISTA DE
SANT GERVASI
P er a demà, diumenge, tarda i nit,
aquesta entitat ha organitzat dues

Rodamon 's Band

EXCELSIOR. Avui, gran
èxit del formidable programa.
SESSIO CONTINUA de 3'46 a les
12'30: EL AMULETO (la garra
del mono): EL CRIMEN DEL VA·
NITIES, per Vlctor Mac Laglen;
TEMPESTAD AL AMAN EC ER,
per Kay Francis i DIBUIXOS.
Actuació personal de la gran
estrella del cant flamenc Lola
Cabello, acompanyada del conegut guitarrista Pepe Hnrtndo.
COMTAL - Avui, sessió continua de 3'45 a 12'30: AL ESTE
SIN RUMBO, per Finme Glbson;
AL COMPAS DEL AMOR, per Nlls
Astller I Patt Paterson; LA VEN·
GANZA DEL DESIERTO, per
Buc..t Jones 1 DIBUIXOS.
WALKYRIA. - 8esslo continua de 4 a 12'30: CRISIS MUN·
DIAL, en espanyol, per AntofUta. Colomer i Miquel Ugero; EL
ENEMIGO PUBLICO HUM. 1, en
espanyol, per Clark Gable. '11lllam Powell i Myrna Loy; TifA·
GICA ATRACCIOH, per Harry
Baur i DIBUIXOS.

CINEMES

EL MEU BEBE
Dilluns, tarda i nlt:
LA FILLA DEL MAR

-=

LES SARDANES

16740

xo s

ROBERTO REY

Companyia Catalana
ASSUMPCIO CASALS

MARIA ESPINALT
MIQUEL FLETA
MARC REDONDO
ANTONI PALACIOS

-CAPITOL - Avui, estrena de
doble programa. Tarda, a les 4.
Nit, a les 10: BUSCANDO EL
PELIGRO I AMOR Y ALEGRIA,
per Wheeler I Wooeey l DIBUI·

C. Alonso (tarda),
c. Bafluls
(nit) 1 el famós artista

COLISEU POMPEIA

I

FERNANDO DOMINGUEZ
GARZA - «El SOlDADO»

EMPRESA CAPITOL

Diab

metem a domicili, des de sis ampolles. Carretera Bordeta. 57. TeJè.
rons 35243 1 3088L Vendes al detall a Corts, 583, prop carrer Aribau

Demà, diumenge, tarda, a les 6
magnlflcs braus colmenarenys de P U E N T E,
abans
Vicente Martlnez,

Reumatisme

-=

Gran correguda de braus

6

Melsa,

~mA•~ro~a!n~ :.,.ama~:5~,.~::~t~tt~~,.,::P.O~~

d 'Atraccions

BRAU S• MONUMENTAl

Brlgltte Helm
Tarda, a les 4, trea fUms
Nlt, a les 10, dos films Butaques, 1 pta. Amfiteatres. 1'65
NOTA. L'aire d'aQuesta sala constantment renovat és prèviament
filtrat, purificat I refrigerat.

.PERE TEROL

pel tercet de la gràcia Laura PI·
nillos, Alady I LeDe - Demà, tarda. 1 nlt: LA SOTA DE OROS.

Prenen part Cecllia Gubert, e l
tenor Francesc Godayol,
Adela
Garcia I desús Royo - Diumenge. tarda. I nlt, grandiosos progturoes - Es despatxa a. Comptaduria 1 als Centres de Localitats.
SETMANA ENTRANT
GRANDIOS ESDEVENIMENT

ANNY ANNY
Anny Ondra, Ren' Lefevre
ESPIAS EN ACCION

Trlom! dels sew eeolals creadors:

LA SOTA DE OROS

DOGARESA

Fetce.

Martha Eggert, Joan Kicpura

La casa de las
tres muchachas

Avui, tarda 5'15. Butaques, 1
pta.:
LAS TEHTACIONES, per
Laura Pimllos, Alady 1 Lepe. Nlt,
10'15. El gran èxit:

amb la bonica. sarsuela

preses seleccionades:

PASO A LA JUVENTUD

Avui, dissabte, tarda, a les 6.
Nit a les 10'15. Butaques a 3 50
ptes. La meravellosa obra en 3
actes de Schubert • SOROLLOS
EXITI:

PALAU DE LA REVISTA

El POBRE VALBUENA
Presentació del divo dels barltona

Avui, a lea 4 l nit, a les 10.
EXlT de la temporada de re-

Estèmac,

BALNEARI a Caldes de Malavella' (Giroet"
Preus reduits fins el 31 d'agost na)
Administració: Rambla de lea Flora, 18 • Telèfon 18552 • BARCELON~

Avui, d issabte, tarda I nlt Funcionaran totes les atraccions.
Inauguració de les MUNTANYES
R USSES - Entrada, 60 céntlms Funicular 1 entrada, 1 pta. Avui, funicular fins les tres de
la matinada- DemA, diumenge,
FESTES DE REVETLLA- FunicUlar tota la. )lit.

Placa Urquinaona, 6 - Tel, 21966

Gran Companyia Llrica dol Teatre
de la Sarsuela, de Madrid

TEATRE COMIC

NIT, A LES 10'15 :

MARYLAND

TEATRE NOVETATS

MORENA CLARA

I

MARICEL - PARK
Parc

VICHYCATALA¡

FONT ESTRELLA

AVUI, dissabte, tarda: GABRIEL 11- RAMOS 11 contra GURUCEAGA- VICENTE I. Nit: ARGARATE - CAZALIS 11 contra
JUARISTI I - IBARLUCEA.

música de Strauss

de Mufloz Seca I Pllrez Fern à n·
dez :

de Qulntero i Gulll,n. Tres mellOS en ple èxit. Creació d'Antò·
nia Herrero. Rafael Bardem I tots
els seus Intèrprets Demà, a
les 5'30: MORENA CLARA. A les
10'16: MORENA CLARA i Gran
Revetlla dels presents. Més de
5.000 ptcs. en obseQuis a tot els
espectadors. Pre mls principals: Un
autèntic mantó de Manila, de se.
da natural. a ele¡lr; un bitllet de
100 pessetes¡·
un bitllet de 50
ptes; uu p Jama de cresp6 de
«La Oolondrinall;
ampolles de
xampany, etc., etc. Cada espectador rebrà
una
compensació
d'a~ uesta vetllada.

SOLEMNE INAUGURACIO
AVUI , DISSABTE, TARDA, A LES
4'30, TRES JOIES DEL «GENE·
RO CHICO »
PRESENTACIO DE LA
COMPANYIA
MARC REDONDO
ANTONI PAI.ACIOS
«COLON Y LA NIAA»
LA VIE.JECITA
EL CABO PRIMERO
GIGANTES Y CABEZUDOS
Grans repartiments
Preus populars. Butaques a 2 ptes

ROSAS DEL SUR

Avui, dissabte, tarda, a les 5'16
i nit, a les 10'15, el gran éxlt

A les 5'30 I 10'16, 135 I 136
representacions de:

SETMANA GRAN
D'ESPECTACLES LIRICS

Companyia titular d el Marta
Isabel . de Madrid

¡SOY UN
SINVERGUENZA!

ori&IPal de Suàrez de Deza

TEATRE OLYMPIA

TEATRE BARCEl ONA

Avui, tarda, a les 4 . Nlt, a
les 10:
REVISTA FEM INA PATHE JOURHAL • RECUERDO S
BELICOS ( m USical) DIBUIX.
Gran èxit de Paul Horbigcr en
la. deliciosa. oper eta:

Grandiós

¡ HIJAS DE Ml ALMA!
er Cèlia Montalvan, Ignasi León
fsentació.
tota la Companyia - Gran pre-

~

Frontó Principal Palace

F ANTASIO

ncrz: ... ·x-· a

TEATRES

D&SSABTE, 22 DE JUNY. DEL llas

~

un ar s .........

Mfetro 1922 6 '/•...
etro 1925 6

·t....

80
7
11
15
11

75
25.,
7

z5

25
1912 50
12 _

15 en ""'

""~

14 78 50
42-

a 60
41 -

• 50
84 50

58 25

S8 25
&
1 50
56 50
55 w
51 50
54 75
62 75

87 50
54 25
_
82

S8 50
56 50
7S 2S
15 eo

Ant.

Avui

Medlna a Sa.laman
..
ca...
.... Metropolità Trans. 6 •¡,
28 Orense A B O O E P ...
87 l!ll
Orense O I li pr1or. ...
61 26
F. O. Sarrià 6 •¡, ......
'J1 Tànger a Fez 6 •¡, ...... 104 50
Aigua 1 Canals
Gas I Eleotrlc1"tat
AlgUes de Huelva 6 •¡,
6SAlgUes Valéncla 6 '/.... 100 50
Barcelonesa Elect. 1907
flflBarcelonesa Elect. 11108
fl8Barcelonesa Elect, 1912
fill 75
Barcelonesa Elect. 1lH3
oe 75
Barcelonesa Elect. 19:&0 1()1 50
Canal d 'Urgell ............
57 50
Catalana Gas o .........
ga Catalana Gas E .........
~ 25
Catalana Gaa F .........
IlO 75
Cata.laiUL Gas O 6 '/•... 101 65
Catalana Gas .Bons ...• 1()1 15
Hlsp. Amer. d'Eiec. 6 •¡, 105 50
tlisp. Amer. d"l~lec. bona 116Regants Ebre, Bons ...
SS COoiJ. Fluid Elec. 6 •¡,_
62 50
COop. :.lanres:lrul. Ener.
87 50
Energ. l!:leo. Catal. 6 '/•
G3 50
Energ. Elec. Catal. 6 •¡, 101 i'nerg. Elec. Cat. 5 •¡, or 100 Energ. EleC. C. 6 'I• 1928 103 Ener¡¡. Elec. c. 6 •¡, 19;;!:.1 102 75
Ener. Elcc. C. Bons 1918 104 Ener. Elec. C. Bons 1924 101i Elèctrica OIPca 6 •¡, ,.. 1()1 Elèctrica Tenerife 6 •¡.
G3 26
Eleo. 1 Gas Lebon 6 'I• 100 25
Algues Barcelona 3 '/•
74 Aigües H¡;.rcelona ! '/•
8SAlgUes Harceloua 5 '/•
gg 50
Algues Barcelona 6 'I• C 108Aigües Barcelona 6 •¡,o 103 76
General Regadius 6 •¡,
76 Uum l Forca Llevant...
veManresana Elec. 6 •¡....
~PrOd- Forces Motr. 6 •¡,
es 50
Prñ. For. M. Hona 7 '/•
SIS Pro. For. M. 6 •¡. 192a
Can. 1 Reganta Ebre .•.

~~~eca~v~;v~:¡;

1

IS75 50

1:ramviesT~"r:;~ ~~

EUampla 1 Gràcia • 'b
Tram"f. St. Andreu ~···
Tramv. Barcelona 19:.16.
Tramv. Barcelona 19JU
~v1 ea SeG vUJad6 •¡....
10 75
........,ves rana a 8 •¡,
HavllerN
15 l'ransatlàctlca 4 •¡
àn
6
• •.•
611- Transatl t.
•¡, 1920
Transatlànt. o ' I• 1922
Trans. G 1¡:¡ '/• 11!]).1925
Trans. 61/2 'I• c.os.l925
TransatiAnt fi •¡ 11126
.
•
Transat!Ant. 6 •¡, 1928
Bons TransmedJt. 6 •¡,
o. Naval Uevant 6 'I•

1

1()1 50

105 26

102 76

103-

103 75
fiO-

~~

Ural.
GraL Tramvies 6 •¡, ...

1!:1......

67 U2 50

88 50

liS 25
101 102 25

88 _

110 26

102 25

tiD -

75
17 86 Ui

~•• 50

11 -

I

7 -

SISU2 50

112 75

07 • 25

07 15

~ 50

1111211

IlO 25

Asland 7 '/• ...............
Asland 6 'I• Vlllaluen¡¡n
Asland 6 'I• Còrdova...
AuxH. cons. cSansóna.
Cowp. Atall. de F. c .
Carbons Belga 4 1/2 •¡.
OolònJa O UeU 6 •¡, ...
Const. Paviments 6 •¡,
Const. Ferrov. 6 1/2 •¡ ,
Cros, S. A. 6 •¡, .........
Electro Met. Ebre 6 •¡.
El Tibidabo 6 •¡, ......
Com. d'Obres Ced. 6 •¡,
&nerg. lnd. Aragón 6 •¡,
Esp carburs Met. 6 •¡.
Construccions Elec. 6 •¡,
Colorants 1 Explos. 6 •¡.
nn. 1 Fld. Arnus.Gari
.Fom. !l'Obres <l 1/2 '/•
Fom. d'Obres fi '/ • ......
Fom. d'Obres 6 I • 19:.!a
Fom. d'Obres 6 •¡, 19\!fl
Fom. d'Obres Bons 6 •¡,
f'om. d'Obres Ced . 6 •¡,
Magatzems cEl SlgiOll..
Hovel Rltz 'l •¡, .........
HUllera Espanyola 1!124
l:iuUera. Espanyola 1!1:.!6
Hullera Espanyola 19a2
Madrid-Paris 6 ·¡, ......
1\laoutactures de Suro.
MaQu. Terres. Mar. 6 •¡,
Metropolitana cte Cons
A.Un. Potassa Surla 7 1 ,
PrOductes P1re!U 1926..
Sert, S. A. 6 •¡. ,........
l'eletòulca 6 1/:.l •¡, ...
I'enorla Moderna 7 '/•..
Unto Ootonera 6 •¡, •..
Unto saunera d'Es. 6 ·¡.
Valén. Millores Urbanes

rabacs Ftllplnes •..,... .,.1874 _
Hispano Su!ssa ............
85 Hotel Rltz 6 •¡ , .........
89 Indústries Agrlcoies ••. 2011 Maqulnò.rla Terrestre...
87 -

116 50
IlO 116 102 50
fil 50

fl4 85 50
fl4 50
57ga _
87 50
85 50
105 50
9fl 50
50

87
86
116
101

Ant.

Cobertes

Avui

207-

Ant. Avui
Monopoll .t'etroua _ .....
i:>allnera Catalana ptes.
1 eletònlca 7 •¡, prer ...
relo!Onlca ordinàries •.
UnJó Salinera Espanya

14690111 75
76-

105 50

-

PREUS

PREUS

-

2f
25
fl4 100 60

IlO-

98-

84 -

114-

100 25
100fl7 50
99 84 ~ _
IlO IlO _
fl2 _

IlO 50

e& 50
86 103 25

100-

FARINES
Aragó ...................... .,
Castell~ (corrent) .. ._...
ld.
(extra) ......

DESPULLES
66

54

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

70
80

100- Regió ........................

ss

~'Orça

Local. corrent ............
ldem e:rtra ...............

&4
5g

78
116
71

80
65
70
1111

Preus en ptes. els 100 quilos.
BLATS
AragO ••• ,,,,,,,, •••••••••••• •

CasteUa .................... .
E:rtl'emadura (corrent).
ldem
(crul:rer) .
Mancha , . ................,. .
Navarra .................... .

Penedéa

50
50
60
50

:segones ............._........

I

28 511
Tercerea _ ............... ~...,.
21
Quartes ••••••••••••••• ,.,...
1g 50
Num .. :J . ................. ...,.
28
Núm. 4: ••••••••••••••••••••·
'11
1 n u en ptcs. els 60 QU11.0S.

I:
20
2i
21

1

I I

Menuts prims ...........~
Segonet .....................
Segó .........................
Preus en rals la quartera

18

17 50
17

~:
18

de 7U lltreS

ORDI , MORESC I CIVADES
Civada Extremadura ...
88
ldem Manc ba . .. . •.. .....
S8
Moresc Plata, dlspon....
45
ldem pals ..................
40
Ordi¡ Ur¡¡eU . . •. . ..........
S8
Esca oia. Andalusia .•..
611

I

I

50
50

t.. . . . . , . . . , . . . . . . . . . .

40 102 50

¡;¡ _
l~ 76

111 75

118 50

·Mercat de Llotja

Ur¡ell .......... ._ ••,........
50
Preus en ptes. els 100 quilos.
102 50
85 ARROSSOS
4040101 _
Bomba
....
...........
,.....
115
fJ4 le<em Calaspar -............
125
Bell-lloo
o.
.
...........
,..
50
Accions lnduatrlala
Floret ......... ,......... _....
6S
f. O. Grans Pet: dents
5 GranJa _ .....................
153
Selecta "....................
Funicular MontJulo •..
M
15 Trencat .......... ...........
47
Tr-.unv. Bare. pre!. 7 '/•
4flPanna d'&rròs . ...........
50
rramv. Bare. prer. 6 •¡,
10 75
Tramv. Elèc. Granada_
liOAlgUes Valéncla, nret_ 1.. _
MONGETES
Catalana Gas s. ó ......
1
Castella (corrent) ......
100
111
¡;-;¡:
102- !dem (selecta) _,........
Estrangeres ...............
ao
Hlsp. Amer. .Elec. ABO 437 50
Mallorca _ .........."'"''"'
82
lilsp. Amer. Elec. a o .
&4 Prat -···•••••••••••••••••••••
85
H1sp. Amer. Elec. s. E
88 ..a
València
.~......
...........
80
110Algues del uoorept... 110 Elec. Gas LebOn s. H... .
70CI GRO
~ Transmd'Es ed1terrà.n1a. 1&4NS
Bancc E- pd~nEsya ......... 5112 Andalusia
n~
....
panya ...
80 ..................
""
~lmlment.t c~llanddt ord...
79 25
»
...............,..
7fl
v
en '"" an • prer_ 1()1 ,
..................
79
Ciment 1Sansóna or<!._
1
.............,....
6S
82 _
e ~n» pre! 7 •1 45
•
51
ci-os S. A. •
•
'
1
~.................
~"
conit FerroVi""r"¡":."""" 11 00~ Marroc
......... ..........
>Al
J Te.'!,ft ~d ......
"" Melllcon.'"''"""'"''''"''
100
....... ee .. .
• .. ..... ~ .................
Espanya Industrial -.. 125 _
Paloua _,..,.................
ao
Carbura Met-àRies ...... 184Ss.uc N""'"''"""'""'"'
166
Foment d 'Obres ......... 182 Preu. en ptes. eta 100 quilos.

g:i:1~ g: :: ~

ee

t •
1.. -

Avui

Oblisaclona lndu&trlala

24 50
87 25 ApUcaclons lillec. u •¡...
Asland 6 •¡, preferents
Aslaud 6 •¡, 1916 ......

~ 60

Sevillana d'Eieo. 'l ser.
Sevlllana d'Elec. 8 lèr.
SeviUena d"Elec. 9 sèr.
_._
Onló
Cata.lunra.
1

Ant.

120

150
151

&4
70

ss
48

52

105
120

ao

54

IlO
IlO

100

8075
&4

sa

66

LLEGUM I NOSES
faves AndaluSia .........
~
ldem Enremadura ... ..
ldem Mallorca .. ..........
44
Favons A.odaluala ..... .
ldem &ltremadura _..
44
Veces And!Uusla .........
4v
ldem estrangeres ~.....
42
Ers pals.....................
42
ldem estrangers .........
42
Out:res .......................
110
Pèsols estrangers ....... .
ldem pals ..... ........ .....
100
Uentllles Andalusia .. .
ldem Salamanca
110
PALLA I ALFALS
Alraia l.• ........... .......

Al( ala 2.• • ...... ...........
Pal.l.a. d 'Urae.U ........ ....

a

188

:

50
2
2 50

45
45

I

ldem curta ...... ,. .......
Preus en ptea. els 40 QUil""

GARROFES
caateuo, negra _ ........
Eivissa

ss

28

2850
5150

Mallorca ~......... , ...... ..
Matarera. ne¡ra ....... ..
50
RoJa _ ..................... ..
S3
Vlnaroç, neera ......, .... .
Preua Pn rals els 42 q uilos
., . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

105

¡·

45
45

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

Totes les ~causes iustes troben ressò _en~· LAHUMANIT Al

I

A

la humanitat
;;-roRIAL

LLIBERTAT

S.

A.

•

EL TREBALL ·

LA' PREM S A·

••

.. •...

RedllCCIO I Adm1nistrac10

J 0 tf O A U N I V E R S I T A T, 25

T elèfo n 22122

r

PROBLEMES DEL TREBALL

1m prem ta

A L L E R S

N U M,

48

Telèton 14446

El Sindicat Vitícola Comarcal
de Martorell

Biblioteca
per als obrers
en atur forçós

L'odi a l'ordre del dia

~osde~!u:e~~ ~;~~~u~~q~~

¡ és t ambé La Libertad la que perfilàndose ya, entre vacilac!ones y
congojas. De momento nos interesa
publica el següent editorial:

Pacificació
dels esperits

«¿Puede admirar a nadie que en destacar el valor de síntoma. que
un Parlamento como éste, muy in- esta preocupación por la ley ElectoHeus ací unes paraules de La
ferior al famosísimo «de tercera», r al presenta en relación con la vida
PREUS DE SUBSCRIPCIO
P ublicitat, amb les quals estem,
de
conciencia
la
Es
Cortes.
las
de
con
sallrse
monàrquicos
los
osen
perfectament d'acord:
2'1iO ptea.
:fOAQUDl BALIARDA ens ha tra•
tJ&ICtlona. un mea
3 por el estilo de la gro- su agotarnlento, la intuición de su
7'110 •
mes 57 obres de teatre clàssic i qua- proposiclone
Fora. un trlmHtre
«L'atzar molt sovint es complatl
a
march
en
pone
que
lo
fm,
próxirno
Azaña?
Sr.
el
contra
urdida.
tesca
tre volums:
Amèrlc• Llauna I Portuaal
en els contr astos més aspres i irriUn Parlamento que presentó y este asunto.
a·uLas ruinas de ml com·enton, de aprobó
un trimestre
Pero se engañaria pro!undamente tants. La tornada a. Espanya. del
aquella risible acta acusatots
Alliti oaiSoS, un trimestre
Ferran Patxot.
quien quisiera. relacionaria con la general Martinez Anido, amnistiat,
1 d
T ot home que a la nostra terra de tenir en compte que el Sindicat
<<Los misterios de Ma.ncllan, de na por o e1 alijo de armas; un especie de autodisolución que impli- coincideLx amb l'Ingrés al presidi
es preocupi pels problemes de la. Viticola Comarcal de Martorell que Zola.
Congreso que, aun desbecba la fútil
que foren Govern de la Genepaparrucba. erguida por los enernl- ca la. iniciativa. de una. reforma dels
producció, sap la importància que compta amb uns 3.000 socis, terien
<<El gran crimenn, de TolstoL
Sólo quien padezca ralitat. Aquell militar condemnat
1 Lé el Sindicat V1ticola Comarcal de el domic!ll a diversos pobles de la
<<Los trabajadores del mam, de Vic- gos d e 1a R epu· bli·ca, ¡ a slgue toman- constitucional
de
babrà
mcurable
ingenuldad
de
polltic.>, avui és reintegrat
fets
per
Martorell.
comarca- el dia 2 acudiren a l'as- tor Bugo.
do en serio y no la echa de sl por
l'exercit amb la seva. graduació.
Es una entitat digna de la mlllor semblea més de 2.500 socis, disposats
razones de elemental !ormalidad, suponer en el P arlamento ni en los aMentrestant,
homes que ocupaatenció, quelcom de seriós entre les a !er prevaler llurs drets d'assobien puede volver a las andadas con grupos que lo rigen un propó&!to ren els llocs els
més alts de la repreFen aportacions. No podem re5- otra.
• organitzacions d'aquest tipus no ja ciats.
de plantear al sentació popular
o.uténtico
Y
efectiva
a
estilo
ldéntico
de
maniobra.
a. Catalunya, conde catalunya, sinó de la PenlnsuMalgrat el nombre crescudfsslm tar a mig camí; cal arrtbar a la crea- base de la condena del capitàn Ro- pafs la reforma de su ley fundamenIgualment per uns fets pola. Entitat apoUtica. que es preocu- d'associats, l'assemblea no se cele- ció de la. Biblioteca Popular per als jas. No por ello ha de impopulari- tal. Y no precis~ente por las ra- demnats
llUcs, es disposen a. complir la pena
pa únicament de la. defensa. dels brà. Els ànims estaven caldejats. obrers en atur forçós.
màs una Càmara, que sl no zones de prudencu~o. y de aprecia- que els ho. Imposat el Tribunal de
AportaciCI!I8 a Ja nostra Redacció zarse
interessos dels seus associats, sem- Hom temia pertorbacions. La sus~e
que
a.
oportunlCl~d
la
de
CJón
simpatia.
menor
la.
nadie
a.
infunde
Garanties. La. censura. no obturarà
' no parece tampoco cosa seria.
pre 1 en tots els moments. Restant pensió Injustificada. è e la J unta en Ronda. Universitat, 25.
mos aludido en ocaSiones antena- res
del que serà. escrit en elogi de
al marge de tota actuació política, propietat i la clausura del Sindicat,
Pera el desastre pública de la ma- res, slno, en primer lug~, por 1~ la personalitat de l'home que deixà
els directius 1 simples associats, es havien exasperat els socis que ananlobra monàrquica en lo del alijo r esistenc!n. de todo orgawsmo a di- tants de records sinistres a Barcecreien estar a cobert de tota. sanció ven amb l'ànim de protestar davant
ha hecbo, qulzàs, que ahora no va- solverse, Y después, ~r la. convlc- lona., l que durant la. dictadura rou
- ·-- -~-- l governamental, passés el que passés els r epresentants de les autoritats
yan juntos los consoc!os de antes c!ón de los jefes pollticos interesa- un dels més furiosos perseguidors
gestores.
1 fos de dreta o d'esquerra la poUpara la. segunda grotesca tentativa.. dos Y responsables de que, por en- del catalanisme del rn!nlsteri de la
S'aixecà una acta en la. qual consLA LEY DE RESTRICCIONES EN tica. directora de la. República. L'edel monarquismo no cima de ~as las leyes electorales Governació estant; en canvi, el conDurant el dia d'ahir rebérem dl- Los auxiliares
conom1a, pot ésser més destrament ta. que la. Comissió gestora ve obliEL CONGR ESO
ho¡; del bracera con las que confeccJOnen, el resultada de la trol governatiu serà exerc!i amb
verses visites de lectors amics, en- a.parecen
-¡Usted cree que en la camara dirigida per uns polftics que per uns gada a convocar Assemblea Gene- coratjant-nos
severitat en tot allò que es referirà
per tal de continuar la buenas gentes que, abusando de la. consulta. ha de serles adversa.
altres, però mal, el que els adherents ral per a l'últim diumenge del prohabrfa «quorum» estos dlas?
Por eso, el proyecto de ley Elec- a. l'expressió dels sentiments popubenevolencia. republicana todavia.
del Sindicat V!ticola Comarcal de per mes d'agost sense oblidar els nostra campanya. contra els nous lnslsten en sus cada. vez lÍlàs intole- toral que previas tantas consultas, lars
-¡NI «quorum»... ni conserjes l
pels condemnats pets fets d'oc·
a. la. República, tals com el
cablldeos y càlculos quiere formuEn
·
(de cHeraldoJ) Martorell no podien preveure és que preceptes reglamentaris que diuen vinguts
bl
re.
suma., 1os larse envuelve en sl la contradico- tubAquestes
llur Sindtcat sofris la mes Ininima. ben clarament que l'assemblea ha general MarUnez Anldo, de trista ra es provooo.clOnes.
limitacions parciall.5tes
eh
ó
cosculluells~ y sus herma.nos los
sanció governamental per part dels d'ésser convocada amb quinze dies memòria per al proletariat barce- carl!stas
subscriben solos la. saine- el n - ~ada ?Cante en pollt!ca- no ens han de privar de manifestar
lonf.
governs de dreta que dirigeixen el d'anticipac!ó.
També rebérem algunes cartes de tesca proposición. Que no logra si- d~ que Slendo smtoma. claro de que el nostre pensament a favor d'uns
Govern de la República, després dels
familiars de les vlctimes del pistole- qulera. el número de firmas necesa- las Cortes conocen su propio agota- homes. Mentre no els serà ator~ad.a
successos del 6 d'octubre.
rnlento Y de que este hecho se 1m- l'amnistia., mentre el poder publlc
¿QUE PASSA AMB EL SIN· risme subvencionat per la monarquia rio para. la lectura.
En canvi el Sindicat VIUcola CoDICAT VITICOLA COMAR· que agraeixen el record que dedicàA primera. vista, ello denota que, pone inexora.blemente, ~stà dest!n_a.- de la. República. no eis tractarà amb
marcal de Martorell, amb una acMARTORELL?
DE
CAL
rem a.bir a llurs parents vilment as· con todo y ha.ber en la. Càma.ra tan 1do, sln embargo, a. sel'VU' de medio, el mateix criteri de benignitat que
tuació ja. llarga I seriosa portada en
o mejor dicho, de pretexto, para ha concedit als que amb armes a
bli
tir
tibl
1m er
Els asso..:iats tots es pregunten què sassinats per les hordes del Lliure
el terreny purament 1 simplement
repu cano, 1a prolongar su duración y a.provecbar la
P cep e sen
mà i per tots els procediments
sota. el comandament st:gunda
econòmic, ba estat perseguit, amb deu passar a. les altes esferes amb ensinistrades de
el margen de elasticidad de que s'alçaren contra la. República, la
es
monàrquica
maniobra
la. monarquia 1 que
generats
relació_ al Sindicat Viticola. Comar- deis
gran sorpresa dels seus adherents.
procedirnlento
El
susceptibles.
sean
ante·
la.
que
!ea
Y
torpe
màs
aun
pacificació dels esperits serà lmdestacats a Barcelona,
Després dels fets del 6 d'octubre cal de Martorell, car ningú n<> s'ex- el Borbó tenia
les estrelles 1 els entorxats, rior. Y, en efec~, a la !egua se fa -<l.e ef!cacia dudosa. por lo demàs- possible.»
1 amb data. del dia 12 de novembre plica que essent una entitat que on lluïenbatalla
inel
recordar
Basta
nuevo.
es
no
aben
henchida.
odio,
del
fruto
ve1
contra Indefensos so uto de ansla.s persecutonas, ple- terminable catàlogo de leyes comdel 1934, per ordre del Comandant sempre ba actuat al marge de tota lliurant
de la Quarta Divisió Orgànica, fou actuac1ó política. que la Junta Di- treballadors.
a las
r ebudes n'hi ba tól:"-ca ~e un despreclo cabal a los plementarias que se aslgnaba
cartes
les
Entre
clausurat el local de l'esmentat Sin- rectiva no ha sofert procediment una. del senyor Robert
Melendres, pnnclp1os de justic!a.. Pero, ¿se de- Constituyentes, oomo obra a. curotants
posin
es
mena.,
cap
de
judicla.l
Directiva
Junta.
la
destituïda
1
dicat
RESUMEN
de J. Melendres, assassinat, que be a eso que sus autores no ~ll:llen plir por ellas, cuando ya su disoluT reball perdut és el de les dreAixò podria fer pensar que la. Junta inconvenients per al lliure desenvo- fill
en la. nostra llista d'ahir b1 figura qulen ~mparta. la responsabil1~ad ción era. inminente; catàlogo que_
tes, en intentar rc/OI"'1nar la ConsLa hoja de servlclo'S de la Ceda. Directiva o algun dels seus mem- lupament de l'esmentat Sindicat.
tenido
ha
_
consigna.rlo
es
bueno
dedicanaclón
la
ante
exbibl.l'se
de
de Meléndez equivocatitució. Atxt ho creu El Diluvio í
(de «La L!bertad») bres, hagués participat en els fets
¿Quins interessos deuen estar en amb el 1nom
pa.rangón semanas atràs con la en uens prega de rect!!!car, la. do a tan torpe faena.?
aixE ho creu tota la gent de bou
r evolucionaris del 6 d'octubre. Doncs joc? Sigui el que vulgui, nosaltres, dament
que no. Màs b!en cree- meración de asuntos urgentes que
parece
Nos
hoa
gust
molt
amb
fem
cosa.
qual
sentit:
no és així; cap membre, nl en el que hem parlat amb alguns socis, nor del malaguanyat Melendres, una riamos que lo b acen por convenci- ban de aprobar las actuales Cortes
terreny particular i molt menys la ens hem pogut adonar de l'esperit de les victimes dels generals de la. m1ento de que les basta. y sobra con hecba por el sr. Gil Robles. A nin~
«El proyecto de reforma constiJunta Directiva com a tal, intervin- de lluita que els anima a tots 1 so- monarquia.
ten~r mayoria. en la Comisión que guna cede en lmportancia y urgen- tucional, aprobado estos dlas por el
gueren ol de prop nl de lluny en la bretot que estan disposats a. defenela- para los fines e lntereses de Consejo de ministros, no se ha exactua. en lo del ~l!jo de armas.
revolució del mes d 'octubre prop- sar uns interessos als quals ningú
Porque, bien m1rado, ¿qué les im- los que hoy son grupos dom!nan- plicada bastante a la. gente; y la.
dret.
té
bi
no
-diuenells
que
més
passat.
.PC?rta boy a los enernlgos de .la Re- tes-la. ley Electoral. Pero la ley opinión ignora, en los presentes moL'entusiasme, l'embranzida, l'enerDoncs. ¿per què es clausurà el
pública cometer una lnjust!Cla ll1às Electora.l-<l.e cuyo detalle y proble- mentos, el verdadera alcance del
Sindicat? ¿Per què es destituf la gia. amb què volen plantejar la lluio menos, Y ofrecerse al pafs en to- mas especlales nos ocuparemos en remiendo a hacer en la fey fundaJunta? ¿Per què s'anomenà. una Co- ta. els socis del Sindicat V!tlcola Coun próximo articulo-es por razo- mental del Estada.
da la desnudez de sus rencores?
missió gestora d'ordre governativa? marcal de Martorell, en el terreny
En casi todas las notas que sobre
diversas, una ley de ~laboraclón
nes
no
decla,
escaparà»,
nos
se
«No
evolucior
vell
un
mort
ha
Paris
A
deci1
ferma
tan
és
Heus ací uns interrogants que cu- legal, s'entén,
el particular hemos leido, se r esupremiodifícil
lenta
conparlamentaria
fou
Càque
la
de
Commune,
paslllos
la.
los
de
en
nari
mucho,
ha
una
amb
portada
sobretot
I
dida.
cara. ningú no ba contestat.
forçats a. perpetuï- mar!!' uno de los miembros de la sa, en ouya con!ección in'tervienen me la reforma. cltando por el nú·
Però com és natural en aquests tal serenitat, que estem segurs que demnat a. treballs
unos cuantos articulos, y dn
amnistiat, el poble de Pa· Comislón, monàrquica él ouando lo fac.tores muy diversos, elmentos muy mero
casos, sl no bi ha ningú que res- el triomf serà. indiscutiblement de tat 1 que,com
a diputat. Fou un obrer del 10 de agosto. Y ese «No se nos dif1cUes de coordinar lntereses muy aludir al conten!do o materia de
pongui a. les preguntes que es fan la gran majoria dels socis1_,PuiX que rfs elegi un militant
,
ellos.
'
socialista i sin- escaparà» semeja. una consigna. Pa- encontrados.
els associats del Sindicats Vitícola contra llu r voluntat i declSló res ni tipògraf,
Pues bien; hay que decir al puevells
els
Recorden
abnegat.
dicalista.
cuan9.ue
tendrà.
extrafio
de
Nada
acusabubo
escapase
se
no
que
ra
democràmés,
A
podrà.
hi
no
ningú
Comarcal de Martorell, hom es preblo, para que lo sepa, que la. reforgunta encara ¿a qui representa i ticament, tenen el plet guanyat, car companys que el conegueren els dies clón, aunque los acusadores mostrà- do los d:i.rigentes de la politica. que ma que se pretende abarca, en pri·
per què fou nomenada la. Comissió són els més i sl afegim a això que de la seva joventut, que Allema.ne ronse tan ayunos de fundamentos le- domina en el Parlamento reciban _ mer lugar, la. constltuclón de la regestora nomenada. governativament també són els més enèrgics, veurem fou el primer que parlà de la vaga. gales oomo sobrados de feas paslo- llegada la fecba oportuna _ requer!- forma, con el divorcio, que se aboquan la. J unta en propietat, ni col- com el triomf del Sindicat Viticola genecal com a instrument revolucio- nes. P ara que no s~ escape s!gue m1entos y estimulos para plantea.r lirà o restringirà tanto, que se ba.rà
lectiva ni lodlvidualment, ha sofert Comarcal de Martorell, quroarà nari. Lluità com un brau a les bar- discutiéndose la ris1ble acu.sactón, la ansiada reforma de la. Const!tu- pràcticamente tmposlble.
de Montmart.re.
como sl no hubiera. quedada piso- c!ón echen por delante la necesldad
la. més lleu sanció judicial ni mill- confirmat el darrer diumenge del ricades
CONSTI•
Las autonornlas reciben luego un
LA REFORMA DE LA
Des de la Plaça. de la República de teada. con luz Y taquigra!os. Y para. de aprobar la ley Electoral y pre- golpe
proper mes d'agost, encara que els
tar ni civil?
con las modlficaciones
TU ClON
seus enemics, aliens als Interessos Paris al cementiri del Père-Lacbaise, q~e no se escape, ~ dia. de estos tendan dilatar as! inde!!nldamente que semortal
acompanyaren les despulles de Joan dirà la fuerza. del numero en la Co- la duración _que no la vida efect!- 14 y 1ó.anuncian en los a.rticulos 1:1,
- Verlin ustedes; me van a dejar
DIRECTIVA del Sindicat, siguin poderosos.
LA JUNTA
Allemane, més de quinze mil treba- mls~~n lo que ordenen los caudillos va._ de las Cortes, alejando de escomo nueva.
VOL ASSU MIR TOTA LA
Otra garantia c!udadana que quelladors.
(de cEl Debate»)
RESPONSABILITAT DEL
ta manera el momento de invitarlas da partida por el eje con las en·
antitrepubllcanos..
ESCONVOCATORIA
UNA
discurpronunciaren
cementiri
Al
SINDICAT
Con todo, escucbennos u~a. cosa a. esa. especie de sulcidio 1mpllcito
que se proponen al articulo
TRANYA
sos Joan Longuet, Amadeu Dunois, los monàrqulcos de la.. Comis1ón que en el funclonamiento del articulo 125 rniendas
34 es la libcrtad de pensamlento.
La. J unta Directiva. del Sindicat
somilitants
altres
I
Martl
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un
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en
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No ha.y que dec1r que el famoso
Vitícola Comarcal de Martorell, tan
i comunistes. Tots enaltiren de armas. De esto, que es tan injus- que es bastante dudoso que se deci- articulo
bon punt tingué coneixement de l'or- senyor Sedó, conseller Interí d'Eco- cialistes
26, que se refíere a las Orpersonalitat revolucionària i lntel- to como era lo de Barcelona, sal- dierandre de la Comandància General féu nomia. i Agricultura que porta. data. la.
religlosas, al presupuesto del
denes
He aqul cómo por lo menos ya. clero y a la separa.ción del Estado
les oportunes gestions prop dé les del 31 de maig del 1935, es notWcà. lectual d'Allemane, en termes emo- drà lo mismo el Sr. Azaña. que salló
de o.quello, pese a. todas las recogi- puede servir para algo el proyecto y de la. Iglesia, sufrlrà un bàrbara
autoritats governatives, per tal que la. celebració de l'assemblea per al cionants.
das de. «copiosa e :!nteresante docu- de ley Electoral que con tanta. fa.- desmocbe.
' els fos autoritzada. lo reobertura del dia 2 de juny.
Que el «But11eti Oficial de la. Ge- IMPORTANT PER ALS LLI· mentaclóm> mencionadas por alguien tlga viene preparàndose. Por lo rneSindicat.
Por lo que acabamos de apwltar se
en octubre. Porque la verdad trlun- nos puede servir de escudo en com- comprenderè. la. miurefia intención
Fou aixecada la. clausura, però es neralitat», !nserl l'ordre de celebrar
mantingué la. sanció contra la Junta assemblea. el mateix dia 2 de juny i BRETERS I QUIOSQUERS fa slempre. Porqu_e, aunque toda. la blnaclón con el sefiuelo de' la. refor- con que las derechas se lanzan a
mayoria &e empenase, no se puede ma electoral»
Directiva. en propietat, nomena.nt-se per tant, la. Comissió gestora, no
la. aventura de arreglar en sentida
DE CATALUNYA
·
I
volver lo blanca negro.
una Comissió gestora que de cap tenia temps de circular les convoreaccionaria lo que realmente neLlibreria.
de
General
Societat
La.
quinze
sia
o
reglamentàries
catòries
P•911:11,.PII::II:IWI:III•-•.:¡"~
Lo únlco que obtendràn con sus
manera no representa el Sindicat
cesita compostura, pero es llacis. la
als q-..1e tinguin 111bres de rencores los que pretenden el exterper quant no interpreta ni el senti- dies abans. Doncs bé; la Comissió assabenta.
izqulerda.
«Barcelona., 6 d'octubre», rn.inlo de! Sr. Azaña se reduce a darment ni la. Ideologia de la quasi to- gestora circulà -això de circular és Pere Foix,concedeix
Nunca hemos sido nosotros entufins el dia. 25 del le màs fuerza. La persecuclón injusun dir- una convocatòria amb data que se'ls
s!astas decldidos de la. Constituclón
-&Q ue no es ftca a l'aigua, senyo- talitat dels associats.
devolules
fer
a
per
juny,
present
maig.
de
15
del
La. Jwlta Directiva en propietat
ta. contra. el prohombre republicana
actual. Como fónnula de transacra Tuies?
¿Qui assabentà la Comissió ges- cions. Després d'aquesta data es con- produce, dichosament e, el efecto de
constantment l'adhesió entuclón y para llegar a un acuerdo
- No, filla, no ; amb l'onada de mo• rebla
comanles
totes
ferm
en
sideraran
l'asque
maig
de
15
del
abans
tora
demanant1
bo
siasta dels associats
momentàneo entre las tendencias
haoor màs incompatibles a. los reralltat on tino prou, jol
semblea seria. convocada pel dia 2 des fetes .fins ara.
per
gestions
oportunes
les
fes
que
li
extremas de la polftica republicana.,
(de «La Publicitat»)
Si al~ llibreter té a. poder seu publlcanos con quienes acosan al
tal que es poguós celebrar una. as- de juny, dia que aparegué al «But- existències
parec!ó viable y que podia tirar
nos
en
acabarà
de «Barcelona, 6 d'octu- hombre !nslgne. Y todo
semblea. I , naturalment, la Junta lleU»? ¿Per què si la Comissió gesto- bre», se li agrairà
alg~.mos a.lios.
que, para el dia del triunfo de la
tornarvulgui
que
d'anticitemps
de
tant
amb
sabia.
ra
Direcliva en propietat, tant per serLas dcrecllas rompen abora la
abans del dia 25 a. la. Societat República, la justícia. tenga mayovir el desig unànime dels associats pació que l'assemblea seria. convocada. los
concordla firmada. con el adversarto
per tal d& fa- res cuentas que saldar con qulenes
Llibreria,
de
General
les
circular
féu
no
juny,
de
2
pel
!nlcià
convicció,
pròpia.
com per
después del 14 de abril Con su pan
poder ~ervlr algunes co- la han olvidado a rastras de turb!as
les gestions demanades. A l'efecte, convocatòries a temps? Heus ac! cilitar-U
se lo comau las célebres fuerzas vimalquerencio.s.»
presentaren una instància. al Gover- unes preguntes que es fan els socis mandes.
vas. ¿Elias re!onnan ahora.? No ba.y
Als paqueters i corresponsals que
nosala
comunicat
ban
ens
que
1
nador general lnterl de Catalunya,
que apurarse. Nosotros reforrnaretenen comandes pendents se'ls fa.
pula
a.
donem
nosaltres
que
i
tres
senyor Ple 1 Pon, el president i semos dcspués.»
a vinent que si b1 ha devolucions
cretari en nom de la Junta Direc- blicitat per tal que els nostres lec- es procurarà complaure'ls amb tot
tiva. El senyor Pic 1 Pon els digué tors s'adonin de com es fan les co- el <r..Ie sigUt possible.
que anessin a veure el senyor Sedó, ses en aquest temps d'eufòria. radiCAI\IISERIA - CORBATES
per tal que aquest pogués informar cal-cedista.
1 1teus aci uns fragments de l'eCom sigui que l'assumpte s'bo val,
DARRERES NOVETA'I:S D'ESTIU
NOTICIARI
1 resoldre el cas. Ja. en presència. prometem
ditorial de El Sol, que té una torals nostres lectors tenir
«UN IO ULTRAMAR I NA»
del senyor Sedó, els representants al corrent de
ça i Uit interès innegables:
tot això que passa amb
EXTENS ASSORTIT EN OBJECeLa Unió Ultramar lna.:t, recorda.
de la Junta Directiva. en propietat, aquest
cSi la gest!ón de los grupos que
afer del Sindicat a tots els empleats mercantils del
Passeig. de Gràcia, 58
TES PER A PRESENTS propis per
recolzaren la. seva petició primer, Vitlcolainteressant
las
de
mayoria
actual
la
Comarcal de Martorell.
Telèfon 80321
a regals
Ram d'Alimentació, que segons l'ar- lntegran
perquè cap membre de la J unta no
ticle 19 de les Bases vl~rents del Cortes ha sido un fracaso, sl no han
havia estat sancionat j udicialment
deel
con
Estada
el
regir
conseguido
Treball, el proper dUluns, dia 24, és
-'-----~.:>L--J ' 1 després invocaren la Llel de Cooconsiderat mlg dia festiu 1, per tant. coro, energia y honesticlad exigibles
peració votada. pel Parlament cataMacià Costafreda, Ramon Eelenes
LA TARASCA DEL CORPUS DE là, que està en vigència.
els establiments de l'esmentat Ram corno postulados prevlos a. toda diTrepat, Ramon Solsona Arrià, Ra.·
a
deberà
se
ello
ldeológica.,
rección
res·
podran
solament
Cooperatives,
l
ESTE AAO
mon Camps GinestA, Jaume Oliva.
Ara ja no és el divertit jesuïta
las contradicciones internas de alES CONVOCADA L'ASSEM- Laburu. Ara es tracta del senyor tar oberts al mat!.
1Jap, jap, jap I
~ PUEBLO. Seto, Josep Pasqual Civil, Miquel
espir!tu
al
y
grupos
esos
de
gunos
BLEA
Tu sólo das mledo a los tontos.
Escolà Prats 1 Josep Tarragona CU·
Gafo, un altre sacerdot de l'església.
SINDICAT DE CAMBRERS negativo, rencoroso y torpe oon que
curen.
Davant de les r aons exposades que predica. l'abolició de la. pobresa o.
<de cEl Sol»}
El Sindicat de Cambrers de Bar- han arribada al Poder; pero no a
pels r epresentants de la. Junta Di- base de caritat i beneficència, segons
CONSE LL DE GUERRA PER
rectiva del Sindicat, el Consell Su- ba manifestat en una recent con- celona convoca a. tots els seus as- que carecleran de un instrumento
A AVUI
perior de la Cooperació acordà acon- ferència. pronunciada. a Madrid -no sociats a. l'Assemblea que tindrà lloc parlamentaria, màs que suficlente,
a les quatre de la tarda, a
Avui.
15'30
les
a
mes
corrent
del
26
cUa
el
roso.
pode
sellar que se celebrós l'assemblea. 1 chaviem quedat que estaven prohila. snla Biblioteca de la Caserna Ge·
hores de primera. convocatòria i mitUn remate congruente de esa gesque fos convocada d'acord amb les bits tots els actes politlcs?
L'AUDITOR SENYOR FER· ueral de la Divisió, tindrà lloc el
ja. hora després de se~ona per tal tión negativa es el actual prop6s:lto
disposicions dels Estatuts del SinCaritat I beneficència. Heus aci de
RER S'ACOMIADA DELS Consell de guerra d'oficials genetractar de l'aprovacio del nou Requlenes hayan de sudicat.
els eterns postulats del catolicisme glamen~ de la. Caixa. de l'Atur For- de evitarseque
rals que ha de veure 1 fallar la cauPERIODISTES
vean proVlsto3 de semecederlos
A1xi matelx ho ordenà el senyor ultramodern. Ahir era el senyor La.Ahir al mlgdia l'auditor de Dl- sa. instruïda pel comandant jutge
jantes medios de notuaclón ef!caz. visió
Sedó el qual amb ofici data del 31 buru que recordava que els treba- çós.
fins
que
Ferrer,
Ricard
senyor
instruct..>r eventual senyor :Manuel
de maig del 1935, comunicà al pre- lladors ctambé» tenen llar i mu- ~--------:*----------- Para oonsegulrlo, y al mfsmo t!em- fa pocs dies ba.via estat al cap de Garcia
Rebollo, contra. el paisà Rapo sacar el mayor partida poslble l'Auditoria d'aquesta Divisió, con- mon Tudela
sident del Sindicat Vitícola Comar- ller. AVUi és el senyor Gafo el que
Ayxelà l altres, de Ver·
cal de Martorell, que la Conili;S1ó preconitza. acabar amb la pobresa.
en la. futura contienda, se ca.lculan \"ersà uns moments amb els perio- gés, pel suposat
delicte de rebellló
abora slStemas, se miden poslb!llda- distes, als quals comunicà que ba- militar. El Tribunal
gestora. nomenada per l'autoritat mi- fent almoines 1 creant asils de be·
el presidirà el
NOTA POLITICA
des, se hacen equlllbrlos y se busca, via estat traslladat a. Valladolid, vers general senyor sebastià
litar el dia 12 de novembre del 1934, neficència. No ens cansarem de rePozas. AcEl presupuesto va sobre ruedas, procedirà immediatament a la conun
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EL CONFLICTE ITALO-ABISSINI

"Política d'Esquerra a Cata~u
nya", de Camps i Arboix, ¡udica
el present i l'esdevenidor
a temps. Totjust refets del pesombre
1 l'adoloriment de la calguda, una
missió transcendent crida els homes
d'~uerra. Per un costat hi ha institucions que es clivellen i una llibertat més que mai hipotecada. Per
l'altre, un deure ineludible, inajornable, plana damunt de tot esquerrlsta de cor. Centenars dels nostres,
purguen a l'exlll i a la presó, el delicte d'haver-s'ho jugat tot a una
carta, que era la cartà. de tots. Diversos presidis espanyols estatgeu ja
figures conegudes 1 es disposen a r ebre, molt aviat, els que Catalunya
havia designat per a regir-la. Aquestes trist1ssimes evidències fan urgent
la reconstrucció del caigut baluard
esquerrista per tal de posar-hi remei.
Però tot serà ineficaç i, a la llarga,
contraproduent, si la ta.«ca reconstructora del gran instrwttent politic
que cal que sigui el nostre Partit
d'Esquerra, no s'inspira en una rectificació absoluta, de dalt a baix, de
normes, pràctiques i mètodes. que en
gran part ens han dut. allà on som.
La transcendència de l'obra de
Camps i Arboix, bé mereix un més
ampli comentari. Demà continuarem
ocupant-nos-en, des d'aquest mateix
noc.

• ••

El llibre de Camps i Arboix és
fill del silenci -alxl ho declara a
la nota preliminar- i de la meditació. Bo és que, entre nosaltres, tan
fàcils a improvisar i a "fer olla",
h om pugui constatar la presència
d'homes que mediten al costat d'homes que actuen. NI tot és podrit a
Plnamarea, ni tot és irreflexió a cat alunya.
Altres homes, potser , a l'ergàstul
o a l'exili -sobretot a l'exili- deuen
d edicar els lleures a meditar calúmn ies 1 compaginar revenges. Aquests
homes, incapaços de veure's el gep,
llancen acusacions tremendes damunt dels que han acomplert' serenament el deure fins les d!U'l'eres
conseqüències . Aquests homes fan
mal ús del silenci de l'exili. Caldria
que aprenguessin de Camps 1 Arboix
~ dedicar el tedi de la seva trasplantada, a barrinar remeis per al demà immediat, tota vegada que l'avui
1 l'ahir, fets consumats, no en tenen
de remei.
Pet•ò sl no tenen remei, contenen
grans ensenyances. Cal no desaprofitar-Ies i exercir un control sever
de les pròpies reaccions.
Diuen que l'home és l'únic animal
que ensopega dos cops en una mateixa. pedra. Potser si. Per això mateix, cal descobrir-nos davant del
que es red.reça enfront nostre,
amb un lllbre a la. mà, destinat a
orientar-nos. Totjust patim, a la
nostra terra 1 al nostre partit -a
~ts els partits-, de l'excessiva multiplicació de la gent que és feliç desorientant, complicant, embolicant.
En temps normats, això és àdhuc
divertit, sl voleu. Però en un moment "crucial" -que bé heu triat
el mot, amic Camps!- com el que
vivim, és suïcida 1 criminal sembrar
la mala herba 1 tornar la solució
prou complexa del problema polltlc,
en una mena d'entrellat de "paraules creuades" ...
La veritat és sempre clara, breu,
concisa. Per això Camps i Arboix ha
pogut condensar en tan poques pàgines, sense deixar-se res, la veritat
sobre els fets d'octubre. I aquesta
veritat U permet adreçar-se als demòcrates, als obrers, als pagesos i
als catalanistes i, fer-los veure quin
bé de Déu d'alllçonaments hi ba per
a tots ells en el fracàs de la revolta
passada.

Quant a Abissínia, diuen que no
volen res del que els atribueixen
queses naturals, però rica en energies humanes, s'ha vist obligada a
enviar gran nombre dels seus fills
a terres estrangeres. Segons les darreres estadlstlques, viuen a l'estranger 9.500.000 italians: més de 7 milions 700.000 als p a r s o s d'Ultramar 1 1.800.000 a Europa, Asla, Africa 1 Oceania.
Segons el punt de vista feixista, el
treball dels emigrants italians aprofita gairebé tot ells els parsos que els
fan hospitalitat, i per tant, totes
aquestes energies es perden gairebé
completament per a la mare pàtria.
Actualment l'emigració dels 1ta11ans es fa gairebé impossible. La colonització de les terres africanes 1
asiàtiques es troben totes elles en
mans de francesos 1 anglesos.
Aquests arguments els repeteixen
eis diaris italians acompanyats d'altres comentaris com el que ara insereix "Il Lavoro d'Italla", que escriu: "Els italians ens trobem davant la suprema necessitat de crear
un Imperi. El Duce ens ba proporcionat una formidable unitat d'esperit i una consciència madura. Hem
de forçar els nostres destins 1 penL'El\fiGRACIO ITALIANA sar en nosaltres i en el nostre esdeRoma, 21. - Itàlia, pobra en ri- venidor."

ELS ITALIANS DIUEN QUE
NO SON CERTES LES
APETENCIES QUE SE'LS
ATRIBUEIXEN
S OBRE
ABISSINIA
Roma, 21. - Davant les informacions que van apareixent a la Premsa internacional relatives a les suposades reivindicacions d'Itàlia respecte Ablsslnia, la Premsa oposa a
tals versions el més rotund mentis.
Segons unes informacions Itàlia
s'acontentaria amb la regió d'Ogaden amb l'objecte de posseir enllaç
directe entre Eritrea 1 la Somàlia
italiana. D'altres versions parlen
d'ambicions d'Itàlia sobre fèrtils regions properes a Eritrea. També hi
ha qui afirma que el Govern italià
s'acontentaria amb una espècie de
condomini anglo-franco-italià sobre
la base del tractat del 1906.
Als ceretes italians es declara, respecte aquestes versions, que "Itàlia
prossegueix metòdicament el pla que
s'ha traçat a sl mateixa, 1 que consisteix en primer lloc, de fer entrar
en raó Etiòpia".

F.

ECOS
A l' Altadill li és atribuïda aquella
frase definitiva que retrata un caràcter:
-Hi ha an¡¡s que un home no té
ganes de ter res ...
No sabem si serà autèntica la frase. Però Si que és autèntica la del
nostre jove compan¡¡ de Redacció,
Jordi Elies:
-¡Els trenta dies darrers de cada
mes són, pecuniàriament, tràgics!

•••

Zola, que era un irreverent, va tenir la pensada d'anomenar Jesucrist
un dels personatges més suspectes
de La Terra. No cal dir la polseguera que això va aixecar.
No ta molt, al Pentab, un ase ha
produït un conflicte d'ordre públic.
Això no és pas nou a la Història.
Però act parlem d'un ase de quatre
potes.
L'amo d'aquest va estar a punt
d'ésser occit per uns fanàtics musulmans, per tal com anomenava a
l'animaló «Ahmad», que és un dels
ncms del Proteta. Calgué aclarir que
la bèstia es deia «Ahmak» -que vol
dir foll - i no pas Ahmad, com
Mahoma. Per sl o per no, el Govern
del Penjab ha estat r ebatejat i es
dirà <<Pahadur». Cal no jugar amb
els vocables.

RICARD CARBONELL
CALÇATS DE LUXE I A MIDA - CINTURONS I BOSSES
Rebudes les últimes novetats de París
Bruc, 150 (xamfrà Provença Diagonal) Telèfon 80350 BARCELONA

El Govern alemany imposa
una contribució extraordinària i secreta per a comprar
matèries primes per al material de guerra
Berlin, 21. - El Govern va acordar importants dlsposicicions Imposant contribucions a les indústries
per tal de proveir el R eich de matèries primes.
Totes les eases alemanyes que
giren més de 20.000 m~rcs cada any,
han rebut del cap de la seva. respectiva organització econòmica una
comunicació en la qual se'ls notifica
que, per ordre del ministre d 'Economia del Reich Dr. Schacht, ban

de pagar una quantitat, la qual fluctuarà entre un 2 i un 15 per 100 dels
seus guanys, per tal de crear una
caixa de «dumping».
Per a les grans empreses, l'lmport dels lliuraments ha estat calculat a «forfalt». Per exemple, el
consorci de les indústries químiques
alemanyes, els guanys de les quals
el 1934 sumaren 565 mlllons de
marcs, han de lliurar a l'Estat 50
milions.
La circular adreçada als caps
d 'empresa té caràcter confidencial I
en el seu text es reconeix que aquesta contribució per a la caixa d 'exportació nacional alemanya, representa per a moltes empreses un gran
sacrifici que s'imposa - diu-, donada les Imperioses necessitats de
l'aprovisionament

Les bases de la nova N.R.A.
HAN ESTAT APROVADES PER LA
CAMBRA
Washington, 21. - El projecte de
Llei relatiu als drets dels obrers, proposat pel senador senyor Wagner, ha
estat aprovat per la crambra de representants, després d'introduïr en
el text algunes modificacions per a
salvaguardar la constitucionalitat dc
la llei.
El projecte preveu la creació d'una ·
oficina federal d 'arbitratge 1 la prohibició dels sindicats d'empresa controlades pels patrons per mitjà de
subvencions o altres expedients.
El projecte tendeix a assegurar
els drets dels obrers a base de ne·
gociaclons comunes dels delegats
d'obrers 1 empleats, els quals seran
elegits per majoria de vots pel per·
sona! de les empreses.
El Senat ja havia aprovat el proj ecte; però en consideració a les esmenes efectuades per la Cambra de
representants, el projecte fou enviat
al Senat per a la seva discussió i
aprovació.
Aquesta Cambra ha aprovat per
setanta-cinc vots contra sis el projecte de Llei presentat pel Govern
relatiu a les assegurances socials,
pensions de vellesa 1 assegurança
contra l'atur forçós.
També ha aprovat algunes esmenes entre les quals figura l'estipulació que les Societats que mantinguin Caixes de pensions privades
quedaran excloses dels impostos previstos en la matèria per a patrons
empleats i obrers.
El projecte de Llei serà tornat a
la Comissió mixta parlamentàr~~ la
qual haurà de posar-se d'acom a
propòsit de les modificacions introduYdes en aquest projecte de Llei.
Els punts bbcs de la Llei d'Assegurances Socials, són els següents:
!.-Concessions federals als Estats
per a l'assistència a la vellesa; Il.Beneficis federals per els vells; III.
Concessions als Estats per a l'Administració de compensació d'atur
forçós. IV.-Concessions als Estats
per a l'ajut dels nens necessitats.
V.-Concessió als Estats per al socors a favor de la mare i del nen.
VI.-Treballs de Sanitat Pública, i
VII.-Establlment d'una Junta Naclonal d'Assegurances Socials.
El programa del President R oosevelt per a la legislació actual ha realitzat un progrés sensible i essencial
amb l'aprovació de la llei d'Assegurances en el Senat.

Spada, el darrer ban- El feixisme monar.
dit romàntic, ha estat quitzant a França
guillotinat
DESPRES DELS " CREUS DE FOC"
Bastia (illa de Còrsega), 21. Aquesta matinada ha estat executat Andrea Spada, conegut amb el
sobrtnom de l'«Últim dels bandits
corsos».
HA ESTAT EXECUTAT A
BASTIA ON VA COMETRE
UN DELS DARRERS AS•
SASSINATS
Bastia., 21. - A la. ciutat corsa de
Bastia, a les portes de la qual cometé Spada una de les seves últl-
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Unes manifestacions del Rector accidentar

¿Serà la Generalitat que haurà de· pagar
el personal subaltern? :: Les solucions
del senyor Dualde
A la seva arribada, el Rector accidental de Madrid manifestà als periodistes que fan informació al nostre primer centre docent, ço que segueix:
"El ministre d'Instrucció Pública,
reiterà al doctor Mur, que el visità
acompanyat del doctor Alcobé, les
manifestacions fetes als periodistes
en el seu darrer viatge a Barcelona.
De resoldre's la qüestió fonamental,
sobre les norPns a què haurà d'ajustar-se la Universitat, d'acord
amb el pensament del ministre, tots
els altres problemes de segon ordre
-encara que de capital importància
per als interessats- quedarien automàticament resolts. En aquest cas
es trobau el pagament del personal
subaltern i administratiu i els crèdits dels industrials que han efectuat les obres portades a terme a la
Universitat.
Mentrestant que això es realitza,
la Comissaria d'Ensenyança de Catalunya s'adreçarà a la Generalitat
demanant-li que, atesa l'anguniosa
situació del personal nomenat pel
dissolt Patronat, aboni les quantitats necessàries per a sat:sfer-los
els havers que se'ls deuen; 1 per a
facilitar el pagament dels crèdits
pendents als industrials, l'Administració de la Universitat lliurarà dintre del mes de juny al Ministeri, els
comptes corresponents als anys 1933
i 1934 1 el ministeri, un cop examinats éls comptes, resoldrà el pertinent.
El ministre, abans de donar forma al seu pensament, tindria gust
a conè:xer l'opinió de les persones

Associació Protectora
de l'Ensenyança Catalana
Concurs Escolar a Esparreguera.Per a presidir el Jurat del Concurs
Escolar que, com cada any organitza
l'Ajuntament d'Esparreguera, el Consell de la Protectora ha designat el
professor senyor Josep Roc.
L'acte s~ celebrarà diumenge vinent, dia 23, al mati.
Concurs escolar a Ulldecona. -La
Comissió delegada de l'AssociaCió
Protectora de l'Ensenyança a Ulldecona celebrarà, el diumenge, dia 23,
el Concurs escotar de Lectura i Escriptura 1 d'Història de catalunya
d'enguany.
E:n representació del Consell Directiu hi assistirà el senyor Tomàs
Ro:g i Llop.

DE REPOS del Dr. FERRANDIZ

P er a. infants d'ambdós sexes - Classes d'estiu - Preus molt
econòmics - 700 metres d'altitud - 50 minuts de Barcelona
Doctor V. L, FERRAND IZ • MALLORCA, 236, pral.

L-------------------------------------------------------~

Catalanista
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que s'interessin per la resolució del
problema universitari i, molt especialment, dels seus companys de
Claustre.
Es d'esperar que durant els mesos d'estiu, amb l'ajut de tots, s'arr;bi a trobar una solució harmònica.

MAGISTERI
Un homenatge. - Ha quedat fixada per al dia 24 del prasent mes, a
les cinc de la tarda, al Palau de
Projeccions de Montjuïc, la festa que
a honor de la doctora Montessori 11
dediquen els infants Montessori de
Barcelona. Davant la impossibUitat
d'avisar tots els ex-alumnes d'escoles Montessori i a tots els amics 1
simpatitzants de la 1Hustre doctora,
per mitjà d'aquestes ratlles se'ls invita a la dita festa, esperant que
voldran honorar-la amb la seva presència.

•

Les sessions de la Cambra
Federal de la F. N. E. C.
Ahir, a dos quarts de vult del vestingué lloc la segona de les
sessions celebrades per la Cambra
Federal de la. Federació Nacional
d'Estudiants de Catalunya, sota 1:\
presidència del company Fr~ncesc
Sales 1 actuà de secretari V. Vernl
i Cortadelles.
A les sessions celebrades per la
Cambra. Federal, que hi assistí gairebé la majoria de delegats, es posà
a discussió els problemes plantejats
en aquest moment en l'ordre WliVU'sitari i cultural de Catalunya. La
Cambra també dedicà amb una atenció preferent la futura orgailltzacló
del Congrés de Cultura Catalana.
Amb motiu d'haver demanat un
vot de confiança, la Junta de Govern
de la F. N. E. C. el passà a votació
nominal 1 triomfà per un nombre
considerable de vots la J. de G., malgrat la persistent oposició d'un sector remarcable de la Cambra.
~re,

UNIVERSITAT
Nous batxillers. - Han estat expedits els t1tols següents:
Senyors Julià Ticoulat Bonet, Institut de Palma de Mallorca; Vicenç
Pla Català, Institut Maragall; Rafael Termes Carreró, idem; Xavier
de Montoliu i de S:Scar, idem.

LES ARTS

•

Han estat concedits els premis «Damià
Campeny» i «Isidre Nonell» d'escultura
i pintura
El "Bullleti v f.cial" de la Generalitat, publica una ordre del departament de Cultura, que diu aixl:
Per Decret del 9 de maig del 1934
la Generalitat creava els Prem's:
"Dainià. Campeny" 1 "Isidre NoneU", de cinc mil pessetes cada un,
per a ésser adjudicats a una escultura i una pintura respectivament,
de les que fossin presentades a l'Exposició de Primavera.
D'acord amb la base tercera de
creació dels Premis esmentats, que
fixen que seran concedits cada any,
prèv:a decisió d'un Jurat nomenat
a propa:;ta m la Ponència d'Arxius,
Biblioteques 1 B~Ues Arts del Consell
de Cultura, foren designats per integrar els dos Jurats els senyors següents:
Per al Premi ''Damià Campeny":
Francesc Martorell, President, en
reprerentació de la Ponència d'Arxius, Biblloteques 1 Belles Arts del
Consell de Cultura; JoaqUim Folch I
Torres, en representac.ó '\.mbé de
l'esmentada Ponència.; Josep Codolà
1 Gualdo, en nom de la Junta municipal d'Exposicions <fArt; Rafael
Solanlc, pel Saló de Montjuïc de
l'Exposició de Primavera; Josep Cla-

rà, en nom de la Junta de Museus,
Lluis Muntaner, en nom de la Junta
municipal d'Exposicions d'Art, i Feliu Elies, en nom de l'Acadèmia. Catalana de Belles Arts de Sant Jordi,
com a Vocals.
Per al Premi "Isidre Nonell":
Francesc Martorell, President, en representació de la Ponència d'Arxius,
Biblioteques 1 Be}Jes Arts del Consell de Cultura; Joaquim Folch 1
Torres, per la mateixa Ponència; Josep Codolà i Gualdo, per la Junta
municipal d'Exposicions d'art; Pere
Casas i Abarca, per la Junta de Museus; Feliu Elies, en nom de l'Acadèmia catalana de Belles Arts de
Sant Jordi; Manuel Humbert, pel
Saló de Montjuïc, i Frederic Marés,
per la Junta municipal d'Exposicions d'Art, com a vocals.
L'esmentat Jurat, d'acord amb les
atribu<., )ns que li són conferides pel
Decret de creació, procedí a la selecció de les obres i votà per a llur adjudicació en la forma següent:
Pintura.. - Eliseu Meifrèn obté
quatre vots, i Francesc Gall, tres.
Escultura. - Borrell i Nicolau, dos
vots, i Enric Casano\'es, cinc.
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ACCIO FRANCESA CELEBRA U~
GRAN ACTE
Paris, 21. - Els partits d'extrema
dreta segueixen demostrant gran activitat.
Els reialistes de l"' Actlon Franca¡.
se" han celebrat, a la sala Bullier
un important motin ai qual han
acudit més de 10.000 persones.
Ha fet ús de la paraula Charles
Maurras en termes molt violents i
ba preconitzat la revolució nacional
en la qual han de col·laborar, al seu
judici, tots els estaments del pafs
Maurras ha negat la necessitat
plebiscit 1 ha demanat, en canvi un
"senatus consulte".
'
Charles Maurras ha cantat en ter.
mes de gran exaltació la monarquia h ereditària, antiparlamentària
1 descentralitzada, que fes ressorgir
les glorioses regions de França,
seguidament, ha parlat el general
Duval sobre l'exèrcit en termes Vi·
brants. Ha dit que l'exèrcit franCès
era petit, que es trobava insuficient.
ment dotat de material i que la disciplina no era la desitjable.
A continuació ha parlat Lleó Dau·
det, el qual ha pronunciat un gran
discurs polític dirigint terribles dia·
tribes contra el règim parlamentari
del qual ha dit que la seva més exac;
ta qualificació era la de trobar-se
en vigilia del centèssim ministeri
de la República.
L'acte s'ha desenrotllat sense Incidents.

d'un

Les dretes governen
la República grega
SPADA

mes malifetes més odioses- l'assassinat per venjança d'un vell i
d'una nota-, ha funcionat aquest
maU la guillotina per tal de decapitar el tristament cèlebre bandit isleny.
En contra del que pronosticaven
els que es deien perfectament coneixedors de la psi.cologia de Spada,
aquest ha anat al cadafalc valentment.
Les hores que precediren a l'execució no donaren lloc a cap esvaïment del bandit, que r epetia constantment: «Qui sabé matar ha de
saber morin.

•••
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gravlssimes conseqüències han provocat a tots els països una literatura abundantissima, que fins ara
no havia tingut cap reflex a Catalunya. Constituteix en aquest sentit
una excepció interessantissima l'obra «La gran revolució que ve>>, de
Jacques Dub ls, que, traduïda al català per J. Puig i Ferreter, han publicat recentment les «Edicions Proa»
dins la coHecció «El Camh>.
L'obra, que ha tingut un èxit mai
vist a França, ofereix una visió
originalissima del problema i propugna solucions ardides.
L'acolliment que li ha tributat cl
nostre públic palesa l'interès que ha
desvetllat, I que tot ho justifica.
- L'obra d'Andreu Nin «Els moviments d'emancipació nacional>>, que
les «Edicions Proa» han publicat recentment dins la Biblioteca d'estudis politics «El Carni», ha obtingut
un èxit tan remarcable, que s'està
exha-.uint l'edició. Aquest èxit no pot
ésser més j ustl.ficat, per tal com és
l'única obra que existeix, dins el seu
gènere, no solament en la literatura
polltica del nostre pals, sinó a tot
l'occident. Sigui com sigui el judici
que puguin merèixer les opinions de
•••
l'autor, és evident que «Els moviEl llibre de Camps 1 Arbolx arriba ments d'emancipació
nacional» subministren una documentació seriosa
~---------*----------- 1 abundant, indispensable a tots els
que s'interessen per la qüestió.
No cal repetir en aquesta ocaUN RETRAT-SORPRESA sió,- puix
que la critica n'està fent
a cada moment els millors elogis,
que l'actual Exposició de Primavera
és la més important manifestació
artística que s'ha celebrat a Barcelona de molts anys ençà. Basti consignar que perquè n'és en extrem
mereixedora, la revista «Art» ha consagrat el número extraordinari corresponent al segon volum en curs
a les exceHents aportacions que els
Salons de Barcelona 1 de Montjulc
han fet n. l'expressada exposició. El
número d'«Art», que consta de 60
pàgines, conté un estudi de l'obra
del jove mestre escultor Josep Viladomat, signat per Joan Cortés i Vidal, i unes pàgines de dibaixos; òe
la lletra D a la F, continuadora de
la sèrie començada en el número anterior.
Aquest número d'«Arb és mereixedor d'assolir un dels millors èxits
aconseguits fins ara per aquesta important publicació catalana.
El número vinent, que clourà d
volum segon, serà dedicat al gran
artista pintor Francesc Gimeno, amb
tm comentari completlssim de Rafael Benet.
Diflcelment el lector sabrà avenir-se
a la Idea que aquest militar, de tipus
asiàtic, és el comte Lleó Tolstol,
autor de tan celebrades obres. Les
barbes blanquu de To ~tol que estem
acostumats a veure dis~p~n força
d'aquest oficial rus de la guerra
de Crimea
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1NFORMACIO DE l'ESTRANGER

UN LLIBRE NOBILISSIM

En la copiosa florida de llibres
politlcs a què han donat lloc els
fets del 6 d'octubre, l'aportació serena 1 mesurada de Camps i Arboix
mereix ésser assenyalada amb pedra
blanca.
L'obra de referència és tot el contrari d'un pamflet. No molt extensa
- 126 pàgines- guanya en inte?Sltat a molts altres llibres volummosos apareguts i per aparèixer. Aquest
volumet, sobri i elegant, és tot substància. I la posició de l'autor no és
la del que entra com poltre sicilià
a trencar les coses per si no estan
prou trencades. Es la d'un pensador
agut, seriós 1 metòdic que, davant
la situació actual de Catalunya i
els ca~ans, sent el noble impuls de
reconstruir i netejar de brossa, el
gran edifici que hem vist ensulclar.
Enlloc d'un descoratjament suielda o un abrivament iconoclasta
perfectament extemporani, la lectura del consclencl6s estudi de Camps
1 Arbolx ens mena a una posició raç!onal 1 digna, la qual, un cop adoptada ens permet abastar les motivatlorui complexes de la revolta, l'actitud de cada u 1 -aqui rau la seva
eficàcia més lloable- situar-nos de
cara al futur. Per què crear fantasmes nl adjudicar penjaments gratuïts als homes que ho han donat
tot per Catalunya? De fet, els dirigents calguts obeïren 1 serviren un
"esperit de rebeHia" -certerament
constatat per l'autor- latent de
molts mesos 1 exacerbat a primers
d 'octubre.
"Si Catalunya ha reprès després
d el 6 d'octubre. la via feixuga del
sofriment, és deure de tothom d'escurçar-li el cami, traient profit de
l'experiència, ungint el cor i els lla'Vls amb l'esperança, de posar a la
pràctica la dita del mlstic Eckardt,
d 'ésser el sofriment el que porta
més de pressa fins la perfecció."
Aq~tes paraules de l'exceHent
escriptOr gironi Joaquim de Camps i
Arboix, clouen el primer cap1tol del
seu llibre, aquell que s'ocupa de les
¡"responsabilitats politlques". Enten em que són noblllssimes 1 com elles
tot el lllbre. Per això hem volgut
epigraflar en aquest sentit la nostra crònica.
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KONDILI S JA NO DISSIMULA
EL SEU MONARQUISME
Atenes, 21. - El ministre de la
Guerra, general Kondills, ha è.<.·clarat que si el poble s'inclina per la
monarquia en el proper plebiscit,
ell s'alegrarà d'això, ja çue la Rcpú.
blica no ha tingut èxit per a assegurar l'ordre interior a Gr~cia.
Fins el present, Kondllis s'havia
mostrat simpatitzant del règim republicà, per la qual causa el seu
canvi d'actitud donarà un gran lm·
puls als monàrquics grecs.
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El Govern anglès envia un
observador econòmic a Xina
Londres, 21. - Avui s'ha anunciat
que el primer conseller econòmic del
Govern britànic, slr Frederic Leitll·
Ross, anirà a l'Extrem Orient a començaments del proper mes d'agost
per tal d'estudiar sobre el terrelly
les condíclons eoonòmlques de XJl:¡ll..
Hom sap que el Govern anglès ha
notUlcat aque~t viatge als Governs
dels diversos paisos que tenen ir!teressos econòmics a Xina 1 és ñiòlt
probable que tots ells trarnatln a
l'esmentat pals els seus re;,J,Jectius
informadors.

Bastia, Còrsega, 21. - Aquest mati ha estat executat el tristament
cèlebre bandit cors Andre¡¡. Spada,
per mitjà de la gulllotyla.
Forces de l'exèrcit i policia han
procedit a acordonar a Pfimera hora de la matinada tots els carrers
que condueixen a la presó. Durant
la. nit han acampat pels carrers cie
Bastia milers de persones vingudes
de tots els llocs de l'illa, i que han
pugnat per obtenir el lloc des d'on
es podia veure's m1Ilor l'execució
de Spada..
Bolívia i Paraguai han rati·
Andrea Spada, que portava un
vestit 1 sabates noves, que li foren ficat el protocol de Buenos
lliurats ahir a la nit, ha anat amb
Aires
pas ferm i completament serè des
de la. seva ceHa al cadafalc.
La Paz, 21. - En la sessió celeCom se sap, Spada havia comès brada aquesta tarda pel Parlament
vuit assassinats i n'intentà vuit més. Bolivià, han estat aprovats per 69
vots contra 3 els protocols de Buenos Aires per a la pacificació del
Un Habsbusg estafa
Chaco.
Asunción, 21. - El Senat paraguaLA POLICIA EL P ERS EGUEIX
ià ha aprovat aquesta tarda per unat·
nimitat,
com ho féu anteriormen
Paris, 21. - La Direcció General
de Seguretat ha donat ordre de de- la Cambra., els protocols de pau de
tenció contra l'arxiduc Guillem Buenos Alres.
d'Habsburg. al qual s'acusa de trobar-se complicat en una estafa.
La Conferència Internacional
Els primers Informes rebuts per
la. policia diuen que l'arxiduc ha
del Treball
desaparegut de França.
LES CONDICIONS QUE HA POSAT
ESPA NYA AL SEU VOT PER A
LES 40 HOR ES
D'acord amb el veredicte del JuGinebra, 21. _ La Delegació d'Esrat,
panya votà a favor del projecte de
He resolt:
Conveni de reducció de les hores de
Primer. - Es concedit el Premi treball encara que formulà la re"Damià Campeny" al senyor Enric serva que el conveni haurà d'ésser
casanoves, per la seva escultura ratificat per tots aquells Estats la
"Noia Nua".
Importància industrial dels qual Ei·
Segon. - Es concedit el Premi gui major que la d'Espanya. En el
"Isidre Nonell", al senyor Eliseu cas contrari Espanya no votaria la
Melfrèn per la seva pintura "Mart!- ratificació del Conveni.
Z
gues".
El delegat d'Espanya senyor U·
Tercer. - Pagueu als senyors En- malacarregul pronuncià un disCurs
ric Casanoves i Eliseu Meifrèn la explicatiu de la posició del seu Jlld~
quantitat de 5.000 pessetes a cada i recordà que aquest és partidari
un, en concepte de pagament dels sistema de la doble discussió. ~ ~:;
premis respectius. Aquestes quant!- teix temps recordà les experlèD;Cles
tats seran fetes efectives amb càrrec espanyoles realltzad~ ~ leds
a la partida ''Per Premis de Pintu- de carbó l a les industries e1
ra i Escultura", del cap. VI, art. 8, y de l'acer.
partida 781 del Pressupost vigent.
•
1 ·ra
Barcelona, 12 de juny del 1935.
Dilluns vinent Pans e egt
El Conseller de Cultura
alcalde
Lluís Duran 1 Ventosa.
Paris, 21. - El pròxim dillun:1
Municipalitat de Paris celebrarà ntu·
clons per a l'Alcaldia. De 1>?0
el
vi s 'anuncia que serà dec~n 1 !a·
senyor Jean Chlappe, e:nttc e pa.mós cap superior de Pohcia d
r1s.
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Sales d'Art

Von Papen a Budapest

Galeries Laietanes

ES pAA·
DIUEN QUE EL VIATG~O cREll
Tl CULAR PERO, NO X L'E X·
Corts, 613
NINGU QUE CONEI
CANCELLER . t 8 1·
Eugènia de Loutchiskl
Pintura
Budapest, 21. - Ha. arn~ d'!JtViladric
,,
questa capital l'ambaí1Uld~pen el
Vicenç Romero
,
a Viena Franz von
de (¡os
Guillem Brrgnes
u
1 manya
qual
sojornarà acf per espai
ctAmics de l'Art VelL1
o
tres
dies.
d
¡ara que
<maquetes I reproduccions)
D'origen alemany es C:..rt;cu!iL!•
el viatge és de cliràc~r l'"' re, que
però en altres cercles s asseguue ret~·
està relacionat amb un altre ~ el gelitzà darrerament a Budape5
neral Goering.
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Diputació, 262 - Telèfon 18710
ART 1 ORNAMENTACIO
OBJECTES PER A PRESENTS
Granyer, Llaurador, Camps· Ribera,
Commeleran i Gausacs
(Exposició del G. A. 1.)
Joan RaureU
Dibuixos
Fins el 28 de juny
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!'.lES DE CENT 1\UL \ -"~t.Lil.l:J.\
CElLA A CAUSA DE L
t ¡¡115
Colombo, 21. - S'ha publiide 110'
estadística, segons la qual dedel t9:<.i.
vembrc del 1934 fins ~gha ocasiO:
l'epidèmi:l. de la malà.Ja ~ 000 Jl\Crt5
nat a l'illa de Cellà 14 •- ~riod<: de
contra 65.000 en 4,Tllal e>~

l'any anterior.
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DISSABTE, 2~ DE JUNY DEL 1935

El Ple del T. de G.
(Ve de la primera pàgina)
deté en els tràmits fins
es
1
~1raccló sigui rehabilitada. D'una
manera, afirma el senyor
qu
11 ~~~t es deixa Indefensa la legisla5Ió de Catalunya 1 s'aprofita una
~ttuacló anormal per a. atacar les
ueis catalanes, 1 això no pot consent!r·Se pel Tribunal constituclonaÍñtervé el senyor Alba, ponent, a.
f vor de la. suspensió.
ai ntervé novament el senyor Alcon
dient que efectiva!Dent aquesta. és
a qüestió prejutJada.
uns·acorda per unanimitat la. susdels tràmits fins que existeixi
peu1nsió
exerceixi legítimament el dret
~e defensar la. constitucionalitat de
¡es lleis catalanes.
El senyor Alco:1 planteja la neessltat de suspendre el p rocedi~ent que es segueix en l'aute que
ha motivat aquesta consulta, tant
en el Suprem que ja l'ha suspès,
com en el Tribunal de cassació de
c atalunya al qual s'h a de notl!icar
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que plantejada la consulta procedeix la suspensió del procediment.
El senyor Sbert fa constar que el
procediment que en tot cas s'ha. de
suspendre és el que es refereix a
l'assumpte que motivà la consulta,
però s'oposa a Ja proposta del senyor Alcon perquè entén que sols
es pot comunicar al Tribunal de
Cassació que ha estat plantejada la
consulta 1 el Tribunal de Cassació
de Catalunya ja sabrà complir la
llei.
S'oposa. a aquesta proposta del senye:- Sbert, el senyor Beceña.
Finalment s'acorda un aute salvant el vot del senyor Sbert, en el
qual s'ordena la suspensió del procediment que concretament afecta
a la consulta.
Es t ractà d'altres assumptes, entre ells de replicar en una nola
oficiosa a unes manifestacions incorrectes del senyor Royo Villanova,
que va fer públiques.
S'aproven les comptes t rlmestrals,
1 s'aixeca la sessió.

5

UNES MANIFESTACIONS DEl SR. GUtRRA DEL RIO les declaracions d'un ex-ministre de la 11(EDA''

GOVERN GENERAL

,. dez
Fernan
,
El senyor J·rmenez
t
n •st· a e
'L'a m
. 1 , 1. r presen a un

PIC I PON CELEBRA ENTRE·
VISTES AMB ELS EX-MINIS·
canv1 pohhc que de moment no vol que sigut dit que e l l TRES RADICALS ESTADELLA

1

no és fàcil que es produeixi" va fer aquelles declaracions
h•
t•
•
' eS
La revisió dels serveis traspassats
Pe ro I q U I Ie S Va n S en Ir S 1
I

i altres coses interessants

Un periodista ha visitat, aprofitant la seva estada a Barcelona, l'exministre radical senyor Guerra del
Rio. Interrogat sobre la qüestió dels
serveis que es r evisen, el senyor
Guerra del Rlo, membre de la Comissió revisora ha dit:
- La meva posició personal ja la
coneixeu. En aquest afer ja és p rejutjada, car jo era ministre d 'Obres
Públiques en el Govern que presidia

•f•
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El
rebé ahir oficialment els periodistes.
Prop de migdia, arribà a la Generalitat l'ex-mintstre radical senyor Estadella1 que conferencià llargament
amb e senyor Ple 1 Pon. Es digué
després que únicament havien tr actat d'afers relacionats amb Lleida
Més tard, a la una, comparegué
al Palau un altre ex-ministre també
radical: el senyor Guerra del R io
Aquest: passà al despatx de la prC:
sldènc1a, on també tingué una llarga
sentada amb el Governador interl
Després va ésser cridat a la reuniÓ
el gestor d'Obres Públiques, senyor
Vallès i Pujals... i l'entrevista con·
tlnuà.
Els periodistes ronsejaven per J'an.
tedespatx, amb la Intenció sens dubte d'«afusellar» el senyor Guerra del
Rlo, fins que el senyor Pic els invità
a passar al seu despatx 1 previngué
l'interessat de la presència dels in·
formadors.
Un periodista lnquiri noticies del
senyor Guerra del Rio, el qual respongué:
- Tot quant havia de dir-se ja
s'ha dit. No tinc res a afegir a i·in·
tervlu que em féu ahir un company
vostre. He vingut a saludar oficialment el President de la Generalitat
1 estàvem ara parlant amb el Con~
seller senyor Vallès dels traspassos
dels serveis d'Obres Públlques.
-¿Ens podreu avançar alguna lmpressió d'aquesta reunió?
- No pas encara. Fins el dlmarts
no podrem saber res de nou, ja que
fins aquest dia no ens r eunirem els
components de la Comissió encarregada de les valoracions. Jo, diumenge marxaré cap a Madrid.
-Alxf, ¿tracten dels traspassos o
bé de les valoracions dels serveis?
- De les valoracions únicament 1.
ho repeteixo, no hi ha cap impressió.
Crec que la majoria de la ponència
és bastant favorable a les aspira·
clons de Catalunya... Ja és quel·
com ...
-Vós heu estat, segons rumors, un
candidat important al nomenament
de President de la Generalitat...
- Res d 'això. No és pas veritat
acabà dient l'ex-ministre radical.

el senyor Samper, «tan injustament
maltractat» U us pre-go que ho diEL SENYOR J IM EN E I presentàveu un greu perill Avui han
gueu aixi mateix - va fer-), el
FERNANDEZ RECTIFICA ... tingut ocasió al Parlament per a disqual va ésser el que va traspassar el
Madrid, 21. - L"' Heraldo de Ma· cutir-ho i no heu trobàt cap enemic.
servei 1 aprovar la valoració. Com és
El senyor Gil Robles, contestà:
lògic, el que jo valg aprovar quan drid» publica una conversa mantiJ:l- Doncs, aill, al Parlament és on
representava el Poder central avui, guda per telèfon amb el senyor J l·
que represento Catalunya, el menys ménez Fernàndez, que es troba a Se- ha d'atacar-se, ja que és l'únic lloc
villa, sobre les declaracions que féu on jo respondré al que contra meu
que puc fe~ és obtenir el mateix.
es digui.
- ¿En qwns termes s'ha concedit ahir.
El senyor Em.lllà Igleslas el !ellEl senyor Jiménez Femàndez, diu
el dictamen de la Comissió?
cità novament per l'èxit d'avui a la
- N'hi ha dos: un per majoria. textualment:
-En arribar a Sevilla m'he trobat, Cambra 1 com a home progenitor.
aprovat amb els vots dels tres rePer la seva part, el senyor Barcla
p resentants de la Generalltat més sense sorprendre'm molt perquè fa
dos de la Comissió interministerlal, temps que co~ fins on arriba en al qual preguntaren els per>odlStes
1 altre, el de la minoria, aprovat l'elecció de mitjans d'apatxe l'ani- s~ eren ..certes les manifesta'!io.us que
per dos vots.
madversió politica, amb tres versions s a tribulen al senyor Jiménez Fer·
-¿La xifra de la valoració? ...
contradictòries d'unes paraules pro- nàndez, amb respecte a la. conversa.
-No puc dir-la. Podeu comptar nunciades per ml ahir, al CongréS, a que es diu que amb ell sostmgué
'
que quan ha estat aprovada per uns periodistes monàrquics que afir· contestà:
nosaltres. .. A més, com que estñ maven l'existènci& de disgust en la
- M'ha sorprès la noticia. Jo no
pendent de l'aprovació del Govern massa dretista perquè el Govern no valg parlar ahir amb el Sr. Jiménez
no serie. oportú el dir-ho.
actuava tal 1 com aquests desitja- Fernàndez. Ara bé, les paraules que
El r epòrter ha pr.rlat, després, ven.
s'atribueixen al senyor Jirnenez Ferdels empresonats 1 de l'amnistia. El
nàndez són exactes 1 les digué en
des·
repetides
paraules,
meves
Les
senyor Guerra del Rio contesta·
una conversa que sostingué amb ml
radical,
diputat
d'un
petició
a
prés
- Ahir vaig visitar-los a la presó. foren: "Doncs bé, ja tindrà aquesta fa dies, en sortir d'una Comissió.
Madrid, 21. - A les 4'35 h a co- exaltar el senyor Gil Robles i una diu que aquesta creu convenient man que
soldats
ah
el
nota
es
ment
que
dir
particular
altra
1
Als
tots
Els conec
mençat la sessió de la Cambra.
tenir-lo.
El senyor Jlménez Fernàndez em
El senyor VEGA DE LA IGLESIA Sr. Companys, del qual sóc condel- massa ocasió de comparar aquesta digué que ~ no fos pel qu~ es r efeescons hi ha uns 20 cllputats. Al és ministre de la GUf~rra.
El senyor ORTIZ DE SOLOltZA· diu, en nom de la Comissió de Go- xeble. ¡En aquella època en tota la situació que dieu que no els satisfà, reiX a la qüestió r eligiosa, no li seria
banC blau hi ha el ministre de J wtlcla. Les t ribunes es troben gairebé NO acaba lamentant-se que les nos- vernació, que és partidari que sigui Facultat de Dret només érem repu- amb la del futur quatriennl del Go· inconvenient actuar en politica amb
tres possibilitats econòltiques uo ens suspesa aquesta discussió, puix que blicans el senyor Companys, jo 1 vern Azaña." I en preguntar-me sl nosaltres.
sense ningú.
jo creia en aquesta possibilitat1 valg
Es llegida 1 aprovada l'acta de la permetin desenrotllar íntegrament hi ha una Llei de bases per a un quatre o cinc més I
-Doncs, sl això va dir -indicà un
No cal que us digui doncs que afegir: "Jo crec que si, perque tots
els nostres desigs, I es mostra con- F.statut Municipal, que figura àdhuc
sessió anterior.
són una irnproVlSació
m'interessa extraordinàriament la els esforçoS del Govern 1 deis diri- periodista-, no
forme amb el que digué el senyor en l'ordre del dia.
I
senym JiméEl senyor DAZA diu que no té seva sort. Avui per avui la nostra gents dels partits s'estabellaran con- les paraules d'ahir del
EL PR E S S UP O S T DE Fernàndez Ladreda r~.:.pecte a la
sinó que responen a
Fernàndez,
nez
G UERRA
r:
necessitat de defensar a les 1TJ.dú.:>tries inconvenient que slgul suspesa, però tasca consisteix a evitar-los totes les tra el tossuderia d'un senyors que un criteri 1 a una
convicció.
· Es posa a discussió el dictamen de militars. Pel que fa referència a l'or- adverteix els perills que reportaria coses denigrants que imposa el Re- es diuen de dreta, 1 creuen que amb
-Alxi és -contestà el senyor Barla comissió de pressupostos sobre el ganització de l'Exèrcit, ja que el ma- el fet que no s'aprovés o fos retar- glament de Presons, el qual sl bé ésser d'un Govern d'ordre, poden ciaho demostrà amb la. seva
de despeses del Mlnlsterl de la Guer- terial de què disposem és inst:.fic1ent dada l'aprovació de la Llei de Ba· a la presó preventiva fa dlstlncló tornar-se a permetre els abusos d'a· actitudi al
de la cartera d'A·
ra. (El senyor Gil Robles pren seient 1 deficient, diu que r.o es pot. arri- ses per a normalitzar el funciona· entre presos politir.s 1 per delictes bans del 12 d'abril, 1 com que a Es· gricultura, front
en la qual demostrà la
1a1 banc del Govern).
bar tan ràpidament com es vol a la ment de les Finances locals. Per això comuns, en canvi una vegada ferma panya hi ha solament un vint per seva ~onformitat
amb els .seus
cent d'aflllats a partits J la resta de
· El senyor MANGLANO consum un preparació. També di11 que h aurien és partidari que sigui discutit a fi la sentència no fa distincions.
Som molts els que ens interessem la massa electoral vota contra allò correligionaris.
de millorar-se els h avers de l'Cifl- que hi hagi una matèria j urídica.
torn a la totalitat.
El senyor ALBA, per a enfilar el per la seva sort, 1 això és el que de que li molesta, es corre el risc que en
Manifesta que els militars que llui- ciallta.t, perquè l'esperitualitat de
taren a Africa no se'ls féu j ustícia.
l'Exèrcit és un dels ressorts que debat iniciat, diu que queda acabada moment volem evitar. El restant va les properes eleccions paguin, el Gola discussió de totalitat 1 hom va per llarg ...
Diu que el senyor AZAt'l"A, amb la mouen la -seva. activitat.
vern i els partits de dreta, els abu- ¿L'amnistia serà una cosa im- sos d'aquests elements indesitjables
L' HOMENATGE AL
!)eva actuació a Guerra. ha creat un
El senyor MANGLANO rectifica a discutir el vot particular en el
qual coincideixen el ministre de la mediata?
per a tots. ••
problema de dúieU solució, però que breument.
MARTI I JULIA
DOCTOR
Representa
no.
que
-Evidentment
minoria
la
1
Comissió
la
Governació,
cal afrontar-lo amb r esolució 1 urEl senyor RODRI GUEZ DE VIGUAquestes, que no les dic ara per
nec Mart[ 1 Julià, 1 amb aquest moun canvi poUtic que de moment no primera vegada, foren les meves paRI fa un prec al ministre de la Guer- de Unión Republicana.
gència.
Catalana Repu.
d'Acció
L'Ateneu
anirà a dos quarts de dotze del
Defensa el vot el Sr. PEDREGAL, és fàcil que es produeixi.
Sollicita del mlnlstre que procuri r a, 1 diu que, per no retardllr l'aprorecollides amb molta fideU- blicana del Camp d'En Grassot, es tiu
raules
-Vindrà a conseqüència d'unes tat per "El Liberal", silenciades per vol associar a l'homenatge que les mati, a dipositar unes flors damunt
una igualtat entre els sous de l'Exèr- vació d'aquest pressupost, no 1::<\ pre- el qual diu que el projecte retornat
de l'enyorat mestre.
tomba
la
. clt i alguns instituts a.rn;ats. Diu sentat cap vot particular. Procla- pel President de la República tingué elec~oOSSlns·1lement.
altres periòdics i tergiversades per entitats catalanistes i d'esquerra deAmb aquest fl són pregats el~ seus
QUe es dóna el cas que un capità ma l'austeritat de les xifres que ll el seu origen en una proposició de
A mi, personalment, dicaran demà, diumenge, al qui fou socls a reunir-se l'esmentat d ia a
altres.
illguns
-Seran municipals o generals?
'de la guàrdia civil té mé& sou que h an portat, 1 sols lamenta que s'hagin Llei del senyor DAZA. Està conforme
em molesta cap d'ells, ja que per el veritable propulsor de les esquer- dos quarts d 'onze del mati, en' el
--Jo m'inclino a creure que seran no
:un coronel de l'Exèrcit, " pesar que suprimit diversos empleus. No oos- amb el fons, però no amb la forma,
molt que m'ataquin no arribaran al r es de Catalunya, el doctor Domè- seu estatge, Passat ge Romà, 81.
formant
no
que
Encara
generals.
acceptat
sigui
que
prega
això
per
i
114uest té més r esponsabilitat que tant, demana, 1 aquest és ei prec,
que han fet contra altres figures in·
que els que exerceixin les places el seu vot, que tendeix al fet que part del Govern això és dlC!cU de finitament més dignes de respecte
aquell.
Parla després del r etir que Imposà amortitzades se'ls mantingui en co- aquest projecte no sigui discutit.
pr~~epòrter 11 parla a continuació que jo. I si rectifico és perquè per la
El senyor DAZA s'hi oposa. Deel senyor Azaña, 1 diu que no s'ha missió.
UN ACCIDENT D'AVIACIO AL PRAT
fensa la Llei, que diu que és huma- de la visita del senyor Anguera al meva omissió no surti una maniod'oblidar els per judicis econòmics que
Acabada la discussió de totalitat, nltària.
bra més de les dirigides contra l'or·
resradical
L'exmlnlstre
Pic.
senyor
1
foren causats a aquests ret. rats for- hom passa a l'articulat, i sense diSdre social, contra Espanya 1 contra
El MINISTRE DE LA GOVER- pon simplement:
_çosos. (Entra el cap del Govern).
cussió són aprovats tots els articles
-Estic segur que el senyor Ple 1 1a República, en tractar de destruir
NACIO diu que el criteri del Govern
Parla de la interior satisfacció de de què consta el dictamen.
dels seus més ferms baluards que
un
és el vot del seyor Pedrega! 1, per Pon ni l'esperava.
t
l'Exèrcit 1 diu que es fa precís que
Segueix l'interrogatori, la situació
LA CREACIO DE LA CO- tant, prega a la Cambra que l'aprovi.
ès senti intensament, 1 per a això el
Intervé el senyor CALVO SOTELO de Catalunya, suspenslo del ParlaMANDANCIA MILITAR
primer que es necessita és una reamb entusiasme.
i diu que a ells el que els interessa ment català, Ordre públlc ...
forma a l es actuals plantilles de
D'ASTURIES
Seguidament els amics 1 persaAhir, a darrera hora de la tarda
-S'ha arribat a dir -ha dit el
Respon el senyor Guerra del Rlo:
fer constar és que en retornar aquestotes les ¡t,rmes.
que presenEs posa a diScussió un dictamen ta Llei s'ha comès una invasió poU-Referent a això darrer em pen- periodista- que heu estat baixa a al camp d'aviació de l'Escola Civil nal del camp d'aviació
El senyor FERNANDEZ LADREDA de la Comissió de Guerra sobre el
la catàstrofe acudiren a au.
c~aren
un
!'Corr~é
Llobrejplt
de
Prat
del
Ceda.
la
que
Ara,
aviat.
salvarà
se
so que
tl
consum un altre torn sobre la tota- projecte de Llet creant la Coman- ca, puix que l'exercir el dret de torni l'Ordre públlc a catalunya, ho -No és cert - replicà vivament el accident de consequèncles trè.g1ques. xUiar els accidentats els quals foren
é difi ·
i
vet en una Llei com aquesta, 1 allitat.
extrets entre les r estes de l'aparell
dància militar d'Astúries.
ell. Jo mateix vaig opo- Sr. Jiménez Femè.ndez-· almenys
ludeix que s'està discutint una Llei ve g m s
El senyor ORTIZ D E SOLORZA·
sar-m'hi quan la discussió a les mentre la «Ceda» compleÍxl. el seu
...
En una avioneta de l'~e~tada amb ferides gravisslmes. ImmediataCom que cap diputat no ha deNO, per la Comissió de Pressupostos, manat 1¡¡. paraula en el tom de to- municipal, és un excés poutlc.
aleshores
que
consti
Constituents. I
programa. Sl no ho fa, ja prendré ~ola efectuava un v_ol ~ assa1g el ment foren traslladats a l'Hospital
ó
El MINISTRE DE LA GOVERNAcontesta als oradors.
de 1 Clínic on eJa do,¡¡ dl&sortats aviadors
talitat, es passa a discutir l'articulat.
que pot estar t ranquil, molts q~ ara s n els vostres amics una actitud. El que s1 puc afirmar es Pilot Xavier Mngret 1 Vmyais, del
Creu que el ministre de la Guer• La Comissió accepta un vot pa~ CIO li respon
dcix~J:en d 'existir.
<q~ue siguin els mateixos ca· que estan molt equivocats els qui SU· 26 anys, i Lluis Igle.s!~s, amic
~ sabrà. donar completa - ~ 1tisfsccló ticular del senyor Rodrfguez de Vl- Puix que el que es vol és que la deien:
La noticia causà gran consternació
ta.lans elS que 'es peguin!».
posen que en · el social r ealitzarem ¡·pàrllner. Sobtadament 1aparell. del...s elementS catòlics del pals l que gurl i sense més discussió és aprove.t Cambra es pronunciï 1 a.lxi s'aprecia- Encara, entte altres, unes pregun- un¡¡. obra reaccionària.
x de funcionar amb normalitat 1 als medis aeronàutics ja que les
_
fac\litarà el compliment d~ ~eus el projecte.
rà la sobirania del Parlament. El que tes més:
des _d'una ~egular alçària entrà en victimes comptaven amb grans simd~ures religioSos als hle:nbres de l'E-¿Podeu dir-nos alguna cosa de
passa és que el Govern creu que no
paties,
... PERO S EMBLA QU E LES barrma i sest.abellà, contJ;a terra.
seels
xèrcit.
entre
e-xistents
relacions
les
ara.
discutir-lo
oportú
és
L'ESTATUT MUNICIPAL
~~~
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
ATRIBUI•
DECLARACIONS
1La poutlca que ara s'inicia no és
Rectifiquen els senyors CALVO nyors Portela 1 Gil Robles?
Despr és es posa a discussió el dicDES A L'EX· MINISTRE DE
,.ltra cosa que realitzar a..xò: arribar tamen suplementari de la Comissió SOTELO i PORTELA.
-Això és molt delicat l no us en
LA C. E. D. A. SON AUT ENa la possibilitat de comptar amb un de Finances sobre el projecte de :pet
El PRESIDENT DE LA CAMBRA dic res. Unicament us diré que avui
TIQU ES
Exèrcit de dos milions d'ht)rnes que que modifica alguns articles de 1 Es- diu que hom procedirà a preguntar el senyor Portela representa el sector
Madrid, 21. - Durant tota la tarEspanya necessitaria en cas de guer- tatut Municipal, retornat per S. .E. a la Cambra sl accepta el vot par- més esquerrà del GovJrn, deixant
da fou tema dels comentaris als pasra.
la seva promulgac1ó. ticular, però la votació haurà d'ésser a patt el senyor Lerroux, natural- sadissos les declaracions fetes ahir
autoritzar
sense
Afegeix que això representa. una
El MINISTRE DE LA GOVERNA- nominal perquè tanca un dictamen ment
-¿Creieu que el senyor Portela pel senyor Jiménez Fernàndez, alx1
ideologia esptrituallsta i que el minis- CI O diu que el tema que ho'm ha contrari a la continuació d'aquesta
la rectificació de l'esmentat setre de la Guerra farà tot el que pugui de discutir és de gran interès per a discussió.
presidirà el nou Govern que es for- com
nyor.
per tal d'aixecar l'esperit moral de la vida local. No es pot entrar en el
Es verifica la votp.ció 1 és aprovat ml?
A un quart de dotze del matf, co- sin els autors dels fets dels quals holll
Els periodistes que havien recollit mencà
-Això és una fantasia. El senyor
l'Exèrcit. Els soldats ja han notat seu estudi d'una faisó parcial i P~ el vot per 81 contra 23 vots.
la vl.!!ta de la cal!sa pel els acusa, 1 assegurà que el dia dels
aquestes manifestacions es ra- Tribunalahi,r
que ha canviat l'orientació. (Ru- tita 1 demana que la solució defimEl Sr. DAZA diu que ja que el Porteta està avui Identificat amb el ahir
d Urgènc1a contra J esus Tor- 1 fets va estar tot el mati al camp de
ti!lcaren en el que havien escrit l res Martinez,
llaç
el
és
realitat
En
radical.
partit
confiança
de
qi.iesti&
fet
ha
Govern
Amali Martlnez Gar- 1 futbol de La Sagrera.
mors).
ttvS: sigui ajornada per a quan sigui
recolliren testimonis de d!ver:;es per- ela i Antoni Godoy
El senyor HIDALGO: No ho he discutida la part de Finances en la d'aquest assumpte contrariant la vo- d 'unió entre el partit i la minoria sonalitats
Lucas, acusats , Digué que coneixia Torres per ha
confirmaque
polítiques
luntat de molts diputats de la ma· radical quan és absent el senyor ren també el que havien escoltat de d'haver pres part en l'intent d'atra·¡· ver intervingut en els assumptes
notat.
Municipal.
Llei
El senyor ORTIZ DE S QLORZAa.1 cobrador del Banc de la l'Alt Llobregat com a elements soEl senyor CASAS demana que el joria, especialment agraris, serà per- Lerroux. les vostres suposades dis- llavls del senyor Jiménez Fernàn- cament
Propietat senyor Francesc Esteller, cletaris.
-¿I de
NO: Ho notarà tot el món. (R.amors
què tindrà segurament la decisió que
'acord
d
estigueren
altres
i
Uns
dez.
MISSIO
retirat.
sigui
dictamen
partit?
vostre
el
amb
crepàncies
paretapa
l'actual
També culpà la policia pels mals
acabi
que
abans
al qual ¡¡.ssasslnaren en no deixar-se
1 rialles).
detalls, robar
El PRESIDENT DE LA CO
-La meva posició és molt clara. en afirmar que, fora petits
El senyor HIDALGO: Una cosa és
tractes de què foren objecte per tal
lamentàrla sigui discutit el dictamen
al carrer de Paris.
senyor
pel
manüestat
del
sentiL
el
La mateixa d 'ara fa trenta anys.
r elatiu a les finances locals.
sigui que el fiscal en les se- que declaressin el que no era cert
Fernàndez havia estat fidel- vesCom
Després és aixecada la sessió, a les Ara que jo tinc un concepte de la Jiménez
La prova testifical començà ~b
conclusions demana la pena de
maEl
Premsa.
la
per
repetit
ment
politlca que desgraciadament no éS teix senyor Emiliana Iglesias, que cadena perpèt~. la S~~ola estava. for- la declaració del porter de la casa,
vuit menys deu minuts del vespre.
compartit per molts. Jo entenc que era un dels diputats que formaven mada pels mag1s~rats senyors Vlllas- Jaume Muñi, el qual arribà pocs
és un absurd que perquè una persad'ocórrer els fets i en
grup en el qual l'ex-ministre d'A- tln, el qual pre51dia; Bragada, Fucr· minuts abans
I na tingui una determinada concep- el
sentir els trets pujà l'escala 1 va
nier, Landeta. 1 Domlnguez.
gricultura parlà, digué:
individus un d'ells
dos
baixar
Actuà de fiscal el senyor Mazo, 1 veure
ció sobre qualsevol problema 1 aEspecialitat en LLENÇOLS, COIXINERES, JOCS DE TAULA,
manüestacions són exactes.
questa no sigui exactament la. del seu Es-Les
V
el senyor Sam- amb una pistola, amb la 'qual l'en·
processats
els
defensà
vàhi
si
que
assegurar
puc
més,
SEDEen
assortiment
Gran
::
TOVALLOLES 1 MOCADORS
partit se n'hagi necessàriament de reig intervenir va ésser per tal de blancat.
canonà, 1 un altre amb el qual no
RIA 1 TOTA MENA DE TEIXITS, BLANCS I DE COLOR
separar. Al contrari: el que cal és tirar aigua al vt. En una paraula
es fixà bé. El de la pistola era el
1
gent,
molta
vista
la
a
Asslstf
lluitar per enfortir 1& pròpia cons'havien pres excessives precaucions. Torres, al qual va reconèixer en l'acte
carrer de Tamari.t, 179 - Telllfon 31828 .. BARC ELONA
de
importància
treure
de
tal
per
cepció.
Començà a declarar Jesús Torres, de la vista.
les mateixes, perquè es tractava
LA S ESSIO DEL MATI ::
Després va declarar la seva esposa,
d'unes declaracions assenyalada- el qual s'explicà amb gran facilitat
'
CONTINU EN ELS INFOR· ----------~*~
·
ment fortes. Per la seva part, el se- de paraula. Començà dient que es Carme Corbi, portera, la qual, igual.
MES DE LES DEFENS ES
nyor Gil Robles al qual també pre- va trobar amb un tal Garcia, el qual ment, amb gran fermesa, va reconè1·
Ovledo, 21. - Continuà la vista
Kemal Ataturk vol visitar guntaren els periodistes, en demanar li proposà que anés a r epartir novel- xer el Torres com el qui portava la
de la causa pels successos de Turon.
detalls de la rectificació del senyor les al carrer de Paris, on trobaria un pistola 1 el Martlnez com el que anava
Informa el defensor Joan Albert
diversos països
DE TOTA MENA I ESTILS :: FABRICACIO PROPIA
altre individu, el qual portava la pis- darrera.
Jlménez Fernàndez, va dir:
Navarro, el qual defensa el procesla
de
President
El
21.
Ankara,
Els agents han confirmat ésser
-Ja coneixia la rectificació 1 me tola, segons pogué observar despréS,
FACILITATS DE PAGAMENT
sat Amada Moro. Diu que el seu República turca, Kemal Ataturk, emquan pujava per l'escala va sentlr cert el que van dir en llurs ante·
1
Jirnénez
senyor
el
perquè
l'explicà,
patrocinat es veié obligat a actuar prendrà, el dia 5 d'agost, un ImporAragó, 310 (entre Llúria I Bruc) Telilfon 16612
Fernàndez ha rectificat una cosa els trets· sort! corrents sense saber rlors manifestacions, 1 que no coacen la revolució per pressió dels eleviatge a l'estranger. Primera- que no digué.
Sucursa l: Bruc, 87 • Telèfon 77133 • BARC ELONA
què havi'a passat. Després s'assaben· clonaren ni maltractaren ningú, 1 ex·
ments revolucionaris. Acaba afirmant tant
contid'on
des
Odessa,
a
anirà
ment
Un periodista li replicà en els se- tà que el cobrador havia mort. Vo. pllcaren els fets concrets per tal de
que el seu defensat pertany a la nuarà a Moscou; Sortirà acompanegar que conegués cap dels altres conflrmar el que deien.
Joventut Catòlica de Turon I que és nyat del seu ministre de Negocis güents termes:
Després compareguéren els testlmoun home d 'idees conservadores. Fi- Estrangers
-El que ha pogut ocórrer és que processats 1 que el Garcia, que aixi
major
l'Estat
de
cap
del
i
nalment solllclta l'absolució del seu central turc.
el senyor Jiménez Fernàndez no s'anomenava el que 11 proposà el nis de la defensa, els quals donareu
informes dels processats, 1 han
bons
seva
casa
¡¡.
estigué
l'endemà
negoci,
patrocinat.
s'hagi expressat conforme el seu
El capità senyor Fonbelllda defenpensament; però és evident que nos- 1 li deixà uns paquets, que foren els assegurat que \'eleren Godoy a La
sa el processat Angel Rlvera 1 dlu --~-------*----------- altres hem recolllt amb absoluta im- que s 'incautà la policia, en els quals Sagrera.
~ vista de l'avançat de l'hora, el
que és Innocent. Dlrlgeix una cenparcialitat les declaracions que féu. hi havia tres bombes, una pistola
sura als elements dirigents revoluEl senyor Gll Robles, per la seva amb carregadors 1 el carregador po- prestdent suspèn la vista per tal de
sat a.1 qual u mancaven unes càp- continuar-la a les cinc de la tarda.
cionarls, 1 els acusa d'haver fet a
CARNISS E RIA
banda, afegi:
El fiscal soHicità permis per a con·
Astúries una campanya subversiva
- De totes maneres torno a insis- sulés·
Mercat de la Boqueria, Taula 380 • Telèfon 13675
!erenclar 1 consultar amb llurs caps,
enverinant l'ànlma. de la gent. MaFemà.nJiménez
senyor
el
que
tir
Va desmentir tot el que es refereix puix que creia que podria haver-hi
Oficines: Balmes, 47 • Telèfon 18208
nifesta que per la prova testifical
dez no ha volgut dir el que mani- a aquest det 1 digué que la tenda canvi en les conclusions.
s'ha demostrat que el seu patrocinat
festàreu. Vosaltres, com és natural, que tenia al carrer d'Aragó l'havia
• • •
no tingué intervenció en els sucTopen una camioneta
dintre Ja vostra professió, esteu oblt- adquirida amb el producte de les pesA un quart de sis de la tarda fou
cessos.
gats a donar noticies d'on no n'hi setes que li donaren per la medalla represa la vista.
i un autobús
Fa ús de la paraula el defensor
1 ahir era un dia d'aquests. Na- concedida. per sofriments per la. pàEl fiscal 1 el defensor donaren per
d'Aqullino Zaplco, que defensa JanAhir al vespre, al Passeig de Ma- ha
reproduïdes les proves i sostingueren.
me Prado, Pere Porteagudo, Antoni ragall, toparen una camioneta de turalment que en veure que el se- tria.
potema
d'un
parlava
Jiménez
nyor
L'explicació del processat fou tan les conclusions provisionals, que eleRu.flno Gallega, Constant! Corral, la Companyia de Tramvies 1 un auADVOCAT - PROCURADOR DELS TRIBUNALS
llUc que us interessava heu recollit detallado. 1 contestà al fiscal amb ' aren a definitives.
Daniel Balzan, Josep Garcia Velas- tubús Roca.
pas.
la
en
anar
deixades
impressions
Manuel
Velasco,
El fiscal sostingué que els que seien
Garcia
Joan
co,
precisió que impressionà la
tanta
JUDICIS VERBALS :: DIVORCIS : : Err'C.
A conseqüència de la topada que
Gonzàlez, Josep Garcia Gonzàlez i ocasionà seriosos desperfectes als sió de la discussió, i heu aprofitat Sala 1 l'auditori. Es queixà dels mals al banquet eren els veritables au·
Florldablanca, 76 - Telèfon 30'23'2 - BARCE LONA
Avell Garcia. Com els anteriors de- dos vehicles resultà ferida de cou- per a la informació politica; però tractes rebuts per part de la poll- tors del fet, 1 acabà dient que defensors, nega que els seus defensats sideració una nena els noms de la jo us dic que nosaltre3 som un bloc ela, que l'obligà a declarar ço que manava la condemna conforme a les
~tervinguessin en el moviment. Ma- qual de moment s'ignoren. Fou tras- 1 que, per ara, aquest bloc no es cli- hi ha en el sumarL
conclusions presentades.
nüesta que actuaren sota pressions lladada a una Clln.ica propera. al vella.
El lletrat senyor Samblancat deDesprés declarà AmaJi Martlnez,
Fàbrica de Xocolates Ma rques ctS ULTAN A>I I «AMERIC ANO »
revolucionarL
Comitè
del
la
de
punt
aquest
a.
arribar
En
manà. l'absolució d e 1s seus patroha
hi
que
el
tot
desmenti
qual
el
Casa rundada l'any 1890
El defensor senyor Santa. Eulàlia lloc de l'accident.
conversa, s'apropà al grup el se- manifestat en el sumari, i culpà la cinats.
que patrocina Antoni 1 Just GómeZ
nyor Em.lllà Igleslas, el qual es dirigi policia de coaccionar-lo 1, a méS, d'oA dos quarts de vuit del vespre el
Un home agredit per
Garcia, diu que ambdós contlnuren
al cap de la «Ceda» 1 11 digué:
bligar-lo que declarés que l'autor era Tribunal dictà sentència condemnatreballant, durant la vaga, als tallers
tòria. Els processats Jesús Torres
-Us felicito per l'èXit obtingut al l'altre processat.
SOCIETAT ANON IMA
una dona
de Turon, i que no prestaren en cap
Negà en absolut tot el que fa Martínez, Antoni Godoy Lucas i Amasaló de sessions amb motiu de la
Carès torrats de tots els origens :: Tots els nostres productes són
Ahir al vespre, a la terrassa del discussió del pressupost de Guerra.
moment llur adhesió al moviment.
referència als fets, 1 eJegi que a U Martinez Garcia foren condemnA-ts
Solliclta llur absolució.
Cafè Espanyol del ParaHei es trotan bons com els millors :: Enllustrat l esclofollat de Cafès 1 Cacaus
El senyor Gil Robles mllnlfestà a.1 la Plaça d'Espanya. es trobà ~ in- a la pena de 30 anys de presó pel
l'emconsumació
una
prenent
bava
quart
un
per
sessió
la
suspèn
Es
que ll proposà el repartiment delicte d'intent de robatori a mà ardiv1du
hi
no
que
radical
minoria
la
de
cap
Trilla, 10, I Badia 13 - Telèfon 74416 - BARCELONA ( Gràcia)
d'hora 1, una vegada reore~a. in- pleat d 'Arbitris, Martí Mojica Ras, havia hagut cap èxit, 1 el senyor de novelles al carrer Paris, on havia mada en grup, intimació a les perst}I
una
Inesperadament
anys.
51
de
M[ltilla,
Aurell
tervé l'advocat senyor
de trobar-se amb un altre individu, nes J assas,~lnat.
Igleslas respongué:
el qual defensa als processats Marià dona llançà damunt de l'esmentat
A méS, al Torres se'l condemna a
-Jo creia aquesta tarda que a al qual no conelxla.
Rejedo 1 Timoteu 1\t<lrfil. Diu que individu un liquld corrosiu que li l'hemicicle
L'altre processat, Antoni Godoy Lu- <!otze anys de presidi menor per tlb1 hauria una ventable
" G H. A N J A. 1~ I U ~ o "
contra els ~us defensats ,10 ..li ha produi cremades de consideració a lluita de tots
i a un any I nou
uença
rellogat
estat
d'haver
acusat
és
cas,
contra vós, tots llan· a 1& mateixa casa del carrer de Pa- me s o sd'explosius
Sant Pau, 5 - Telèfon 16943 - BARC ELONA
altra prova que les d'uns testlmo 115 diferents parts del cos. L'agredl~ çant diSpars contra
per tlnença illlc1ta. d'arma
que
vist
he
1
vós,
els quals declararen que els semblà es va treure una pistola 1 diSparà el pressupost hp. passat sense difi- ris 1 d 'ésser el qui preparà. l'atraca- de Coc.
Casa especialitzada en xocolates a la francesa,
que els veieren entre els grup3 rèvo- diversos trets contra l'agressora, sen- cultats, ràpidament. Per a ningú no ment. No intervingué directament,
Al processat Antoni Godoy li lcespanyola 1 suïssa :: Llet pura dc vaca :: Cafè
luclonarls que assaltaren la rasc.rn3 se, però, fer blanc, ja que. aquesta éS cap secret que en encarregar-vos sinó que estava vigilant des de la posaren, a més. dos mesos 1 un d!a
ràp1dan1ent.
desaparèixer
aconseguí
an1b llet, natilla 1 crema : Iogurt 1 Kefir cDanone»
d'arres~ I m.ll pessetes dc multa pel
de la guàrdia civil, sense que aquest
casa del davant.
L'agredit !ou traslladat a l'H.I.s- vós de la cartera de Guerra l'opUl16
«.sembla», hagi tingut t;S.p cor.flrmaVa desmentir Igualment que fos- delicte d'ús de nom suposat.
- SALO PER A BOD ES I BATE IGS nacional s'alarmà 1 suposava que repl tal Cllnlc.
ció. SoHiclta. també l'absoluctó

LA SESSIO DE CORTS D'AHIR

Fou aprovat el pressupost del Ministeri de
la Guerra

*
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U
na avioneta de l'Escola Cl' vt'l entra en
barrina i moren els seus dos ocupants

Ahir es veié la causa per robatori
i assassinat d'un cobrador del Banc
de la Propietat

d;

L'ARTESANA

.

Mobles

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

La "tsta de la causa
Pels fets de Turon

----------

Decoració ANGUERA

Josep Torrents Soler

Ultima hora
*

A.

S UR OS C E N T O

INDUSTRIES TORNER

-

talans i re_publicans
LA HUMANITAT lluita pelS ideals ca_
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EL SORTEIG D'AHIR • ELS ESPORTS • Uanòdrom Guinardó
Primer premi: Núm. 5776, premiat amb 150.000 pessetes VI Gran Premi Penya Rin . 111 Copa Automobilista Barcelona

( Darrera I'Hos11i tal de Sant Pau)

C AT ALUiiYA

CHICLANA · MADRID

Segon premi : Núm. 35635, premiat amb 90.000 pessetes
BARCELONA • LEON • MADRID

Tercer premi : Núm. 40958, premiat amb 70.000 pessetes

La llista d'inscripcions ja formalitzades
ofereix la perspectiva d'una gran lluita

BARCE LO NA

Avui, divendres, dia 21, és el terdrets senzills
per a la m Copa Automobilista Bar·
PIZARRA- LA CORUNYA- BILBAO
celona, que el dia 30 del mes en curs
a la. nostra ciutat.
PR EMIAT S AM B 3.000 P ESS ETES 338 349 364 368 369 443 447 480 507 esAcelebrarà
la Secretaria de Penya Rin les
5 614 H uelva l Melilla.
553 578 593 612 840 698 699 729 736 inscripcions ja oficialment r egistra21.659 BARCELONA i València.
773 799 808 834 835 850 869 873 896 des són:
26.938 BARCELONA, La Corunya
973
Concursant: D aimler Benz (AlemaTembleque.
DIVUIT MIL
nya) ; cotxe «MercedeS» (Alemanya).
000 013 018 075 081 098 127 180 200 conductor, R. Caracciola. (Aiema33.943 BARCELONA 1 València.
216 280 325 329 339 374 380 382 396 nya.).
41.779 M!.drld.
23.590 Màlaga..
410 414 417 420 493 546 577 579 582
c oncursant: Dalmler Benz (Alema8.433 F~rtuna i Sevilla.
585 589 634 640 751 760 770 818 859 nya); cotxe «Mercedes» (Alemanya).
38.152 BARCELONA, Càdlz i sevilla.. 861 868 971
Conductor, L. Fagioli (Itàlia).
15.297 Madrid.
DINOU MIL
concursant: J. Villapadlerna. <Es34.153 BARCELONA, Les Palmes 1 044 069 097 134 145 186 23! 250 281 panya) ; cotxe «Masernti» (Itàlia).
Bilbao.
360 387 406 452 455 464 489 606 620 Conductor, J. Villapadierna (Espa·
41,217 BARCELONA, Madrid, J erez 667 690 714 737 745 749 815 854 909 nya.).
1 Granada.
952 966 963 968
Concursant: Scuderla Ferrar! (Ità24.810 Les Palmes, Madrid i BARVINT MIL
lla); cotxe «Alfa. Ramem> (Itàlia).
CELONA.
015 032 046 076 092 202 208 213 228 conductor, T . Nuvolar! (Itàlia).
677 BARCELONA, Màlaga 1 Se- 234 236 287 305 338 350 399 430 480
Concursant: Scuderla Ferrari (Ità-villa.
495 503 515 576 582 605 631 694 727 lla); cotxe «Alfa Romea» (Itàlia).
S9.750 Madrid.
785 786 917 934 986
conductor, R. Dreyfus (França) o
9.871 BARCELONA, Saragossa
"
VINT-I-UN MIL
M. Brlvio (Itàlia).
Màlaga.
028 041 107 113 152 214 227 279 327
Concursant: Auto Unlón (Alema41.725 San Seba.stian i Madrid.
350 410 433 438 528 558 592 605 632 nya.); cotxe «Auto Union» (Alema15.794 Madrid I Santander.
653 696 731 755 759 764 833 894 903 nya.). conductor, A. Varzl. (Itàlia) .
36.2155 BARCELONA, Madrid 1 se- 951 961 984 995
Concursant: Auto Unlon (Alemavilla.
VINT-I-DOS MIL
nya); cotxe «Auto Union» Alema3.481 Madrid, Oviedo i Valmaseda 032 056 081 124 157 242 24-l 273 285 nya.) Conductor Rosemeyer (Alema36.146 BARCELONA, La Linea. 1
533420 422 423 424 440 462 524 540 nya) ·
'
Oviedo.
559 578 633 683 711 737 782 830 857
Concursant: scuderia. Sub Alpina
868 875 943 945 950 954 959 000
(Itàlia) ; cotxe cMaseratb (Itàlia).
PREMIATS AMB 500 PESSETES
VINT-I-TRES MIL
Conductor Tch. Etancelln (França) o
DESENA
030 039 088 094 122 161 183 209 286 ¡zehender <Itàlia).
303831 361 409 462 477 478 480 489
Concursant· e Plnta.cuda <Itàlia).
068
CENTENA
605 659 681 683 741 745 748 758 762 cotxe cAlfa Romea» (Itàlia) . con:
127 153 180 289 338 344 350 366 381 767 770 772 834 859 950
¡ductor, C. Pintacuda (Itàlia) .
403 425 427 493 500 545 588 602 603
VINT-I-QU~TRE MIL
Com pot apreclar-se, aquesta llista
643 680 666 726 784 785 791 807 810 010 023 048 050 053 084 085 119 171 és d'una qualitat excepcional 1 tant
835 841 849 858 935
181 208 231 232 269 298 497 543 546 1pel que es refereix a cotxes com a
MIL
1 572 594 613 659 671 674 685 701 703 Iconductors garantltza que 1a. pròxi006 014 030 055 070 097 099 137 140 718 748 755 786 833 889 925 928 948 1ma cursa. de Penya. Rin serà un dels
148 149 181 249 262 292 320 353 371 950 957 VINT I e NC MIL
grans esdeveniments automob!listics
393 402 425 436 442 452 485 488 538
- - I
de la temporada !nternaclon.al per550 596 613 634 856 663 674 679 698 ! 020 044 055 072 110 115 138 171 194 què ofereix la lluita de marques 1
716 746 762 794 797 869 870 878 883 198 211 214 224 237 276 287 318 338 pilots m és famosos 1 destacats en
904 931
' 382 ~93 404 417 423 431 434 444 456 els Grans Premis fins ara celebrats.
DOS MIL
¡ 472 o22 659 673 741 757 793 837 867 Si es té en compte que estem en el
002 027 050 055 106 110 147 178 192 , 872 970 VINT I-SIS MIL
moment decisiu de la temporada,
225 240 251 305 369 416 447 497 558
quan les marques tenen els seus «ra·
1
615 647 651 655 658 662 700 707 764 040 055 105 150 160 93 308 322 332 cers» velocíssims -<:apaços de su766 790 799 842 844 857 927
· 353 394 406 436 458 508 614 623 730 pera.r els 300 per hora-, més a
TRES MIL
1 754 830 842 899 926
punt 1 més necessitats de victòries,
038 070 080 098 151 180 196 238 254
VINT-I-SET MIL
la perspectiva. no pot ésser altra pe.r
281 296 301 308 333 336 359 366 368 001 113 193 234 339 343 427 453 497 al dia 30 que la d'assistir a una. lluita
398 437 473 493 555 565 571 603 632 552 613 630 639 652 663 693 719 801 aferrissadissima d u de 1 comença833 652 729 733 781 807 848 882
. 845 848 851 894
ment fins a la. fi de la cursa. Cal
QUATRE MIL
VINT-I-VUIT MIL
assenyalar, però, que la Inscripció a
1
038 051 107 111 135 136 138 140 182 016 040 122 123 127 135 172 173 267 drets dobles no es tanca. fins el dl·
290 319 374 393 410 448 477 494 498 334 338 346 358 361 389 396 403 41 5 Huns dia 24 1 que hom segueix les
500 552 604 614 615 625 664 665 670 455 4;17 478 479 495 514 520 552 561 gestiÒns per' a completar la llista
681 723 772 781 790 799 808 816 858 574 577 588 608 641 678 698 749 757 d'inserits amb altres elements també
864 886 915 939 998
1 791 821 897 938 968 993
de gran vàlua. La resposta dels piCINC MIL
VINT-I-NOU MIL
lots de «Bugattl» sembla dependre del
220
1
2
6
215
008 014 019 036 04ó vo4 111 113 145 , 032 039 080 084 095 90 0
fet que puguin disposar de cotxes
175 180 189
349 359 362 405 406 264 320 341 345 368 390 394 404 410 degudament preparats per a éSStr
434 452 460 499 501 506 551 563 577 433 452 462 531 532 583 566 600 641 dignes rivals dels alemanys 1 dels
654 674 704 735 745 753 761 773 779 1 654 713 723 729 780 788 796 803 821 r:ous models italians. Entre aquests
809 820 823 836 847 88 7 936 952 953 844 847 890 934 935 959 969 991 992 darrers la Scuderlo. Sub Alpina. ofe955
994
r eix per a aquesta cursa la primera
SIS MIL
TRENTA :MIL
presentació oficial del novissim «Ma003 008 070 106 112 123 144 148 162 065 067 071 076 100 149 179 195 212 sera.ti» cinc litres que en els seus
184 258 279 313 349 377 393 398 409 243 287 294 341 359 360 392 414 500 ~cents assaigs de Bolònla ha assom
410 416 433 439 488 526 542 575 585 551 553 560 564 603 633 646 734 748 velocitats prodigioses
599 634 642 554 664 702 709 722 732 785 845 847 855 890 891 902 986
·
737 785 819
I
TRENTA-UN MIL
S'està en tractes també amb el
922 932 948 ~~ ~~; ~~~ 899783 908994 912 1 008 015 088 100 145 153 235 274 295 ~ranBcèsb. L~holstL't i ellss !talib'ansurtSoffietti
SET M:rr,
308 318 326 341 343 354 371 391 426 1 ar 1er1, e qua so res en en000 1oo 168 191 195 304 31o 314 326 459 461 486 525 527 537 54.4 568 609 tre els independents més notables d'a370 398 399 403 433 462 573
715 721 740 742 766 768 qU':St any, aix1 com amb alguns en837 658 624 643 694 867
881 889 893 965 996 tu~~es corredors espanyols, la. !ns693 703 717 724 755 773 776 811 834 776 831 866
TRENTA-DOS
MIL
cnpc10 definitiva dels guals depèn
8 49 87 2 874 ~ MIL
009 063 118 127 142 177 252 262 309 d 'unes proves que han de realitzar

Quart premi : Núm. 28507, premiat amb 40.000 pessetes

mlnl d 'inscrtpcions a

I

abans del ter mini definitiu per a les
inscripcions.

• • •

A la Secretaria d e Penya. R1n
(Rambla d'Estudis, 6, pral.), seran
servides les demandes de localitats
a partir del vinent dilluns, dia 24.
Són ja nombrosissimes les ja reservades a petícló expressa d'entusslastes de tot Catalunya, de la r esta d 'Es·
panya 1 de l'Estranger.
Penya Rin fa present que els que
adquireixin les entrades 1 localitats
anticipadament s'evitaran les molèsties d 'aglomeració del dia de la cursa, alxi com també gaudiran d'una
importantissima. bonlf!cacló per a assistir als entrenaments oficials dels
dies 27 i 28 i a la. segona etapa del
Gran Premi Ciclista. Reus, en el qual
participaran els famosos casos» clcllstes Canyardo, O . i A. Deloor (belgues) i Bovet i Bartali (Italians) , entre molts altres, que ha estat incorporada al programa del d arrer dia.
d'entr enaments, que és el dia 29, festivitat de Sant Pere.

AVUI, GRAN REVETLLA DE L1ART I L1 ESPECTACLE
(Pat rocinada per Ràdio Barcelona)

Els esdeveniments
ciclistes de demà
A Tarragona

A BENEFICI DE VHOSPITAL DE SANT PAU

Detalls per programes especials

'Wf'

m

O09
153
317
627
786
035
270

053
176
350
636
800
080
300

O59
195
363
643
713
086
310

NOU MIL
069 086 091
217 281 273
390 399 538
676 730 740
814 867 878
DEU MIL
109 113 117
368 373 397

659 594 601 631 674 681
781 796 800 841 850 860
981
ONZE MIL
008 020 035 051 088 122
180 189 207 236 248 263
381 382 409 445 491 503

mwmrnm~mmm

111
284
618
741
888
148
450

115
293
620
769
916
245
519

711 721
942 974
133 161
312 331
540 548

309
492
672
917

335 361 371 372 392 428 431
140
516 525 530 578 603 608 609
297
691 702 713 740 758 793 838
623
963 980
771
TRENTA-QUATRE MIL
929 004 ~06 099 161 172 173 198 340
253 566 70 579 636 641 648 671 701
544 704 715 716 747 752 755 821 870
907 937
746
MIL
978 041 046 064 164 176 195 209 214
242 261 312 330 335 377 380 414
162 477 481 54.9 537 692 702 727 731
386 841 843 852 897 899 925 959
568 I
TRENTA-SIS MIL

~ENTA-CINC

I

479
613
863

405
702
895

FUTBOL

215
417
839

Rffanc FI, IDEAL. - Ataffsi ban

Al Vend

Per a actuar el proper dilluns
contra el Llevant

re

Els pròxl'ms partt'ts
del F. c. Barcelona

A Vilafr an Ca del pene dè

~m~~~~~~~m~~~~~rnrn~

7os 773 798 82o 861 879 903
928 946 949
DOTZE ?.fiL
081 087 139 167 236 237 2.42
318 331 349 377 397 405 420
~ 505 669 593 642 655 676
883 940 973 980
TRETZE M:n,
016 023 068 073 082 087 109
7
7
10 1 2 183 202 218 267 319
390 420 431 466 471 482 500
678 584 663 720 725 758 777
848 911 914 936 953
CATORZE MIL
051 031 096 102 121 158 186
203 264 282 290 328 367 439
490 493 505 508 515 647 580
653 655 684 688 711 743 760
~ro~~

000
347
507
728
921

081
373
517
733

096
255
516
768
922

127
324
&21
772
925

QUINZE
108 119 202
396 404 422
539 556 559
749 770 813

919 925
249
449

847
118
362
529
833
187
468
583

796

1 762 765 810 859 898 901
TRENTA-SET MIL
258 1 058 172 109 123 124 125 127
452 138 256 257 268 293 311 336
862 1 402 469 522 545 584 602 604
653 680 725 789 813 855 905
146 957 977 983
TRENTA-VUIT MIL
370 038 076 085 091 117 133 135
574 I 176 177 196 227 231 246 258
834 328 334 384 392 415 424 455
501 502 518 570 609 644 680
701 704 711 715 738 767 770
188 829 836 837 863 918 935 997
488
TRENTA-NOU MIL
692 010 012 035 037 051 093 112
798 186 192 254 295 324 426 497

236
455
665
863

SETZE MIL
159 171 178 205 211
360 435 440 444 496
544 552 678 593 615
818 824 825 837 895
950 951
DISSET MIL
022 025 055 079 097 117 143
231 235 263 273 278 288 303

130
370
612
929

136
398
617
944

162 160
299 315
468 473
889 692
792 810
163 172
556 563

~~m~m~m~~

MIL

220
431
596
826

I ~~ ~~ ;~ ~~: ~~ ~~ ~~ ~~ ~1g

272
466
666
868

326
478
670
889

221
497
723
897

237
500
727
913

875 876 894 909 923 946
QUARANTA ?.fiL
014 132 135 145 158 162 179 186
132 135 149 181 203 207 219 223
273 294 317 320 322 323 366 369
426 438 465 568 578 594 609 615
653 662 678 683 689 717 727 776
859 887 890 90:1
QUARàNTA-UN MIL
025 035 042 075 084 124 146 154
200 225 248 254 313 317 329 350
368 371 376 377 392 409 416 433
455 468 478 496 525 542 648 556
599 716 743 750 763 770 784 785
825 832 901 941 972 978 982 991

118
233
421
619
848

•

j

a la Joventut d'Acció Catalana
Republicana. del DiStricte IXe.
organitzat per l'elenc amateur

«Agrupació Ressorgiment
Artístic»
La sessió lnfanUl d'aquesta
Agl'Upació estrenarà el poema
en un acte original de Cllmeut
Cardenya

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

SAMUEL
A

L'OLDlPIA

Avui s'inaugura la Gran
Setmana d'Espectacles
Lírics

183
356
438
Aquesta tarda tindrà lloc la. solem594 ne inauguració de la Gran Setme.na
195 223
803 amb tres joies del gènere cchíco» i un
322 332
passatemps.
Dites obres són: cColón y la cruca:&, eLa Viejecit.a», cEl cabo primera» i cGiga.ntes y cabezudos», suggestiu cartell de l'immort:ll mEstre
Ca.ballero, amb un SPlecte repartiment.
DE
Per a la nit, a un quart d'onze,
primera sortida del di\ o baríton :Marc
Redondo amb la xamosa sarsuela del
mestre Millan eLa Dogoresa» i amb
Rambla de les Flors, 12
la col:laboració dels notables artistes
Cecllia Oubert, Francesc G«loylll,
Adela Garcia, Lluis Sierra i J esús
Royo. Abans es representarà el ma·
teix passatemps de la. tarda 1 la
graciosa sarsuela cEl pobre ValbueEn el sorte1g d'ahir ha venut el biUlet núm. 35.835 que ba estat
na», per Antoni Palacios.
afortunat amb el
Per a demà, diumenge, l'~mpresa
prepara dos cartells monstres amb
cEl cabo primera» 1 «El Dictador»,
per a la tarda, 1 cEl cantar del arriero» 1 eLa DolorOS&.J, per a la nit.
No cal dir que la. presentació d'aquestes obres &erà acuradlssima, tal
com correspon al prestigi de l'Ollmpia. 1 a la. importància d'aquesta
companyia.
Junt amb les seves aproximac10ns 1 a més VUITANTA BITLLETS
DE LA SEVA CENTE.~A

LA LOTERIA DE LA SORT
MIQUEL VALDES
Continua conquistant per als seus nombrosos clients
les primícies de la sort

SEGON P

Eltll

de 90.000 pessetes

Jugueu sempre en aquesta Admlnlstrac16 1 molt especlalinent en
el sorteig 11 d'octubre, el premi Major del qual és de 2.000.000 de
pessetes

Lili Damita s'ha casat

YUMA (Ariçona) 1 21. - L'artista
trancesa. de la. pantalla.
IJll Damita.
!;¡.a contret matrimoni amb retor lr·
lilndès Errol Plynn.

a

DIDO

A Reus

'

fe•t¡'val Pro·ynermanor LOrl)talan!lu

Els corredors inscrits per
la VIl Volta a Madrid

En el primer partit fou batut
pel Deportiu de Tenerife
per J gol a o

TEA TRE 1 e1N EM A
Avui, dissabte, 22 - Nit, a. les 10

Entrada de passeig, 2 pessetes

D emà, diumenge a les 11 del maU,
Gran Premi William Tarin cursa de
Mitians d3 comunicació: Servei extraordinari d'Autobusos Roca des del carrer de Pelai - AutobUSOs
60 voltes a la Rambla. de Tarragona
Plaça Lesseps • Horta - Tramvies d'Horta. - Servei col:lectlu amb sortida de la Plaça de Catalunya,
per esprints». Corredors inscrits G.
Deloor guanyador de la Volta Espanya, A. Deloor segon de la Volta
a catalunya (1934) Hutz primer dels
A un quart de sis, matx entre la
estrangers de l'última Volta a CataPenya Ventoldrà. 1 l'Amateur A. del
lunya., Marià Canyardo, campió de
Club
blau-grana.
Catalunya, Isidre Figueres guanyaEL MADRID A CANARIES
L 'entrada. al camp, de Les Corts
dor de les últimes curses als velòper a presenciar aquests dos partits
Madrid, 21. - Per a la. VII Volta
droms de Reus 1 Vendrell, Josep Ceserà gratuïta 1 lliure per als c1ocis i a Madrid, organitzada pel Velo Clu&
brian, campió d 'Espanya de mig
llurs famUles pertanyents als Clubs PortUlo, quo es correrà els properS
fons, Vicenç Cebrian, ex-campió de
contendents.
dies 22 1 23, hi ha inscrits 41 correCatalunya, Destrleux, campió d'An·
Per al dilluns, diada. de Sant Joan dors. Per a la. categoria de turistes
dalusia, Gimeno, Bachero, Sancho,
el
F.
C.
Barcelona
ha
concertat
un
«routier» se n'han inscr its 15.
germans Gascon, Pallejà, Serra, els
Entre els corredors madrilenys fi·
valencians Capella, Salam, XaferÍ
Tenerüe, 21. - S'ba celebrat el partit amb el Llevant F. c.
guren: Telm Garcia, Manuel López,
Esteve, el muntanyés M. Pena, l e prim&' partit de futbol entre els eJulià B arr endero, Antoni Fernàndez
mallorqul Pou.
quips del Madrid F. C., 1 del DeporAmèric Tuero, ~amon ~ér~ TrillÍ
tivo de Tenerife. Aquest partit fou
Manuel RUiz Trillo, DaVld Perez. eti:
guanyat pels locals per un gol a zeEntre els forasters figuren Salvador
ro, marcat per l'extrem esquerra,
Molina, de Valèncla; Frederic Ez..
Demà, diumenge, a dos quarts Quique.
querra., Antoni Montes, sevilà; Sal·
d 'onze de la nit, al Velòdrom de la
El partit es jugà a. l'Estadlum,
vador
Cardona, Josep Abundlo ita·
Casa del Poble, gran cursa Interna- amb un ple imponent. L'encontre
lià; Benet Cabestrero, aragÒnès·
cional d e tres hores a l'americana: fou molt interessant. A la. primera
Amadeu Arrando, valencià, 1 Manuei
Deloor germans (belgues), Flutz-P. part estigué nivellat el joc; però a
Trueba, de Santander.
Albiñana <belga-espanyol), Canyardó la continuació, el Tenerüe va jugar
I. Figueres, Cebrian Ferrer germans, millor que el Madrid, i va dominar.
Plans-V. Alblñana, Bachero-Pou.
El porter Cayol va realitzar una
gran jugada en llençar-se als peus
d'Hilari, quan aquest estava a. punt
11
de marcar.
S'BAN OFERT AL CLUB BLAU·
Demà diumenge, a dos quarts de
Del Madrid s'han distingit els de- GRANA LES uVELLES GLORIESu
deu de la vetlla al Velòdrom lnteres- fenses i pel Tenerife Nieto, 1 CaAmb motiu de l'encontre a.mlstós
sant cursa de 90 minuts a l'emerica- yol
que té concertat per al proper di·
na: Ferrando-Rafecas, DestrieuxHuns el Barcelona amb el Llevant, dc lA MARCA OE fAMA MUNDIAl
Lloret, Pujol-M. Gascon, GonzàlezValència, s 'han ofert per a act.u::.r
SENS COMPETÈNCIA
Fa.rré (Vilafranca) , Valent-Aguilar.
gratuïtament en els rengles ba¡·celo- E N O U RA Ç I Ó I. EC 0 N 0 M I A
Destrieux ha estat seleccionat per
nlstes les velles glòries del club blaula Volta a França. M. Qascon tamESTACIÓ OE SERVEI,
I
bé seleccionat per a lo. Volta a SuïsEl F. C. Barcelona ha combinat el grana.
Cas que l'oferiment fos acceptat.,
sa.
programa. següent de partits per a l'equip es formaria a base de Llo- GARATGE ELECTRI C
celebrar a Les Corts els vinents dlu - rençs, Mas, Alcoriza., Martí, Guzman,
Moià, 6 i 8
menge t dilluns :
Piera, Sastre, Samitier, RaS
Diumenge, dia 23, a un quart de Arnau,
Dilluns, dia 24, a dos quarts de quatre, partit entre la s. c. Aigües mon 1 Sagl-Barba..
cin;: de la tarda, Inauguració del nou de Barcelona 1 l'Amateur B. del F.
Velòdrom.
C. Barcelona.
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357 372 392 441 495 497 499 500 516
555 587 596 613 625 628 637 644 684 I 837 896 902 927 936 94.6 964
.707 724 742 768 773 895 932 952 992 002 004 mE~';¡Aó'ir~5
120 121

SANTA CREU

Tots els artistes dels teatres de Barcelona col:la boren en la. benétlca testa - l nst aJ.Iacló d 'un p 0 •
ble Espanyol de meravella, amb les seves barrla des d'Andalusia, Valéncla., Madrid, Bascònia 1 catalunya - Balls 1 costwns rea-tonals, a càrrec d'artistes especlalltzata ..- Cran revetlla a la Pis·
cina lluminosa, amb acurat servei de Restaurant - Programa ext~aordinarl de curses de llebrers

.

L'ASSEMBLEA GENERAL DE ;EL «IV CONCURS DE TEATRE
LA SOCIETAT D'AUTORS
CATALA AMATEUR»
D'ESPANYA
Avui concursa un elenc de

Madrid, 21. - Des de les ctne de
la tarda :fins prop de les onze de la
nit estigué reunida ahir la Junta
general de Directives de les Societats
que formen la. Federació denominada. Societat General d 'Autors d'Espanya.
Hi havia molta expectació per a.
conèixer el procés 1 resultat de la
dita J;.mta, a la qual atribuïen molts
el mòbil de la dissolució.
La sessió començà amb un extens
d.i scurs del conseller delegat senyor
serrana Anguita, el qual, després
d'exposar el resultat de la investigació admlnlstrativa, posà a disposició
dels delegats el cas a. discussió.
Aquesta es desenrotllà en termes
apassionats unes vegades 1 discrets
unes altres, com sol passar en totes
les deliberacions de tipus general.
Prengueren part en la discussió,
entre altres, els senyors Borràs (Tomàs), Tellaeclle, Romer o <Frederic),
Luna. (Pau), etc., etc.
A la fi es prengué l'acord de nomenar un delegat de cada. Directiva
perquè formin una ponència que estudiarà la manera de rebaixar algunes partides i economitzar en el possible algunes de les despeses existents.
Abans d 'acabar l'assemblea, el sen yor Serrana Anguita, conseller delegat, pronuncià un nou discurs; dl·
gué que, salvada la. seva honora.butlat i la de tots els amics que amb eU
havien compartit les responsabilitats
de la direcció en aquests últims
temps, salvats també els principis
d 'unitat que la Societat precisa per
a la seva autoritat moral l material, dimitia :rrevocablement el seu
càrrec.
Foren inútils, de moment, totes les
suggestions que es feren prop el senyor Serrana Anguita perquè desistls de tal resolucló. Davant tals requeriments, el senyor Serrana Anguita féu avinent que continuarà en el
lloc fins que se 11 nomeni substitut.
La. Societat General d'Autors d'Espanya no s'ha dissolt, com alguns
lnfQrmadors anunciaren que ocorreria.

lt•Mn~!f,l
AVUI. GRAN ÈX IT

Barcelona-Ciutat • Demà, els
elencs representatius de Sant
Boi de Llobregat, Mataró
i Manlleu
Avui, dissabte, a les deu òe la nit,
a l'Orfeó Gracienc, es classificarà
e~ «~uadre Escènic Mossèn Cmto»,
dll'ig1t per Andreu Guixer. Pertany
a la primera. categoria. de la secció
«A». R epresentarà imposada: «La
festa del . carrer», d 'Enric Lluelles.
Com a ll1ure elecció: «A posta. de
sol» d 'Ambres! Carrion.
EÍ J'!lrat estarà constituït per:
Florenc1 Cornet, S egimon Rovira
Joan Fernàndez i Castanyer AmbrO:
si Carrion, Enric Forcada Lluis
Elies, Maria.n Amat, Ignasl 'Agustl
Ricard ppisso 1 Ramon Vinyes. Dé
secrPtan a.~tuarà G regori Sierra.
Demà, diumenge, a les cinc de la
tarda, a Sant Boi del Llobregat cancursarà l'c.Agrupació Teatral de la
Joventut del Centre Català», dirigida per Francesc Amat l Bo.tllorl.
Pe1't!Wy a la. segona. categoria de la
secc1ó «A». Representarà imposat:
el primer acte de eLa m itja taronja», de Josep M. Arnau. Com a lliure elecció: el primer acte de «Les
humils VIOletes», de Victorià Vives.
El Jurat que es traslladarà a Sa!lt
Boi ~rà Integrat per: Josep Ar·
tls, Miquel Cllviller, Martí de Riquer, F. Mas Abril 1 P. MaUri Rl.bas.
De secretari actuarà :Pere Estruch.
També a. la tarda, a les cinc, a.
Mataró, concursarà la secció de teatre de la «Societat Iris», dirigida per
Leandre Vilaret i Padern. Pertany
a la primera categoria de la. secció
«A». Refresentarà imposada: «La
festa de carren, d 'Enric Lluelles.
Com a lliure elecció: el segon acte
de «Victor Daura», de J. Navarro
CO<;tabella.
El Jurat que es desplaçarà a Mataró estarà integrat per Llu!s Soler,
Francesc Curet. J. Bernat 1 Duran
Joan Fernàndez 1 Castanyer, Agustf
Collada, Yafs Elles, Victor Moré,
Ràmon Vmyes, J . Soler Parcerisa 1
Gracià Bàncbez RoXB., De secretari
actuarà Lluls M. Pulggarf.
El mateix diumenge a la nit, a
Manlleu, concursarà la companvla.
«Ammcs del Teatre», dirigida per Pere Marcé. Pertany a la segona categoria de la secció cA». Representarà.
imposat: el primer acte de eLa. mitja taronju, de Josep M. Arnau. Com
a lliure elecció, el segon acte de eLa
dida», de Frederic Soler.
El Jurat que es tra.slladarà a Manlleu estarà format per: Florenci Cornet, Mar1a.n Amat, Ricard Opl.sso,
Eml1l Tin!?.~':l'.. J. Roig'Gulvernau,
Baldomer .A.ilre i Josep SUblrano.. De
secretari exercirà M.an11el Roca.

()brer català conscient: el teu diari es
...JI'

EXCURSIONISME

M!S & ROCA
CAMISERS
BARNUSSOS NOVETAT
Des de 1Z pessetes
VESTITS BANY LLANA
Des de 6 pessetes
PORTAFERRISSA, 24 1 26
FONTANELLA, 16

CICLISME
DAVANT LA PROPERA VOLTA
A FRANÇA

La formació definitiva
de l'equip espanyol
San Sebastiàn, 21. - El senyor
Gervais ha acabat la formació de
l'equip espanyol que ha de prendre
part a la Volta a França.. L'equip
està integrat per vuit corredors, davant lo. impossiblitat de completar
els deu. Dcstrieux quedarà com a
suplent dels vult. Com ja. es digué,
per tal de completar l'equip d 'individuals han acceptat Bachero l Fi·
gueras.
L'equip espanyol queda, doncs,
constituït per Canyardo, Cardona,
Vicenç Trueba, Fermi Trueba, Ezquerra, Prior, Emilià. Alvarez l Ci·
prià Elys.
Suplent (per al cas que algú manqtú abans de començar la. cursa),
Destrieux.
Individuals: Cepeda, Bachero i Fi·
gueres.

Boy-Scouts de Catalunya
AGRUPAME..~T

DE BARCELONA
Els propers dies, les categories que
tenen assenyalada sortida de pràcti·
ques, executaran aquestes als lloès
que s'esmenten:
Llobetons: Acampada a Can Caste·
llar de Valldeneu. Sortidd: dissabte,
dia 23. Reunió, a l'estatge, a. les tres'
de la tardo.. Sopar, manta 1 màrfega.
Menjar col:lcctiu. Despese;;, tot com•
près, 10 pessetes.
Tercera categoria: Primera i segona seccions. Sortida al Prat de Llobregat. R eunió: Plaça de Catalunya,
Rlvadeneira. Despesa, 1'50 pessetes.
Menjar fred. Pràctiques de r espira·
cló artificial.
Segona categoria: A Gavà. R eunió:
a l es sis del mat!, a Rivadenelra.
D espesa, 2'50 pessetes.
Primera categoria: No tenen sort!;
da oficial. Els que ho desitgin poden
fer-ho amb els seniers.
·
Senier Scouts: Acampada. a Ga!!-.Ribot, de Cervelló. Sortida: dlumen.ge, al mati, a. les 5'45, a la P~t».
d'Espanya. Despesa, 3 pessetes. p, ..c•
tiques de segona classe.
Rover· Scouts: No tenen sortida
oficial.
v·

LJii~a.d~~fssl ~~;~~F~mdiJ~1

del Treball Nacional), tots elS es
feiners, de set a nou de la tarda.

•••

La Secció d 'Esports de l'A. C. E.~
portarà a cap demà. diumenge, ~
sortida a. la Font de Sant Jordi l Vdi,:
vidrera). A l'explanada de la ""
font es celebr a rà la primera paj~
dels concursos socials d 'atletiSIIle
anunciats prèviament. Lloc dep
unió, a. les sis del maU, a. la 1 \
de la Universitat.

:I;

I

la humanltc1t
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1N FORMACIO LOCAL

dll.fl'eres noticies referents al
t de Ja ~estora mun1ctpal
~d~n el que es venia dient, ja
~s respecte a l'abandó del càr!e 11 1 senyor Senseda. Es veu que
~.. ~agut de prendre aquesta deter~.'::'.cló davant la persistència dels
¡uw::-de colltls que sofria, cosa. que
atJ%t que els metges ll aconselles~ }'apartament de les tasques mu• G

..,..s

""'~'"'FfralSuicompatibilltat del senyor Ra·

·, os. del pru:tlt radical, que volia ésl!l gestor, ha hagut d'ésser nomesert. per resmentat partit, el metge

118 11 AQUest senyor durant la dlcva ésSer un dels membres
tJéS destacats de la Unió Patriòtica.
gom d1u que quan tot estava
l!l
·ar;;njat I a punt de començar lE.'s
es dels grans magatzems de la
Violet, dels quals Tarragona csc a molt de profit, una lnlcua arbi·
~rtetat de les Obres Públiques està
a punt de malmetre el començament
de les dites obres.
Es diU que per aquell organisme
oficial es demana a la casa Violet
'!¡ue construeixi les façanes vuit metres més enrera de la Un1a en què
estan construïdes les altres edifica-

!Jfura

o:a

el~ cal dir com ha comentat l'opinió aquesta manera de procedir.
-Es bO de recordar, ara que es
despista l'oplnló amb un suposat
i:orifUcte a l'Institut Pere Mata de
¡teUS. que els republicans volen conrertlr en un organisme de la Generalitat aquell manicomi, que és com
(le-u. haver d'ésser.
_ Són molt comentades les d1scenstons que es fan sovint patents
entre l'oplnló confessional 1 el seu
organ a la nostra cJutat. Les continues mentides que d1u aquest paperet baD provocat moltes vegades
la condemna dels peixos grossos de
la C(XIlunltat. L'altre d1a es feien
tents aquestes censures en un ceoe oficial, per boca d'Un senyor amb
ta la barba.
• - Ja estan muntant-se això que
en diuen fires o falles. La gent està
molt sorpresa de la gran a1çà.ria amb
què enguany han estat projectades.
Si la realització respon al bocet, causarà molta sensació la falla de la
'plaça del President Macià.

E

ners en el flelat del carrer de Vilallonga, aprofitant una distracció d 'aquest !uncionarl, va donar-U una
Línies regulars de grans vapors per als destins
empenta el xò!er del cotxe i el va
fer caure a la. vorera, fent-se es~
que es detallen
pol tot seguit, malgrat haver-U enENTRE BARCELONA I BILBAO
RAPlD
SERVEI
gegat uns quants trets per tal de
SO~~~~to~IB ~~a:~~S ~a nit cap a Valêncla, Alacant~,.Mll.la¡a,
fer-lo detenir. A la. tarda, la mateiAltemant-.s~~fa. ~use!, Santander 1 ~llbao.
'
xa força va fer un escorcoll en un
magatzem per a llogar del carrer
Tarragona, Ceuto. 1 Buer:a ~d;'d~:~ setmanes
6 an1ò Carles 1 Ferrol cac:la dues setmanes
del Progrés, 1 es va Incautar d'un
taxi 1 d'Un gran nombre de paquets
SERVEI CORRENT ENTRE BARCKLONA I BILBAO
de peces de bicicletes.
cada dues setmanes
-A Figueres en practicar un nou
escorcoll a una casa. on d1es t.nrèra
=~~~ê~~~~!! a~t·c:E a 0Tarragona, Sant Carles,
es va cometre un furt de diners. ba.
' rU. Mà1a.aa. ceuia, cldl!:: Sevlli"::' :U~iro~~~. ~
lllla,
donat per resultat la troballa d'una
llagarcla, Ferrol, OOrunya, Avilés, Musel, Santander, BUbào 1 PasaJee
nina de cartró 1, UDA vefr.l<ia. separat
SER~ ENTRE BARCELONA, SETE I MARSELLA.
el cap d'aquesta, aparegué de l'InSortldea Qulnzenal.s ela dljoua cap a Sête 1 MarsellA
terior dos bitllets de 100 ;>essetes,
Serve! Qutnzenal cap a OENOVA
un de 25, un altre bitllet de cinc eses rep al Tinglado do la Companyta Moll del Rebaa
càrre¡a
La
cuts portuguesos 1 100 francs franTelèfon 13583
cesos. Aquests diners es saposen que
-o-procedeixen de l'esmentat furt.
-Aquest matí, a la Comandància
SERVEI RA.PID CAP AL BRASU. • PLATA
per moto-trtulsnt!Ant1ca correus espanyola
Mllit:B.r, en rebre els periodistes se'ls
rnaniiestà que la situació de l'atur
SOrtldea ftl[OII cada :u dlee
forçós dels obrers de les fàbriques
Cal) a SANTOS, MONTEVIDEO 1 BUENOS AlBES sortirà el dl&
de Ripoll i Sant Joan de les Abadesll Jullol del 1935, la ma.¡nU!ca motonau
ses segueix en el mateix estat.
-A Ripoll, ahir a les onze de la
nit. va declarar-se un Incendi en una
quadra de bestiar establerta. als entremurs de la poblacJó, sense que
que admetrt. pnssat¡ers 1 mercaderiea
es r~g~ressln desgràcies personals.
La clrre¡a es rep tlnll la vetlla del dla de sortida, a1 t1Dglado nQm. 1
El sllliStre es creu casual Les pèrdues es calculen en unes 2.000 pesdel Moll de Balears, telêfon 18214
setes.
Cocstanatarla:
A les dues d'aquesta matinada el
foc ha estat extingit.
-Un camió del Segon Regiment
d'Artilleria, que es d1rtgla. cap a. Sant
TELEFON 22057
VIA LAIETANA, 'l
Julià de Ramls, en el quilòmetre 2
de la carretera de Girona a Pont
Major, lloc on existeix una corl:!a
molt pronunciada i a causa d'una
falsa maniobra, calgué per un terr aplè, resultant el sergent Domènec
Riquelme Rodrlguez, amb ferides al
nas 1 al front, considere.des de pronòstic reservat, de les quals tou auxiliat a la farmàcia del Pont Ma·
jor. El vehicle no r esultà amb cap
desperfecte.
Les vostres bèrnies estan sempre
-A Sarrià de Ter, ha estat detinen constant perill sl no són ben
gut Francesc Holgin 1 P elàez, de 43
retlngudes. Els apa.rells que ~
anys, autor d'una substracció de
brlea el tècnic l especla.llsta. PERE
10'90 pessetes del calaix del mostra81MON ua donaran el màxim de
dor d'un estanc del mateix pOble,
g1tl"antla, 1 són, al mateix temps.
propietat , de Joaquim Serris l Caeb més econòmica. Pteus: 6, 10,
nals.
15, 20, 25, 30, 40 1 60 pessetea
-A la plaça de la. República, de
Crespià, es barallaren dos subjectes
en estat d'embriaguesa, l'Un anom~
nat Benet SUrrlbas, de ~o anys solter, i l'altre conegut pel nom de
Carme, 51. TeL 11743. Barcelona
<Casa fundada el 1890)
Valenti, captaire 1 que feia tres dies
que voltava per aquesta població.
El tal Benet va rebre algunes !ertdes de gravetat, havent d'ésser tras·
lladat a l'Hospital de les comarques gironines. L'agressor no ba esCarrer Nou de la Rambla, 11 - PELL • SANG • VENERI • PROSTATA •
tat detingut.

REUS

TARRAGONA

NOVES LOCALS

Des de dimecres al vespre Reus
compta. amb un nou i bellissim establiment. Es tracta del Bar Solsis
setablert a la. Plaça de Prim, can~
tonada al carrer Llovera. 1 dotat delS
darrers avança-s, harmonitzats dintre
d 'un luxós i elegant estil modern.
Ahir al mati va visitar l'Institut de Pere Mata1 el Conseller governatiu de Sanlta~. senyor Raül Rovtralta. Fou rebut pels directius 1 cos
~d1c d'aquell establiment, els quals
tJ.DgUeren cura de mostrar al v1s1~t les diverses dependències i funClOnament de l'esmentat centre frenopàtic. El Conseller quedà satisfet
de la visita i dels serveis que a.lll es
presten, i en virtut de tot alxò ens
diuen que ba quedat ratificat el contracte de serveiS entre la Generalitat
1 l'Institut de Pere Mata.
- A Cambrlls ha estat detingut
Jesús Nogués Pagès, de 22 anys, autor d'Un robatori efectuat fa dos
anys a la floca «Villa. Lola». S'han
recuperat els objectes furtats, els
quals estaven ama~ts en una floca
nomenada «Fernandlna», propietat
del detingut.
Els guàrdies d'assalt van detenir Llafs Hernàndez Cardona, de 17
anys, segons sembla de no gaires
,
bons antecedents.
El Casino Gaudi, de la Urbanització QUintana, ba organitzat per
a aquesta nit un atraient ball de
revetlla, amenitzat per cGallart's
Jazz».
Ahir a. la tarda es declarà un
Incendi a la. casa. núm. ~~ del carn!
de Misericòrdia. Seguidament h1 va
acudir el Cos de Bombers, que pogué sufocar el foc al cap d'una hora. d'actuació. La casa és propietat
d'Antoni Pellicer, l l'incendi fou provocat Intencionadament per un fill
d'aquesta que s'anomena Pere Muncuse }'ellicer. Sortosament, no calgué
lamentar cap desgràcia personal. De
moment s'ignora. el valor de les pèrdues.
Segons referències, uns reusencs amants del teatre llrlc s'han
constituït en empresa per tal de donar, durant els dies de la Festa Major, una represrntacló d'òpera. Sembla que aquest acte tindria lloc a
l'Envelat 1, entre altres1 vindria. l'eminent tenor Hipòlit La.zaro.

«CABO SAN ANTONI O»

Llegiu cada dia LA HUMANITAT
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CLINICA GALLEGO - VIES URINARIES
MATRIU ~ IMPOTENCIA • DIATERMIA -

Ahir a la tarda, tam com s'havia
anunciat. va celebrar-se la. processó
(!e Corpus. L'alcalde i el general, les
dues personalitats més rellevants de
la ciutat, no h1 van assistir.
Els tradicionalistes, segons es rumoreja. per la ciutat. varen tenir la
generositat de r epartir unes quantes
pessetes entre una colla de desgraciats del barri de Sant Pere per tal
de fer més nombrós el seu ubàndol»
a la processó.
Malgrat això, però, en::ara. eren
pocs, sent!eu a dir als addictes de la
Lliga; calla que h1 acudis tothom
com un sol home.
Un Individu conegut per «Xemeneia»{ dotrucillat a la pujada del Rei
Mart , va endomassar el seu balcó
amb una bandera monàrquica, la
qual fou arrancada. ràpidament pt>Is

Lleida., 21. - A causa d'haver-se
agents de l'autoritat tan bon pant
el públic se'n donà compte i comen- esverat una mula. a. la carretera
ha. bolcat un carro 1 ha
d'Arbeca,
çà a. protestar.
No es va registrar cap lncide11t quedat ferit el que el conduïa, An·
toni Sans i Bartolo, i la. seva esposa
Rosalia Pansalat.
Ha estat auxiliat a la casa de
socors Josep Mar i Soler, domiciliat
al carrer del Carme, d'una. ferida
ocasionada en caure de la bicicleta.
En posar-U benzina, s'ha Incendiat un cotxe de lloguer 1 ha. resultat amb algunes cremades el xofer Llais Busquets 1 Balaguer.
lo mes pràctic i nou
- Aquesta t:ll'da, a dos quarts de
desagradable. Molts foren els obrers vuit, s'ha reunit, al local de la Cài altres ciutadans que ahir, a. la tar- mara de Comerç, la. Comissió de Fida, marxaren a les fonts dels nostres res 1 Festes. També una comissió
contorns, per tal de no ha ver de sindical de turisme comarcal, preslpresenciar l'espectacle dc la proces- d1da pel senyor Moret, ha estat a
só. Espectacle que, digui's el que es visitar l'alcalde gestor.
vulgui, no deixa. d'ésser una mani-Per a demà, dissabte, s'han orfestació; una manifestació política ganitzat dos grans balls que tindran
en tots els sentits.
lloc al camp d 'esports de la Joventut
-A Figueres, en intentar es<'orco- Republicana, a. dos quarts d 'onze del
llar un auto, el sergent de carrabi- vespre.

Calsotetd

LA FABRICA DE

NEV~RES
,'GLACIAL"
\'EN BARATISSIM, DIRECTE
AL CONSUi\nDOR. Immens assortit per a tots els usos. des
dels preus més f.n!i.m:¡
Neveres pattntadcs de m!Xima
refrigeració 1 sense mescla de
gustos i olors, a preus mòdics.
Benet i Mercadé, 26 <al costat
d'Estació Gràcia 1 Teatre Bosc)

L:J:\

~
1

Per a

mitges i mitions

•
T elèfon 24448
B A R C E L O N A

LA BELGICA

Confiter

Dintre i fora de la ciutat
LLEGIU
- Servei acurat - Preus molt
tconòmics • Coosul~u..JJos per
~lèfon (n.o 32573)
CAL A BRI A, Z I • (gara tge) ,

CADA DIA

• Corbateria

<(ANTIGA CASA GERONI»
de

JOAN TORRA
O•
•PÒsit de les pastes per a sopa
marca ePALOMA» 1 xampany
«CANIGOJ
P
remtk, 12; Masnou. 2 (Sants)
6
,?~ : Rlego, 19 I Rlego, 35
fon 35544 • BARCELONA

:::::::

APARELL.S
FOTOGRAFICS
PRISMATICS • BINOCLES ~ CINEMES
PEL•LICULES • PATHE • BABY • MAQUINES
FONO GRAfS DE TOTES MENES · DISCOS, alo.

RELLOTGES • OBJECTES DE PLATA

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

CASA BAGUES

ECONOMICA.

P"INCf

A

22·

8ARC[LONA

Sortides de Barcelona els dilluns 1 diious. a les 20 hores
uCIUDAD DE VALENCIA»
Preu a coberta: 9 011 pessetes. Bitllets d'anada 1 torn~ da a prous reduTts

LINIA REGULAR ENTRE BAROELONA • ALACANT • ORAN • MELILLA
VILLA ALHUCEMAS - CEUTA I VICE-VERSA

SOrtides de Barcelona cada dlumenae. a les 6 nores; d'Alacant ets d.lmarts:
d 'Oran el.a dlmecres; d'Oran cap o. Alacant, elS d.lmarta 1 d'Alacant cap a
Barcelona, els dimecres.

Passeig de Gràcia, 1.8

Gran Basar de Sastreria Sistema
Nord Americà
Ela nostres preus sempre responen a la matetu Idealitat 1 6a
facilitar la màxima elegància I ta màxima Barator, amb eta
&eaüents article~• Vostlts, Pantalons, camises, PiJames, Cal·
çotets, Bates, Batins, Camisetes, Mitjons I Corbates

Alguns dels nostres preus:

CASTELLDEFELS . Es-

V E S T I T S,

P I J A M E S, a 8.

DESITJO Jove tot es-

i DEMANDES

balcó carrer.

10 I 1'1 ptes.

Encarn que estem situats al Passelg de Gràcia, som la Sastre
ria 1 Camiseria. mes econòmiC& de Barcelona.
Tenim una secciO ultra-ràpida en la qual podem confeccionar
tota mena de vestits en quatre bores, amb un petit augment dels preus de vestits fets, com també tenim una secciÓ per fer vestits a mlda amb tot luxe de 100 a 150 pte&
Obsequiem els nostres cllents amb segells d'estalvi de la Caixa
de Pensioll5 per a. la Vellesa 1 altres presents eo proporctó
a l'import de la compra..

VIAT.,ANT a·orerelz per
Catalunya. ram do telztta

1 ¡rèneree da punt. Amb
PIANO, per estudis, ne- bonea rel&clona cUenteJ.a.
ceaslto 1 bOra d1àfla, do- Etcrtaro a LA SUMANTnaré 10 mos. Esc. I..AllO· TAT n(lm.. 160.
1 1
ARIBAU 23
--------.H&bit. baic. ê:J~!r', f:¿ MANITAT. nWn. 618.
COMPTABLE, conelx&estar 2S duroa, sols menANCEL MARTl. Taller dor treballa d'o!lcll:la a'ojar 20 duros.
d 'enquadernadó (Marti- teretx to~ el dJa o b<ll'SII.
nea do la RoU, 17. Te- Esc.. LA JnJ¡,(ANITAT
ARIBAU, 7, 4rt. 2na. lllton 7536~- Barcelona). oQm. 15~.
habitació per a llogar,

tar. Hab

a,

Sl l'elegànCia ha estat altres temps un privilegi, la. CASA BAS·
Tl DA amb aquests preus la fa accessible a tothom.

.x.

Urgell. 20. pral. Consulta da 3 a 6.

a 20, 40. 50 I 60 ptes.

PANTALONS, a 6, 6, 8, 10 I 11 ptes.
e A M 1 s E s, a &, e, 8, 1 de sec1a a 13'50 ptes.

PulmOll5,
MALALTS.
A VALLROMANAS, ha- Oor 14ed.1CIJlll,
~neral .
per uoaar. Raó. suili..., Ral.P
arC/. Ramon 1 Ca,Jal, l:IC, tU1cl:ü. Or. Lluls ~
Cueata
ter.

B AR C E L O NA

u PLUS ULTRA» I a LEGAZPb
LINIA RAPIDA REGULAR ENTRE BARCELONA I VALENCIA

O. do ·cent, 364, ler. plèndida caseta de bany,
tocant al Restaurani
2na.
cMar l Soll l lloc auarda cotxce, traspasaré
DESIToiO 1 o 2 joves per 3.500 pte&. In!ormea
PENSIO LAIETANA per
o. uxos 1 vtatgers, tot tot estar. CManova, 8:1, a LA B.UMANlTAT.
l.nl-, prop Corts.
ler.
Preu
co1úort modern.
des de 7'60 din. VIa LaHABITACIO balcó carIetana, 29 - Pl. Berenrer per a senyor o. dor- OFERTES
auer. :òl.
mir. Hospital, 42, 2on. 2a.

(prop Rambles) TeL UUJ

cetona ela dljous. LINIA COMERCIAL BILBAO - CAOJZ - CANARIES, AMB
ESCALA A TOTS ELS PORTS DEL NORD D'ESPANYA. - SOrtides Quin•
zenals de BUball elS dljous. LINIA RAPIDA REGULAR ENTRE ESPANYA
I TERRITORIS DE LA OUIN1!:A ESPANYOLA IFERNANDO POO). - SOr·
ttdes el dl& l'I c1o cada mes. amb escales a València, Càd1z, Ln8 Palmaa~_Santo.
Cruz de Tenerl!e o Freetown. Snnta Isabel de Ferno.ndo Poo, Bata, .t~..ogo 1
Rlo Benlto pets v..pors

·

PENSIO

Carrer de Sant Pau, 6

CASA BASTIDA

PREUS BARATISSIMS

b1tecló

TelU. 19oo7

pocs diners? Aneu a

Les ducs primeres ratlles 1'00 pesseta
»
Cada ratlla de més •••••• 0'30

Queviures i llegums cuits

Rbla. Flc!1J 4

Telêf. 19.878

LA HUMANITAT

1·,I'I L,.,¡ ;¡;¡ :c z;As:!3A~slaus= IRD'io_.s AN·u· els PER PARAULES

i luxoses habitacions, al
i 2~ entre el de Tarragona I Plaça
d'Ernest Venl.ós. Autobús 11. E

a CAMISES A MIDA

Oall, 30, Placa Repllbllca. 3

¿Voleu vestir amb
elegància i amb

u ·E~CE.NE!J9RS

carrer de Pa.ris, 20. 22

camises darrer model, confeccionades 1mmlllorablement, eatll
amer1cll., obertes - Corbates mitjons, clnturona, pljamea 1
barnussoe do cran moda. Excekent assortiment de aéneres per

«CIUDAD DE BARCELONA» i «CI UDAD DE PALMA»
SERVEIS REGULARS ENTRE TARRAGONA, VALENCIA, ALACANT I PALMA
DE MALLORCA, BARCELONA • MAO I BARCELONA • EIVISSA
Lll'IIA COMERCIAL AMB ESCALES A TOTS ELS POH.TS DE LA MEDITERRANIA. NORD D'Al''RICA 1 CANARIES. - SOrtides Quinzenals de Bar·

Pau lgléslas, 22

Mudances NURIA

VENDA I CLINICA

arans

REBUDES LES DARRERES NOVETATS PER A LES TEMPORADES
DE PRIMAVERA I ESTIU

SOrtides cada dia (llevat els diumenges) de Barcelona 1 Palma, a les
19 hores per les motonaus

M. Hrnnell~

VESTITS BANY :: BARNUSSOS
CAMISES PLATJA :: Camisa RAGLAN (Patentada) : Mit~es FERRO
de gar110tla

Cases de nova construcciO. 6

MUA\M44JAMIPI

uCIUDAD DE SEVI•.LA» I «VILLA DE MADRIDn
LIHIA RAPIDA DE GRAN LUXE BARCELONA • PALMA DE MALLORCA

Fabricant:

aneu al lloc u .o 6, de JOAN BORRAS,
CARRER D'URGELL (Encants de
DOMENEC GUASCB
Sant Antoni), «L'AS DE LES 1\llTGES,, l de la barator
Gran assortiment en j otes, rellotges
i presents propis per a Sn.nt Joan
Telèfon %3213
Hospital, 106
BARCELONA

HOSTES
i PENSIONS

DEULOFEU

CAMISERIES

MADRID: Passeig de la Castellana. 14. - BARCELONA: Via Laietana, li
LINIA RAPIDA DE GRAN LUXE BARCELONA • CADIZ • CANARIES
SOrtldea setmanals clB dlssabtes, o. les 12 li:tectunran el scrvo1 les motonaur

Es ven amb tota
mena de garanties
Desconfieu de les
1mitacions

36, Soqueria, 38

. '• • . • . • 95 ptes.
p.nntiPa~a.
amb tambra 'e bany 110 »

BARCELONA

Telèton 30422

Dlrec:tort Dr. RIU Porta -

~ant Jor~i

Ferrer BatH')s

1

CORTS CATALANES, 414

Demaneu sempre a
menjar
arreu
tot
especial per a. la
cria. dels canarls

Joieria • Rellotrerla • Arrenterla

Camiseri~

Hospital, 42 • Tel. 13651

TOT D'OCASIO

Consulta, 11 a 1, 4'30 a 9. F. 10 a 1

LLEIDA
NOVES LOCALS

GIRONA

-

~

EL REGULADOR

Atraccions
Sopar de cotilló
«The Happy Jazz», animat per LYBIA DIMAS
Telèfon 21222
Reserveu la vostra taula

NOVES LOCALS

OB MOBLES, PIANOS, RADIOS, CAIXES DE
........
...........
CABALS, MAQUINES D'ESCRIURE I DEC().
SIR. MALETES. DISCOS, eto.

IAT"S (Trencats)

REVETllA DE SANT JOAN

\

COMPRA I VENDAI CANVI

FILL DE ROMUL BOSCH, S. en C.·

RESTAURANT MIRAMAR

~
"

1

Notariat, 10, 2oo. 2na.

o·so

pessetes en se¡ella, l rebran rtgurtns, moslre$ 1
NO 1 A: El3 que de tora ntl¡utn servir-se de la nostra casa poden escrture. &djuntant
bistema espec1al per a prendre lea mides, amb les tnstrucclOWI per a rebre l'encàiTec a bans dels cinc dies.

~-

a.o

•

lA HUMANITAl escampa arreu els ideals republicans i catalanistes

Dissabte, 22 de juny del 1935

Baf cèlonà -- Any IV - Número 1·037

=

EL PACTE NAVAL ANGLO-ALEMANY

Franca
manté els seus punts de vista
,

•
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PER ALS AMICS EMPRESONATS

LES JORNADES D'OCTUBRE

La nostra subscripció Els C?nsells de guerr~ ~'OHCIC IS

Relació de donatius rebuts a les nostres oficines
administratives (Ronda Universitat, 25, pral.)'
Ptes.
Suma anterior ...
Una admiradora d' Azaña
i de Companys, de Sabadell ................. .
Roselles humUs 1 espigues
daurades (12.a vegada)
Ginesta 1lairosa (12.a vegada) ................. .
Branquilló de llorer teixit
dc pensaments (12.~ vegada) ................. .
Concepció Guàrdia (quota
setmanal) ...... ........ .
La nola de Capsanes en el
seu viatge de boda, l el
nuvi, de Telà ........ .
La famllia de casa «Siru»

97.634'15

M. O. C .... ... . ..... .... ..

5.-

J aume Soler, de Sant Fellu de Llobregat ... . ..
Quatre esquerrans d'Olesa
Ajudant i xofer del camió ... ... ......... .. .
Un mosso de Mercat .. .
Angela Amat . . . .. . .. . . ..
Vicenta, a la memòria de
l'«AVi» ........ . ....... ..
Carles Diego, a la memòria de l' «Avú> •. . •. • .. . •..
Carme Solanes, a la memòria. de l'«Avi» ... ...
Una catòlica, a la mtrnòria de l'«Avl» ... ... . ..
Dolors Cerdà, a la memòria de Macià .. . . . . . . . . ..
Una. familia d'esquerra de
L'Hospitalet .. . . . . . . . . ..
El profit d'una rifa (cinquena vegada) . .. . . . .. .
A. E .... ................. .

Una nola de Gràcia a la
memòria. del seu pare ...
Miquel Mangues . . . . .. .. .
«Penya Difícils del Ca talunya» (setmana. 23) ...
Comissió de Sabadell <cinquena. aportació) . . . . ..
Joan Pau Oliva ........... .
Un català ........... .
Per l'amnistia. . . . . . . . ..

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

P. Vives .............. .
J . Fortuny ........... .
R. Permanyer . .. . . . . ..
A. Codina ... ......
A.M..... ..
Vergés ............

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

Joan Homet .. ... .
Francesc Rodríguez

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

Pau Martinez .. . . . . . ..

R. R ....... ..... .

Un ex-empresonat

P. P ............ .

Jordi Pujó ......
Jordi Llobet ... ...
Jordi Blai ........ .
Montserrat Ballester Batlle ................. .
Dolors Besalduc . . . .. . .. .
Enric Alborc . . . .. . . .. . ..
Ramon Soler Menae .. . .. .
Antoni Nicolàs Soler ..... .
F. Ferrer ........... . .. .
J. Lacambra ... .... ....... .
F. Llorca .............. .
G. Castellà .. . ... ... .. . ...
Un bagurcny .. . . . . .. . .. .
E. T. S. (un de Mestalla)
Un dc Sant Andreu .. . .. .
«Perinortio» . .. . .. .. . . .. . ..
E. D . T ............ . ..... .
N. O. T .................. .
C. R. E .... ; .......... .

P. L. LI.... ...... .........

J . S. R ................. ..
A. V. V ............... .

Vallfogona de R 1 u e orb
(lllstl\ 6) :
Un que no creu amb cap
religió ............. . .
Clsco Cases (Ametlla)
Ramon Llobet Morera
Jaume Benet (Ametlla>

25.4.30
1.-

0.50
1.3.-

1.70

1.-

4.26

2.2.-

2.1.-

1.1.-

1.2. -

2.-

20.10.1.-

5.-

50.500.5.10.5.5.5.2. 2.-

1.0.25
5.1. -

Mag{ Farré <Ametlla)
J. P., extremista .........
Ramon Llobet (Ametlla) .. ,
Una admiradora de Companys .. ........ .... .
Ricard Minguella .. . .. . .. .
Ramon Llobet Llobet... ...
Sastret ................. .
Miquel Banet, esquerrà ...
Manuel Clarassó (Ame~
lla) .................... .
Antoni Roig (Ametlla) .. .
Uns quants obrers de la.
Casa. S. E. Coral 1 Cta.:
J. Barrull ........ .
J . Tamborero ... .. . . ..
J . Nogué ........... .
P. Padró .......... ..
J. Dalmau ...... ... .. .
M. Serra ......... . ..
A. Homs ...... ........... .
J . Montagut . .. .. . . . . .. .
M. Fusté ........... .... . ..
M. Tomàs .............. .
P. Blanes ......... ..... .
A. Sanchis (p.) . ......... ..
A. Sanchis (f.) ........... .
L. Arbués .............. . .. .
J. Viles ................ ..
F . Blanes ... ... ... .., .. .
R. Montagut . .. .. . .. .
D. Mollné ........... .
V. Vengut ... ........ .
F. Lecha ... ...... .. .
G. Sans .............. .
J . Dosaigües... .. . . . . . ..
D. Belando ........ .
s. Tudó ...... ...... ..... .
G. Núñez ......... ··• .. .
R. Munné .............. .
B. Abat ...... ...... ..... .
J. Armendé ...... .. ... ; .. .
J. Blanes ...... ... ..... .
M. Beal .... .. ........... .

1.1.1.-

1.-

1.-

Contra l'Alcalde de Castelló d'Empúries,
senyor Josep Bordes de la Cuesta
Ahir, al maU, a les deu, a la Sala citant els seus partidaris a lluitar

2.- de la Biblioteca de la Caserna de la «caigui el qui caigui, sigui el qui sigui
1.- Divisió, va tenir lloc el Consell de i si és precís fins a. la. mort», perquè
2.-- guerra d'oficials generals per a veure tots els catalans tenien el deure inel-

i fallar la causa instruïda pel co1.20 mandant jutge senyor Artur Galan,
1.- contra l'alcalde de Castelló d'Empúries, senyor Josep Bordes de la Cuesta, pel suposat delicte d'auxlli a la
1. - rebeHió militar.
Presidi el Tribunal el general de
1.50
1.- - brigada, senyor Sebastià Pozas, 1 ac1. - tuaren com a vocals el general Sen
1.- Pedro, els coronels senyors Espallar1. - gues, Llanas, Moracro i el tinent oo1. - ronel senyor Coll. De vocal ponent
1. - actuà l'auditor de brigada senyor
0.50 Francesc Cornlero, de fiscal el co0.50 mandant del Cos Jurtdic senyor Que1.- rol. Defensà el processat el capità
0.25 senyor Palmer 1 Coll.
0.25
0.40
L'APUNTAl\lENT
1.Donada la veu d'audiència pública,
2.- el secretari del jutge procedeix a la.
1.- lectura de l'apuntament que és molt
1.- extens. La causa començà a instruir1.- se a conseqüència de la denúncia
0.50 presentada per trenta-un veïns d'a1.- quella població, en la qual es diu:
1.Que el dia 5 d'octubre, a darreres
0.40 hores de la tarda, l'agutzil de Caste1.- lló d'Empúries publicà un pregó en
0.50 el qual es deia que, d'acord el Sindi0.50 cat de Camperols amb les Delega1. - cions obreres, es proclamava la vaga
0.50 general -que en aquell cas era r evo1.- lucionària, diu- per tal de sumar0.30 se al moviment iniciat a Barcelona
A. Roca •.• .. ; .......... ..
0.50 i a altres poblacions. Segueix dient
A. Solà ... ..... ...... .
0.50 la denúncia que, proclamada la vaga.
G. R{)S ................ ..
1.general, el dissabte !oren ocupades
L. Crespo ...... •·· ..... .
1.- pels vaguistes totes les entrades i
M. Vilanova . . . . . . . . . . ..
1.- sortides de la població, els quals
A. Pomà ............ ... . ..
1.- recorregueren la. població fent tanx. x .......... '·' ........ .
0.35 car els establiments, cosa que ocorF. Buendia .............. .
0.50 ria. sense que ho impedissin les autoR. Collado ... ........... .
1.ritats locals. Segueix la denúncia
P. Placin ................. .
0.50 dient que el dia. 6, a. dos quarts de
J. Sugranyes . . . . . . .. . .. .
0.50 nou de la nit, el senyor Bordes de
A. Mateo ...... ...... .. .
1.- la Cuesta, des del balcó de l'AjunG. Sa.rdà .............. ,
0.50 tament, proclamà l'Estat Català FeF. Cànoas ...... ........ .
1. - deral i que la Generalitat, trencada
tota relació amb el Govern espanyol,
Suma i segue!x 98.403'80 assumia la plenitud de facultats, ex-

2.2.2.-

Un lli~re 1er a
arxiu i per a
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1.-

1. 1.1. 1.1.-

r
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la Hi~tòria
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0.50
1.-

Amb exactitud
de fotografia i
amb emoció de
gran reportatge

0.75
1.-

0.50
1. 1. -

1.-

1. 1.1. -

1.-

generals, d ahtr

SALAZAR ALONSO

és l'obra documental

1. -

1.-
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Canvi d'horari en els trens
La Companyia dels Ferrocarrils M.
S. A. comunica que d es del proper
èimarts, dia 25, es modificarà el servel de trens de les lfnles de Valls, Saragossa 1 Tarragona amb motiu d'un
r eajust general d'hor~tris que afecta.
la major part de la Península.
En conseqüència, el tren exprés de
luxe a Madrid que actualment surt
de Barcelona...Terme a les 19'58, ho
farà a. les 20.28; l'exprés que es dirigeix a Sevilla. avança la seva sortlda, que tindrà lloc a. les 14.58, en
comptes de les 15.28; el tren correu
a. Madrid que surt tpmbé de Barcelona-Terme a. les 9.00, ho farà a
les 9.33; el tren lleuger a. Picamoixons que surt a. les 5.-l8, els diumenges sortirà a. les 6.07, 1 serà directe
fins a Sitges; el tren de la mateixa
classe que l'anterior que va. a. Tarragona per VUa!ranca que surt de la
repetida estació de Barcelona...Terme
a les 6.58, ho efectuarà a. les 7.03, i
els diumenges a. les 7.15, i anirà dlr ectament fins a. Molins de Rei. L'exprés procedent de Madrid que arriba a. Barcelona-Terme a les 23.16, ho
farà a les 22.43, i el que ve de Sevilla. a les 16.02, en lloc de les 14.22.
Tant el detall d'aquestes modificaclons com el d'altres de menys importància que es posaran eñ vigor
d es de la data. abans indicada, estan
anunciades en els cartells-horaris de
les estacions.

~----------:*------------

El 111 Saló Internacional
d'Art Fotogràfic
Demà, diumenge, dia 23, a. dos
quarts de nou de la nit, quedarà
clausurat el m Saló Internaclonl\1
d'Art Fotogràfic de Barcelona que,
organitzllt per l'Agrupació Fotogràfica de Catalunya, s'ha vingut celebrant a les galeries subterrànies de
la plaça de Catalunya des del dia 9
d'aquest mes. L'esmentat Saló na.
aconseguit un èldt força. falaguer,
puix que són a milers les persones
que l'han visitat.

d' ALARD PRATS i BELTRAN
Acaba d'ésser posat a la venda a totes les llibreries

No es tracta de comentaris apassionats, sinó de fets objectius
El que ha arribat i el que no ha arribat
al gran públic de la Premsa diària

és fidelment reproduït en els textos
taquigràfics dels discursos, declaracio ns, informes, incidents
de la

Vista de la causa contra el Govern de
la Generalitat davant del T. de G.
que reflecteix, amb amplitud i amb emoció,
el llibre

''fl fi~~i~rno ~e la ~~n~rali~a~ ~n el Han~nitlo"
Concessronària :

Llibreria Catalònia
3, Ronda Sant Pere, 3

ludible de posar-se a les ordres de
la Generalitat, 1 que acabà dient
que els que no haguessin rebut la
consigna que es retiressin a descansar.
Es llegeixen també diverses declaraclons que figueren al sumari, entre
elles les dels Signants d'Aquesta. denúncia, els quals, en la seva. majoria.
-26-, diuen que la signaren a. instàncies dels seus amics 1 que desconeixien el text. Altres diuen fins 1
tot que no la Signaren 1 que foren
altres que la signaren en nom seu.
Finalment, els cinc que mantenen
el text de la denúncia 1 que diuen
haver escoltat el discurs de l'alcalde
es contradiuen entre ells, fins a. l'extrem que no es pot saber sl, en
efecte, el senyor Bordes proclamà
l'Estat Català o bé sl es limità tan
sols a. dir que havia estat proclamat
a Barcelona.. Alguns dels declarants
diuen també que la denúncia ha
sorgit de la. Farmàcia del senyor
Puig, on es reuneixen tots els enemics politics del processat, que abans
eren lleials servidors de la dictadura.
INTERROGATORI
DEL
PROCESSAT
Acabada la. lectura de l'apuntament, el fiscal 1 la defensa remmcien a interrogar el processat, però
no a.ixi els vocals.
A preguntes del vocal Canyadas,
el senyor Bordes diu que l'agutzil
pot fer els pregons que li encomanin sense que hi hagi d'intervenir per
a res l'Ajuntament, 1 que Ignorava
el que s'havia fet proclamant la
vaga. general. Diu també que no ocorregué cap incident a Castelló 1 que
si parlà des del balcó de l'AjuntA.ment fou per a. assabentar al poble
del que ocorria, per la. qual cosa estava en ànsia. A preguntes d'un
altre vocal diu que ell no proclamà
res i sf sols es limità a dir el que
havia passat a Barcelona. Preguntat perquè no s'havia posat en contacte amb la. guàrdia civil, diu que
aquesta no 11 mereixia prou confiança donats els rumors que corrien.
Finalment, a preguntes del vocal po-

.,._ ~..._..__--~----

Es possible que França no enviï els seus delegats navals a lon~
dres :: Laval anirà avui a Roma per a continuar les gestions ::El
Primer Lord de l'Almirallat anglès manifesta que l'acord ha estat
una fatalitat imposada per les eonstruccions navals que ja feien
els aie manys

E

~~~~~~~~~o

nent, diu que fou lnlciativa seva i l
ELS VAIXELLS QUE CONS·
sense que ningú més intervingués
TRUEIX ALEMANYA I ELS
que va. sortir al balcó de l'Ajunti\QUE POT CONSTRUIR
ment. Respecte dels altres regidors,
Berlin, 21. - Els diaris alemanys
diu que aquella. hora ja eren a. des- segueixen ocupant-se de les cansecansar i que es trobà tot sol.
qüèncles de l'acord naval germanoL'ACUSACIO britànic 1 publiquen interessants de.
.
talls sobre el programa alemany de
A continuac1ó, .el l':finiste~i Fiscal construccions navals establert, com
Uege~ el seu escnt d acusac1ó. Eleva és sabut, a base del 35 per 100 de
a. defmitlves les seves conclusions i les forces navals britàniques.
fa. un relat dels fets en la forma
En els termes de l'acord i tenint
ja. r essenyada, fets que han estat en compte que Anglaterra posseeix
provats -diu-, els quals qualifica actualment un total de 1.201.700 tocom un delicte ~:a~ a la rebellló nes, Alemanya pot reclamar 423.095
1 demana que s 1mpoc¡. al processat tones que es repartirien com sela. pena. de sis anys de presó correc- gueix':
clonal.
Vaixells de batalla, 183.750 tones;
LA DEFENSA creuers pesats, 51.380; creuers lleuSeguidament llegeix el seu informe gers, 67.270; destructors, 52.500; valel capità senyor Palmer. Un lnfor- xells porta-avions, 51.380.
me molt extens i documentat, en el
Com és sabut, la qüestió dels subqual nega validesa. a. la denúncia. marins ha. estat objecte d'un arranper a. basar l'acusació. Remarca de- jament especial, en virtut del qual
claració per declaració les contradic- Alemanya té dret a disposar del maclons en què han incorregut els sig- teix tonatge que Anglaterra, o sigui,
nants de la. denúncia, la major part 52.700 tones, compreses, però, en el
dels quals defuig la seva. responsabi- porcentatge estipulat del 35 per 100.
litat, en dir que la signà sense coA part dc circumstàncies especials,
nèixer el seu contingut i fins 1 tot Alemanya s'ha declarat disposada. a
d'altres que no saben qui la signà conformar-se amb un tonatge equíen nom seu. Continua el defensor valent al 45 per 100 del tonatge dels
fent unes consideracions sobre les submarins anglesos, ço que correslluites polítiques als pobles, sobre pondria a un total de 23.700 tones.
l'obra realitzada a Castelló d'EmpúAlemanya. construeix actualment
ries per les esquerres i sobre la. dife- dotze submarins de 250 tones cadasr èncla de com¡ hom viu avUi en cun, 1, per tant, queda autoritzada
aquella població a com quan es vivia per a construir uns 40 submarins
més de 650 tones cadascun.
dwoant la monarquia i la dietad ura,
Tenint en compte les forces navals
pel fet que allò era. un feu. Se- de què disposa Alemanya en l'actuagueix dient com això ha estat una. lltat, alx! com la. limitació del totrama. ordida. pels enemics polltlcs natge estipulat per a. les diferents
del processat, que han portat el seu unitats en virtut de l'acord naval de
odi a voler perjudicar moralment washington, Alemanya. podrà consi materialment el seu patrocinat, tr.llr sis vaixells de batalla de 25.000
pel sol delicte d'haver-los imposat to
1
1
constitue1 1 tones, màxim
a qua cosa
x e 5
la llei mentre ell ba. estat alcalde.
natge
desitjat pel Reich;
Acabà fent un elogi de la figura creuers pesats de 10.000 tones i cinc
del processat i soRicità del Tribunal creuers lleugers de 4.000 o 6.000
la lliure absolució del seu patroci- tones.
nat per ésser de justícia.
LA SENTENCIA
Enllestida la vista, el Tribunal es
r etirà a deliberar en sessió secreta
i dictà sentència condenmant el senyor Bordes de la Cuesta. a vult mesos de presó correccional. Segons
sembla, el vocal ponent lla presentat un vot particular.
Aquesta sentència no serà ferma
fins que l'aprovi l'auditor.

Contra l'Alcalde, regidors i altres veïns
de Vilanova d' Alpicat
Ahir, a Ies quatre de la tarda, al
Saló de la B:blioteca de la. Divisió,
va tenir lloc el Consell de guerra
d'oficials generals per a veure i fallar la causa instruïda pel comandant jutge senyor Carles Capdevila,
contra Enric Rlbau Roma, tinent
d'alcalde en funcions d'alcalde; Avelf Mora Gatius, regidor; Joan Mora
Gatius, caporal del sometent; Miquel Seres Gatlus, regidor; Pere Escuer Salomé; Francesc Seres Navarro ; Ramon Botan Sanou, i Josep
Roura Peiral, aquest darrer alcalde
de v .l<!TJ.ova d'Alpicat, i tots veïns
de l'esmentada població, acusats del
suposat delicte d'auxili a la r ebeHló
militar.
Presidi el Tribunal el general de
la. Brigada de Cavalleria, senyor Sebastià Pozas, i actuaren de vocals el
general San Pedro, els vocals senyors Moracho, Espallargues, Llanas
i Canyades, 1 el tinent coronel senyor Coll. De vocal ponent, actuà
l'Auditor de Brigada senyor Francesc Cornlero i de Fiscal el Jurídic
de la Divisió, comandant senyor Enric Querol.
De defensors actuen els lletrats
senyors Ramon Villaro Campabadal
i Ignasi de Inza i Tudanca i el capità d'infanteria senyor Francesc
Glne Gil.
L'APUNTAMENT
Constituït el Tribunal, es dóna la
veu d'Audiència pública. Els processats no assisteixen a la vista per haver-bo aixf solllcitat ells mateixos.
El jutge procedeix a. la. lectura de
l'apuntament. Del su.marl es desprèn
que el dia. 6 del passat octubre, davant la nerviositat 1 efervescència
que s'observava al poble de VIlanova
d'Alplcat, el rector del mateix poble,
Jaume Cavlstol traslladà la seva
mare, malalta, a casa d'Amadeu Es·
cuer, on romangué aquella. nit. A
les sis del mati del dia 7, estigué a
veure'l l'agutzil per a dir-li que a
l'Ajuntament estava. reunit el Comi·
tè revolucionari. Hi anà el vef Alnadeu Escuer, al qual preguntareu
on era el capellà 1 ~manaren les
claus de la rectoria, a la qual cosa.
digué que no Jes lliuraria. mentre no
les hi demanés la. superioritat. En
l'apuntament es diu que la casa rectoral fou assaltada per un grup I que
hom trobà que bl mancaven dos elstells amb ous i préssecs.
Segons es desprèn de l'apuntament
el Comitè revolucionari demanà la
clau de la casa rectoral en assabentar-se del "fracàs" del moviment
per tal de retornar els objectes que
hi havien estat sostrets. Rom diu,
també, que l'assalt a la casa. rectoral fou amb l'objecte d'apoderar-se
d'un aparell de ràdio.
Diu també el sumari que un grup
de jovent en el qual també hi anaven dones, es presentà a l'Ajuntament i demanà al processat Enric
Rlbau, que estava a. la secretaria,
que proclamés l'Estat Català, tal
com s'havia. fet a. Barcelona. Ri·
bau s'hi negà, 1 aleshores els del
grup passaren a. una Escola nacional,
anexa a l'edifici de l'Ajunta.'llent, 1
d'alli estant, proclamaren l'Estat
Català i coHocaren al balcó una
bandera esteHada. Es llegeixen unes
declaracions en les quals s'afirma
que l'alcalde Josep Roure, amb dlversos regidors, la nit del sis d'octubre estigué a l'Ajuntament en espera del esdeveniments. Altres de-

Eden fracasso

claraclons asseguren que el grup que
proclamà l'Estat Català celebrà una
manifestació pels carrers del poble,
portant una bandera. catalana estellada.
Seguint la lectura de l'apuntament,
es dóna compte d'unes declaracions
segons les quals s'assegura que un
grup de veïns de Vilanova d'Al picat
requisaren alguns automòbils 1 obllgaren els seus propietarls a anar a
Lleida conduint elements armats;
igualment es diu que la nit del 6 al
7 patrullaren per la població grups
armats.
En el període d e plenari figuren
les declaracions del capellà, el qual
manifesta que ell no sofrí dany de
cap mena i els danys materials for en d'escassa importància. També hi
h a altres declaracions que afavoreixen els processats, però no es pot
precisar si els processats Ribau,
Mora. (AveJ.lf), i Mora. (Joan), varen
ésser els que componien el Comitè
revoluc:onari, sense que, tanmateix,
els càrrecs que es fan contra els
processats apareguin concretats.
L'ACUSACIO FISCAL
Acabada la lectura. de l'apuntament, i renunciada la prova oral
pel Fiscal i les defenses, el represent ant del Ministeri Fiscal dóna lectura al seu escrit d'acusació. Relata
els fets en la forma ja coneguda, sl
bé molt suscintament i els qualifica
com un delicte de temptativa d'auxili a la. rebeJ.lló, i demana la pena
de dos anys de presó correccional
per als processats Enric Ribau, Aveli Mora, Joan Mora i Miquel Seres, 1
retira l'acusació per a. Pere Escuer,
Francesc Seres, Ramon Batan i Josep Roure, per no aparèixer càrrecs
concr~ts en contra d 'ells.
LES DEFENSES
Comença el seu informe el lletrat
senyor Ramon Villaro Campabadal,
defensor dels processats Escuer, Seres, Batan 1 Roure, per als quals ha
retirat l'acusació el Fiscal, el qual
s'adhereix a. les manl!estac:ons del
Mlnlsterl fiscal en el que fa referència als seus patrocinats, o slgul
la manca de culpabilitat reconegudtl
pel Fiscal, i demana al Tribunal la
seva lliure absolució.
Informa. a contlnuac~ó el capità
d'infanteria senyor Francesc Gine
GU, defensor de Miquel Seres, el
qual rebat les argumentacions del
Ministeri Fiscal, aJ.legant i fent una
demostració de la manca de proves
acusatòries que hi ba a. tot el llarg
del sumari, motiu pel qual demana
també la lliure absoluc!ó del seu patrocinat.
Finalment, llegeix el seu informe
el lletrat senyor Ignasi de Inza, defensor d'Enric Ribau, i Joan i AveU
Mora. Va destriant els diversos arguments sobre els quals es basa. el
Ministeri fiscal per a demanar una
condemna contra. els seus patrocinats, i remarca que els arguments de
l'acusador estan basats en s!mples
rumors. Diu que sap que el Tribunal
no condemnarà sinó és a. base de
proves i per això té con!lança
que els seus patrocinats seran absolts. Es refereix després als !ets
del passat mes d'«tubre, que qualifica de tristos, i diu que m1g poble
de Catalunya hauria. d'ésser a la
presó si hagués de prevaler el criteri del F.scal. Sortosament, diu,

tàncles en C[o.lè fou concertat l'a
naval germano-brltànlc, expu COrd
els objectius concrets ¡ clisSi car·ne
recels que pugui suscitar pe¡ P~Je ~14
a l'esdevenidor de la coldab
.a
anglo-franco-italiana, anunclad~r:f1~
de febrer a Londres i confirmada d
prés a Stresa.
es.
Eden proposarà al Govern franCès
un intercanvi d'opinions sobre qUe
tions navals entre Londres ¡ Pa sque serien seguides de conversac!~
entre tècnics del Govern franCès
de la Delegació na val britànica 1
Un altre dels motius importà ta
del vla~ge . d 'Eden el constitueixnel
desig d actlVar les negociacions •
bre el pacte d 'assistència aèria ac'Ct
dental, que foren interrompudes per
la crist ministerial francesa i 1a re.
forma recent del Govern anglès
Hom cre-..t saber, encara, que Ecie
defensarà la tesi d'una conclusió ~
parada d'aquest instrument 1, sens
dubte, haurà de demostrar 'als se
interlocutors francesos que aques~
tesi no implica de cap manera l'a,.
bandonament per Anglaterra dels a¡.
tres instruments previstos a Londres
i a Stresa.
Als círcols oficiosos francesos es
considera que, preparat el terreny
per a. la conclusió del «Locarno re.
forçat», Eden podrà atreure un pro.
cediment de negociacions entorn
dels Pactes orientals i danubians·
així confirmarà a França que Lon:
d.l·es continua fidel a acruests prGjectes.

•••

A Paris es concedeix extraordlnt.o
ria importància a l'arranjament de
les diferències lituano-germanes. Sl
és exacte que el Canceller Hitler considera. ara. possible de comminar El
sistema d'assistència franco-russa al
dels pactes de no agressió amb alguns dels seus veïns, i si és també
cert que Von Rlbbentrop ha notificat
aquesta. disposició als ministres anglesos, es considera probable a Paris
el senyor Eden, sota aquests baL' ACORD ENTRARA EN VI· que
se, estudií amb el seus coHegues
GOR EL DIA 28 DE JUNY francesos la dita qüestió.
Londres, 21. - De font ben InforAVUI ES CELEBRARA LA
mada, es declara que amb tota. proDARRERA REUNIO DELS
babllltat l'acord naval germano-briTECNIC
S
tànic entrarà en vigor el dia 28 de
Londres, 21. - S'anuncia que dt.l'actual.
mà tindrà lloc la darrera r eunió enLA PRIMERA E NTREVIS· tre els tècnics de les delegacions
TA EDEN·LAVAL
navals anglo-alemanyes. En les
París, 21. - Aquest mati s'han ce- r eunions celebrades després del canlebrat les primeres entrevistes entre vi de notes del dimarts, s'han di!¡.
el senyor Eden I el cap del Govern cutit solament aspectes tècnics de
francès. senyor Laval. Un cop aca- la
qüestió.
bacles, es declarà oficialment que
LAVA L
EXPLICA LES
s'havien desenrotllat en una atmosCONVERSES
fera molt cordial.
Paris, 21. - Aquest mat! s'han reEL QUE DIUEN LAVAL I unit en el Qual d'Orsay els senyen
EDE N DESPRES DE LES Laval i Eden, 1 han celebrat una s~
P RIMERES ENTREV I STES tra nova conferència a la tarda.
Paris, 21. - Després de les converDesprés d e la segona entrev~t.¡,
ses franco-britàniques d'aquest mati, el senyor Laval ha rebut els perioquan els periodistes abordaren el se- distes als quals ha fet les senyor Lava! soHicitant-li informació güents manifestacions: «Hem dissobre aquelles, el cap del Govern cutit amb tota franquesa el recent
francès es limità a repetir el contin- acord naval entre Anglaterra. i Alegut de la nota. oficiosa., i confirmà manya. El senyor Eden m'ha expli·
que havia exposat al senyor Eden l'e- cat les raons per les quals el seu
fecte de sorpresa produït a França Govern ha. adoptat tal decissió. Jo
per la r àpida conclusió positiva. de no he deixat de fer algunes objecles negociacions navals germano-bri- cions, d 'acord amb el meu Govern.
tànlques.
meves relacions personals amb
A aquestes observacions de Laval Les
el senyor Eden són suficients per a
contestà el senyor Eden exposant els demostrar el caràcter amistós òe les
motius que induïren el seu Govern nostres con verses. Hem examinat.
a adoptar la decisió de concertar l'a- també amb tota la seva extensió
cord naval amb Alemanya, motius les
complexes qüestions plantejades
diversos, entre els quals destaquen a. Europa
pels nostres dos Go~~rns
alguns d'alta conveniència. per a. An- 1 hem estat
d'acord en reconeiX~
glaterra 1 per a. la pau general.
la. necessitat
estreta cooperac16
Als cercles ben informats es deia entre els dosd'una
països. Seguirem les
a. primeres hores de la tarda que les nostres converses
demà, dissabte.>
conversacions d'aquest mat! no han
LAVAL OBSEQUIA EDEN
donat resultats positius.
AMB UN DINAR
LAVAL EXPOSA A EOEN
Paris, 21. - Avui al migdia, el call
L'ESTRANYESA D E FRAN· del Govern senyor Lava! ha obseÇA DAVANT L' ACORD AMB quiat amb un d inar el senyor E-den
ALEMANYA
1 acompanyants, al qual ha a~
Paris, 21. - Encara no es pot afir- tlt, també, el ministre de marma
mar amb exactitud si hi hagué o ItO francès senyor Pietri, el preside!Ú
acord o esperança de trobar-lo en del Comitè de l'Exterior del &nat.
les converses celebrades aquest mati senyor Bastld i el de la mateixa
entre els senyors Laval 1 Eden.
Comissió a la Cambra de diputats,
Un comunicat d'inspiració oficiosa
declara que Laval exposà al ministre senyor Berenger.
EDEN
MARXARA AVUI
britànic la sorpresa del Govern franCAP A ROMA
•
cès davant el caràcter definitiu de
Paris, 21. - El ministre angles sel'acord anglo-alemany, realitzat sen- nyor
Eden 1 els seus companys, sor·
se el menor assentiment per part de
França. El propi senyor Laval mani- tu·an de Paris, demà a la tarda, caP
festà al seu interlocutor que, a ju- a. Roma, on el dilluns celebrarall
dici seu, l'acord naval germano-brl- una conferència amb el senyor M\15"
tànlc ha estat prematur i que per
això suposarà un seriós inconvenient solin!. EL FRACAS DE LES NEGOCIACIONS
per a trobar una solució legal als
Paris, 21.-Aquesta nlt s'ba assegUproblemes plantejats pel rearmament
rat de bona font, que les conver::
terrestre i aeri d 'Alemanya.
celebrades avui entre els s~nlda
E O EN PORTA L'ENCAR· Laval i Eden han fracassat rg-un~
R EC DE CONVENCER EL ment, .fins el punt que es d na;iiirt
GOVERN FRANCES I PR E• descomptat que França no en ;alS.
PARAR EL PACTE ORlEN· a Londres els seus delegats n~~ fet
TAL I AERI
El fracàs ha estat degut
ela
Paris, 21. - Hom sap que el se- d'haver mantlgut ambdues parts
nyor Anthony Eden, que arribà a seus
punts
de
vista.
inteifes.
Paris a. les vuit d'ahir a la nit, acompanyat del seu secretari senyor Han- ------------~*
key i del senyor Strong, especialista
dels problemes de l'Orient d 'Europa,
L'Assemblea del Sindicat
porta Instruccions concretes 1 facultats molt àmplies del Govern de
de Metges
Londres.
Es considera que la primera tasca
Avul, dia 22,
a dos quarts de
del senyor Eden -sens dubte la més
de la. tarda, començara!! le;S ~
penosa- serà la d'explicar als seus sis
ques de l'Assemblea Ordiilàri& de
interlocutors francesos les circums- Delegats
del Sindicat de Metge~ons
Catalunya i de les seves ~~tu~Ae
del present any, al sa . r,aledel Casal del Metge (Vla li Geaixò no és a1.xi i uns simples rumors, tes
tana, 31, Barcelona) , ~ ei CoDfots elS
ja que no hi ha. altres proves, no neral
complau a my¡tsr 1 sa·
són suficients per a condemnar. metgesesassociats
de Catalun~ nur
Acaba la seva lectura demanant la lears
pregant-los amb iJ?teres esenlliure absolució dels seus patroci- assistència, perquè pugu~~ ••~!:.bita
nats.
clar les deliberacions de 1 ~nciS
COl\IPAREIXEN ELS PRO- i donar ai xl una major im"""CESSATS
als actes.
celeDemà, diumenge, dia 23, es diJJA·
Per tal de fer les preguntes de ritual, el President del Tribunal or- braran les Juntes Gene~ 1
roatl.
dena. que compareguin els proces- ries, de la. Caixa de PreVlSl
sats, als quals demana. sl tenen quel- que tindrà lloc a les deu d~ 1
com a. allegar, i aquests responen la de la Cooperativa de ~ oeoedos quarts d onze, la Jrn roate~
negativament.
LA SE?oo"TENCIA ral extraordmària de a,0 rdinàr.l>
Cooperativa a. les ~nze, í dl ,.Jg.rt.S
Acabada la vista, el Tribunal es de la Mutual Mèdtca a os ....
retira a. deliberar en sessió secreta 1 de dotze del mateix mati.
darredicta. sentència absolutòria. El voPer les noticies rebudes a ta ~
cal pone¡¡t, segons sembla, ba pre- ra hora s'espera que a a~s tot~S
sentat també un vo& particular. La semblea hi seran represend GoltaJU•
sentència no serà ferma fins que les Seccions Comarcals e e.'(ceJ)ClÓ.
1'apro1.-1 l'auditor.
nya 1 Balears, sense CSP

___________.
__
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