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EL TEMPS...... A Catalunya contlnúa el bOn temp1, amb cel serè
vents encalmats o fluixos.
La direcció dominant és de component S.
Temperatures ex tremes durant les darreres 24 hores: màxima,
37 graus a Seròs 1 35 a Tremp; mln lma, 11 graus a Envallra I 12 a
Ransoll. Núria I Capdella.
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DESPRES DE LA SENTENCIA

Es imminent el trasllat del President i ex-consellers de la Generalitat?
Guió del lnontent
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NOTES VALENCIANES

S'insisteix en els penals de
Mítings. -- L'e~fò~i? radical-~e,- El Tribunal de Cartagena i Puerto de Santa
~~~~!~~ .~Ib~~~~~~ ~ dista. Co~stltUCI~ del Comlte Garanties Maria, encara que no hi ha

d~ ~ete; ~ ~oder, es~ecialment G~ ~b~es 1~

..

tl& pollt1ca
le:
de
1
resta
de ¡nlnlStres e a . . . ., que a guna veu sensa a e prop1s rengles ba hagut de fer sentir públicament el seu alerta. Ens referlm a les
tan comentades declaracions de Giménez Fernàndez, l'ex-ministre cedlsta
d'Agricultura, que no han pogut ésser ni rectülcades n1 desvirtuades. Con-'~•·tre envesteix violentament «A B C» d'ahir acusant-lo amb
tre. rex-wu.....,
'
extraordinària agror de fer el joc a les esquerres. El propi òrgan perlod!Stic de «Acción Popular» critica amb molta vivacitat l'actuació de certs
•eetors de les classes propietàries i patronals espanyoles. El paràgraf de
•
ti an1 t é
· M - h
d
od ió
l'editorialista va e s a s expresslU, erelX onors e repr ucc :
cCada dia llegan a los penódicos -diu- nuevas. denuncias de ex~&OS y atropellos, Y el minlstro Y sus delegados no cesan de imponer sanclones: aqut el contratista de una obra pública, que reba}a jornales de
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ROYO POSA SENY

ni~~~ r~~iss:;~~:,cefe~~ó{a~~~ 'm:

LI uIS de Sr rva I

confr"rmac·l o' de la not r"c"ra

llanova ha !et unes declaracions
( Del nostre corresponsal especial, Albert A. Carbó)
sobre ei Tribunal de Garanties plenes de bon sentit. Entre altres coè
•
•
Per més que l'eufòria radical-ce- 1 de propaganda als Comitès que es ses sobre l'alt Tribunal ,...un dels
UIS
dista es manüestl amb tota la seva .constitue~in 1 als partits 1 organitAbans
d'ahir,
dlvendres,
compli maneres és creença general que no
magrutud, i València constitueixi un zacions d'esquerra que ens donen la
cinquanta-un anys el que !ou Pre- pot fer-se esperar gaires hores
bon camp polltic per a explotar seva adhesió. Aixi mateix ens proposident
de
la
Genec9.litat,
senyor
Lluis aquest trasllat. S'insisteix en la pos·
aquesta modalitat enlluernauora tle sem organitzar, per a quan les cir·
Companys. Amb aquest motiu el sibílitat que s'efectuï als penals de
les nostrts dre'es, creiem en el fra- cumstàncles ho permetin, un gran
senyor Companys rebé a la Presó Cartagena 1 Puerto de Santa Maria,
càs del pròxim acte cedis:a. No en acte públic a Valencia amb el fi d'eel fracàs numèric, ja que una or- xigir la depuració de les responsabi·
nombroses mostres d'afecte 1 emoL'esperit de Companys 1 els seus
cionada adhesi? dels amics que ana- Consellers es manté en una enteresa
ganització bancària d'aquesta mena litats, de totes les responsabilitats,
ren a saludar-lo, juntament amb els admirable 1 emocionant per a tots
mai no pot fallar. El que cre1em és sobre la violenta mort de Sirval. No
en aquella falsüicació de l'emotivitat es deturarem en la nostra empresa,
seus companys de Consell.
els amics i visitants que aquests dieS
La circumstància de trobar-se en tenen ocasió pe saludar-los.
que equivocadament es vol 1ntroduir volem que es faci justícia.
J
Vigllies del seu trasllat a un penal,
LA HUMANITAT, amb motiu del
zas nueve a Zas seis pesetas; allt una Compañta que pretende servirse del en les mases dretistes. I el cas del
Tota la correspondència per al cod
· ò
d ·
t ñ
donà a aquest cinquantaun ani- clnquantaun aniversari de Comi
t 'ò f m!ting que la. Ceda organitza
Mes- mitè «Lluis de Slrval» s'ha de diridecreto de t.o e nov¡em re para e¡ar es e a 0 s1n vacac ones re n u • talla per al pròxim dia 30, és al
aquest. gir a Eduard de Sll:val-Higon, carversari del President Companys una panys li envia la seva efusiva 1 cor•
aas a aquellos de sus oòreros que holgaron en octubre; hoy es un propieMal no ens podran considerar com ret Burriana, 23, 3.er, valència. _
viva emoció. Companys agra! efusi- dial salutació.
tario que, a despecho de la prohiòici6n del ministro, contrata segadores a 1·ebentlstes amb aquests comentaris V. Marco Mirand~ president; Jull
vament a tots les mostres d'afecte,
èspecialment als seus companys de
portugueses; ayer otro el que burla una sentencia de revisi6n de renta.» ~~~n~~~ e:¿nJ'~f~!r q~! 1!ac:J!~x~: ~~~~a~~~e~c~~s{~11y~{,e~~cà ~:
ES ~T EL TRAS•
presó, els quals ja a primera hora
LLAT?
com aniran les coses que les mateixes dretes han de consignar-les 1 ceix sobre les mases. Una prova d'al- Gorkln, 1 Albert A. Carbó, secredel mati havien acudit a la cella del
llim
tot 1
1
1
ló f
xò és el fet que a Alacant, 1 en un tarL»
President per tal de saludar-lo.
A darrera hora han circulat insls·
ban d'advertir-les amb alarma! Reco · en
e seu va or e cur s e- comerç d'aquella localitat, el patró
De la maJ:Xa dels treballs d'aquest
Res de cert no se sap encara del tents rumors relacionats
el
nomen, confirmació plena 1 categòrica del que hem vlngut escrivint 1 convida els seus treballadors a as- comitè s'informarà l'op1n1ó catal&trasllat dels condemnats. De totes trasllat de l'ex-President 1amb
Consedenunciant -quan se'ns ha deixat- des de molt abans del 6 d'octubre. slstir al m!ting del Mestalla. Ev!- na per mitjà de LA HUMANITAT.
llers
de
la
Generalitat
de
Catalunya,
oes de molt abans.
:z:x
dentment, aquests queden coaccloALBERT A. CARBO
uns al penal de Cartagena, 1 altres
nats 1 amb perill de perdre el seu
València, 21 de juny del 1935.
a la presó de Puerto de Santa Maria.
ROY O VJLLANOVA
una campanya electoral bruta. falsejada 1 demagògica, la de novem- lloc a la casa si refusen l'oferiment.
d'un ambient -obra de les dretesS'afegia que per la Direcció General
Davant d'aquesta situació especial,
que culminà en el 6 d'octubre...
bre del 1933 ; els sufragis de vastos sectors femenins del país, conquistats els
de Seguretat s'havien donat ja les
errors de les Constituents, com cada ¡ Celebrem que un home
treballadors esmentats s'han ditan
poc
des dels confessionaris, i la suïcida divisió de les esquerres -que aconse- rigit als republicans per mitjà de
dla. queda més evidenciat- Royo suspecte com Royo Villanova hagi ordres oportunes perquè l'esmentat '
Villanova ha dlt:
trasllat s'efectués durant les primeguiren, en total, gairebé dos milions de vots més que els adversaris-, «Heraldo de Madrid», en demanda
parlat aixf, amb evident
.-Per a ningú és un secret que de la realitat. No hem debonfersentit
res bores de la matinada d'avui.
No donem més importància a
més
donaren la victòria a les dretes. I amb la victòria, el Poder. I amb el Po- d'ajut.
és un tribunal polític. Per a n1ngú
Els periodistes que fan informa•
aquest fet que la que té. I per aquesconsignar-ho 1 destacar les seder, la .més greu subversió revolucionària de la vida de la República.
és un secret que les eleccions de que
ta mateixa raó trobem multitud de
ves manüestacions als ulls de l'opi- cló en el dlt centre poUc!ac, han vf·
vocals
per
al
dit
tribunal,
foren
de
sltat el sots-director general de s eque ens fóra fàcil esmenta~.
nió pública.
Els que «van posar fora de la llet el front del 14 d'abril» tingueren casos
gran transcendència política i quant
No obstant, la C. E. D. A. emplenarà
Mentrestant, els homes de Cata- guretat, senyor Fernàndez Matos, el
a les seves resolucions, tampoc Ig- lunya
com a norma fonamental, gairebé única, de la seva acció parlamentària. Mestalla, la Plaça de Braus 1 tots
condemnats pel Tribunal <te qual ba negat terminantment la venora ningú que si el Tribunal ara, Garanties
1 de Govern, desfer tot el que van edlficar les esquerres a les Constituents. aquells llocs que li conv1ngu1.
30 anys de presidi, es racitat de la noticia, 1 ha assegurat
conforme està constituït, hagués ha- dlsposen a acomplir
El
senyor
ministre
de
la
Guerra.
la condemna 1m- que aquesta matinada no s'efectuaObra constructiva no n'enfocaren cap. El programa de les dretes ha esgut
de
jutjar
als
del
10
d'agost,
els
vindrà a. València des de Medina del
posada•./
rien els esmentats trasllats.
tat un simple «anti» i una negació. L'ideal politic de la C. E. D. A. es Campo
hauria
absolt.
Però,
com
que
el
que
en avió 1 escoltat per 25
ha
hagut
de
f
:r
és
jutjar
als
del
6
condensa <on el lema de les seves propagandes: «Volem una altra Cons- aparells mllitars. Fóra d'una gran
d'octubre o sia als d'idees contràtitució». L'ideal social, es limita a desfer l'obra dlta falsament «soclalls- 1ngenuïtat voler comentar aquest !et.
ries, el veredicte ha estat condem- -'
ta» dels governs del «bienni», el punt neuràlgic de la qual està en la Els nostres lectors comentaran al
natori.
seu
gust.
Llei de Jurats Mixtos, que assegurava -ja podem parlar en passat- una.
Encara que ho hagi dlt Royo Vl• • •
lla.nova, val la pena de consignar-ho.
Quantitats. 60.000, 80.000. Trens espositiva participació obrera en els confllctes de treball. L'ideal econòmic,
No delxa d'ésser un ministre. El que
mantenir totes les injustícies 1 totes les desigualtats d'una filosofia segons pecials, caravanes automobll!stiques.
a nosaltres no se'ns ha deixat dlr
Heus aci la tragèdia del partit raMadrid 22. - El cap del Govern Ip.ai
la qual «sempre h1 haurà rics 1 pobres».
-no passà ni una sola de les
dical. Constituir un èxit el m!tlng romangué tot el mati treballant al
1nformaclons de la vista de la cauque el partit Republicà-Autonomista- seu despatx.
Radical prepara per al pròxim dia 7,
A dos quarts de dues de la tarda sa contra el que fou Govern de la
eqUival a. superar aquestes xifres. es dírigi al seu domicill 1 dlgué als Generauta.t, que ens trameteren els
nostres enviats especials- ho dlu
Aquesta és a desgrat d'ells, la ne- periodistes:
Royo. Perfectament. RecollimReus aci una obra, que constitueix el fracàs vertical d'un sistema po- cessària demostració de fortalesa que
Us lliuro l'índex de la signatura ara
1 subratllem-ho.
llUc del qual s'ha de sortir de pressa si no es vol portar el pa.ís a la deses- t.,nen !¡He prrrt~r " efPrtP Heus qcf d" <:!. E. el l'resident de la Repúbli- hoEn
efecte, si el Tribunal hagués
peració. Ja no enganya nlngú el truc d'armar campanyes escandaloses i el gran conflicte a resoldre. Com a ca, ja que anit no va poder fer-ho. hagut de jutjar els militars monàrprincipi i a l'igual que les bones Convé fer ressaltar que entre els de- qUics sublevats el 10 d'agost, els
!amants contra els homes del «bienni» 1 contra els «Separatistes».
normes del senyor Lúcia, el mftlng crets hi ha el que autoritza la pr~ hauria
absolt. Però es tractava dels
serà purament regional. Es una. bona sentació a les Corts del projecte de
que proclamaren la Reforma de prevenir-se d'allò que pu- reforma constitucional. Això no vol re,I?ublícans
pública el 14 d'abril, i que s'aixecagui succeir. El crit de propaganda dir que tots els membres de l'actual ren
el 6 d'octubre per a. relvindlcarde l'òrgan del Partit Radical a Va- Govern estiguin obligats a defensar
Tothom sap això, i molt més. Si en alguna cosa ha guanyat el pa.!s lència «El Pueblo», és: «El 7 de julio tots els punts de què consta la w- la, 1 el Tribunal els ha condemnats
a
trenta
anys. Evident de tota eviés en sensibilitat ciutadana 1 en consciència do nueU soclal ambiciós i a- serà una réplica contra todos los forma constitucional projectada. A dència.
les
Corts
extremismos.»
futures
cada
Un
partit
detall
manque
no
havançat. Ja són les mateixes dretes les que, en els seus sectors més sen- viem vist. Ens baviem oblidat que tlndrà el seu criteri.
La Llei de Contractes de Conreu
estava dintre les línies de la Conssats, criden l'alerta d'una pol!tica en !alUda.
Quant al senyor President de la titució
«la sana conciencia republicana»
i de l'Estatut. Però es tracestà magnlficament representada t:.n República, del que s'ha dit que hauna Lle1 autonòmica i repuaquest partit. Ho celebrem. Adver- via fet objeccions a aquest projecte tava
blicana,
marcava la pauta de
tlm als organitzadors d'aquest m1- de reforma constitucional, he de dir tota tma. que
politica social-agrària d'est1ng que són dues les maneres d 'a- que s'ha limitat a posar la seva sig- querra.
el Tribunal de Garanties
conseguir aquest èxit. I sl uns no natura al peu del decret que autorit- declarà Iinconstitucional
la Llei 1 ln
tenen masses de gent altres tenen za la lectura del projecte.
Llei fou anuHada. I el Govern catacabdals en abundància. Trieu I
là, per defensar el seu dret, la Cons• • •
titució 1 l'Estatut aprovà una Llei
A València s'ha constituït el Comiidèntica 1 desacatà el veredlcte d'un
Tribunal polltic. Amb aquella sentè «Lluís de Sírval>> que s'ha imPOsat com a missió única, la depuratència polltlca 1 injusta del T. de G. •
ció de les responsabllítats pel seu ases donava lloc a una 1nquleta agisassinat. Sirval era per.lodista 1 vatació popular, a un sentiment de
protesta. 1 de malestar que havien
lencià. Res més just que aquesta 1n1Madrid,
22.
Les
declaracions
que
ciativa hag1 sorgit d'entre els perio- va fer ahir el senyor Royo Villano- de contribuir fortament a la pressió
distes valencians. Els components va
han produït algun enrenou entre
Si les coses polítiques d'Espanya van pel ca mi constitucional,
d'aquest Comitè són: Vicenç Mar- els components del Tribunal
de Gales noves eleccions generals legislatives no poden trigar gaires meco Miranda, diputat; Jull Just, di- ranties.
putat; Frederic Mínyana, redactor
sos. Sobre la base de la reforma constitucional tindrien Hoc proTot 1 que aque¡,t mati es guardava
de «El Mercantil Valenciano»; I sidre gran reserva sobre determlnades ac;
bablement dins els primers mesos de l'any 1936. Però les informa·
Escandell, ex-diputat; Julià G. Gor- tituds, s'ha rumorejat q"Je les declacions de Madrid parlen amb insistència de la possibilitat que les
kín, redactor-cap de «La Batalla» 1 racions del senyor Royo Villanova
corresponsal de periòdics estrangers; tindran repercussions polltlques, i
eleccions vinguin més aviat, molt més aviat: abans de l'octubre.
Albert A. Carbó, corresponsal a Va- fins que és possible que se'n parli
La cosa més interessant d'aquesta última versió consisteix e~
lència de LA HUMANITAT, i Angeli en el pròxlm Consell de Ministres.
el motiu prtnctpal que hom aZ.Zega per a ;ustttícar-la. Periodistes ·
castanyer i Fons, periodista.
i periòdics de dreta, més o menys lligats amb la present situació '
Després de la seva. primera reunió ha fet públic el següent manigovernamental, sostenen que convé convocar les eleccions tan boñ
fest que ha publicat ja «El Mercanpunt estiguin aprovats els pressupostos, perquè aixt podrien t r iomtil Valenciano» 1 altres diaris:
far les torces de centre; en el cas de trigar-se uns quants mesó$
«A la Premsa lliure d'Espanya, Als
més, diuen, les esquerres guanyarien.
partits I orga nitzacions d' Esquerra:
1
Set periodistes valencians de filiaHeus act una franca confessió de l'actual alarma de les dretes.
ció dlstinta, però units pel record
• •
de l'amic, del company, del periodista valencià Lluls de Slrval, mort a.
Un dels alludits periodistes afirma concretament que hi ha
Asturies en l'exercici de la seva produes tendències en aquest punt: la dels qui creuen que s'ha d'anar
fessló, ens hem posat d'acord per a
a la r eforma constitucional i per tant a la celebració d'eleccion$
constituir a València un Comitè que
d'act set o vuit mesos, i la dels qui creuen que s'ha de deixar dé
porta el seu nom. ¿Qui pot contestar-nos la legitimitat d'aquesta 1n1banda la reforma i s'ha d'anar abans d el mes d'octubre a la conciativa? ¿Qui el nostre dret a exisulta electoral.
gir, en nom de la nostra dignitat
«La primera tendència diu textualment el senyor J osep
professional i de la més estricta jusPla, de Madrid estant, a La Veu de Catalunya - està molt lligaUcia. Ja depuració de les responsabilitats per aquell fet monstruós?
da amb Z'entourage del President de la República; la segona res·
Avui es coneixen tots els detalls
pon a les necessitats que s'observen en els ministeris més senst.:.
sobre la mort de Lluls de Sirval 1
blement polítics, en els quals hom creu que· l'ajornament a l'any
els noms dels autors. L'advocat de
vinent de les eleccions generals pot hav(:lr donat a les esquerres el
la familia de Sirval ha demanat per
tres vegades el seu processament
temps suficient per a tenir un gran triomf:,
i presó. Existeixen vint-i-sis testimoCal lloar la sinceritat d'aquest corresponsal. D e les seves tnnis de càrrec, tots ells presencials de
tomlacions que són indubtablement de bona tont - resulta
l'assassinat. Malgrat això, els qui ho
que les eleccions vinents, efectuades d'act a dos o tres mesos, encara
cometeren frueixen de llibertat 1
constitueix una coacció 1 una. amepodrien ésser favorables a la tendència centrista, i que, efectuades
naça. constant per a aquests testimomés endavant donaran ocasió a un gran triomf a la tendència esnis imparcials. Nosaltres, i amb nosquerrista. Quant a la tendència. dretista, el corresponsal no veu
altres, estem segurs, tota l'opinió
possible, pel que es dedueix. de les seves paraules, que triomfi ni
sana d'Espanya, no podem consentir
aquesta impunitat1 ja que això fóm
més aviat ni més tard.
tant com deixar Ja vida de qualsevol periodista dlgne a mercè de les
Les dretes espanyoles veuen avui tan bé com les esquerres que
gents interessades en el fet que no
s'acosta la nova vtctória de l'esquerrlsme. I tot l'afany dels drees conegui 1a veritat.
Per al compliment de la mlssló
tfstes, a hores d'ara, és de cercar la manera d'evitar aquesta vicque s'ha imposat, aquest Comitè retòria transcendwtal.
cabarà. l'adhesió 1 l'ajut de tota la
Entre els recursos que hom ha pensat ht ha el d'at•ançar la
premsa lliure d'Espanya 1 de tots els
data de les eleccions generals. Es el pensament de certs homes de
partits 1 organitzacions d'esquerra.
Per tal que la campanya pugu1 addreta, de centre-dreta i de centre. «Aquest estiu - diuen - encara
quirir l'extensió i la importància que
guanyaríem nosaltres; l'hit:ern que ve perdrfem-, I per això premereix, instem els periodistes d'estereixen les eleccions estivals a les hit:ernals. Es veu que ja no conquerra de les principals ciutats d'Esfien, com l'any 1933, en els matalassos i les llaçades ofertes als elecpanya que constitueixin Comltès similars al nostre 1 que actuïn d'acord
tors.
amb el nostre.
El més ~egur, amb tot, és que tes esq~terres ttndran tm gran
Aquest Comitè es proposa edltar
En et llibre d'ALARD PRATS i BELTRAN
tromJ tant si es vota en temps de ca:or com en temps de fred. No
en breu un opuscle sobre la vida 1
ia mort de Lluis de Sírval. Aquest
és questió de termòmetre.
-Està bé a ixò de Grècia, ol noi ?
opuscle, que serà una veritable acta
A. ROVIRA I VIRGIU
(Per Nello.)
d'acusació. servirà de documentació
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DIUM ENG E, 23 DE JUNY DE&. 1ta¡

lPMERÇ I AGRICULTURA TERRES DE LLENGUA CATALANA
~~f"

.. Mercat de Llotja
PREUS

FARINES

Arago ........................
Castella (corrent) ~.....
ld.
(extra ) .... ..
Forca ........................
l,,cal, corrent ............
Idem extra ...............
Rea10 •••••••••••••••• ••v•• ••

66
64

70
80
64

69
65

78
65

71
80
66

70
66

Preus en' ptes. els 100 Quilos.
BLATS

AragO ...................... ..
Castella ................... ..
Ext1emadlll'8. (corrent) .
l deco
(crulzer)
Mo.ncha ............... ....,,..

Navarra ••••• ••••• ••••••••• ••
Pe.nedée u •••••••• •••••••••••
Urgell •••••••••• •••••, ••••••••

50
50
50
50
60
50

F loret ·••••••••• •••• ••••••••••

OrnnJa ...................... .
Selecta ......... ........... ..
Trencat ........... ......... .
Farina d'arròs .. ., ....... .

115
12S
60

83
6S
64

47
5(1

120
130
61
64

71)
65

43
52

MONGETES

castella (oorrent) .... ..
l deco (selecta) _ ...... ..

Estrangeres .._. ... ............ .
Mallorca ....... . .. ........ . .
Prat -·· ·· ·············
··· ····
:VaJéncla
........., ••••••••••.

..
I

100
118
60
62
85
80

105
120

95
¡g

100

7S
6S
OT
55

75

ao

64
go
go

CIGRONS

Aodalusla ..., ............ ..

.....................
..................
................
O••••••••••• ••,• •

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

Marroc •••••••••..••• •, •••••

100
Mexicans .................. .
60
Palous ..................... ..
165
·aauc ......... ................. .
Preua en ¡¡tes els 100 quilos
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¡ I

I
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ARROSSOS
B CU·UOO 0. , , ,, .. ,, ,,, ,, , ~

Es un xic avorrit treure impressions polítiques, avui que la politlca
PREUS
és una cosa semblant a la caça de
la perdiu, amb reclam 1 barraca.
Avui es pot dir que no hi ha inquieDESPULLES
tuds perquè tota solució és una inquietuds
més. Podem canviar l'alcall::legones , ............ ,.......
28 5U
24
Tercer es ....... ••• •... ••• ... •
21
22
de gestor amb un altre més doleut
<.11,1artes .....................
1g 60
20
és veritat, però el que hi posin tamt4'um. 8 ••••••••••••••••• ••••
28
29
bé se'n riurà de la Constitució, tal
Núm. 4 ........ .. ..... ,,,,.. 1 27 1 21
com fan els que arreu han posat, i
Preus en ptes. els 60 Qullos.
no parlem de la legislació catalana.
Per
això s'espera amb indiferència
Menuts pr1m.s ...........,
18
1g
el nomenament que acord.i.n els cel::legonet .....................
11 60
18
nacles governamentals.
Seaó ~ ......... .. .. .... ......
17
18
Es diu que el nostre ex-ministre,
Preus eo rals la QUartera de 70 litres
avui en atur forçós, s'ha entrevistat
ORDI, MORESC I CIVADES
amb e-1 senyor Pic 1 Pon i s'espera
que de resultes d 'aquesta reunió es
tavada EJCtreDladura ...
57
trobi el pont per on faran passar els
ldeco Mancha ............
87
Moresc Plata, dlswn....
4S
lliguers i els radicals dissidents i els
44
LdCDl pals .. ......... .......
40
42
de la Ceda artificial. Esperem, qua
OrdiÍ Urgell ...............
8l5
veurem moltes de coses.
Esca oia. Andalusia ....
csg
eo en-«El
Correo», que és un diari
portantveu de tots els partits cleriLLEG UMINOSES
cals
que
actuen per aquestes comar.l'aves Andalusia .........
44
45
ques amb els noms coneguts que
ldem ~xtrecoadura .....
44
45
formen l'oposició a tot el que es diLdem Mallorca ........... .
gui republicà, menys als seus aliats
Favons AndalusJa ..... .
44
45
ideco Extremadura ... ..
radicals, aquests dies no ha parat ell)
44
45
Veces Anda.tusJa ....... ..
4 ..
fer una gran propaganda perquè tots
idem estrangeres ..... ..
ets fidels engalanessin els balcons
Ers pals ................... ..
42
42 50 el dia de Corpus. No han tingut
Ldeco estrangera ........ .
42
42 li()
l'èxit que esperaven, però hom ha
Gulxee ...................... .
42.
44
pogut constatar com els radicals de
E'ésols estrangers ...... ..
90
95
la més nova encunyació no s'han des
idew pals .............. .. ..
Uentllles Andalusia ...
100
cuidat de posar el seu cobrellits al
!dem Salnmanca
110
120
balcó, tal com ha fet el candidat
radical a l'alcaldia, «Don» Antoni
P ALLA I ALFALS
Agelet. Es veu que encara que radical allò de «las novlcla.s» no 11 agraAlla.ts !.• .... ....... .......
es
da i fa bé, perquè ell sl ha d'ésser
AHal.s 2.• ....... ...........
5
Palla d'UrgeU ............
2 50
radical haurà d'ésser dels bons i no
Ldeco curta .. .............
2 50
d'aquells de l'època de les novicws.
Preus eo ptes. els 4.0 Quilos
Res, «Don Antonlo» és dels bons
que arriben a temps de collir i con·
GARROFES
tents.
OasleliO, negra ...........
83
Ja veuen els monàrquics que go3350
E.tvtssa ........... . ...... ... .
28
28
vernen com aquí no passa res 1 ninMallorca ... .... .. . .. .... ... .
28 511 2950 gú no parla d'obrir els centres reMota.Lcra, ue¡ra .........
!>1 50 8250 publicans, tots tancadets.
8050
l:WJa ..........................
30
Es fan la Ulusió que ja no hl h(l.
Vlnaroç, negra .. ..........
33
3350
republicans!. - Catacric.
Preus PO rals els 4.2 Quilos
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Preus en ptcs. els 100 Quilos.
Bomba ................... ..
I dem Catnspar ......... .,
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Al mer cat de Llotja i respecte als blats, en aquests moments ja no
hl ha desorientacions, però sí quelcom d'esverament en veure, per les
declaracions i notes de l'actual ministre d 'Agricultura, que no t é una
orientació fixa sobre l'esmentat problema.
Primerament va dir que aniria a suprimir les taxes; després ha dit
que les respectaria i encara no se sap si el blat que compri el Banc Exterior serà. a base de la taxa o a preu lliure de 42 a 43 ptes. el quintar
mètric. Amb una agra.vant: que aquests dos cents milions de pessetes
que es varen votar a. les Corts serviran per estrangular el petit agricultor en la nova collita, puix que aquests dos cents milions, salvant rares
excepcions, aniran a parar a les caixes dels grans comerciants i impor·
tants agricultors els quals ja. tingueren cura de recollir el blat del petit
·agricultor a preus de fam sense respectar la taxa. Això ho sap sobrerament
p.o solament l'actual ministre d'Agricultura, sinó també els seus antecessors al nomenament del senyor Del Rlo que va ésser el que va impof$ar les taxes 1 que des de les columnes de LA HUMANITAT les vàrem
'impugnar, però com que fou Llei, amb tot el nostre sentiment no va que'dar altre recurs que acatar-ho.
Com dèiem en principi, els dos cents milions actuals, al mercat de
Llotja la majoria dels que tracten amb els negocis de blats, farines i
'despulles, estan convençuts que serViran per tornar a posar el dogal al
coll del petlt agricultor, puix que molts creuen i exposen les seves raons
~veritables, que hauria estat millor que la quantitat esmentada hagués

'h~:~a.P:~t:t d~~a~j~~c~~;~:b~!. ~~to a::~u~;: ~~el~o~:~ ~;::r~~~!
assumpte de primes 1 camarilles. Aci es pot aplicar aquell adagi C8.$tellà. que diu: uCuando el rio suena., agua lleva».
Les farines segueixen sostingudes i res no es pot escriure. perquè
ens diuen que hi ha autoritats que si bé saben manar no saben llegil',
puix que d'altra manera sembla que haurien pres alguna mesura sobre el
preu del pa que de vendre1 a 0'75 cèntims és un abús intolerable en el
preu que es fao les operacions de blat i al preu a què surt la molturació
de la farina.
¿Quan tindran cura les autoritats dels veritables Interessos del poble?
Esperem que un dia o altre se'ns farà justlcia després d 'haver estat
mesos 1 mesos predicant en desert.
1
•·
Les despulles estan sostingudes degut a la gran escasedat que hi ha
de mercaderia, però no per excés de consum que és el de costum.
El moresc es va sostenint als preus de taxa marcada. El pl!\ta i l'anda!lis es fa a baix preu sense creure amb gaire retard amb tot i les darreres
/arribades de 6.900 tones de moresc procedent del Plata.
! Amb ordis 1 civades hom creu amb fort retrocés d'un moment a
iJ 'altre degut que els compradors s'abstenen de comprar en veure la prottmltat de les r.rribades de la no\a collita i que aquesta es creu abundosa.
Els arrossos segueixen en un pla de sosteniment i es fan les operapions per al consum.
Mongetes, cigrons 1 lleguminoses, totes segueixen encalmades per
les raons ja exposades en cròniques anteriors.
lm

MERCAT

O ' OL I S

En la present setmana s'ha accentuat la baixa iniciada la setmana
a nterior. El que afecta a la baixa actual és degut a les importants arri·
~ades, la qual cosa fa que es formin importants stoks que no se1s pot
d onar sortida ràpidament, 1 aquest entrebanc momentani fa que els
'blls d'oliva, en general, hagin sofert un nou descens.
En saber-se que la nostra plaça començava a e."<portar h1 ha hagut
J.mporta.nts arribades d 'Andalusia la qual cosa ha fet que restés congestionat quelcom el mercat.
Ets olis de pinyol han experimentat una puja quelcom important,
com també l'oli de llinosa degut que en els mercats estrangers han sofert un
'sobre preu els olis de llavor
Es segueix exportant quelcom, més les transaccions de la plaça són
JE's normals del consum.

I

PREUS A L 'EN GROS -

O L I S O OLIVA

Corrent, 174..
Superior, 181.
Fi, 198.
Extra-fruita, 222.
Preus per 100 quilos.
ARRIBAD ES D E L A PRESENT SET M AN ~

Estació Morrot: Oli pais, 8 vagons.
Port: OU aldalús, i.117 bidons; oli. pals, 24 bidons.
Camions: OiU pals, 54 bidons.
OL IS DE PINYOL
<Sense envàs)
Color vere, de primera, de 130 a 135; de segona, de 122 a 126.
Preus per 100 quilos.
Baixa acidesa, 140 a 142 ptes. els 100 quilos estac!ó Barcelona.
O L IS DE L LI NOSA

CulL, a 170.
Cru (sense envàs>, a 160.
Incolor, a 185.
Preus per 100 quUos

MERC AT DE

VIN S

Les impressions en el Mercat de vins de la nootra plaça no són pas
gaire afalagadores, puix que no es nota ni de prop ni de lluny que el
darrer arranjament porti cap benefici a la. md» i els preus en comptes
de millorar tenen tendència a empitjorar. Si això fou un arranjament
no se sap el que hauria passat de no !er-se res.
El malestar cundeix per la pro.xlmitat de la nova collita la qual sembla. que serà. bona ja que les vinyes es~an ben assaonades degut a les
pluges fortes d'ara farà unes tres setmanes L el fruit surt sa 1 net. pe.'"Ò
el consum no incrementa i fa que h1 hagl encara fortes existències. Sl
no es posa cura. que els vins no siguin &oflstlcats, no s'anirà pel carni recte que s'ha d'anar per tal que sigui un fet la revaloració de tan preciat
suc.

TERRASSA
NOT ICIES D' INTERES

Benlloch, l s'ha encarregat acciden-

talment de l'esmentada secretaria el
nca.;tre particular amic Marc Armengol.
- Diumenge, 23, hom celebrarà la
VII Festa de Primavera, la qual tindrà lloc als bonics paratges de Les
F onts.
Hi haurà sardanes mati, tarda 1
nit, les quals aniran a càrrec de les
millros cobles de Catalunya.
Aquesta «Festa» ha estat organitzada pel Foment de la Sardana d'a·
questa ciutat.
- La suspensió de pagaments del
Banc Català. Hipotecari, ha escampat la tragèdia a moltes llars egarenques.
Hom tractat de fundar una associació per tal de defensar els cabals compromesos. i, amb · tal !1, ja
els creditors han celebrat una reunió al Teatre Alegria.
Els creditors egarencs passen del
miler 1 llurs cabals sumen en conjunt uns cinc milions de pessetes.
Com hom pot veure, l'afer és important per als terrassencs.

L'Ajuntament gestor e¡arenc ha
celebrat sessió plenàna en la. qual
ha eixit a la llum pública la maror
que d'un temps ençà. r e¡na entre
els sectors polítics que admlnisLren
la Municipalitat per nomenament
governatiu.
Els cedistes, recolzats pels de rRenova.ción», maldaren per tal que fos
declarat testiu el dia del Corpus l
remarcaren llur disconformitat amb
la negativa donada per l'Alcaldia a
una petició que, per celebrar la processó pels carrers de la. ciutat, 1l
fou adreçada per l'eterna comiSSió
de forces «vives».
Tal desig dels troglodites donà
vida a un debat marcadament politic, en virtut del qual. radicals,
cedistes, carlinots i companyia, se'n
digueren quatre de fresques que en·
fondiren les düerències que entre
els esmentats sectors existien. Els
uns tenen pressa a palesar llurs
sentiments ultrareliglosos L si poguessin, altra vegada el SanL O!lcl
criminal prendria carta de naturalesa en el nostre dissortat pafs, i els
altres volen donar a entendre que
NOTIC I ES LO CA LS
senten un laïcisme que mai no han
Els temors que en un principi exissentit.
Mentrestant els uns volien proces- tia que pogués sorgir un conflicte
só i dia festiu, pagant l'AJuntament, de treball al port, degut a certes prei ho demanaven-e.i lasi-en nom sions de la politica de la Ceda, semde la majoria del poble!, a. la. qual bla que s'lm esvaït davant l'acord
cosa s'hi oposaren els lerrouxistes · que ha pres la patronal de deixar
en nom de la bona administració, les coses com estan.
-Ha causat pèssima impressió a
cja que per això-digué un edll admirador de don Ale-ens hi ba. po- l'opinió que per part d'organismes
que haurien de tenir la màxima sesat el poble».
Els d'allà es creuen representants rietat en els afers que tracten, es
de Déu, i els d'ací, del poble! Estem tornin a emprar procediments laben apanyadets! Es poden tenir pre- mentables per tal de protegir certes
Indústries poc serioses.
tensions, però no tantes!
-sembla que hom ha acordat que
- El dia mateix del Corpus a
aquest
any no hi hagi colònies mul'Alcaldia hi hagué una escena de
nicipals
escolars anunciant-se unes
pronòstic entre l'alcalde-gestor i un
tinent d'alcalde cedlsta-carU. Aquest semi·colònies que s'efectuarien a
encara insistia en la festa i l'altre UllA de les nostres platges portant-hi
en la negativa, i fins sortiren allò i tornant els in!ants cada dia.
No cal dir quin efecte a causat
dels «bemolls» que amb tanta de
aquest determini a la població.
profusió hi ha en la Música.
Pel
que es veu interessa més pa.
-La :present setmana ha estat
tràgica pels ciclistes locals. puix que gar les sortides dels gegants 1 subsón en bon nombre els que es lesio- vencionar altres coses poc explicanaren, i de caràcter ¡¡reu ets se- bles abans que procurar amb les
colònies escolars millorar la salut
güents:
NOTICIES LOCALS
Josep López Pascual, de trenta-- dels infants de les classes modestes
Lleida, 22 (per telèfon>. - S'ha
de
la població.
reunit la Junta de la ComiSSió Per- dos anys, domiciliat a. la carretera
Rellinàs. 232, que anant a tota
-La processó del Corpus estigué
manent de Fires 1 Festes de Lleida. de
velocitat per la baixada. de Vista molt desanimada, a pesar de la inHan acordat, entre altres coses, pu- Alegre,
caigué i quedà al mig de tensa propaganda que s'havia fet
blicar un manifest i fer-lo públic.
carretera fins que fou trobat es- perquè hom hi acudis amb tots els
- Al quilòmetre 113 de la carretera la
tès a terra per uns vianants. Es mitjans immaginables.
de Madrid a França 1 al terme de produí
extenses ferides contuses al
Davant l'estur.-.:- de la població hi
Vila Grassa, es produí una topada cap; fractura
amb enfonsament del concorregué el president de la gesentre camions. Sortosament no hi front i fractura
del
fèmur
esquerre
tora
acompanyat d'uns quants geshagué que lamentar desgràcies per- en el seu terç mitjà.
tors i d'Un escamot d'urbans, com sl
sonals.
Fou
en els millors temps de la
- Al poble de Bellpuig s'efectuà un pital. condwt en greu estat a l'Hos- fóssim
monarquia.
robatori a la casa de Josep Musté.
Jaume Simó, de vint anys, amb
-Ja es nota l'afluència de for-,-;domicili al carrer de Sant Jesús, ters per tal d'assistir a les festes i
número 132, de resultes de la cai- es centupliquen els esforços per a
guda que sofrí anant amb bicicleta, enllestir els treballs d'organització 1
fou trobat sens~ sentits a la cuneta muntatge de les falles.
de la carretera d'Olesa, prop del lloc
El públic està justament intrigat
NOTES LOCALS
conegut pel Femer del Faba.
davant l'enorme alçada de la falla.
Avui, diumenge, dia 23, tindrà lloc
Recollit per un cotxe particular de la Rambla del 14 d'Abril, haventun gran esdevenimt'nt teatral amb fou traslladat al dispensari, on l'as- se fet ja apostes per tal de veure sl
motiu de celebrar-se el IV ConcU!"s sistiren d'una important ferida a la s'aguantarà.
de Teatre Català. Amateur. Per Ja regió frontal; una altra al llavi sucompanyia de la Societat Iris, que perior. També sofria gran hemadirigeix el senyor Leandre Vilaret, toma a l'ull dret i commoció cerees repre.sentarà l'obra Imposada; un bral.
sainet en un acte, d'Enric Lluelles,
Després de guarit de primera in<<La festa del carreu. A continuació tenció, i accedint als desigs dels fala. comèdia de lliure elecció del co- miliars. fou conduït en greu estat
mediògraf J. Navarro Costabella. al seu domicili.
«Víctor Daura», el qual assistirà a
Miquel Lleonart, el qual ha pres
lo. representació, ja que junt amb part més d'una vegada a la. Volta
CAMISERS
altres iHustres literats forma part Ciclista de Catalunya. ·anant pels
CMDSES PLATJA I CAl\lP
del Jurat que ha de judicar l'ac- carrers ~ de la ciutat, so!ri una imamb fil i seda
tuació de la companyia an1ateur.
portant caiguda, 1 es lesionà serioLa casa millor assortida
- Dimecres passat tingué lloc a sament la cama esquerra.
Portaferrissa, 24 i 28
la Biblioteca. de la. Societat Iris, da·
Com hem dit d'antuvi. els ciclisFontanella, 18
vant d'una nombrooa. concurrència la tes egarencs han estat de desgràcia.
segona tanda de lectures d'obres li- A l'Estació del Nord, el conPORTAFERRISSA, 24
teràrtes d'autors mataronins, a càr- ciutadà Pau Caceles 1 Rius, de seFONT
16
rec del nostre company en la Prem· tanta-sis anys, domiciliat a Carresa senyor Joan Berga, sota el titol tera de Montcada, 141, s'enfilà, equi«Primers capítols d'una novella». El vocadament, a un tren descendent
nostre estimat company fou molt en lloc de fer-ho a l'ascendent. Quan
felicitat per la distingida concur- es donà compte de l'equivoc sofert,
rència que hi assistí.
volgué saltar estant el comboi en
- Els infants de les cuibnies de marxa, i. en fer-ho, caigué a la via
l'Ajuntament, que es troben a Hos- i les rodes li seccionaren el peu dret.
En greu estat fou conduït, per la
talnc, es troben tots amb pcrfect:!
estat dc salut.
Creu Roja, a l'Hospital.
P OLITICA REPUBLICANA
- Es troben a la nostra ciutat dos
- L'altre dia la ciutadana JoseEn aquest paradisíac pol>le gauinspectors del Timbre que es pro- fa Corro, cle cinquanta-nou anys. dim d'una Gestora municipal que
posen fer una inspecció a les enti- amb dom1cili al carrer de Culumel- ha fet el:'tendre entre els ciutadans
tats industrials i associacions.
la, 19, intentà encendre el fogó de que verament senten els Ideals re- A la rotllana de la venda de carbó mullant, abans, el combustl- publicans una mena d'estranyesa,
peix es barallaren dos compradors. ble amb alcohol. Quan h1 aplicà el moUvada pel fet que va donar la
Fou precisa la intervenció de la llumí encés es produí una forta i <:!X- casualitat que el 14 d'abril proppasguàrdia m\Ulicipal. Les baralles aca- tensa tl&marada que es propagà rà.- sat, en commemorar se l'adveniment
baren al Jutjat Municipal.
pidament a Ics robes de la desgra- de la nostra República, no sabem
- Malgrat tot el que es rumore- ciada dona, i qUM més intentava com _ però ells
potser si - es per·
java de si la processó del Corpus apagar .el foc més s'encenia, pu~ deren els domassos
com de C03·
sortiria o no al carrer. tanmateix 9ue t.ema les mans xopes del llquld tum es sol posar enque
semblants fesla processó sort!. No s havien alre- mtlamable esmentat.
•· 1
Hi acudiren. en oir els crits, els tes, .que ornamenten, junt amu es
V1t a fPr-la sortir d'abans de In proclamació de la República, però aro, seus familiars i pogueren dominar ·¡ bana_eres, la f~çana d.e la Casa de
com que l'AJuntament ¡¡;estor està les flt::.mes. Fou conduïda per la Creu la V1l~. Ara be: el mes estrany fou
Integrat per el6Dlents de la Ceda i Roja al Dispensari i d'allí a l'Hos- qnc d1ts domas30s es trobaren en
una festa que nosaltres - per ésser
radicals. no ha estat res d'estrany pita!
que el r ector, amb l'ajut dels gesSofri cremades de segon i tercer benèfica. - mal no pode~ IX>?ar-hl
tors, hagi UlSlstit a fer-la sortir; la grau i el seu estat és gravíssim.
traves. però que pel caire 1 pe!s qui
processó no féu el recorregut dels
- Es troba malalt de mirament, l'organitzaren se l'hi donà VlStosianys anteriors, però per començar l'interventor d'aque¡;t Municipi, em- tat.> de politica, puix que fou pajs. n'hi h~ prou Fou presenciada. pleat intelligenUssim i pulcre Que fa troclnada pel Magnífic (!!) Ajuntaper escàs públic. Amb tot, hon1 mo- molts anys que serveix la ciutat. .
ment Gestor, junt amb el rector del
bilitzà les parelles de la guàrdia ciEl distingit malil.lt senyor Fehp poble. Dita festa fou - rom abans
vil i guàrdia municipal. que estaven Muñido, és assistit pel seu fill, doc- ja hem esmentat - de beneficència
escampaJe.; per tot el trajecte que torat en Medicina, i hom creu po- 1 es postulà a favor dels Hospitals.
hana de fer la tan esperada proces- der li salvar l'existència..
.
Es féu gran tocamenta. de campa.só. L'Ajuntament diuen que no hi
Nosaltres bé ho voldnem i des1t· nes tómboles futbol i altres diverasslst1 oïicialment, però purticular- gem un ràpid restabliment drl que, ses' festes per' l'estiL Amb això - ja
ment alguns gestors. No és res d'es- a tot hora_. ba est.at un am1c i un ho hem exposat abans - no h1 tetrany, ja que aquest dia es declarà bon complidor del seu deure.
nim re3 a dir· però si amb els orfestiu per a les dependències de l'A- Ha. sortit de viatg~ d'esplai <'1 naments de 1~ Casa de la Vi!a; i
juntament.
secretan mumc¡pal, sen~or Francesc encara més, puix que el dia de Cor!!!!!!!!!!!'.!'!!!!!!!'!!!!!'!!!!!!!!!!!!!!1_!!...!!...!!....!!......!!"!!_!!'_!!....!!....!!-.!!!!!!'!!!:!'!!!!!'!!!!!!!!!!!!!!!'!!!!!'!!!!!!!!!!!!!'!!!!!!!!'!!!!!!!!'!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!'!'!'! pus la nostra Magnifica <!!) Gestora, en ha ver d'a.ssí.stir a la processó
El comerç de vins es troba oprimit degut al poc negoci i que per tro- - que fou amb ciri i tot, i dita probar-se proveït té més aviat tend~ncia a una depressió la qual portaria cessó sorti de l'efglésia. 1 donà un
tomb per la plaça de dita església-,
un perJudici a llurs interessos.
La ilúormació facilitada per l'Associació de Magatzemistes de vins cregué del cas que fessin festa els
empleats municipals
es pode Barcelona, dóna lo. impressió de preus ferms per resistència a ven- saren els domassos a 1 latambé
Cafa de la
dre, però el mercat, repcllm. està quelcom desanimr;.t.
V1la.
E'.s republicans d'aquest poble cstan indignats per aquests fets, en
PREUS PER GRAU I HECTOLITRE I MERCADERIA POSADA AL CE• els quals pren part un alcalde que,
L L Efl DEL COLLITER
sortit d'un partit avul coaligat amb
les e:;querres catalanes, fa semblants
Peneaes, blanc, 165; td., negre, 1'75; 1d.. rosat, 1'65.
papers sense recordar-se que el dia
Camp de Tarragona, blanc, 1'85; ld., negre, 2"00; ld .• ros~t. 11!5
de l'adveniment de la nostra RepuConca de Barberà, blanc, 1'50; ro:;at, 1'50.
blica, davant del poble que emplePriorat, negre, 2·so.
nava la plaça de la Vila, féu grans
demostmcions d'alegria 1 llançà per
VUanova 1 la Geltrú. negre. 1 '70.
una finestra el retrat d'aquell rei
Igualada, blanc, 1'65; ncurc, 1'65.
de nefasta recordança l també el
MartorcU, blanc, 1'30; ne¡re, 1'85.
del seu servidor Primo àc Rívera,
Aragó, negre, :1'20
els quals el poble cremà com a ven·
jança mlnlma, 1 altres objectes que
Mancha, blanc, 1'70.
recordaven el finit règim.
MIStela, blanca., 2'90; 1d~ ne¡ra, 3.
Avula aquest home, girat d'e:;queMoscatell. 3'90.
na a la realitat, obra. contra. allò
mateix que ell semblava defensar
de cor, junt, com és natural, amb
ets seus companys de Lliga, al qual
partit pertany actualment, per no
haver-lo volgut admetre en rls parUs dels republi~ honrats.
També ens plau consignar que a
dit alcalde, al nostre entendre-i
alxò no \'a com a consell-, u tindria més compte prendre les decisions del seu criteri propi, que delxar·se governar per la. sotana del
vei de Ca3a la Vila.
I, per aVUi, ens sembla Que ja n'hi
ha prou...

TARRAGONA

LLEIDA

MATARO
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PRAT
DE LLOBREGAT

MONTBLANC
El Jutjat de primer a instància,
oompllmentant una sentència dictada dos anys enrera, ha fet llançament contra el veí de 70 anys d'edat
R11mon Civlt Sendra, de la peça de
terra que en concepte de parcer venia cultivant per espai de trenta·
cinc anys. No obstant el requeriment que per l'autoritat U foil íet
que no entrés més a la. terra, cregué, potser, el vell parcer que, després de tota una vida de treball es·
gotador, era inhumà que se'l privés
de conrear aquella terra amarada
de la seva suor i que per a ell constituïa l'únic mitjà de vida, insistí a
treballar-la, i en anar-hi dijous 1
trobar-hi el propietari, discutiren
apassionadament 1 acabà aquell per
disparar uns trets que deixaren ferit l'amo de la terra. Poc després
fou detingut l'agressor 1 ingressà a
la presó.
- Dilluns passat fou trobat mort
en un enxub el vei Antoni Huguet,
que deixa muller i tres fills, el més
petit de Vuit anys, i era germà del
que ara fa deu mesos mori per asflx1a dintre un cup, al qual baixà,
fent un acte d'heroisme, per a salvar, com ho féu, un nou fill del seu
patró. La desgràcia ha estat molt
comentada 1 sentida, per ésser el
difunt persona honrada 1 treballadora en extrem 1 e3timada per tothom .. L 'ac-te de l'enterrament fou
una veritable manifestació de con·
dol, al qual unim el nostre.
Segons els comentaris, es tracta
d'un suïcidi motivat per la desesperació que produl al difunt unes
qüestions judicials que sostenia amb
les propietàries d'unes terres que
cultivava i de les quals se'l volia
treure.
- Dijous, segurament per ésser la
festa dei Corpus, veiérem com voleiava la bandera republicana a la
caserna de la. Guàrdia civil, 1 donava la impressió de • festa oficial de
la República.
Els catòlics 1 molú¡ que no ho han
estat mai i altre¡¡ que, si és cert que
l'infern espera les dones de cabaret no voldran pas anar al cel, ce·
lebraren la processó del Corpus en·
mig de la lndüerència de la majoria del poble, que no s'hi sentia ¡·epre:;entat, tot i assistir-hi oficialment la Corporació municipal governativa.
Cooperaren per al millor èxit de
la desfilada agro-catòlica, enlluernats per uns quants rats, certs elements que expedeixen patents de
laics i d'extremisme.
Res, que ací, mentre hi hagi qui
compri, es robarà qui es ven.

PINEDA
El darrer casament civil, que tingué lloc el dia 29, palesà novament
la insuficiència del despatx del jutge municipal per admetre els nombrosos acompanyants dels nuvis. Hi
ha qui s 'entesta a. negar la sala
d'actes de l'Ajuntament pet a aques·
ta mena d'actes, i abc:ò causa molès·
ties als assistents a la festa, tots
contribuents de la vila. i, per tant,
mereixedors de millor tracte. N'està
assabentat el gestor Bonet, ex-editorialista d'«Aurora», de Blanes, diari radical, del fet que algú boicoteja aquests actes civils? Ben segur
que no n'està. assabentat, que sl no.
ja rutllaria düerent la. cosa, ja!
Als nuvis, Ramon Blanc i Mercè
Puigvel'd, la nostra més cordial felicitació
- Dies enrera circularen uns fulls
anònims, amb peu d 'impremta, que
d.eien quatre fàstics dels joves de
l'Agrupació Teatral i d'un modest
autor de la localitat, als primers
per haver representat una comed.ieta que tingué un èxit esclatant. i al
segon per haver-la escrita. Els fàstics es feien extensius a d'altres
persones de Pineda que r es no tenen que veure amb la comèdia ni
amb la seva representació. No hi tenim res a dir, sl no és donar les
gràcies a l'autor o autors d'aquells
fulls, en nom dels còmics i autor
de la comèdia, puix que el «bombo»
gratuït que els ha fet a ells i a l'obra ha fet alçar la gent d'esquerra
local demanant que es repeteixi la
representació de «Es tomba la truita», que aquest és el titol de l'obreta en qUestió.
A propòsit d 'aquests fulls, l'opinió local es demana, estranyada.
com és que un Govern de força com
el que hi ha a Pineda no s'ha. interessat a perseguir l'autor o autors
d'aquells fulls clandestins.
Males
llengües diuen si serà que la governació local es fa solidària amb el
text dels fulls. Quin disbarat!, diem
nosaltres; aleshores seria ocasió de
«la justícia prender», i això, ara
com ara. no pot ésser.

Calsotets

cl!8

lo més pràctic i nou

RE US
L'Orfeó Reusenc ens assabenta que
avu diumenge, a les onze del matí,
tindrà lloc a Misericòrdia la benedicció de la seva Senyera; actuaran
de padrins ets senyors Vllella-Mainer. Al migdia, a l'estatge de l'entitat, els padrins faran illurament de
la Senyera a la. secció coral de l'Orfeó 1 els senyors Vilella-Mainer obsequiaran els convidats amb un banquet. A la tarda, l'Orfeó visitarà. el
domicili dels padrins. on cantarà di·
verses composicions.
Han estat Invitades a l'acte persones tant rellevants com Pau Casals,
Mestre Millet, etc.
- Pere Muocus1 Pellicer, autor
de l'incendi de la casa núm. 4.4 del
canú de Misericòrdia, propietat de Ja
seva mare tant procopte fou alliberat de la Caserna de la Guàrd1a elvil, va causar una altra vegada l'alarma dels veïns, en comminar-los
que deslloguessin les habitacions perquè volia. r epetir la gesta.
- A les Cases Consistorials s'ha
celebrat una reunió per tal d'organitzar la recepció d'Un bust de Gaudí,
que lliurarà a la nostra ciutat lUl
grup d'admiradors barcelonins del
que fou genial arquitecte. Sembla
que també es tractat de fer una
subscripció amb aquesta matelm finalitat.
- Durant els dies de la Festa
Major, la Comissió de la Creu Vermella postularà. pels carrers de la
ciutat a profit de la benemèrita lustltucló.
- Els campionats comarcals d'Atletisme d'enguany seran disputats
al camp del R. A. C. Deportiu els
dics 7 1 14 de juliol proper.
- Ha desvetllat una expectació
extraordinària la cursa. internacional
de tres hores a l'americana que
aquesta nlt se celebrarà al velòdrom
de la Casa del Poble.
- Seguint el costum tan arrelat,
són moltes les entitats, centres particulars, i d'una manera especial els
cmasets1, que han organitzat per a
aquesta nit sengles revetlles.

GIRONA
IN FOR MACIO LOCAL

Per al dia. 28 del mes
sigui divendres Vinent aeU...~. ,
del mat!, està assenyalada "001 ~
bració d'un consell de guerra 1& ~
d'actes del Segon Regim
a1 ~
l~eria pesada, contra els ~ O. ~t.
Slgulftca.ts elements republlc ~ 1
lot, senyors Aubert, Gargan~~.~'Q;
Canal 1 Calm, pel sup
• -..ret,•
d'auxili a la rebellió.
osat detcte
El Tribunal estarà fo
següent manera: Presid~at de la
coronel s~nyor Llu!s Busq-} ts~ent
cals: capitans senyors Ber e · ~
Iglésles, Burgos, Torres i Al~aretcbe
plents, c.'\pitans senyors casar¡so: s:;~
Ruiz de Porras; Vocal p
allero l
nent auditor de segona ~~e:t, el t1o
Martinez Doge. Fiscal' el j~f..~úa
la Divisió.
'
-..... de
La defensa anirà a càrrec d •
trat senyor Joan Domingo e•1 .Jle..
1 ~
rnany.
- Demà s'inaugureu a la ¡n,._,
fica piséina del Camp de Ma~·
festivals de natació. El G. E.I'"
E. ela
guiat semp~e per un afany Onl>il~
sim de m1llorament es
· --....
aprofitar, des d'un prlnci~JU. . VOl
porada, totes les OPortuilitae ten¡:
anar preparant degudament ~ Per
nedadors per tal d'oferir aeG Seus
un exceHent equip representat·~'
la nostra ciutat.
.a à&
- Entre els sardanistes ir
ha <3:esvetllat molta expectfct~l;ls
nunc1 del gran aplec sardanfstï 1a.
avui, diumenge, tindrà lloc a laepquo
Picant de Sant Feliu de Guixont
amb la coHaboració de «La 'l:>..ó~'
pal» de La Bisbal i altr
•met.
d'èxit reconegut. Sabem ~ueCOblQ
molts els joves que pensen ~n
hi per a fruir de la dansa més ...._!;:
de la nostra terra.
"""'6
A

E

ran

MO R ENES?
Frlssures? Flstules? MO REHOI,

Escriviu a vui mateix a Pica¡.
qués, 12, tenda, Barcelona, 1
111

guarireu

L'ARBOÇ
DEL PENEDES
S'està. acabant la recollecció dels
cereals, que per ésser força reguJa¡la collita ha animat l'ambient p
ges! vol C:e la comarca.
a.
Després d 'uns anyg hem pogut Ob
servar el descuit o la. incapacitat
d!J les _autoritats gestores d':lQUesta
v1la; d1em de~prés d'uns anys, per.
què havíem tmgut ocasió de PDder
gaudir durant un temps dels cos.
tums republicans, però aquests cos.
tums afanyats per tots els ciutli.·
cians demòcrates i republicans d'a.
questa vlla. els hem vist fondre'·
poc a poc fins que no n 'ha Quedat
ni ra.str~
La prova d'aquesta manca a 1a
Constitució per part dels senyors
gestors és que assistiren a tots els
actes religiosos que el dia del Corpus es feren en aquesta vila 1 les
despeses anaren a càrrec de tots els
ciutadans. No cal dir que per a realçar la festa no s'oblidaren de cap
detall, com són els focs d'artifiCi,
els pregons 1 altres costums popu.
lars.

Orquestrina Gatua-Hara
Lepant, 261, cinquè • BARCE LONA

SANT ADRIA
DEL BESOS
_Que la història n'haurà de recolllr molt dels nostres gest-ors ja nl
cal esmentar-ho. Com tampoc' no és
precís afegir quines menes de coses
haurà de recolhr-ne. Tan flamants
-una petita ba.dada 1 se'ns escapa
el ventable mot de flamencs-, ewo.
rics i fms en atrevirem a dir tan
ca~tlssos, no deixa lloc a dubtes amb
qum colo~ la història els r egistrarà
1 amb quma matisació eis marcarà.
Es clar _que tot això són matisos
-volem d1r romansos-i que ells, al
s~u clar entendre, no compleixen
d altra manera que com saben 1
també com volen.
'
Ha estat una sessió m és (que per
nosaltres no calia aquest esforç> b
corroboració d'aquesta a.firma.cio que
ambienta el poble des del bell (?)
moment en què un «Butlletí Ofi·
clal» féu els seus nomenaments.
Una sessió en la qual, consc!ents
del Se!J deure-com no?-, el gestors
acceptaren la renúncia del lloc d'un
company seu; concediren próJTOgll
a un permfs d'edificació; concediren
un lloc de gelats; acordaren portar
a subhasta una parada de peix al
mercat, 1. després de concedir permis per a celebrar unes prores de
natació en la Festa Major, denega·
ren un premi per a aquestes proves perquè no «són d 'entitat cons·
tituïda».
Finalment. un llarg i cansat debat per l'afer de les voreres en el
qual la minoria defensava la ltniDedlata suspensió de les obres per ID3nifesta Ulegalltat i que la majorUl,
bo 1 ridiculitzant-se. acordà que quedés damunt la taula la. proposta sen·
se suspendre les obres.
EI.públlc, en bon nombre, que presencià aquesta eufòrica pose legs·
lista. sortí del saló de sessions fent
comentaris unon» aptes per als ge;;o
tors.

LA BISBAL
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No ho sabíeu, encara? Vaja! Sl nd~
n'estéssiu assabentats seríeu qe :·
tors a w1a excomunió. Don IJms de
Ciurana - l'illustre Don LuiS. ~0111
.
el de la dita almenys val per tr.lt}l
dotzena - hn. estat nomenat P~
curador Municipal. Don Luis és un
del.; radicals d'última hora, dels que
s'han colzejat, segons diu el~~~~
no els 1éu res ésser de la dic,_.u
Don Luls ha. pertansut al cos de ~
noblesa, i la sang blava que ~rat
les venes, manta vegada - D"..._.g
que criés garrins i això ~ ~:
cosa de molt poca consonànclR
el titol - el féu glatir am~ f~
entusiasme per impossar e.bl de
dueros». Es enemic trreducti ~e.;,
l'actual jutge, senyor Planes
cero
també radical, perquè un bom m"'ell troba «imperecedero» - elb,:lvcr
naturalment, també és seu nror
d'ésser correligionari ~run
1~r
1
que l'any 1909 era partidartoteS Je3
ballar una mala danEa. a
Re:5o
religioses hagudes i per
el
això és causa de grana el d~u.-s
fet que algWt dia en
genytr
d'algun judici Don Luls I e 1 ~u:n
Planes, no s'entenguin i proEs di;l
un conOicte bon xic violent.esUD!If$
que, degut a aquest !_~t:.~ ~.. e;~.-~·
a La Bisbal una comiJ4U.I- -s'lilterl
dies d'Assalt, per tal que no
l'ordre.
és un !)Oo'l
Pel restant, Don Lui.S.
«de'"'
jan. Continua ostentant e1 c:oiU
però el tràgic del cas és qu~c.!JJe.$$
components al cos de 13 rsd!~
diuen, que a l'haver-se ret 1<::5 wla sang blava que portava a <!" g('..i
nes ,.a convertir-se en color ·com fuig...
C~Ut ~ ~,._
Per suplent, s'ha nomia ~
nyor Juli Figueres, de

:S::
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H eus ací com veu el mome11t
polít ic el corresponsal de El DiIu vio, a Madrid :
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RAPIDEZ Y ECONOMIA

es

En 10 que ha venldo a parar e I
tamoso ritmo acelerado.
(de «Heraldm>)

ls,
et.

t

~

PER ALS AMICS EMRPESONATS

Cada dia més
normalitat

Ho diu Heraldo de Madrid ; tam-

b é ho creiem aixt nosaltres:

?

Ol.

!:al·
liS

Relació de donattus rebuts a les nostres oficines
administratives (Ronda Universitat, 25, pral.)

Ptes.
Esteve Tomàs Albert ... .. .
«Meditemos... ¡Adónde van a pa1 st no ho voleu creure, llegiu
Pere Soler-Antoni Bech .. .
rar las grandezas humanas! Aqueaquest edi torial d e La. Veu de CaSuma anterior ... 98.403'80 Jaume Clos-lgnàsia Becb.
lla oleada electoral de novlembre
taJunya:
Josep Tnlla.-J oan Soler ...
del 33, tan brillante para las dere«Els organs de l'administració mu- R ecaptació feta per les seNarc1s Bassols-Ramon Sauchas, se h a achicado tanta que ei nlcipal no ftmcionen, doncs, dintre
nyoretes Teresa Pijoàn,
ri ... ...... ........ .
contemplamos el Parlamen to en la dels preceptes legals. Les DiputaTeresa. Grai'ló, Maria Fiohora actual vemos que ya. net es na- clons, que tenen al seu càrrec, en
tats, Cecilia Rius, Reis PI«Gentre ttepublieà», de
da. Cayó el primer Parlamento re- les regions no autònomes, l'admi·
joon a J osepa Estrada en
COPONS <3.• lllsta):
publicano, constructor del régimen nistracjó provincial, fa onze anys
un partit de futbol, celeAntum Tutrcnts .. ...
en sus leyes esenciales, cuando, co- que viuen també en una S1tuac16
brat a Tornabous (lJei·
Fredeuc <;entelles ...
mo un bloque pode roso, la mitad de anormal, en mans de comissions
da> .. . .. . ... .. . ... ... .. .
40'- J osep lJtró ... . .. .. ....
la represen tación nacional, por lo gestores. Fa dotze anys que no es Rita Alzamora ......... .. .
1' - Emili Font .......... ..
menos, sostenia al últlmo Goblerno celebren eleccions provincials. Ni J . Heras ... ... .. ......... .
l 'J oau Centel!es ...... .. .
aquel. El seíior Gil Robles, en la Ajuntaments ni Diputacions no són, Grup d'esquerra, de GalJ osep Mart! .. . .. . .. . .. .
oposición entonces, exclamaba: aLa doncs, d'elecció popular. La base de
vany:
J aume Ualmases ... ...
ma.yoría h a disminuido Y ya no tE'- susten tació del règim resta, podríem Rafael Fà . . ... .. . ... .. .
0'50 Con.stanu Pujol... .. . .. .
néis el apoyo nacional, porque la dir, muntada en l'aire.
Masdéu Companys ....... ..
8'50 Ramon Serra Garnga.
opinión de la nación ha sufrído una
El més curiós és que aquesta ~~- v. E F.. germà d 'un emJ osep Perés Felip ..... .
transformación». Y ahora decimos tuació de tan enorme 1 tan gran
presonat................. .
l 'Francesc Closa ....... ..
nosotros: Y ese gruplto de veinte anor malitat política persisteix a tra· Ricard Puente ....... .. .. .
l
'
Un proletari. ..... . ..
diputades somnollentos, ¿es apoyo vés de règims tan distints com la
Joan Solé ............. .
de un Gobierno? ¿Puede justificar Dictadura I la Repúb!ica. En dot:!e un matrimoni d 'esquerra ...
5'- Sebastià Perés ... .. .
la vida de unas Cortes? Y se lo de- anys no s'han celebrat a les regions Nitus i Xata de les Tres
Josep Brunet .. . . .. .. .
clmos al señor Gil Robles al mismo no autònomes de les terres d'EsTorres (13.a vegacta) ......
5' - Un Esquerrà ... ... ... . ..
tiempo que, no sabiendo sl reir o panya ni elecciones provincials ni Una vidua amb t res fills,
Miquel Garn ga ...... .. .
Eorar, le oimos hablar del ritmo acl!· més eleccions municipals amb ca-l d'esquer ra, per les l!iberFrancesc Urrea... ... .. .
lerado y de una r elación de proyec- ràcter general que les del 12 d'abril
tats .. ...................
3'J aume Mart!.. . .. ...... .
tos de Jeyes que estima necesar io del 1931.»
Josep Maldonado Martin .. .
2'Josep Ramon ....... ..
aprobar. Con cuatro diputades se
D Pare a
1'- Un marxista .... .. ..... .
l ' - Alfons Segura. ...... .. .
abrió ayer la sesión. Sl estoócree alS\Iko:~
F!iruua ~usté ::: ::: ::: :::
guien que es la representaci n de la
\\.\"
'-l~,:: *
Tres ad!mradore del se
Joan Albanell 1 muller <3.a
mayoria de España pueden venir a.
~e]13
s
3' vegada> ... ... ... ... .. .
0
n uestra tierra los catedràticos de
~
u~f ~a~uta~.~~Üer~a. ïi
J . F .... ... ........ . ... .. .
Derecbo constitucional del Mundo no deuen planxar-se mai
.et salut dei senyor Com·
Un oarcelonl a OIHON A.
para romperse las mandibulas r ienpany.:; .. . . .. . . .. . .. . .. .
5'F. K . .......... . ........ .
do. Cuatro diputades, entre los que,
un nacionalista de Tremp.
1' - Una de l'Esquerra... ... .. .
dicho sea de pasada, no està ningún
Josep Sànchez ........... .
l'Ramona Corommas ... .. .
Dêm&tenes. Como sl dljésemos, cuaJaume Gavaldà ......... .. .
2'Un grup de dones cata!atro pa tos... Eso no es un ParlamenVicenç Fort
2'nes, d'esquerra, del carto; eso es, sensillamente, una tertuAl Congrés i entre les dretes hi
. .
............ .. .
l 'rer Pallàs............ . ..
111
A
ha mar de fons. L legiu aquesta Caslmll' Samper .. · .. · .. · .. •
d
t
0'50 Josep i<·orcades, de la seva
lia con presi en e y campan a.
nota del corresponsal a uadr'd, Ernest Costa .. . .. . . .. .. . .. •
veces parece que el Parlamento va
.
"'
•
Claudi Llort
0'50
guardiola ... ... ... ... .. .
a pedir la ba raja a un ujier y ende La ~anguardia :
Antom Forcades i R o s a
redarse en w1a. filosòfica partida de
<tLas ses10nes como las <;~e hoy no SANT ADq,IA DEL BEFeliu ... .. ............. .
tu te. c asi con el mismo fundamento ttenen comentaria. En reahdad, hace
SOS «Centre Republicà
Josep Ramon Castells <5.a
podria Jegislarse en el Circulo de ya varíos dias que lo que pasa en
Fede~al Adrianenc»:
vegada) ... ............. ..
Bellas Artes.
l la Càmara ~!ene ~an poco lnterés,
,_ Gregòna Santalnès
(5.•
Esto, .francamente, no es serio que resulta unpos1ble la glosa. No J . VIrgili ...... ...... . ..
No hi ha més remet, no hi ha
1,_
vegada)
.............. .
altm solució -segons La P ublici- Cuando un Parlamento no pucde hablendo opo s~ciónl n o hay debate, J . B .... ... ......... .. .
2,_ Maria Ramon
(5.&
veg
>
cumplir su mislón, cumple con la Y cuando la discus1ón no es posi ble Penya Fayol... .. . ..... .
10._ Merce Rn:non (5.~ VE'g >
t at-, que dissoldre les Corts.
«Les manifestacions que abans- misión de disolverse. Pero Ja run- o no se produce, la functón parla- Miquel Matamoros ..... .
l1' - Un de REUS ........ .
ción de elaborar leyes es una ! un- I mentaria res~lta baldia e lnexisten- Francesc Abril .. . .. .
d'ahir va fer l'exministre de la Ceda ción
1' - y A ............. .. . . ..
que requiere aten- I te. Y ooto, m !llàs ni menes_¡ es. lo Joaquim Mar tlnez ...
se.nyor Jimcnez Fernàndez provoca- ción, respetable,
0'50 F. C. \' .... ... ... .... ..
examen de lntereses que se que està ocurnendo ahora. La 1m- Enric Abril .. . .. .
ren gran indignació entre els addic- d efienden
Josep Pagès .. . .. . .. .. .
o se hieren y apoyo dc portancla que tiene para un pais C. C. B. ... ... ......
0,,50 Joan
Gcau i Capdevila ...
tes dcl senyor Gil Robles. Les in- de la mayor!a
efectiva.
'En
caso
conla
aprobación
de
los
presupuestos,
Pere
M.
B.
...
..
.
..
.
compatibi!itats latents fins ara din- trar io es mucho màs patriòtica lu- nadie puede negaria. pero sl Ja apro- Eugeni Jofre... ..... .
~·50 Cafè d'i! la Caixa Rural i
Sindicat Agrícola d e
tre el partit es van exterioritzant
bación se logra tan callada y pac!- . Mart! J afre ... ....... ..
0.50
O
BLANCAFORT (3.• veg.) .
d'una manera escandalosa. Sembla gar ai ajedrez· "
ficamente como hoy se aprobó el J osep Santls... ........ .
40
que les paraules de l'exm!nlstre d'A0 !\0 A. H.................. .
presupuesto de Guerra, para. el pe- Miquel ~lé .. . .. . ... .. .
gricultura, capitost de les J oventuts
Agusti Abós .. . ... .. .
riodlsta. no tiene interès. Por mucho ! Mateu Vmra 1 muller ...
1:
Antoni Tondo ... ... .. .
d' Acció Popular, han estat la prique se busque en la profundldad del Josep Maño .. .
1;m era escaramussa a camp ras. L'es,
IsabE>l
Fos~ms ...... ..... .
1
recuerdo, es imposible b allar caso Joan Serret ... .. .
pectacle és edifican t: l'exministre
o·
Amàlia Escoda . .. ... .. •
Igual.
J
amàs
Ja
aprobación
de
unos
I
Josep
Jofre
...
.
..
u
que
quan
del
Poder
estant no
Antoni Ventura ... ......
di
presupuestos pudo lograrse en tan Mart! Agullà... .. •
0,,50 Antoni
Escoda .. . ..... .
es compleix allò que ha estat proD'un editorial de El Liberal, escasos d!as y con tan breves pa!a- Salvlldor PI ..... .
0,_
50 Assumpció
narrios... .. .
m és, es produeixen aquests estats
m assa extens per a ésser rep ro- , br as. Evocamos la tempestuosa dis- Joan Abril ... ... . ..
1
d'opinió «anti», formats pels desconàuït íntegrament, en retallem els cusión de tan tos otros presupuestos, Josep Ibern ... ... .. . .. .
0'50
te nts que ajuden la poutica d'opade treballadors i t resegüent s pardgr ajs:
y nos asombra que todo aquc-llo sea Joan Mateu ... .. .... . ..
1' - Gruv
sició. No es pot a busa1, efegla, del
balladores del carrer de
ya cosa. pretéritd y sepultada.
J oan Damià ........... .
0'50
qu e podriem dir-n e l'estat pla, perMart!
Molins (Sagrera)
«En caso de t ener que optar, ni
Esta tarde la seslón tc:minó una J osep Navarro .. . ....:.
1' què la gent es decepciona i es pro· que
(1:.! vegada) :
decir
tiene
que
Ja
República.
bora
antes
de
Ja
rcglamentaría,
y,
Andreu
Moreno
...
..
.
1'voca una reacció adversa. (Censu- debe quedarse sln los unos Y sin los después de la aprobaclón del ya ci- J osep Ollé .. . ... ... . ..
Beatnu Farigola ... ...
l'r a ). A la. Ceda la preocupen altres otros,
Rosa J uncosa. .. . ... .. .
pol'r;ue no le conv!enen ni tado pr esupuesto, no se hizo otra.
estlons; per a ella el Parlameno celebrando
Maria.
Subirana ...
seslones
dc
Cor
tes
el
dia
que perder el tlempo accrca. de «Unió de Rabassaires», de
~~ una desferra. Es fa la !Hus16 que del Corpus, ni llevando el pallo en slcosa.
Teresa Huguet .. . .. . ...
debia discutirse una ley sobre Ha·
BIS B AL DEL PENEa Mestalla r econquistarà una part las procesiones. Per o es lndudable ciendas locales,
Ma ria Caro .. . ........ .
es prectsamente
DES:
de1 que h a perdut al banc blau I a que los pop ullstas se estàn repub!l- una de las tres que
Teresa Aznar . .. .. . . ..
dev1:eltas al Par!a- Benet Roca .. . .. . .. . .. . .. .
2'l'h emiclcle. i anuncia una concen- can lzando y que cuando consigan mento estos meses
Joaquim Oli ve ros .. . .. .
últimes por el Ramon Guasch Sans ... .. .
2'.- Maria Navarro ........ .
tr ació impre3sionant a València. De que no se les ten~a por afines del presidente de la República.
1 Jaume sans Cañis ... .. .
2'- Caterina de M!guel ...
fet am b aquesta operació es pre- grupo de Renovac¡ón, habràan ade- 1 Otra paradoja. El !unes
habrà se- J oan Bundó Cañis ........ .
p ara ¡¡m disgustos familiars. Es lantado mucho.
1'-- Maria. Vilaginés . .. .. . ..... .
, s1ón, contra lo acostumbrado y lo Antoni Padró Bundó . .. .. .
2' - Mana Marro .......... .
f à cil de preveure-ho. Tot l'èxit que
Falta.
que
~e
republicanicen
tamre~lamentarlo.
Se
cree
que
ya
ha·
Ramon
Guasch
Bundó
...
..
.
p ugui tenir a Mestalla serà atribuit
2' - Clotilde Rublo ... .. . .. .
bién no autonza,ndo tantas procesio-l bran llegada a la Mesa los dictà- 1 J osep Solé ... ... ... ... .. .
1'a l'activitat del senyor Lucia, per- nes
Mercè Duran ...
.. .
como
autonzan;
que
no
cons!menes
sobre
a:gunos
or'~ll')Uestos
Joan
Pros
.............
.
q uè tothom recorda que a València guen en presupuesto haberes para el que aun quedan por ap!obar.
2'- Rosa Huguet... ... ...
.. . .. .
car:es Jané Nin ...... .. .
2' - Carme Font ... ... ..... .
la Ceda mai no hi ha fet cap paper clero; que no protejan a las socleAunque
hubo
pocos
diputades,
en
J
osep
Calbet
Colet
0'50 úlia Neved1 .. .. .... ..
br mant; les millors posicions eren d~des interpuestas para reclamar los los pasillos se discutló con calor, y Pere Batet Solé... .:. '.'.'.
1'50 JAngela
ocupades pels radicals. Si l'acte re- b1enes de los jesuitas. Las proceslo· conste que no es una ~lusión a la. Salvador Saperas Cañis
Casil'as ... ..... .
2'- Ciara Caslllas .. . .. . .. .
s ulta excessivament modest, el seescarnecen la. pureza del senti- temperatura. El tema unico era el Llorenç Urpi Cañelles .. .
1'
n yor Lucia en tindrà la culpa. I els nes
C.
M
.............
.... ..
rehglo~; los hab~res .al. clt de las palab.ras ~upuestas o reales Pere Guasch cañis .. .
2' - Josep Gelabert ... .. . .. .
a mies del senyor Samper s'hi faran mlento
declarando funcionano publico
que pronunctó J¡m~nez Fernàndez. Baldi ri Jané Nin... .. .
1'
un tip de riure; sl l'hi va bé la per- ralo, sacerdote,
Jacint Padró .. . . .. .. .
suponen una h erejia, La cosa lo valia, c1ertamente, por- Antoni Solé
1' - MíQn·•l 'T'Prrats ... .... ..
sonalitat del senyor Lucia suscitarà y Ja proteción a Jas sociedades anó- q!Je aquella.s palabras, que !os pe-, Joan CañelÏes (}a~rigà:
1'
in evitables recels.
Ismael Mora .. . .. . .. .
nlmas para devolver a los .jesuilas r10dlstas aflrman y juran haber in- Antoni Olivella Borràs
1' - J A .................. .
Decididament, la tria no ha estat los bienes
!ncautados por el Estada terpretado con fldelldad notarial, te- Jose Batet Bundó
2' - Ramon Marcet ... ..... .
a fortunada. Allò que per als r epu- acusa 1:1na C<?mplicldad encubridora nlan reconcentrada intención que no JooC:g Rovira Marèé' ·:·
1'- Cisquet .............. .
blicans d'esquerra fou una manifes- de la SlmulaCión de contrato.
puede desconocerse.»
ta ció espontània i vibrant. per als
K i.\laitlnf:'z ........... .
A ver cuàndo se deciden los po«Am1cs del Sindicat de
cedistes serà un pas ple d'Inquietuds; pulistas
Angel Pérez .. . . .. .. . . ..
a endosar todo eso al grupo
VILABERTRAN (quarallò qud per a Azaüa i els republi· de Renovactón,
que es el llamado a
ta quinzena) .
eans fou lm camp de victòria, per entrar con todas, como la romana
Trcbal'adors
de la ConsMi
T ili T
.
al sen yor Gil Rob!es i els seus amics del diablo.
1 r a . .. .
l'truc~ora «Field>>:
que
p erilla de convertir-se en un vesper
Y en tonces serà cuando podamos
Narcls Bassols F ...... .
1' - F Baulenas... .. ....
temi ble.
felicitar a los entrenadores por t l
Ant.onl Tnll~ P. .. .
1'1'
- P. Tomàs ... .. ...... .
Aquestes són les preocupacions r¡,1e ensanch e de la República. Lo del
Rafael Teixidor E. .. .
,_ T. Buril ach ........ .
p osen de mal humor la Ceda. <Cen- Corpus es algo; pero poco todavia.
Antoni Fà~regas G ... .
1,_ F. Canals ......... .. .
s urs). situació sense precedents, ne justificar tener cinca mlnistros en
- La darrera matinada ba nascut Joaquim H1lar! F ...... .
1,_ P. Amorós ... ... .. .
de la. parella d'esplèndids exemplar:> Gil To rosella B .. . . ..
h I ha sinó un carni viable per a un Gobierno republicana.»
1,_ P. Mcstrrs ........ .
de girafa, importats de l'Africa Eqna- Joaquim Ayats G. ...
r essuscltar la moral del pals la dis1l ' - P. IblilC?.... .. ..... ..
tori
al
per
a
enríqwr
elució
la
Immediata
coHecció
zooi
la
Delfl
convocatòria
Hilari
c.
.
..
...
..
.
s
,_ P. Bau!enas ........... .
lògica del Parc, una girafa femella, Josep Falgueras J . . ..
d 'unes eleccions generals. (Censu1
1'F. Ventura ...
exemplar bellfssim.
r a.)»
Josep Pagès S. ... ... .. .
,_ F Soriana ........ .
Es un cas únic, això que podem Ramon Bech S ... .. ... .
1,_ A Br-nasa. ... . .. .. . .. .
considerar com esdeveniment, el nal- Pau costa L
1,_ J A11ila ............ .. .
xement d'un d'aquests simpàtics ani- Joaquim Culubret C... .
1._ P. Pujol .............. .
D.~ La Libertad P1fbliquef!t ~ls mals trobant-se els pa res engavlats. Josep canosas Y.......
1,_ P. Mart! ... ... ...... .. .
seg~ents pa~dgrats d un edttonal
-L'Associació Mutual d'Operadors Jaume Genis L...... .
Llegiu aquesta nota, torça in1,_ A C,ucia ........ ..... .
dedteat a Gtl Robles:
de Cinema de Catalwlya ha traslla· Ramon Llisto:;ella F.
teressant, del corresponsal a Ma1,_ O. Casapon~e ..... .
«Las intencionadas y expl!citas dat el seu nou estatge al carrer Men· Emili P ujol V...... .
drid, de La Publicitat:
1,_ P Ort1z ........ .
frases del ex ministro de Agricultura dlzàbal, 6, primer. Les hores d'ofl· Jaume Traiter .. ... .
1,_ F. Cortina ... ... .. .
«L'exministre d'Agricultura senyor denotan que si el señor G1l Robles cina són les de costum, o sigw d'on· Joaquim Vergés C.. ..
1,
P. Vendrell ........ .
J iménez Fernàndez ha tractat de no significa ya nada en la. calle, no ze a una del matl.
Fc. Modern P.
1 - A. Sogarp ............ .. .
r ectificar les paraules que li atri- es tampoco lo que era entre los ~u·
b uïen ahir els periodistes de la nit yos; es decir , para los altas poderes ! !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!'!!!!!!!!!!!!!!'!!!!!!!!!!!!!!!!!!l'!..._~~---~!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!~!!!!!!!' ' P. vnnstany... .. . .. . .. .
o. Torragrasa ........ .
i que recoll1em al final de la nostra del partldo cuya dirección visible
P. Tom!>s .. . ........... .
i mpressió po!ltica. En realitat el se· hubo de otorgarle el sei'ior Herrera.
x ............ ....... ..
Dljose bace algunas semanas -y
nyer Jiménez Fernàndez el que ha
A. Ferrer .............. .
f et es confirmar llurs declaracions, lo dijo, por cier to, la Prensa dereA. Siria ..... .
j a que a la nota que ha facilitat chista-, que el sefior Gil Robles haM. Rahuet ........... .
~vul des de Sevilla on es troba, in- bi . caldo en desgr acia. Por su acF. Dalmau ........... .
s!Steix que les dretes han de pre· titud al provocar Ja crisis de los
R. Escobasa .. . ... .. .
parar-se per al futur quatríenni l.!el indulto;;, desoyendo los mandatos de
E. Sànchez ........ .
Govern Azaña, 1 escomet contra !es sus superiores, bicn c:aramente adnR.
Martt ........... .
mateixes dretes que tracten de res- cidos por «El Debate». Y por los
A. Segarra ........ .
t ablir els abusos d'abans del 12 d'a- amenazadores desplantes de soberF. Gimeno ....... ..
bril. En aquesta censura comprèn el bia con que dló en subrayar su desP. Prospecti ......... .. .
senyor Jim~r.ez Fernàndez, monàr· plazamiento de la zona de influjo
F. S:ltnchez ........... .
gubernativo.
quics agraris i part dels ccdlstes.
T.
Paga~oles ........... .
Màs se dijo entonces. Se dijo que
LeS declaracions de l'e~ministre
A Pina .............. .
d'Agricultura tenien un estat oficial, los altos poderes de la Ceda preF. Bech ...... ........ .
j a que «El Debate» les pub:ica aqul!st ferian las normas de hàbil cautela.
~f Grau ... .......... ..
maU, sense comentaris, I al fet es del señor Jiménez Fernànd~z. ducho
E Orozlo ............ .. .
concedeix gran Importància per en eludir trop!ezos, que las conti~1. Garcia ................. .
quant des de fa temps ..-e dient-se nuas altaneras provocaclones con que
A Gl•bert .............. .
{,1
nostre sistema "HECHURAS" ho
que en l'orientació polit!ca de l'òr· irritaba los àrnmos aquel a qulen sc
gan de la CEDA Influeix el senyor puso circU.'1."tancialmcnte en la jeestat ton ben a collit per els clients,
.\ 1 LA GERTRU:
V1
Jiménez Femàndez molt més que el fatura visible del ccdismo.
Antoni BarruEco .. .
que rebem milers de lletres d' agraïRecordaràn los lectores que hnsta
propi Gil Roble.s. En alguna ocasió,
Joan Bcrn!a... ... . ... ..
com, per exemple, quan Gil Rebles. se habló de si el acogerse a la quiement. lo combinació amb els millors
Eduar'l Figuerola .. . . ..
va. donar aquella desaforada nota. tud de una playa alicnntina el seiíor
VIcenç VI rella .. . .. . .. .
durant la. crisi dels Indults, s'ha Gil Robles tenia sus apa:•encias de
Sastres de Barcelona és absolutaAnt • Rius ... ........ .
marcat una clara divisió a les ren· retiro espiritual.
ment
en
bene
fici
dels
nostres
cliAlbert
PelEgri .. . .. .
Pero el àngel rebelde -¡e~ un
gleres cedistes, crelnt-se que d'arriJoan Juncosa ......
bar a produir-se l'escissió el senyor àngel rebelde del tamafio de U"' :aents.
Amb
aquesta
combinació
el
Cristòfor Claramunt ...
Jlménez Fernàndez acabdillaria una fiamón ! - depuso las rebeldlas. .m·
Vicenç Coll .. . ... .. . . ..
públic aconsegueix "HECHURAS"
de les fraccions, la que podríem ano· jetóse otra. vez a la. férula, y se le
x. x. x ............ .
menar d'esquerra, o sigui la que amb permitió actuar de nuevo. Con todo,
impecables
o
pre
us
reduïts
i
controUn
amic de Pere Mestres.
més sinceritat sembla adscrita al Ja noticia era del domlnio pública,
Teresa Riambau ... .. .
pues andaba en letras de malde. Los
règim republicà.
lats per nosaltres. Vosté obtè un
Rosa Guinovart... ... .. .
L'incident de les declaracions que altos poderes del cedismo fiaban màs
vestit o mida o preu d'un de confecDeu Federals ... . .. .. .
comentem demostra que la divisió en la escuela política del sellor JiAntoni Pijoàn ... ... .. .
de criteris segueix latent a la CE- ménez Femàndez, acorde con el es·
ció.
Elimini
el
d
ubte,
compri
a
Gema Figuero~a ....... .
DA; però no és aquesta la revelació piritu de «El Debate• y de cYa», que
R1<:'iud
Albet ... ... .. .
Important, pel moment. El que té con los modes provocatives y cacaSalvador Escofet ......
interès és que un personatge tan readores de don José María Gil Ro·
J Vila ................ .
significatiu en els rengles dret.Lstes bles, màs suyos que de sus jefes.
Mar!IIS l\largalef ... .. .
He ab1 lo que da stngularíslmo
parli amb tanta naturalitat del fu ll
ldrc Montané ... ......
p E l A
tur Govern Azaiia. Es una Idea que alcance a. las palabras dlchas ayer
V. B ........... .
preocupa des de fa. temps les dre· tarde por el nval del sc!lor Gil ReJosep M.• Cruells
tes, I que el senyor Jiménez Fer- bles. Fueron de acre, violenta censuA.M. V.............. ..
nàndez ha tingut el valor de ma- ra para el politiqueo de su correllles nostres tres closes de g " r a n f o , .
Ventosa ...............
gionarlo, que en Madrid olvlda lo
nifestar públicament.
"CORTE''
de
3
mts.:
'
Avui les dretes ~nten l'amenaça que promete en los mitines de pmGrup d'Obrers de Sant Boi
no molt llunyana d'un retorn de les vincias.
(6.• vegada>:
Claro es que el sci'ior Gil Robles,
esquerr¡;s al Poder. Sabem que no
~,
6()
~
Jose:p Puig ... ... .. . .. .
poden fer res per a. impedir el canvi portavoz de una política de nE'ga·
Eduard Petit ... ... . ..
polític, i es limiten a treballar per ctones, de «antis», hublera fracasai)~,
~
Vicenç X ....... ...... .. .
a ajornar-lo. Però des de fa algunes do siempre. Por mucho que lo haya
Ramlsa Soler .. .
setmanes e!s partits de dreta tenen subido la adulación de qu!enes coX. Estrada ......
s~,
~
consciència clara que són al Govern tizan tal moneda, no slrve ni aun
Mlqu('i Avellanet
para mà.s modestas functonrs.
amb caràcter d'interinitat.»

«La chlspa peligrosa, que ha estado en un tris que no diera al
t raste con los càlculos minísteriales ha surgido al ponerse a discuSIÓD el dictamen sobre el proyec~
de I ey moditlcamlo algunes artlculos del Estatuto municipal.
T an de cerca ha estada la cosa ,
que la cuestlón de coniianza ha
rondado el bemeciclo con mtenció!l
catastróflca¡ viéndose alli al senar
Por tela Val adar es que salla al paso.
La votación no ha temdo ese ca·
ràc ter, pero all! ba. quedada patente
el resquebrajamiento de la discipUn a de la mayorla. MonàrqUicos y
al gunos populares agrarlos han votad o frente al Gobierno, dàndose el
ca so curiosa de votar , con la mayorfa, para evitar la maniobra de los
monàrqwcos, de votar favorablemen te con el Goblerno la minoria.
. de Unión Republicana. La descompooICióu de las derechas es evldente; Ja han puesto de relieve esas
dec lara.ciones del señor J lménez Fer nàndez que h an producldo tan ta revuelo ; declaraci..,IICS qne h•w en los
pasillos del Congreso ha. tratado de
deshacer el señor Gil Rot:tes por
todos los media:; llabiles que le su·
gi ere su lngenio Como siempre, se
ha querido cargar la culpa a los
periodistas. Los informadores se h icieron fuertes en que aquellas decla·
raclones eran exactas; y el señor Gil
Robles, ante la iru.istenc1a de la
Prensa, buscó la salida del calor,
que fué seguramente la que no pudo
ha cer decir lo que en realidad no
se b a dicho o no se debió declr.
¡Vay• usted a. saber !»
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-PlK'Stos a reformar sl es nei:eaario reformamos tamblén el calen·
darlo.
(de «La Nación »)
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PANORAMA PARLAMENTARI

El diputat d'oposició. - Nosaltres
taem d'ajudar el Govern a aprov ar
els pressupostos.
El diputat governamental. - Nos·
altres hem dG combatre sen'Se treva
aquest Govern maçó.
(de «La Publicitat»)

.
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Interinitat

~

/

l
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1
LA BASE

-Vamos, don Euloglo, que hagan

la ley Electoral que quleran. Mien-

tras no quiten el voto a la m ujer
nos es Igual.
(de «El So1»)

I

JUZGANDO A LAS CORTES

-Leglsla n con tod.as las agrav an-

~e1~;, Nocturnhlad, desf)Oblado, preme....cló~ y a tevosla.
Cde eLa Libertadl>)

El crepuscle
de Gil Robles

*
NOt•ICiarl
• •

I

PAA Os RAM O:S:
o

•• I

~• • ..J

t~ES

.JUEVES HA Y EN EL AA o ...

no-IQue no perdemos gran cosa con
Ctlebra r sesión ... l
<de cA B C»)

?5
9()

Claudi Murciana
Miquel Morera .. . ... •••
Modest Ramos .. . .. . .. .
Ntma i Jcsep Vilà ..... .

1'1'1'1'-

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

1'- Santiago

Torrent~ ... .. .
.Jaume Marlné . .. .. . .. .

On Grup de i:'u n cionaris
de la Generalitat de Ca·
ta!unya (5.• veg.):
Lluís Rigal ... .. . . ..
Josep S.:lva ........ .
Josep Guàrdia ... .. .
.lsldre Lluvià ....... .
Pere Raga ........ .
Antoni Llabrés ... .. . .. .
Antom Hur tado ...... .. .
J aume J Riera. ...... . ..
Francesc Picola .. . .. . .. .
J osep Gavaldà. .... .
J osep J a.,unira ..... .
Ramon Ablzanda ...
Ramon Torres .. . .. .
Miquel Ba bot .. . .. .
C<>nrad Rosich .. . . ..
Artur Sa11juàn ... ... .. .
Pere Prunés .. . .. . . .. . ..
Antoni Plana .. .... ... .. .
Josep Obea ...... ..... .
J osep VInyals ... ... .. .
Joan Rodriguez .. . . ....... .
Carles Bargalló... ... .. . . ..

1'1'-

1'3'1'1'1'-

0'50
0'50

1'2' -

1'1' -

1'1' -

2' 1'1'1' -

1'1'1' -

10'-

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

0'50

1'1'-

5'2'2'5'5'2'2'1' 1'-

1'1'-

1'1"1'1'1"1'1'-

1'1'1"1'-

1'5'-

G rup d Esquerra de Sant
Feliu de Codines:
1'Montserrat Gall ... . .. .. .
2'J aume Jover, a ia memòria
de Macià ..... .
Josep Jover... ... ... ...
10'50 J osep Mauri... ... .. . .. .
Antoni Jané ..... ..... .
2' Dolors Espigó .. . .. . . ..
Fidel Casas .. . . .. . .. .. .
3'Enric Sanromà .. . . .. .. .
J osep T artera ... ... .. .
3'Francesc Roura .. .. . .. .
J oan Vallarba. .. . .. . . ..
3'Josep Torres .. . .. . ... . ..
2' - Margarida VInyals .. . ... ...
2' R oocr Ferrà. .. .. . .. . . ..
1' Pere Gaso! era . .. .. . .. .
3'Pere Andilla ... ........ .
25'Pere Jordà ............
1'Ramon P uget . .. .. . .. .
5' - Marcelll Sala... ...
Salvador Dorsa .. . ... .. .
Pere Sala Prat ....... ..
15'Pere Valls ........ ... .. .

r-

2'-

5'-

125
0'75
1'50
1'-

1'50

1'2' -

1'1'-

0'50
0'50

1'1'1'1'2'1'1'-

0'50
1' 1'-

0'50

Suma i seguei.:c ... ... 98.866'95

5'1'1'11'1'-

ALIME~n

DIEUTIU I DE HE6il

Casa~
ESTOMAC I LNTEBTlNS
DIABETIS - ALBUMINU·
RIA - lNFA NCIA - ETC.

1'-

0'25
1'25
0'25
0'25
0'25
0'50
0'25
0'25
0'70
0'25
0'50
0'25
0'25
0'50
0'25

CARRER LLURIA, 62
<entre Consell de Cent I Aragó)
SALMERON, 222
MANSO, n <davant dei Mercat)

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

JUSTICIA
MILITAR

1' 1' 1'-

0'30
0'50
0'50
0'25

*

LA CAUSA CONTRA P.U
DlPUTATS SENYORS AR~·
0'50
GAl I TOI\IAS I PIER.o\
0'50 1 Ahir estigué al despatx del jutge,
0'25 senyor Bibiana, el diputat a Carta
0'25 '¡ senyor Amadeu Aragal, al qual hom
notificà que la causa que l'esmen taC
jutge instrueix contra d'ell I del scuyor Tomàs I Piera h avia estat t ra2' - mesa al Tribunal Suprem per tal que
0'50 resolgui sobre el recurs de compe0'50 tèncla que hi ha presentat.
0'50
El senyor Tomàs i Piera es troba.
l ' - processat en rebeHia.

1'-

l

1' -

01:50
l'0'50
0'50
0'50
0'50
0'25
0'50
3' -

LA CAUSA GENERAL PELS
FETS DE BARCELONA
El J utjat especial estigué ah ir al
maU a la Presó Model per t al de
practicar diverses diligències 1 pren. dre declaracions a alguns dels detinguts encartats en la causa anomenada general pels fets ocorreguts el
1 passat mes d'octubre a Barcelona.

1' 1'DILIGENCIES DE PLENARI
1' El comandant jutge senyor J osep
1'Urrutla portarà a terme li\ setmana
1'vinent les diverses proves de periode
1'de plenari que li han estat soHicite.-

0'50 des pel fiscal i pel defensor en Ja
1' - causa que Instrueix contra Daniel D.
2'- Montserrat.
1' -

1'1' 1' 2'0'50
0'50
1'-

o·so

l 'l'l'0'50

LA SUSPENSIO DE LA VIS·
TA DE LA CAUSA DE !\fOIA
El lletrat senyor Thló I Rodés,
defensor dels processats en la causa
pels fets d'octubre a Molà, ens ha
pregat que féssim constar que ell no
ha demanat la suspensió d'aquesta
' vista 1 que tampoc no ha estat absent I que ha estat ell el primer sorprès en conèixer la noticia, de Ja. qual
no tenia con¡olxPment ofirial.

1'-

0'25

g:;g ,; El lli COUGRESDE LA FEDEE COOPE"~TIVES DE
1' - R~mq D
1'1' ·ATAlUNYA
1' -

1'Al local de la Unió Cooperativista
1'- I Barcelonesa tindrà lloc els prop~rs
l'- 1 dies 28, 29 1 30 la celebració del
2' - III Congrés ordinari de les cooperal'- ' tives' de Catalunya.
La importància que el moviment col ' - operatiu va adquirint a la nostra re0'50 gió fa que aquests congressos des.
1'- vetllin gran interès.
10'Tenim notlcles que en el que s'a.
1'- nuncla. es tractaran assumptes que
1'- les circumstàncies obliguen a conl'- siderar d:l gran transcendència.
1'Tals són el propòsit de crea¡ la
1'Confederació de CooperaUns de Cal ' - tnlunya, que aplegaría les diverses
1'- federacions o branques d~ coopera-

1'-1

~;;t~n~¡~u~:e~ri n~~~~~~~st~1es f~~
~:= ~:~l\~esi ~~~~~tdepe~esa qr:1 ~r~

t:=
o·so

1'0'25
0'50
1' o·25

duccíó cooperativista.
Amb els bons propòsits que aofm('ll
els coopcradors catalans, aquest mo\iment s'acosta amb passos gegantius al dels paYsos més a\-ançats dpl
món, com són Suècia, Finlàndia. Anglaterra, etc.. on reporta tan grans
avantatges a totr~ Jo~ clnsses de la
"'-~"" tat

Tots els republicans llegeixen cada dia LA HUMANITAT

we:=

la humanitat
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ENTORN DE LES CONTROVERSHS MONtrARIES

SGBRE LA TORNADA DE MARTI NEZ ANIDO

ls cri s

Els mvnàrqulc.s ja han perdut, amb
la memòt'ia, tot sent-iment de pudor
i es llencen a lla defensa de. la
monarquia amb tots els seus cnms.
La llista dels o:Jrers ass.1ssin:'llS i
de les vlciimes en temps de Mart!nm Anido, que publl.càrem en la nostra edició del dia 21, ha tmgut la.
virtut· d'exasperar la vella atcnvC>ta
del oorrer Jaume I.
La bahca de's preus no pot restablir l'equUibri econòmic sinó que l'aUunya
Ho c:elebrern perquè aiKò ens ~óna.
ocasió d'insistir, de posar en cvidència l'actuació sagnant de ~a m()narquia borbònica, car de totes les
monarqUies 'd'Europa, la russa i l'espanyola, han estat les que han fet
vessar més sang miiQCent, en totes
èpoques
sota qual.seV<!l
pri!text.
1 H~u-vos ací un fet curiós i de sig- remeiat per una desproporció enor- dre per tal de procurar-se aquest dl- lesNo
és pas i d'una
determmada
Cll'nlfil:Rció interessant: els dcilaciorus- me, insuportable entre el moviment ner.
cumstància, un fet aillat, o un cate$ cada vegada enwren menys el de preus a l'engròs 1 el del cost de
Com a conseqïèncía, encara: im- prici d'un qualsevol govermdor o ceterruc "deflació".
la vida. Es necessari, és possible. pe- possibilitat de sanejar el mercat neral de la nlonarquin, el que féu
A1Xò és degut al fet que el creuen rò no ho és en lla desvaloració, la agríoola per tal com el pagès cerca vessar sang. Fou un sistema rcprescompromet~c=. Avui dia, en prefe- qual agreuja, al contrari, la tlesvia- en un augment de la seva producció siu que s'aplicava en tots els ll!()reixen un altre que presenta per 1l ció.
una contrapartida de la baixa de ments; que soluciona'Va els oonihcells ravanta.tge de l'equtv.oc~ el d'"aEn un article de l'"Economist", prens. Es coneguda la continuació: tes soctals a base d'una actuació p()daptnció". Aquest mot ha. sonat un expert anglès ha donat la solució el pagès no hi troba més que un liciaca feroç!lltlnt repressiva de
molt durant la campanya que ha pertinent. Ha ensenyat q ue en els nGu enfonsament d'aquests preus i tota actuació que no fos addicta a
pr:c;;;ctit al r eferèndum suís, mentre ~aïsos que han desvalorat la corba més misèria -un cercle inferaal!
les institucious oficials.
que l'altre no era menciona~, p& dels indicis ilel cost de la vida, s'aLa mateixa. demostració extractada
Perquè, ¿en quin pnÚ! d~ món, amb
dir-ho aixl, més que pels adversurJS proxima. a la dels preus a l'engròs 1 podria ésse.r feta en el que es refc- una monarquia constituCIOnal, amb
de la .. iniciativa de crts1". Es, a mes, s'estableix paraHe!:amcnt amb els reïx als comerciants, als artesans, Ulla Hei que regula l'actuació. de tots
la fcirmula de la qual . se serveix el que, contràriament, se'n separa en Igual com als propietaris d'immobles els funcionaris de l'Estat, mU1tars 1
ls p ·
B lx
i els països que han quedat fidels a hipotecats. Podrla ésser estesa a a l- policies compresos, els governadors,
govocn Colijn a
aisos a os,
la monad d'or. Per 111 seva demostra- tres càrregues 1 principalment als els caps de policia i els capitans geun veu que
esdevé
de
moda,
sense
nerals amb A~e
Ada-ent,
armen l
casa nostra
ció, prenem un gràfic que compara ;,.,.,_.."tos.
u,.......
"'
pena, a
·
aquestes ducs sèrJes de moTiments a
No insistim. Passem als obrers 1 mantenen grups de piStolers llrJDats
Això no és més que una habilitat.
que
assassinaven
uru
dutadans,
siDarrera el canvi de mots resta la Anglaterra i França. Hi tornarem patrons.
gui quina sigui llur tendència i llur
mateixa l'eautat. Adaptar vol dir, de aviat, des d'un altre punt de vista,
LA DEFLACIO I L'ES BEN- actuació?
fet, cercar un pretès equilibri en la
Una altra observació important.
DES DEL TREBALL
Perquè a. nosaltres, ni al poble de
baixa de preus.
.
Un dels aspectes més greus de la
Barcelona, ningú encara no ens ha
VISt aixo, ~o. luesta bruxa de preu:;, situació actual -particul9.l'IDeilt a
Oontinuem collocant-nos en la · demostrat QUe el Sindicat Lliure no
conseqüència de la sobreestimaCió Franç11r- és el q!M! els 009nomlstes hipòtesi d'una deflació honesta en hagi estat creat per Martinez Anlde la. moneda produïda per la de- coneixen amb el nom de «tisores»: el sentit que no volgués més Que .fer do
tampoc ningú no ha desmen1
tlaciò està, potser, d'acord amb l'ortit qUI"
~tquebt Smdlcat patronal-fettodòxia de l'escola: és, almenys, un
xtsta tenia bandes armades a les orerror i dintre el camp econòmic, el
AHG-~~~RA
FRANt"..t
.. dres 'del cap de policia general Arlemés désastrós que pugui haver-hi
r'"
gui, i que Bar:era i Luyando que
avui
·
1930 1931
931
J9!s.s
1~4
durant la dictadura actuà n. BarceSigui'ns permès d'insistir en el
'
lOllJI. de capita general, tenia a. les
1
problema. dels preus. Cal liqUidar
seves .ordres una. policia extra ofl.
d'Una vegada. la. tesi dels de'flacio1
cial amb plenes atribucions, comannistes.
,
,
11
dada pel pseud()-capità Lasarte. La
Si llur polftica, que no s atreveuc
mateixa. policia oficial estava moltes
a. donar el seu nom, no ha donat els
\
1
vegades en desacord amb la banda
1• ¡,, ~ Il...., • :
Lasarte, per les at,rocitats que se U
1-resu1 tats que annnclaven, n'ha d?nat almenys de totalment contrans,
1\''
,v(f~ o.:,¡__¡-+..t....¡.+--&...1--+-11-1
atribuïen tm ets mateL"<OS centres ofila qual cosa és deguda -sostenencials de la monaxquia.
qne no ha estat portada pron enda1..' \ • _,.., T~- ,a ,- i'Sl. volguéssim fer història, podriem
\'ant : una vegada encara no cal
:
..
'
pa.rlar .d'altres èpoques de la menarmés que deixar-los continuar 1 tot
quia dels Borbons. Però no cal res'arranjarà de la millor. m~era en
~j.
~
m\Ultar-nos a molts anys enrera per
el millor dels móns capttahstes.
"'"1"1 < ... i è'e ¡g ~e ñ u
a demostrar l'actuació criminal de
Alxò és tals. La deflació accentua~
li
~""
la monarquia ragida per la fam.fUa.
(la no pot donar altra cosa d-el que
I~
B~~tjuXc. Tètrica visió d'una èl)()ja ha donat: desastres.
. ~
ca de terror I de martiris a uns
t.;
~ ..
tots els b()TEORIA SEDUCTORA I
~
~~t::a~e:f';';ónp~ncer.
Marzo
SOFISMA DE VOLUl\1
~
Portas, Cànovas del Castulo.
'
1
La teoria de la baixa dels prde.us
¡,~ ·
_
Montjuíc. Record tràc!c del .1909
és en aparença, seductora. Ve a. U':
~
amb l'assassinat del jove mconscwnt,
si 'les entrades d'un individu d!sml- .
aprenent en una. carboneria de1 ~arhueixen però si el valor de les mer- Comparació dels mevi."TTents dels preus a l'engròs I el cost de 1a vida a rer d'En Roig, Clement Garcia. Afucaderies' que necessita aquest ma~ix
França I a Anglaterra
sellament de Francesc Fener i Guàrindividu és reduït en la mateiXa
(Gràfic de «Economist», de Londres>
dia pel sol dcllcCe d'haver creat una
'proporció, la situació quedarà. inva• escÓla diferent de l'escola catòlica.
~iada.
és el de la diferència entre els prens 1 pesar damunt les masses productores Antoni Maura, Joan de la Cierva.
, El raonament
no agricoles i els industrials. Aquest te- i consumidores tot el -s dels desorVera del 'Bidassoa. Complot orgal...t i senzill;
1 sembla
·
··s
com
..~
és més que s mp "' a •
mible factor dc desequilibri no pot dres de l'economia capitalista
i mn'b nitzat per la policia or·1c1a 1 de1 Mles vulgui, és un sofisma de volum. ésser elim~nat per la deflació, sinó l'esperança de gum·dar al capitalisPer tal que aquest raonament po- al contrari.
me els saus privlleg~ i beneficis. H1gués ésser admès,
caldrà abans de·
'"""tesi· grat\lita, cal dir-ho?
é
C'"•
"'vDir que és indiferent a l'individu · cont 1·11 uarà demà si s'obstina en la
mostrar que s poss1' ble procedir a
,...,. EQUILIBRI ...,..SSIBLE
.cv
una reducció idèntica en els dos plats
PER LA DEFLACIO
de veure que baixen les saves ren- matetta. via estúp!da.
de la balança. Ningú no intenta
Expliquem breument perquè lat des si les seves despe~~ dlsminueifer-ho, però!
baixa de preus amplifica. fatalmen J xen igualment, és sobreentendre que .
LA POLIT!CA DE BAIXA
La Confon
dificultat
massa
gran.
a~uesta desproporció.
cal &bans que les rendes baL'tin parNO 'ES UN REMEI, SINO
el és
a l 'engròs
Es
Preu
i el
Aquestes càrregues que s'estable!
'
QUE HA CREAT ltlALS
.
ls- què les despeses facin el mateix.
preu a. la menuda o, més exacta- xen entre els preus a l'engros
i e
La gran idea de la deflació es
NOUS
ment, preu de cost de la vida. Ales- preus a la menuda, no són solamenbt tradueix, doncs, a. la pràctica en la
Resumim: pot fer-se tot recordant
hores, ¿~ necessari de recordar Gue poc .considerables en el s:¡u valor n - disminució de salaris 1 contractes, les paraules que va pronunciar a la
entre les dues sèries ~ preus s'in- solut. En valor relatiu, augm.:nteu declarada inevitable p:¡r a ésser pro- OOnferència econòmica del 11182 el
tercalen elements poc o gens copsa- pel fet de la deflació.
vocada la dels preus de revenda.
senyor Neville Cham~latn, el qual
bles, almenys en la politica econòPrenem, per exemple, ies despeRealment hi ha neoessitat de re- ha reeixit, tot al contrari del nosl.re
mica actual? Aquests elements es ses generals en la prooucció indus- cordar que el salari no constitueix diiunt Germain Manin:
•
troben en la producció de les des- trial. Es sabut {!Ue estan molt lluny tot el preu de revenda industrial.
"Una baixa general de les despepeses generals 1 també en les des- d'aUgmentar a de disminuir en la No hi entra, per terme mig, més que ses de producció exerceix una presP eses intermediàries, els impostos, mateixa propOl'Ció que el volum d'a- un 25 a 30 per 100, d'guem so. Unft si'ó en els preus, encara que les des.r.~-- red UI"is questa producció· Aix
· ò és d egut a1 disminució del 10 per 100 sobre el
"' peses de producció i els preus par t1les taxes... Que puguin '=""'r
en certa mesura, d'acord; però no fet que són conseqüència de càrre- salari, no farà mai més que produir cipin en una cursa envers la baixa
ho poden ésser prou perquè el plat gues permanents 1 estables sigUi el una reducció del 3 per 100 sol11'e els sense mai arribar a un equilibri. La
de la balança no pesi en sentit des- que s!gUi el nivell de la producció. preus de revenda. Recoroom el que temptativa de r ealitzar un equilibri
'favorable als interessos dels produc- El servei dels emprèstits obligato- ha estat dit més amunt, de les des- tot reduint les despeses de prOducció
tors.
ris, per exemple, no canvia en el peses generals.
engendra una misèria !suportable,
La prova és f à cU de fer. Veieu els més mí.n im encara que l'empresa
Serà traslladat a aquest costat tot sense oferir cap oportunitat d'èxit."
~rticles alimentosos que formen la treballi amb el màxim alentiment: el que s'haurà cregut que es guaPer altra banda, és un fet ben copart més gran del cost de la vida i al contrari, com menys forta és la nyava pel costat del salari. No h1 n egut que no es compra en període
consta.teu el desnivell entre els preus producció, més augmenten les càrre- haurà baixa de preus, però els bene- de baixa. Es també una de les caua. l'engròs i els preus dels detams- gues per unitat de producte. Encara ficis de l'obrer seran reduits. El seu ses de l'atresorització; es conjuga.
tes.
augmenten més per la deflació que consum disminuirà, la qual cosa amb l'apreciació excessiva de la moInvertim la prova: sl es vol asso- es ta -mal no insistirem prou- en Vindrà a augmentar la paralitzac:ó Dcda i amb els efectes propis de l'allr una. determinada reducctó dels profit de les rendes del diner 1 en industrial que s'havia volgut re- tentiment de l'acttvitat econòmica i
preus de detan, caldrà tmposar una detriment de les rendes del treball, meiar; hi haurà, doncs, més atlll', de les molestoses aventures de les
reducció .molt més -gran en els preus com a conseqüència de la sobreesti- encara menys capacitat de consum, quals va acompanyada; aquests no
de producció: 30 per 100 aqui, va dir macló de la moneda. l¡ualment encllra més paralització econòm.lca... són pas els mitjans de crèdit que
ta poc el senyor Reynaud, per tal acreixen més .encara pel fet que la La deflació continuarà manifestant manquen, és llur emprament.
d'assolir un 8 per 100 allà; aiXò no deflació provoca un cstraugulament les seves bondats!
'Mirem-ho de més a prop.
és més que una 11.proxímació, però progressiu de l'activitat econòmica.
Però encara allà és f eta l'expeFins ara h em parlat princiPalés raonable. Conseqliència: els pa¿Volem girar-nos pel costat de l'a- riència, més eloqüent que tots els ment dels 'preus de detall. Passem
gesos francesos venen llurs produc- gricultura?
raonaments.
als preus a l'engròs.
.
!tes al coeficient 3, 2.5 6 al 2 mateix
Aqui cal encara considerar els deuLa gran deflació practicada a AieEl senyor Flandill basava prmclSón, encara més que els obrers, les t es que el pagès ha hagut de con- llla11ya sota Brünning, haYia estat palment la seva politica en l'espewr.times de la deflació.
treure per comprar una explotació feta amb prometences de compen- rança que la baixa dels preus a. l'ena mlllorar-la, o per fer front als dè- sar la reducció de salaris per mitjà. gròs en els països del patró-or ~ el
LA DESPROPOBCIO EN- ficits dels primers anys de crisi. Pe- de la del cost de vida. No ha estat seu mecament en els altres països,
TBE ELS PREUS A L'EN- rò la baixa de pr~us porta com a res d'això, però la pobra República realitzaria un equilibri lnternacloGBOS I EL COST DE LA conseqüèncla de tornar asflxiant de Weimar n'ba. resultat morta.
nal.
VIDA
aquest deute: les cArregues expresLa Itàlia. feixista persegueix en
Raonament ben fràgil: no està
: No dlem que no hi hagi res a fer sades en francs, resten les mateixes, gran escala la mateixa experiència gens provat que aquest eqUilibri es
a aquest respecte. Tot al contrari, però la baixa de preus arriba a. do- amb tots els mitjans que bi pot po- realitzés; no ho és, en absolut, que
cal ~>ubratllar que un& activitat eco- biar o triplicar les expressades en sar una dictadura. totalitària. Enca- es pogués r ealitzar a temps; a. més,
nòmlca equilibrada. exigeix que s!gUi elS productes que el pagès ha de ven- ra aqui, fracàs complet. El poble !ta- la defens& dC'} franc és en gran part
lià hi ha guanyat la misèria; l'eco- una. "cursa contra. el rellotge".
nomia italiana un ofec agreujat.
Però, sobretot, ra011a.ment tals. Es
inconcebible que es pugUi creure en
la possibilitat de mlllorar la situació
RES D'EQUILIBRI 'PRES- econòmica amb una baixa i!els preus
SUPOSTARI A!\IB L:r\ DE- a l'engròs. Sl és, al contrari, un punt
que hagi d'estar fora de discussió, 1
FLACIO
en el qual estan d'acord els econoIgualment, els bons apòstols de la mistes de totes les escoles, és que la
deflació no han escoltat el que se'ls baixa de preus 1 crisi són la mateixa.
deia. Adoptar-bo és restringir ]es cosa. L'alça dels preus a l'engròs és
despeses als intermediaris, és aba.t- una condició del revifament econòxar el nivell de vida de la massa. ~ mic.
ila "gran penitència".
No s'ha parlat fins aquí més que
LA QUESTIO DELS PREUS
dels Individus. Cal també considerar
A L'ENGROS
la coHectlvitat, car encara pot tro·
Unicament com a prova: a Anbar-se gent ~s la mateixa gran glaterra, cstab1lització dels preus a
idea del senyor Herriot esdevingut 1'engròs amb tendènCia a l'Alça des"mintstre tècnic"- que sostingui pres de la deflació (tardor del 1931),
que l'economia domèstica dóna la 1 aixecament de l'Iildex de producció;
mesura de l'economia n acional, que a Ftariça, baixa clels pr6US a l'enpot passar-se d'un pressupOst fami- gròs, però disminució de la producliar al de l'Estat.
ció indusbial. Naturalment, hi han
La niciesa és de cM~gorla. sense intervingut d'altres infllllèDcies en el
negar la importància. de l'equillbri periode consld<!rat: la comparació
pressupostari, cal tenir en compte no és "pura". Però sl s'afegeix que
que els dos probleme¡ no se sltu~ les 'DUI.telxes demost.r~ons generals
en el mateix pla. En l'~tat, hi in- poden ésser fetes en altres paisos
El reflector en forUn re'flector ade..
tervenen factors que l'individu no a mès dels dos esmentats, la concluL a 'bombeta. n u a
coneix, o més aviat, que ao!relx sen- sló serà fàcil.
ma de Plllt perd la quat evita l'enlluer'enlluerna i perd La
En termes mdlt breus: el retorn a
se Poder-ho fer. Només n'esmentanament i concenllum lateralment t
rem un: el factor monetari en el qual UDa activitat -ecoriòriúca normal cxinwu en totes ditra. la llum sobre
l'Estat pot tractar, tant. si menys- =getx, 'per una :part, l'augment dels
no evita l'enlluerels objecteS
recclans
iprca la moneda com si la. valora preus a ~·engròs, i ~r altra, l'acostanament
exposats
per la deflació.
ment en una línla paraHela dels moPer a França és el segon cas. La viments d'aquests preus 1 dels del
~lmportb.ncla d'una bona lHumlnació a l'apa.rador és extraordlnài'Ll
deflació no ba portat l'equilibtlJPres- cost de la V'lda.
Els agents luminol.ècnics de la Secció d'IUumlnacló (carrer Girona, 1, supostarl: ba cstnblert. el desequiAquest és el final. Aqni no és el
telèfon 16545; 'int. 514) us assessoraran, sense ~P mena de compromís, libri permanent i ha tornat més fel- lloc de dir com· es pot assolir. Es suxuc encara !\endeutament. A'xò fou ficient per avui ha\!er ellS'Cnyat que
per al millor aprofitament de la llum
per una conseqüència maSsa fàcil és lm~ble ld'a¡So¡lr-lo per la dede preveure. L'Estat treballa per pa- flació, la qual, al contrari, no pot
_,
ralitzar l'economia. Els negoCis es fer més quç agreujar les causes del
restringelx<;n, la matèria íiscnl s'a- desequilibri al qual es tracta de po~rima. Això s'ha produït ahir. ~xò l ar remei.

prro fe a els preus en I deflació

Es un tapament fictjci de ra deflació i. el més desastrós de1s
errors econòmics actuals
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na ortelone a de lledricidad
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nisteri de la Governació en temps
que aquest ~linlsteri era regit per
Martlnez Auido. As~ssinat, per
aquest fet tràgic i vergonyós, de tres
joves afusellats per ordre de Primo de Rivera «que habia que condenar sea como sea» 1 de dos més
a la. presó de Ba.rcel011a, pel mateix
«complot» escandalós que indignà la
coru;ciència universal
¿Què més vol que U diguem a
la vella bea.t& òrgan de la familia
Borbó a. Barcelona, coneguda pel
nom de «Diario de Barcelona» <a)
«El Brusi»?
Dels atemptats soc1als? No lli t~
nim cap inconvenient. Si a la vella
beata
li plau farem
bistOrta
de 1ets
els
atemptats
socials
ocoiTeguts
a
Barcelona; {ie com s1niciaren, 1 de
qui partí la Idea d'atemptar contra
elS patrons. 1 ja que bl estem posats, ho fuem tan si és grat com
no a. la vella rabiosa del carrer
Jaume I.
Nosaltres, els ( ,. . . . •
, ,
tenim a la nostra. memòria
~ la nostra memòriai- fets criminals, actes de barbarisme -com
és el ca.s del general Arlegui que
tallA la llengua a. Ramon Archs amb
unes tisores- 1 altres que per a tapar la boca pudenta de la vella beata del «Brusí» oportunament publtcarem per a fer memòria.
Iduparlarem dehl'actuació ,de la Dicà
ta m, ja que o volen e.s mon rquics. Deixem-ho, per avui, en aquest
lleUger comentart, que acabarem cedtnt la paraula a l'ex-ministre de
la Governació, senyor Vaquero, el
Q.Oa.l en la sessió del Parlament espanyol del ~ de desembre del 1934,
va pronunciar les següents paraules:
«EL MINISTRE DE LA GOVERNACIO: Dlu que armar unes gents
contra altres fóra desenvolupar una
veritable guerra. civil com ocorregué en temps de Martínez Anido,
que armà. braços assassins.»
I aquestes altres paraules pr011unciades a la mateixa sessió de Corts
pel senyor Guerra del Rlo:
«Martinez Anido fou un vulgar assa.ssi.»
Aquestes referències foren lnserldes a la premsa de tot Espanya el
dia 21 de desembre del 1934.

La unitat obrera a
França davant el
perill feixista
Un repàs a la. premsa obrem i
bom s'adonarà de la gran activitat
que desenrotllen les organitzac.tor¡s
obreres per tal de combatre les tèrboles actuacions del feixisme francés, que pugna per a destruir
les essències de la República francesa. Una gran ofensiva contra el
laïcisme; una intensa campanya de
desprestigi contra els homes d'esqu~~iar que a França., el feixisme
no
com no passà.
rerapassarà
el boulangisme;
també anys
fou aentacat i groll.erament ca11.1mnia.t Gambetta. 1 altres homes r epresentatius
de l' sq
bli
d .,..
uerra raepu
canahi havia
e ... r ança., i ealeshores
França.
un
ambient monàrquic i no existien les
organitzacions obreres amb la tJOtencialitat d'avui.
Actnahnent la C. G. T. i la c. G.
T . u ., 1es d o.es centrals sln(licale; de
França, han d ecidit reprendre Ics
negOCiacions per tal d 'arribar a un
acord i fer la unitat, unitat que <'!).
el terreny polític ha donat Ja. els
seus fnuts.
Les organttzaclons obreres, vetllen
i estan decidides a 'Vèncer, per tots
els mitjans el feixisme que pugna
per assaltar el poder, davant certes
complaences deis governants francesos
vers el moviment de les Lligues feixistes.
La l>femsa republicana d 'esquerra
encoratja la unitat d'acció de les organitzaci01l.s obreres, les quals, en
detennillats Departaments i quan l.es
circumstàncies ho aconsellen, van
unides a les forces de l'esquerra de
la. República, tal com ho teren en
les daueres eleccions cantonals.
L'exemple ,.e ó.e F.rança.: unitat
proletària i si convé :r>er a. la defcnsa de la República, unió clrcumstancial amb les esquerres.
Es l'única manera de barrar ~~
pas i aixa.far d efinitivament et fel-

LA CULJURA
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L'afer dels industrials creditors de la
Universitat i el criteri d'un ex-Rector
monàrquic
Una nombrosa Comissió d'industrials dels que feren les obres de
reforma i embelliment de la UmverSltat per encàrrec del Patr011at,
ha vi;.<ilat novament el Rect.or accidental doctor Mur, per tal de rebre
notictes del resultat de les seves
gestions a favor dels esmentats m du.stríals prop del senyor ComiSsari
general de Catalunya. a. Madrid.
El Rector aocid.ental els manifestà
QIM! tot resta reduït a presentar els
comptes al Comissari, la gual cosa.
penoa fer dintre d'aquest matebc mes
1 aquest ordenarà. el corresponent pa
gament. En el curs de la con versa
h& entrat a visitar el doctor Mur el
doctor Soler i Batlle, ex-rector de
la Universitat del Govern Berensuer, el qual posat en antecedents
de l'objecte de la. nostra visita ha
manifestat sense titubeig 1 amb el
beneplàcit del senyor Rector, l'estr.anyesa de les nostres insistents
demandes; les quals si bé les considera molt justes. les conski&ava
amb tot extemporànies i inútils aci,
tota vegada que aquest afer, no cau
dins la j urlsdicció ni dins de les facultats ni del Rector aocidental lli
éle la Junt& de la Universitat, sinó

amcament i excll!stvament e
persona del Comissar! general ~.,!:1
scnyamen~ de Catalunya 'a. M "'U·
InterEogat el doctor Soler i~·~
lle a pre.-;ènc1a del Rector a ··a a,.
tal, sobre la mtervenclb que C:'/~l·
ta de la UniverSitat que en 1 úh.
afer que ens ocupa, COll.Side:ra:~
en la segona de les 5eSsio • ~ue
via tractat de la. forma de P~a .&~.
sense poder arnbar a un acor~
rons rumors? El doctor Soler i 'ase.
lle, ha. contestat que la Junta de at.
Universitat s'inh!via en absoJnt d la
questa questió per considerar 'a.
era aYer d'incumbència única Q1le
elusiva. del Comissari general. 11 ex.
¿Aleshores, com cal Interpretar
les darreres manifestacions fetes
la 'premsa per boca. del llla.teà: '
tor accidental en data ael 13 ~d
juny d 'enguany?
e
No cal r.em.a.rcar la ilnpressió
aquestes declaracions han Proct~
en l'ànim dels tndustrlals a1s ut.
d'una manera injusta se'ls c:Uats
durament en els sens Interessos ~
pededillt-los el normal funewnainent
les seves activitats comercials
per serioses dificultats econòmiques.

El creuer universitari
cap a l'Orient

sertarà ~ol:lre d.'art cataltt en la me.
diterràma o:·.ental».
L'anunci d'aquest acte ha des t.
Dat gran Interès entre l'element v:X
tístlc, àvid d'oir i 'illustre conreren:
ciant, donada la seva com~cia
1
personalitat.
L'acte, que serà públic, c<Xnencarà
amb tota puntualltat.
socle~a t Catalana de Ciències, _
La Socu;tat Catalana de Ciències ce.
lebrarà, di.lnarts vinent, dia 25 la
sessió solemne de clausura del é-.!Ia
1934-1935, en la qual el Dr. Pasqual
VIla desenvoluparà el tema: .((AsiJne.
tria moHeculan.
L'acte, qne serA l)úbll.c, tindrà lloc
a. dos quarts de set de la tarda a la
sa!n de conferènc~es de l'Acadèmia
Laboratori de Ciències Mèdiques
Laietana, 31.
'

Ha visit&t el Rector acidental Je
la Universitat, el professor senyo::Perrer Cagigal, per tal de donar-U
compte de la marxa de l'organització del Segon creuer universitari a
Orient, comunicant amb gran • tmfacció que s'havia rebut la inscnpc!ó del catedràtic d'Antropolgia de
la Universitat Central i Director del
Museu Velasco, doctor Francès de
las Barras de Aragón, que es proposa .desenvolupar una sèrie de conferències en relació amb els països
visitats i la seva especialitat. També li donà compte que concorrerien
a l'expedició diversos professors d'Un iversitat 1 d'Institut, metges, enginyers, arquitectes 1 advocats. Demanà ~1 doctor Ferrer Cagigal al
Rector que interposés la seva influència davant de la Junta de la
Universitat per tal d 'aconseguir al~es beques, que tan sols fossin
del 50 per 100 del valor del viatge,
servirten d 'estímul i ajut a una obra
culturals de tanta. importància., i les
quals beques ea podrien atorgar
mitjançant un rigorós concurs de
mèrits entre alumnes d 'últims cursos de carrera universitària.

CURSETS
FISI OGRAFIA A CARREC DE
MAN UEL CHEVALIER
A precs dels seus nombrosos au.
ditors el professor Marei Cbevalier
continuarà durant alguns dies les
seves conferències públiques de Fisiografia a la FacUltat de Filosofia
i Lletres i Pedagogia, estudiant especialment els passa~ de la cadena pirenenca en els seus aspec·
tes orogènics ,litològics ~ com
també la hldrogafia 1 la climato1ogla.
Les conferències acompanyades de
projeccions, es donaran com de costum els dimarts, dijous i dissabtes
de 19'15 a 20'15.

Acadèmia Catalana de Belles
Arts de Sant Jordi
REPARTIMENT DE P-RE MIS

unti

El dia 27 de l'actual, a les set de

la tarda, celebrarà sessió pública a

la Casa Llotja. El secretari llegirà

NOTICIARI

la Memòria, i tot seguit es lliuraran
els següents premis:
«Borsa de viatge», costejada per
l'honorable Generalitat de Catalunya (any 1934): Srta. Maria Pou i
Bosch.
Medalla d'or, «Exposició de Primavera» (any 1934) : Francesc Marsà.
<cPremis Comte de Lavern» (any
1934) : Premi de 500 pessetes, Josep
M. Giménez Botey. Premi de 250,
Cèsar Vila Garcia.
«Medalles Josep Masriera» (any
US3): Medalla. d'or, Josep Garriga
Pons. Medalles d'argent: J oan Benavent Santandreu i Manael R1cart
Serra. Any 1984: Medalla d'or, Joan
Benavent Santandreu. Medalles d'argent: Antruli Porret Mas i Al'tur Potau Torre de Mer.
Medalles d'argent, Escola .d'Arts 1
Oficis artistics i Belles Arts <curs C.e
1933 a 1934) : Dibuix lineal, Desideri
Juste R ibes. Dibuix artistic: Mentor
Blasco Martel, Carles Mestres Gimpera Francesc Espriu F'.ligdollers,
Rafael Parcerisas corb~ó 1 Srta.
Consol Matoses Català.. Tècntca i
Història de les Arts Decoratives, senyoreta Allna Garezyca Ginter. TC()rla 1 HiStòria de les B elles Arts, senyoreta MontseNat Buyé Rodríguez.
Composició Decorativa Escultura, senyor Enric S::¡,peras Gil. Anatomta
artistica i Dibuix del natural en m()- ·
vtment Antoni Català GomiS. Perspectiva.' 1 Escenografia, J osep M. N<>:
tarlo Ribera. Colorit, Mart! Bas 1
Blasl.

d'un

Ritpartlment lle Pr&llliS.-El COmitè de Cultura de l'~ió Cultaral Deportiva Teleiònica ha organitzat, per ..ls dies 23, 24 1 25 de l'ac·
tual1 al seu estatge social, una exposicio de treballs deis alumnes que
han assistit al curs 1934-85, i el dia
25, a les set de la. vetlla, s'efectuarà
el repartlmeut de premis als esmentats alumnes. L'exposició estarà oberta de cinc a n ou i hi resten invitats
tots els socis J familiars.
·
L'E'Soola del T~ball. - Hom prega
els alumnes de l'Escola del Treball,
del segon curs de Mestres Industrials de tot<'S les especialitats, que
vulguin acudir a la reunió que el vinent dimarts, dia 25, a dos quarts de
vuit de la vetlla, ha de tenir lloc &
l'aula 23 de l'Escola, per tal de tra.otar d'un assumpte relacionat amb
l'acabament del curs.

tam
és el
afec

MERCATS

DE CATALUNYA
*
TORTOSA

Cotltzacló mitjana dels preus de
la setmana del dia lS del mes ea
curs:
Olia d'oliva
GER.l\UNDAT DE L'ASSODel _país, 1 grau acidesa, 25'50 pes.CIAOI() DE CO.l\IPTABLES
se!Jlis;
2
gr.,
25'25; 3 gr., 25; 4 gró.
CONFERENCIES
DE CATALUNYA
24'75; 5 gr., .24'50; 6 gr., 24; Ara8
.Aquesta Germandat recorda als
Nicolau d'Oiwer al Clrcel Artlstic. manys d'1 gr., 27'50; ídem, d'1 ~ S
seus associats que dijous vinent, rlla Dimarts vinent, dia 25, a les set de
27, a. les deu de la nit, tindrà lloc la tarda, al domicili social del Cu~l graas, '6. Tot per e càntirs de qUlll·
la .Junta. General Ordinària de socis. Artistic, Lluís Nicolau d'Olwer dJS- ze quilos.
Arròs
Zero, 58 pessetes; nfun. 1, 60; su·
perlor, 63; perla, 67; Hèrcules,t:Ï
leoclonat, 90; matisat, 59'50; ma .
u Trcmvías Cie Batcelona S. A."
superiOr,
62; extra, 65; sublim, ,69~
11
Hèrcules satinat, 92; mitjans ~:
Compoñía General de Autobuses Cie Barce:ona, S. A.'
ròs núm. 1, 44; id. n(Im. 2. 42; 1
verds (esquellat) , 38; morret, 40: 1
MODIFlCAClONS EN ELS SE RVEIS tlE COUBLANC
arròs clofolla, que es paga a
Amb motiu de les obres de reconstrucció del pont damunt el
menys impostos 6'60, total LU>in
F. C. de M. S. A. al carrer de Sants, r estarà suspès el servei tram83'10. Tot a base dels cent qUiloS.
viari de les linies 55 <Pl. Ca.ialanya..CoUblanc) i 57 (Pla Palau'SigTOOS
Collblanc) en el tram comprès entre resment&t pont i.~ f~al d'aDe Màlaga, superiors, a 75 pessequestes - fielat de Collblanc - continuant sense m.odificac1ó, però
tes els cent quilos.
amb sortida arrencant de Sants, la resta. del recorregut de les esLlonguets per a pollets
~
mentades Unies.
De Dàtm.le1 :a 65 pèssetes els cen
Per 'tal de suplir la manca. de comunicacions d ·aquell sector,
QuilOS;
& causa de la referida s uspensió provtsioila.l, la Companyia GeneGarrofes
.
ral d'Autobusos de Barcelona, S. A., requenda per l'EJ.:cm. AjuntaDe qualitat de la comarca, a 5 58
ment, ampliarà el servei de les llnies d'aut()bmnibus que circulen
per aquelles barriades, de la següent manera:
, pessetes els quaranta quiloS.
Patates
de
LIN IA B - sant Martl a Sants. - Es perllongarà el r ecorreNovelles de rrortosa, super!uilOar;•
~ut d'una part dels cotxes de l'esmentada línia B., fins el Fiela.t
20 a. 22 pessetes els cent q
·
dP Collblanc, en su1Jstitució del tram suspès de la linla de tramvles núm. 55. Aquests cotxes portaran sobre el distintiu de la B.
Farinet; de blat
tes·
I "i Corrent, nutja forca, 68 pessetor~
una íranja de color r:>ig i en els taulers Indicadors, la inscripció del recorregut, «Sant Marti - Sm1ts - Collblanc».
forc:\ magna, 74; Aragó, pri~!rleOl
l.INIA H. ' f · La Torrassa - Collblanc - Pl. d'Espanya.- Per a
ca, 68; idem, mitJa forca,
• ilXlereforçar el servei de 'ia Unia 57 en ,part suspesa, es p erllongarà. el
bla.ncn, 63, 1 !dem Cabezuela .pr
recorregut de l'esmentada ilinia H. T. des de la Plaça d'Espanya,
ra, 32. Tot els cent quilos.
ls
per l'Avinguda de Francesc Layret. fins la cruïlla d'aquesta darDes¡'lullcs, 'l)uar~s 'i ctreasseteS'
rera amb el carrer Nou de la Rambm.
Farinasses blanques, 38 !!a d'aiEn les dites Unies, ultra els i>itllets actualment en vigorbs'esídem, sense b:u"rejar, :30: fauu
setablu-à el ;corresponent a la ~eccló Plaça. d'Espanya - CoU lanc,
ròs, 48; segó fulla de bla~. 39. ar·
a.l preu de ptes. 0'10.
gonet, 36. Tot els cent ~f;¡~e:<:·
Prestaran servei. nocturn en Iguals ;condicions que en les de
tes corrent;, 23 'peSSCtes,
·or e,
tramvies Que re!!mplBÇ&, amb el corresponent bitllet suplementari
I tra. B, 24; superior B, 25. i ¡upe~ol~
de ptes. 0'05 valedor per a qualsevol Lrajecte, des de les 22'30 hores. ,· 2c6. Tot els seixanta qtú os. ior 9'50
Les moclifu:acion.s indicades s'implantaran a partir del dia. 26
e remomtxa corrent ,¡ super t 'ordi
~ cor.rcnt mes.
10'50 pessetes. respeetivamenlS ¡ 15
Barcelona, 21 de duny del 1935
P
oma:rc& i ci\·ada cstr.etnen~).
LA DffiECCIO
pessetes tloble <iecalrtre (Qll
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L:LEIDA

PUBLICACIONS ARTISTIQUES
NACiONALS I ESTRANGERES

Preus :cfa ccresls

ootíUats~'f'!

setmana. - Els preus han colllt3
tnciona.t, ja que s'esper.!. la
novu..
te et;
Blnt Aragó fort, 49 a 50 P~ a 41
casa fundada l'any 1860
ii.OO quilos: blat m!tjan_Ti p~•~s. d:l;
SUCCESSOR DE J. M. FABJtE I de y , CASELLAS MONCAN\IT
pcssct.cs .f d.; ordi. 33 a
• ;;es 39
dV:\da, 83 a '34 ptes. ~d.; J,;~ad~)3,
Rambla do Catalunya, 's2 - TelèiOI1 13272
1
a
40
ptes.
id:
llavor.
e
.
~
BARCELONA
'
~1. I a 12 lACS. e.Is 80 :1 1~\oo quUOS.
\.LIBJtES D'ART PER ~ TOTES LES 1NO'USTRjES
quarts, 23 ptcs. elS fd
I i nr.ina
olis nn~. cle 190 a 1.95 ptes. ·

En· cap llar _catalana no ha de mancar
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LES LLETRES
UN LLIBRE NOBILISSIM

''Política d'Esquerra a Catalu
nya", de Camps i Arboix, judica
el present i l'esdevenidor

la. perfídia, les modalitats personals
de la nostra. fauna política, representades pels grimpadors i els senglars. Els grimpadors són els arribistes; són els qul professen el lema
de pujar sense mèrit; sóu els qui
viuen amb el m1nim de moral possible; són els mal dotats per a les
tasques de persistència. i abnegació.
Els senglars, són els qui xifren guanyar relleu a cavall de la truculència
i utilitzen l'exabrupte com escambell; són els qui per a dissimular !alles internes substancials han de recórrer a la virulèDcla de llenguatge
per a espaterrar; Són els qul enamorats de les coses rectil1nles, s'encas~
tenen en lncommobibles dogmatismes, no capint que el Joc politic pugui tenir, com té, dintre normes de
dignitat, aquella flexible condic!ó
que dóna vivacitat als moviments.
Els prototipus d'una l altra categoria, poden ésser identificats fàcilment. N'hi ba prou amb observar
llurs obres, puix que per aquestes i
llurs fruits els coneixerem. Un partit que vulgui salvaguardar-se de les
in!luències comprometedores i nocives de grimpadors i de senglars hauria de revisar els seus enqÚadraments, per a. barrar el pas d'uns i
a~tres als llocs de compronús. Els dirigents, especialment, haurien de vigilar, lupa als dits, per tal de descobrir aquells exemplars indesitjables, amb un examen escrupolós de
les conductes, fet del dret i del revés
directament l contraclaror. No obli~
dem mai -i per això hi insistimque la conducta. és la rectora de
l'ex'stèncla, el grau de la moral
l'indicador de la lleialtat, l'exponent
de la coratgia, el gruix de la dignitat; el tresor de l'honradesa, la sensibilitat de reacció davant del !e~
divers i l'index de l:i. capacitat int ellectlva.
Formar el quadre per a extirpar el
personalisme, l'arribisme, l'obcecació,
serà una tàctica d'imponderable eficàcia per a. fonamentar les parets
d 'un partit modèlic, per a estimular
els aptes, per a educar els afillats,
per a esdevenir, amb una disciplina
homogènia, unificada i tènia, una
arma de combat, un impuls vital 1
una guia segura."

Tres observacions

de Benedetlo Croce

No deixeu d'adquirir
el llibre de gran actualitat

(«La Critica» • Notizie ed osservazioni.
Maggio, 1935)

pe~

ters distintius de la fase actual de
I
¡la filosofia? Quins són els corrents
CATARSI ARTISTICA
Que la. vida de la bellesa tingui o tendències més vitals de la file>
una intima relació amb la vida mo- sofia contemporània?». 1 similars.
Ara bé: se'm permetrà d'aprofitar
ral ha. estat sempre més o menys
confusame~t advertit I n'ha pervin- aquesta ocasió per a observar que
gut una ext~tèncla vers l'art que ham preguntes d'aquesta mena que aliha procurat satisfer de diverses ma- menten articles de diaris 'i revistes
neres. La fo~ més Ingènua. d'a- són intrlnsecament antifllosòf!ques:
D'aquesta manera la Democràcia
questes temptatives, que ha dominat perquè contenen el supòsit tàcit que
¡nillor, sl volem copsar ~deloligaruna
mai
serà
no
esquerrana.
per segles, posava a. l'art una fina- la filosofia sigui alguna cosa fora.
idees del senyor Camps 1 Arlitat moral, un «f~bula docet», adés de nosaltres l que es pugui recoJIIfn ue reproduir els fragments més quia, i menys una. oligarquia tanAdministració i venda :
exp~essada explic1tament, adés lm· nèixer per senyals eterns.
j)Ol1 'k,rtints del capital VIII del cada. Pel contrari, serà una estrucSempre un pensador, en l'acte que
plic1tament. ~ a dir que donava a
sigui el que es titula "La tura harmònica i una flamarada de
solll't
l'art la fesomia d'oraf:òria pedagògi- af~rma una proposició filosòfica,
passió. Serà l'equilibri i l'eficàcia
1~ ::.S, del partit d'Esquerra":
ca. Igualment contràrta. a la natura. af~rm&, ensems, implícitament, que
.................. . .. d'una peça. Podrà fer carn de reaUd!SCl 11
de l'art, és de considerar la teoria ella contribueix a donar el caràcter
Man:
de
d'Henr1
frase
aquella
tat
... ï~-bòino~nertat és l'amalgama.
menys ingènua, que fou treballosa- a la. «fa.se actual» del filosofar, 1 que
• nsament 1 de la voluntat dels "L'home no pot calmar millor la sement elaborada en l'estètica de l'es· és Ja. cmés vital»; i si no bo estimés
~.\,rants i la tusió de llur pensa- va nostàlgia més profunda, la vlccola idealistica, especialment alema- aixi, no podria estimar veritable la
autor modest, però intelligent!sslm
de llur voluntat en una idea tòria sobre el temps, que transforI!W'
nya, i que concebia l'immoral i l'im- pròpia afirmació, això és, no podria
J s'hagués vist curullada per l'èxit més
lllent ~a acció úniques. Aquesta ho- mant les finalitats de l'esdevenidor
mund, elements necessaris de la re- fer-la. I, !ora de la mesura del seu
falagu~r _D'aquesta manera pots r
I en ~eïtat és la garantia de la via- eu mòbilS actuals, incorporant e.1x1
presentació artística, la. qual no con- pensament. ell no reconeix altra
e
Esteve Busquets Moles: L'A NT I· es decidirla a reincidir.
!ll~t de l'organització, dotada d'u- un tros de futur en el present".
slstlrla en altra cosa que en «su- mesum, 1 el major o menor nom- CRIST
A LES ESCOLES. 1935.
F.
perar-los» gràcies a una sèrie d'lmat- bre dels adherents és cosa que no
bill la b!Uidera de combat, d'una
No coneixem personalment el comges contraposades i el triomf final li pertoca.. El públic, al qual es di~s:rqu.itectura, d'una. sola tàctica. ' ' 'úiia'tri~ta ~~~rú~~c'i& ~·èiS'dme~s
TENIM DAMUNT
anys ha demostrat que no sempre
del bell, o sia d'allò que és com ha rl$eix 1 al qual s'apella, és un pú- pany de Premsa que ha. publicat
d'ésser del moral. Aqui el procés blic ideal, projecció de la seva ma- aquest llibre. Ens l'imagrnem jove
:..... ·;n '<iü~"p(,C àilaD.S 'ciè1"6 <i:oê:: era. encertada 1 adequada la selec1 entusia.sta-alxi bo deixa. entendel bell era. materialitzat en deter- teixa consciència del veritable.
LA T.'\ULA •.•
SSDela fina sensibilitat politlca del ció que els partits d'esquena feien
Deixin, doncs, els 8!tregis dlrec- dre-, ll<'tiu. ngosarat i Inquiet. Llàsminades imatges i contrastos d'itubl'~citnt companys, va comprendre dels homes que portaven a les lluimatges; de tal manera que en un tors de la revista damunt esmen- tima que no posi una major conPer al seu immediat comentari.
Pres:,Esquerra Republicana de Gata- tes populars, com abanderats. En
drama es demanava l'acarament del tada als xarlatans, laics i eclesiàs- tenció en la seva prosa nitlda. i vulMEMORIAS do dol\a Etl!alia 'de
que 111. .. 110 podia. perdurar més temps les escaramusses internes, sovint es
més
sectarisme.
un
combatre
gui
i
congressos
en
reunir-se
de
tics,
era
drama
el
si
i
l'àngel,
1
dlmoni
Borbón, ex infanta de Espaf'la (1864•
¡un1 unificar la seva disciplina 1 posposava la in~Higèncla 1 surava
í nas- aparent que real, amb un altie secfilosofia
una
morta
proclamar
hom
l'àngel.
sense
sol
dimoni
del
1E9dJ.1t), I plròleg de Lamar Schweyer
senr:e l'esperit coHectlu en el gre- l'audàcia, la. intriga 1 l'amenaça
restava descont~nt 1 perplex 1 de- c~da una a.l.tra, q.ue. no se sap pre- tarlSffie que practica í ens conta..
•
• or a Joventut.
l'bomogeneitat. L'obra s'hau- sense tenir en comp~ que la. in~l~
No és bo per a la salut del cos
plorava el pessimisme del poeta CJsament. quma slgw, però que s'es•
•
•
policondició
prlmera
la
és
lltència
de
segurament,
~rme,
. portat a
o bé, amb sofistica subtilesa s'esfor~ pera o s'mvoca per tal que sigui capaç ni la de l'ànima, obsessionar·se en
Senlto Mussolini: ESCRITOS y
118
interposar-se el mal fat d'aque- tica, fins e¡ punt que ella és l'Unica
çava a veure en una persona 0 en de satisfer llur diversa avidesa. Dei- excés. Ni tampoc no és bo comba- DISCURSOS
(edició definitiva)
una altra del drama, o en un mo- xin aque;sta. enquesta en la. digna. tre un hipotètic Anticrist amb asse- ~~:,ns 1 I 2. Bosch,
~s jornades luctuoses. S'endevma, aristocràcia que una democràcia
editor. sarce;
ment o altre de l'acció, l'element companyta de les altres $Obre el veracions no sempre exactes ni sindonCS que l'advertiment d 'aquesta comporta. Aclarim que conced r prerpurificador. La vera teoria és aque- que serà la «vera poesia dels temps ceres, per molt que ens siguin ser¡perÍèncla. no serà. desaprofitat r?gatives a la intelllgèncla, no vol
José Antonlo de Aguirre y Leculla que, interpretant i aprofundint nous•. La PÇesia és la. que creen .els VIdes com un reportatge viscut.
ex an el moment arribi, 1 és d'es- el?' que es negligeixin altres valorabe: ENTRE LA LIBERTAD y LA
Es possible que als Centres d'en- REVOLUCION. 1930•1935, (La verdad
l'antic concepte de la catarsi artis- poetes genuïns, sem¡:>re rars; i ~1 flloqurar que tots els rnllitants d'es- Clons en la ponderació dels homes
tlca, entén la. moral no ja com al- sofat:. el que produel.Xen els filòsofs senyament que ha recorregut 1 es- de un lustro en el pafs vasco.
sense afanys de capelleta, p~r exemple, el sacrifici, la. perseve~
guna cosa d'adjunt o d 'extern 0 genwns, rars també . sempre ~ que, brinat el senyor Busquets Moles pasPer a cròniques subsegüents.
<nse 'pretensions de cleda pròpia, ranela, el mateix prestigi merament
de materialmen t posat dintre l'obra com els poetes, tot 1 tenir fixades sin algunes de les coses que diu. I
RONDALLES DE GR IM M, traduc-~ense intents de cantonalisme, s'a- electoral. Tampoc la sola ln~lligèn
les
certes
siguin
que
admetem
fins
treba.t,emps,
llur
en.
pl~tes
llurs
proal
intrinseca
com
sinó
d'art,
de Car les Riba. Dibuixos d'A"'
vJndran a. dotar el partit d'un con- cia, sense anar flanquejada. per alsituacions descrites per bé que el ció
etern.
1
per
1
etern
1
en
llen
literària
creació
la
de
mateix
cés
Rackham. Edit. Joventut Barthur
¡¡ngut homogeni estricte, d'una di- tres atributs, no pot tenir-se ma&a en
SOL paper d'espia no honori massa. nin- calona,
JOSEP
per~
la
amb
coincident
això,
per
i
•
1935.
recció única i d'una dlscip}iua. de C?mpte. Però a part aquestes relaticon·
in
per
donar
a
d'això
Però
gú.
recció artística o amb Ja bellesa.
Luis Astrana t\,lrln: VIDA AZA•
ferro. Això donarà fortitud a la con- VItats, creiem que la lnteBlgèncla
testable el negre panorama. que ha ROSA
L'art serà tant més profundament
DE LOPE DE VEGA. EL FEsabut dibuixar, hi ha una distància NIX DE
textura del partit. Agermanar aque- ha de convertir-se en la causa bàsica
moral com més bell, perquè l'art
INGENIOS. Editorial
astronòmica. No dimanen tots els Joventut. LOS
lla homogeneïtat amb el volum, ~e- de selecció. Per això una de les misi la bellesa. són la visió de la reaBarcelona 1935
mals que vivim del fet que les idees
resentat pel major nombre de mill- sions més subtils dels dirigents és
litat, per damunt de tot interès o
lbétl•
NaciÓnalldàdas
Clarldades:
de llibertat o de marxisme hagin cas: LA ESTRELLA SOLITARIA
~nts i d'entitats adherides, consii- el descobrir I tutelar els nous vaÍors
pa.ssló particulars. L'art transfigura
Univerles
tumultuosament
envaït
propi~
ocasions
d'oferir-los
tal
~r
•
•
•
totes les passions en contemplartuelx el desideràtum vers el qual
•
Biblioteca Aribau. 1935.
Dintre la més estricta intimitat sitats populars. Segles i segles l'en·
"Politica d'Esquerra a Catalunya " les en el Tot, on cadascuna té assighem d'encaminar els nostres propò- c1es per a actuar I revelar-se. Aquesromàs
ha.
mena
tota
de
senynment
d'adia.
un
traslladats,
estat
hau
és:
Arboix,
i
Camps
de
Joaquim
de
la
totes,
1,
ofici
i
lloc
seu
el
nat
l'anés
dirlg~nts
dels
objectivitat
ta
sits 1 concentrar-hi la nostra acció.
NOTICIARI
quests, al Cementiri del SO. les res- a. mans molt grates al senyor Bus·
Hem parlat de disciplina de ferro. tídot contra els afalacs de la llago- en tots conceptes, una aportació in- llum 1 l'ombra i les proporcions que tes
mortals del patrici fundador de quets Moles. I malgrat això, el món
i on. sobretot, domina
Aquesta, però, no s'obté sense dotar- teria i posa a prova llur fina intuï- teressantissima per a la cauterització els escauen.
La J~ta directiva de !'«Associació
l'eterna humanitat que és, la Biblioteca que porta el seu nom, està tnfestat d'immoralitat, de sevi- Professional
se de dos requisits: el control I el ció en el coneixement dels homes ràpida de les !er:des que tenim ober- 1deregna
de Llibreters de Catacia, de violència, d 'ocU; de ferotgia.
la seva. eterna llei moral. Ro.ssend Arús 1. Arderiu.
qualitat preciosa i lnd'spensable pe~ tes. Cal llegir-lo i seguir-ne en bé Ara fet,
en representació dels seus
lunya,>,
·
sentit de responsabilitat.
l'Ans'arrauleix
tndret
algun
en
Si
crear
ultra
ciutadà,
prestigiós
El
i
ritme
de
obra
aquesta
bé:
El control és de la incumbència de que ostenten l'alta funció de con- de tots, les seves inspirades i nobles d'harmonia és obra de bellesa, i poe- 1 fomentar la Biblioteca, va. curar tlcrist és en la guerra. I la guerra associats i del comerç general del llisuggerències.
bre de la nostra ciutat, acompanyales jerarquies orgàniques del partit. ductors de messes.
ta és aquell que sap acomplir-la. La de sostenir·la mitjançant un llegat mal no ba sabut evitar-la la religió. da
lletrat de la Cambra Oficial
Jmporta, finalment, perseguir fins
control de les conductes i control de
poesia, la. bellesa: heus ac1 el que que a aquest fi va destinar en mo- I no parlem del problema sexual per del del
Llibre 1 conseller de la Gestora
tal com bauriem de dir coses que
J€s propagandes. El control de les
manca, únicament però continua- rir.
ha visitat el se:
.Miserachs,
senyor
Arús i Arderiu va néixer el 1847 desagradarien al senyor Busquets.
propagandes entenem que ha d'ésment, recomanar, no sols als poe~yor P1c i Pon per tal d'exposar-U
ser tan rigorós, que cal que tingul
tes i als artistes (els quals, si tenen i va traspassar el 1895. Havia estat La bèstia humana no l'ha creada, !injust
privilegi que representa el
LITERATURA POLITICA
constància en les bases estatutàries,
geni, no necessiten tal recomanació, poeta. i comediògraf, aixi com tra- certament, ni el comunisme ni l'afuncioni els diumenges el mera fi de metoditzar i restringir la
i si no en tenen, no se'n poden aJu- ductor del francès. Barcelona U deu narquisme, ni la politica del bien- que
cat de lll~res del ParaHel, quan tots
dar), sinó als lectors I als crítics eterna gratitud pel seu gest a favor ni.
lliberta dels militants per a parlar
Ultra aquestes discrepàncies, cal els esta bl!men ts de llibreria de la
que en raonen les impressions. En de la Cultura. en deixar creada 1 doi escriure en públic. Tot militant és
es veuen obligats a tancar en
moltes obres de la literatura mo- tada, en morir, la seva Biblioteca, reconèixer que el senyor Busquets ciutat
1mn part del conjunt, el company
c~mpliment de la llei del descans dc>
derna es troben anotacions realis- la qual compta amb una trentena Moles és un excellent escriptor al nnnical,
d'una mateixa causa, el germà per
més encara sl hom té en
tes, imatges eficaces, commocions, de milers de volums, alguns rarls- qual ens plauria. llegir en llibres d'u- compte que
un Ideal comú; el seu honor, en ceràdhuc els diversos Entristeses; però aquestes obres no slms i molts d'ells d'un mèrit posi- na altra mena. Si novellés les seves cants existents
ta manera, és el d~ tots i en especial
a Barcelona han es
experiències tindrien una qualitat
acaben d'agradar, perquè no tenen tiu.
els diumenges per ereC:
és el de la comunitat; la seva acció
suprimits
tat
que
El vell setmanari català «La llu- literària. ;molt més apreciable
llegeixen.
Es
bellesa.
la
de
segell
el
te de l'esmentada llei. El senyor Pic
afecta l'acció de l'organisme. No
potser amb un tnterès més o menys manera de Nova York», va pubil- no pas arn.
ens pot ésser indiferent, ni menys
Salvador Espriu: MIRATGE A els prometé resoldre favorn.blement
viu, però no es rellegeixen: són sem- car-li una col:lecció festiva de «ca1·l'assumpte.
ho pot ésser pel partit, allò que un
blants a la vida viscuda, de la qual tes o. la dona». Se U coneix, encara, CITEREA. L. E. D. A. sarcelona.
- ~ totes .les obres que, sobre
militant faci o digui en públic; per
ha estat molt ben dit que és un «El libro de memorias de un guardia 1935.
Si adqUiriu aquest llibre haureu la.. crlst econòmica mundial s'han pu.alguna cosa els fa. membres d'una
viatge bastant Interessant, però que móvil» i una curiosa. gramàtica frandarrerament, «La. gran revoblicat
temun
té
Espriu
joiell.
un
adquirit
la
de
guàrdies
dels
ús
a
per
cesa
\'asta fanúlia ideal, el denominatiu
no es refaria una segona vegada..
e¡ue ye..... de Jacques Dubotn
comú de "correiJgionaris". Per tant,
De vegades sembla que bastaria que «paix» o «sergents de ville». Es coau- perament excepcional i és un artis- luci~
1 home politic francès. éS
&i el que un militant fa o diu en púfossin menys llargues, menys tren- tor de «El Nuevo Tenorio» i de mol- ta com una casa. Algú trobarà car pu~liciSf:a
d'aquesta. edició u::tdJscutiblement una de les més recades, menys arrossegades per pro- tes obres teatrals, de diverses me- el preu material
blic, pot perjudicar la coHectivltat,
La novetat
apassionants.
i
eixides
que
dir-li
de
haurem
però
modèlica,
a.ssovaren
quals
les
de
algunes
nes,
duir aquell efecte, que ara no proaquesta té dret a prendre garanties
pitjor per a elL El valor d'un lli- d~ la tesi sostinguda per l'autor, l'ardueixen, de bellesa. Però aquest lir èxit positiu.
damunt d'ell, sancionant-lo després
Fins avui les cendres d'Arús eren bre no es deriva del seu gruix ni dide~ ~e les conclusions, l'agilitat
abreujar i condensar que es desitja
del mancament o bé amb una mesura
que ocupa. Altrament, els en 1estil i el vigor de l'argumenta-en l'art no és un treball mecànic al recinte lliure del Cementiri Vell de l'espai
prensora, impcdtnt que obri en púD'ara endavant dormirà el son etern millors llibres serien les abultades ció donen un interès insuperable a.
percompendiant,
o
tallant
d'anar
blic i en actes del partit, sense una.
que reparteixen les corpo- aquesta obra, que ba obttngut un
què és justament una. sintesi, que al Nou. a. la tomba de la familia Memòries
autorització expressa dels organisL'acte del trasllat, com deixem dit, racions oficials i que no llegeix nin- èxit immens i ho. provocat vivisslacomsap
geni
del
puixança
la.
sols
discussions a França..
llleS competents. L'obtenció d'aquesta
plir. Ha estat notat que certs se- va ésser íntim 1 només hi assistiren, gú.El petit llibre-bellament lHustrat mes
«La gran revolució que ve ... ll, de
autorització constituirà. a. la vegada
guits de paraUles en prosa, amb ultra els familiars, les persones afecDubols ba estat incorpora.Jacques
ofrena
ens
que
SalaGrau
per
un estímul a l'esforç de tots I la selleus desplaçaments, han esdevingut tes a la Biblioteca.
Salvador Espriu, escrit amb una da a la nostra bibliografia en una
va concessió tindrà l'abast d'un preversos bellissims, però aQ.uest lleu
prosa delicada. i perfecta, sense que traducció de Joan Puig i Ferreter
mi a la capacitat i al mèrit.
r etoc és una operació màgica que
això li llevi intenció ni vivacitat, per la. Biblioteca «El camí», que, ::e,.:
demana. el poeta, tota l'ànima del
glossa les reaccions d'una coHegiala ta la. direcció d'Andreu Nnln publiAnotem una vegada més que quant
poeta. que esguarda el món molt
dintro un pensionat de categoria. quen les «Edicions Proal>. '
ren!m dient no és cap novetat. Alxi
diversament del que bo fa. el que
Es admirable la finor d'esperit amb
tenim que les mesures indicades han
parla en prosa.
què l'escriptor ens diu, sense dir-ho,
Estat també suggerides, abans que
n
S'ha. cursat una proposició qae slg- tot el que ens vol dir. I la sòbria
nosaltres, per nitres més qualificats,
L'HIBfUD uGERMANISMEll DE LA nen diversos dels senyors que avui elegància amb què voreja. l'escabrositots en perfecte 1 singular cotncidènCIENCIA I DE LA CULTURA
lntegren l'Ajuntament de Barcelona tat sense que en cap moment dac!a, cosa. que vol dir que una preALEMANYES
relativa al fet que sigui donat, a. un valll el to de la bistoriet.a. Ultra
,·enció d'aquest gènere ha. madurat
A què és deguda. la persecució que carrer de Gràcia, el nom de l'eximi això, aquest Jove i brillant prasisper saturació, per a. cristallitzar,
a. Alemanya s'és feta i es fa contra prosista català Joaquim Ruyra. La ta. sap esgrimir la. seva erudició senh~m d'esperar-ho, en realitat tanels hebreus? Perquè és hora d'ado- proposició ha passat per al seu dic- se fer·nos mal d'ulls ni aparèixer-nos
g¡ble. Quan això esdevingui haurem
nar-nos que una part molt gran l tamen a la Comissió de Retolació titllat de pedanteria.
eficaç d'allò que admiràvem com a de carrers.
Tal i com roman l'acció en deidemostrat convincentment la nostra.
obra alemanya en critica. història,
roluntat i la nostra capacitat de recAdmirem com el qui més Mestre xar-ne la lectura, ens permetem es·
Corts, 613
filosofia., filologia, ciències naturals, Ruyra i veuriem amb gust que pros- perar una. conttnuació. Valdria. la
ttil<:ació. Sl s'objectés, de contrari,
matemàtiques, tècnica, medicina i, perés la iniciativa. Ara bé: voldriem pena que Salvador Espriu tornés a Eurènia de Lootcbiskl
Pinttll'11.
que alxi limitem la llibertat, repllliteratura 1 en música i en pintura, formular una pregunta: S'ha dut ja. parlar-nos, ben aviat, de la seva per- Viladric
qlluem que el modern exercici de la
))
~a
Romero
ho
No
Vicenç
dehebreus.
és obra dels
a terme el que en igual sentit pro- sonalissima Carlota i d'aquella
- !. '
lbertat, no vol dir que cada u faci
))
biem, no ens en recordàvem, però posàrem nosaltres !a molts mesos a liclosa monja Ma.rio. de LIOOio.
Guillem Bergnes
e¡ que li doni la. gana, stnó que cada
la persecució separant el gra de la. honor a la memòria del malagua«Rictus de amargura''· NoveHa per
«Amics de l'Art Vel111
INDALECI PRIETO
~me sacrifica una. part de la seva
palla, ens ba obert els ulls l ens nyat Marti Matons, regidor que fou Pere Cortada Redó. Pròleg de Ma'bertat en ares del major interès
(maquetes i reproduccions)
ha induït a comptar, I les xifres de pel districte VIII i tinent d'alcalde ria Luz Morales. Eplleg d'Eduard
COl!ect!u. No temem, doncs, a pre- L'Infatigable lider socialista ha aprofitat les hores vagaroses do l'exili la
numeració augmenten d'un dia a catalanista?
«Posiciones
Marquina.
I
Gobiernoll
del
fuera
y
<<Dentro
llibres.
dos
escriure
a
per
~xt de no coartar la llibertat, l'a.l'altre 1 cada. dia es descobreix un
No és la primera vegada que ens
opetó de mesures llmltatives de la socialistasll, als quals no 4s gens aven turat vaticinar una gran trans• nou h ebreu en persona fins ara reocupem d'aquest llibre en les noslllateixa. Aquest sacriflci és la rnlllor
cendèncía polltlca
putada per nosaltres alemanya .Pertres columnes. En apnrèixer, per la
o!rena que podem tributar als ideals
què escrivia en alemany. Ningu no
dinda del Llibre, varen !er·ne una
~>er a servir-los. El contrari és anas'hauria cregut que els a.lxi anomeglossa i sabem que va produir forcroruc egocentrisme 1 presumpció reDiputació, 262 - Telèfon 18711.
nats aris de Germània. haguesstn
ça bon efecte.
Patània; és voler sostenir la dita IMPORTANT PER ALS LLIttngut tanta necessitat de tanta ajuART 1 ORNAMENTACIO
Avui hem llegit l'obra de Cortada.
da 1 l'haguessin acceptada dels nocatalana de "tenir un rei al cos", BRETERS I QUIOSQUERS
1 la. t.robem exceltent dintre el gèOBJECTES PER A PRESENTS
En una penya literària hom co- aris. QUina vergonya. gaudir del
tan, P<!rillosa per a marcir l'eficàcia
nere en què figura. Ens la fa. do- Granyer, Llaurador, Camps · Ribera
menta la not;a disposició del go- treball de l'estranger l adornar·ne,
~ \acció comuna, com vitanda. manblement simpàtica la seva tendènDE CATALUNYA
VEREDICTE: •
vern anglès, tal com ha quedat ar- com ban fet fins ara, la pròpia hisCommeleran 1 Gausacs
c~~~ra del funest esperit de dlssoFlor Natural: «Fruita de Joven- cia moralitzadora. l pacifista. i que
La Societat General de Llibreria ran de la sortida de MacDonald.
tòria 1 I quina. ànima més desde- tut•
(Exposició del o. A. I.)
l'obra d'un treballador manual,
sigui
que tinguin llibres de
als
assabenta
-En una paraula- va Jer el que nyosà 1 orgullosa la. d'aquest Julius
t ~ Democràcia. esquerrana, com Pere Foix, «Barcelona, 6 d'octubre», duia la veu cantant- Baldwin, preDibUixos
Joan RaureU
Englantina: La campana. Lema: d'un linotipista de diari.
que
demanant
ve
ara
que
Streicher.
,¡~',~pemocràcla estricta, té una. mo- que se'ls concedeix fins el dia 25 del sidirà el govern i MacDonalcl presiPere Cortada, obrer. té una cUltuFins el 28 de juny
Pàtria.
amb
malalts
els
més
curin
es
no
-..ult peculiar indefugible. Es la present juny, per a fer les devolu- dirà les reunio~s del ministeri.
VIola: Una mirada, senyor. Lema.: ra que per ells voldrien certs setroballes mèdiques dels wassernyorassos que avui tallen el baca~~nació de la. responsabilitat cions. Després d'aquesta data. es con- -Si vaja - va concloure Llu.ls les
mann, del Neiser. dels Fra.enkel i COlloqul espiritual.
Premi Reverend Mossèn Bundo: llà. Escriu amb fluïdesa i no és a!ecseus components, per mitjà del
f
en ferm totes les coman- Capdevila- l'Uit manarà i l'altre to- dels altres savis jueus, l mes a.viat
tat de rebuscaments ni carrincle>
Sov
Lema:
geòrgiques.
Volianes
au dels organismes que tenen !a- sideraran
carà. la campana.
se'ls deixi morir que acceptar lo. fas- nets.
des fetes fins ara.
NOTES POLITIQUES
neries. L'estil de Cortada no és gens
~t.s deliberants i resolutives de
Si algun llibreter té a. poder Sf.U
si
aquesta
cBravo»:
almoina!
tigosa
•••
Premi Montserrat. de Ca.sanoves: inferior al de més de quatre escrlpcter sancionador. Cal, per tant, existències de «Barcelona, 6 d'cctudigna
heroica..
renúncia
una
és
que
Com1nemoració de Bach. E1t plena
Madona bruna. Lema: Amor dels tors madrilenys que s'han cotitzat
La Joventut «Pà.tria Nova''· ~!ficar les bases estatutàries re- bre» se ü agrairà que vulgUI tornl\1'd'un ari de debò, a la qual només A
molt fins fa pocs dies.
amors.
Aquesta entitat, a més d'anar a. r~
llUe dores de les sancions .graduades los abans del dia 25 a la Societat Rambla algú en ja l'apologia.
es podria objectar (però és una ob- meus
diu
novela»,
última
y
transiprimera
No
«Ml
d'acord.
Farestic
hi
Popular
-No
Cooperativa
Premi
~ PUguin imposar-se pels manca- General de Llibreria, per tal de fa·
jecció que no compta) que, per gues: A nostz;a Dona del Camí. Le- ell de la seva. producció. I per què, tre tribut i bomenntge al doctor Mar
t1 1 Julià, avui, a quarts de dotze del
ta .nts en què incorrin els militants, cUitar-li poder !Servir algunes co- geixo amb un se1zyor que ataca una aquest carni la paraula cari• acabarà ma:
amic Cortada.? V61> teniu condicions migdia, aprofitarà l'avinentesa que
Romiatge.
...
menoTJ>
la
amb
«fuga
per nrendre el sentit d '«imbéell».
de\scom ja s'estableix en els Estatuts mandes.
hauríeu
No
escriure.
a
per
envejables
Blavis
Beire
Fabré:
Pere
Prenu
peguen.
li
fuig
no
l'irreverent
Si
el mateix Cementiri Vell del PO¡
en
InÜtil d'afegir que aquests homes
ca' Partits actuals i ha tingut apllAls paqueters 1 corresponsals que
de deixar-vos-en. Cert que en l'or- ble Nou es troben els ninxols ou re.
Sonets.
que serveixen a lo. ventat i a. lt\ be- Lema:
ll cló diverses vegades. En aquest tenen comandes pendents se'ls fa S' ho mereixia.
\
"
pical.
més
guanyareu
material
dre
Premi President de l'entitat: Amor
posen les despulles mortnls dels ma
llesa, i que nosaltres admirem,. no
•••
~ els demòcra~s puritans poden avinent que sl hi ha. devolucions
lletres a la. vostra màquina. Però, laguanyats
Lema. El ó
T
companys M. G. Alba
odern.....
espiritual d'ima.m n progressa no val res el gnudl'
:
André Tardieu, és wt senyor d'a- són ni be breus ni a.lemanys, l 1 obra. m
tota meua d'exigències, men- es procurarà complaure'ls amb tot
t
..
Jaume Valls: CanÇó del bon
Teresn Fuster l Bnansó, per a por
quells que jan tu./ de reaccio1zari. llur no té origen en llur naciona- Premí
l~tln~ manqu~n a. l'eqUitat 1 a la el que sigui possible.
perfinarrativa,
trama.
una
ginar
encès
d'amor
Barreja.
Lema:
temps.
Pertany a les espècies zoo-polítiques litat, sinó en llur comuna humani- l llum d'albada.
lar-la, pollr·la, ordena~la? I en el tar-los unes flors.
Pert•~~· lll'.!ntre no caiguin en imNOTICIARI
que tothora jan l'apologia dels go- tat. en la. bWDanitat comuna, que
'·"~ncl a.
Empar Ferrer de Valls: La vostre cas, aquest gaudi ve augPremi
ara.' és, en ells l per ells, ofesa. en Viola. Lema.: Barreig de Sang 1 de mentat per la sensació d'ésser vós
- Demà, dilluns, a. dos quarts verns de torça.
~~~lem.ent d'aquesta mesura, !1mateix qui podeu transformar en
Aquest senyor, jilo-fei:tista, ha es- tots nosaltres. m
Cel.
llnb obligació de rendir comptes d'onze de la nit, ell Club» celebrarà.
Premi Comissió Organitzadora: plom arrenglerat la lletra escrita.
llPre lle.rlod~~ltat, de les funcions de una. reunió a la Granja Urqutnaona, crit un llibre: «La Reforma de l'EsUn taxi robat, a Sant Adrià:
LA «CRISir, LA NOVA tFASED
Voldríem que el resultat econòCamperoles. Lema: Egl~•es i mar
~ ~ntaclo popUlar, per a conei- en la qual el poeta Salvador Pere- tat.. Se n'ha jet una traducció a
d·aque,¡,
editorial
¡·aventura
de
mlc
..
u-f&'".
g1na.ls.
ETC.
IA,
FILOSOF
LA
DE
ha,.
¿qui
prologada
Ablr, al maU. prop dç les nou, d~
~ n. de tots, per a garantia de arnau llegirà algunes de les seves l'espanvoz. I l'ha
De la direcció de la revista •Ret;ia a•easer? el senyor Joaep Maria
indiVidus llogareu un taxi local al
Premi Casa Vives: Claror espinmillors poesies.
hem rebut una tual. Lema: Tres poemes.
"'osòfiqueS»
Gil Robles.
on aquests tenen l'estacionament
lloc
• ..nnuesta sobre
....
L'home de les «minorités agissan- cerques
-Plaça de Marià Gran- 1 feren
cli'cUlar per a. una .......
Premi Esteve Forest: La. fervorosa
t eu i l'home de la J. A. P. Es allò
!ase actual de la filosofiu. ~ collftdència.
~gï~o~es.~iad~~;n~~g~; ~~·
diuen, Déu els cria i eUs l'ajun- la
Premi A\'a.llt Fugues S. C.: Poe·
les preguntes: QUinS són els ca
AUTOGRAFS, DIBUIXOS,
mes d'amor 1 de recança. Lema:
retera de la conrcna. Arribats alli
AQUAREL-LES
on esperaven altres lndl\'!dus, etS
D'un llibre Inèdit.
l el mh importaot aaortiment
Premi Mercè Boldú, Vda. de Bosc:
de dins el co\Xe, sota. amenaça feren
de GRAVATS de Barcelona
Dos nocturns. Lema: ElegieS.
baixar el xofer 1 fugiren els altres
DE
UDl
EST
A Ja se&uiu una. orientació? Ja tenen una finalitat les vostres lectures?
Premi Uobera: Enyorament. Leamb l'auto, mentre Flores quedava
Expo:.ieió l venda a preus
ma: Dolça Catalunya..
vigilat per un indtvldu.
~ronteu els lleures per o. llegir, orientant-vos, i disciplineu les vostres
a
rnveraemblants
poemels
Breus
Ferrer:
Premi J oe.n
Al c:~p de dues bores, el saif:IDella
lli~Ures en sentit positiu, profitós per a vós 1 els vostres! Demaneu el
de l'anY. Lema: Nocturns.
abandonà el conductor 1 f~ pels
"I ETB.OPOL I TANA
diumenge,
avui,
lloc
tindrà
L'a.cte
tia re L. D., que us serà tramès de franc. Els millors autors sobre forvoltants. Sah"'ldor marxà a la coFOTOGRAFIA D'ART :: ESPECIALITAT EN
Llibreria vella l nova
dia :¡a, a les cinc de la. tarda, a.l samissariA de policia de Badalona per
ac¡ Cl.ó de caràcter ht parlen lúcidament. EL LICEU DALMAU ha publicat
FOTOGRAFIES DE CAS~\!E.NT
ló d'actes del Casal Fargues. Passel.J
Canud;l., 31 (baixos Sala Mozart>
tal d 'e~pllca.r el :;uccelt, on comen
r~e:.t lllbre d'orientació per als catalans que vulguin rendir el màxim
xanúra
Fargues.
d'En
de 1& Font
Telèfon U9S8
çaren a actuar seguld:lment.
BARCI:LOXA
Rambl::l. Estudis, 6
Pedrell, Horta.
\'···ltnt atnb el minim esforç. Demaneu-lo avui mateL't al LICEU DALMAU
"·~:...el:., 245. BARCELONA, tel. 78352.
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Un volum de 400 pàgines: 5 pessetes

Lribreria CATALONIA Rda. St. Pere, 3
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El Govern-gestor de la Generalitat celebra
un sopar d'homenatge a Guerra del Ri o- No
es celebrà la processó de Corpus perquè
hauria tingut massa exuberància d'èxit
Els diaris de Madrirl i els de Barcelona
Ahir, al migdia, el Governador gen eral interi rebé els periodistes, tal
com havia anunciat. Era el seu sant.
Els informadors el felicitaren, comptant per endavant que el senyor Pic
n o és laic. Don J oan els obsequià
e.mb un «cock-tail» 1 amb unes declar acions extenses.
•
-Aquest m ati- començà dient h e celebrat, a la. Divisió, una reunió
d'autoritats per tal de prendre disposicions amb motiu de la revetlla
de Sant J oan. Com que aquesta s'escaurà en diumenge és po3Slble que
hi h agi per tot arreu molta gent, 1
per aquest motiu ens hem preocupat del r epartiment de forces per
ia ciutat com a mesura preventiva.
A l'Aj untament donarem ordres que
Jes llums de la ciutat estiguin ences es tota la nit, i també que la poUcla urbana 1 els bombers estiguin
d e guàrdia permanent.
- ¿Ens podreu dir quelcom de la
s ituació del personal que vàreu n om en ar per al Patronat Universitari? - preguntà un periodista.
-Alxò està pendent del que resolgui el conseller de Cultur a, que
h o té en estudi. En una conferència que sostingué amb el ministre
d 'Instrucció Públioo., senyor D ualde,
va t reure'n la impreSSió que aquest
t enia el propòsit de restablir integram ent el Patronat, tal com havia est at constituït. Es pagaran els sous
del personal subaltern i als m estres.
A continuació el senyor Pic digué:
-Aquest vespre obsequiem amb
un sopar, a Miramar, l'ex-mlnlstre Guerra del Rio, que com é3 f:IV
b ut forma part de la Comissió de
r evisió dels serveis traspassats i de
Uur valor ació. L'obsequi és a tenor
d el «sacrifici» que ha volgut fer el
senyor Guerra del Rio en entrar a
-formar par t d 'aquesta Comissió per
6 d efensar-hi le3 mateixes opinions
que expressava quan era ministre
d 'Obres P úbliques. El Consell de la
G eneralitat aprofita que es trobe. a
B arcelona per a homenat jar-lo.
T ot asabortnt el «cock-talh, el Governador gener al interí continuà exp licant-se:
, -Van estar e.c-i, per tal d'acomla,.
(3lar-se, els representants de les em-preses periodistiques de Madrid, que
h an vingut per tal de deman ar que
!;lgui protegida la venda de diaris
de Madrid a la nostra ciutat. J o els
v alg dir que a tot arreu, parades,
quioscos, etc., s'empararia la venda
d els seus diaris. El que nosaltres no
podem fer és obligar als venediOrs
que expenguin aquests diaris, si les
seves Associacions s'hi oposen. El
que faré serà cridar els repr esentants de les Associacions per tal que
po intervinguin en aquest assumpte. No s'admetran, doncs, coaccions
n1 força de cap mena. En aquests
m oments vull defensar els interessos de les empreses de Madrid. A
p art d'això, he dit als de l'Associació de venedors que, a partir del
p rimer de mes, s'aplicarà el laude
d el Govern en la seva totalitat 1,
per tant, s'acabarà el conveni fet
relatiu al retorn de diaris.
, -Darrerament vàreu dir que ag.uest any hi hauria processó de CorPus i, en canvi, el dia assenyalat
aquesta no aparegué per cep banda
-<>bservà un p eriodist&.
I ' -Es una. pregunta que arriba
tard - contestà el senyor Pic.
-Es que el passat dijous no h a-

via tingut ocasió de fer-vos-hi pensar.
- La processó, a totes les poblacions de Catalunya. on ban volgut
celebrar-la, s'ba emparat. Si ací h aguessin volgut fer-la se'ls hauria. em.
parat. Es veu que el senyor bisbe
potser no l'b a volguda celebrar ...
què sé jo... tal vegada p erquè bauria tingut massa exuberància d'èxit.
En f!, el que puc dir és que. d'baver-se celebrat, no hauria passat r es.
Això no vol pas dir que les Corpora,.
cions oficials hi haguessin pres part .
No haurien pogut anar-hi perquè no
d~sconeixen el contingut de la Constitució..
El senyor Pic acabà la conversa
amb els periodistes dient que es dirigiria al ministre de la Governació
per tal d 'exposar-li la queixa, j ustific-ada, dels periodistes d e Barcelona, referent a la diferència. de tr acte com és aplicada la censura als
diaris de Barcelona comparats amb
els de Madrid, cosa que h a quedat
de manifest, una vega® més, en
les noticies referents als successos
registrats darrerament a Barcelona.
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Els governs de Nankin i Can.ló es volen fer la -guerra
Mentrestant el Japó augmenta les seves LES CONVERSES NAVALS
exigències tot i dient a cada moment que
o

està satisfet del comportament del Govern xinès
UN GENERAL JAPONES BA
DIT QUE ES DONA PER
SATISFET
Peki.n, 22. - El general japonès
Dolhara h a declarat que està satisfet que els xinesos hagin acceptat les
peticions nipones; però mantindrà.
encara 1.500 homes prop de la Gran
Muralla fins que totes les activitats
anti-japoneses hagin acabat.

EL GOVER N DE NANKIN
DlllfiTIRA ABANS D'ACCEDIR A LES NOVES EXIGENCIES JAPONESES
Nankln, 22. - Als cercles polit.lcs
s'assegura que el Govern xinès dimitirà
abans de signar la concessió i
•••
conformitat a les demandes japoEl senyor Ple i Pon sor tí després neses.
de la Generalitat, per tal de transformar-se en Alcalde, 1 comparegué
CO~IPTA Al\m LA FIDELIpel seu despatx de l'Ajuntament, on
TAT DELS DOS VAIXELLS
també obsequià els periodistes m uQUE F UGIREN DE CANnicipals amb un lonx per a celebrar
TON
la. seva festa onomàstica.
Nankin, 22. - Oficialment s'anwtEls informadors desfilaren, salu- cia que el Govern de Nankin compta
dant-lo amb un:
amb la fidelitat de les tripulacions
-Per molts anys...
dels vaixells rebels a Canton c<HalsUn d 'ells, més maliciós, b a dit:
ben» i «Haixail>.
- A veure què sereu l'any que ve
Hom desment la versió que els
per aquest temps...
esmentats vaixells havien estat canoI el senyor Ple, somrient (?) , b a nejats per un altre.
respost:
- La meva m.usió és ésser bisbe.
SI S VAIXELLS DE GUERRA
DE NANKIN CAP A CANTON PER A BLOQUEJAR
El «Butlletí Oficial»
EL PORT
En la seva edició d'ahir publicà,
Hong-Kong,
Es troben en
entre altres, les següents manifesta- aquestes aigües22.
sis vaixells de guercions:
ra
xinesos
del
Govern
de Nanlún.
«Justícia i Dret. - Decret (rectipresència fa creure que el Goficat) nomenant J utge de primera Llur
de Nankln es disposa a bloqueinstància del J utjat núm. 2 dels de vern
jar el port de Canton.
Barcelona el senyor J osep M.• Olal• • •
de de Satrústegui.
Hong-Kong, 22. - Sembla confirDecret nomenant President de mar-se
el fet que l'esquadra xinesa
l'Audiència Provincial de Barcelona que depèn del Govern de Nankin iniel Magistrat senyor Marià Gonzà- ciarà d'un moment a l'altre el blolez d'Andia.
queig de Canton, i adopta rà aquesta
Governació.- Decret designant les mesura a fi d'aconseguir que les aupersones que, pels motius que s'es- toritats de l'esmentada ciutat posin
menten, passaran a formar part dels en llibertat l'almirall KiangXl-Twan,
Ajuntaments que es r elacionen, 1 antic coHaborador 1 gran amic del
rectificant alguns noms de Conse- mariscal Xang-Kai-Sbek. Nankin exillers d'altres corporacions municipals.
Economia t Agricultura. - Decret
autoritzant les Comissaries delegades de la Generalitat perquè facin
el reconeixement i segellat dels llibres administr atius de les Cooperatives, Mutualitats, Sindicats i Pòsits,
establerts a les comarques respectives, en les cond.lclons que s'esmenten.
ll
Decret autoòtzant el Conse er
perquè formalitzi el contracte d'arrendament dem pisos que ocupa el
Departament a. l'immoble del carrer
de Fontanella, núm. 7, propietat d.e
LA PRE MSA ITALIANA VOL
la Caixa d'Estalvi de la. GeneraliQU E LA S. DE N. ARXIVI
LA NOTA D'A BI SSINIA
tat.
d!s
Assistència Social. - Decret
Roma, 22. - La premsa italiana
solent el Patronat de l'Institut d' A3- comenta la nova nota. dirigida a la
sistència Social de Barcelona.»
Lliga d e Nacions pel Govern abissini
proposant el nomenament d'una Comissió neutral per tal d'estudiar soCAMISERIA - CORBATES
bre el terreny la situació a les r egions frontereres d 'Abissinia amb les
DARRERES NOVETATS D'ESTIU
colònies italianes d 'Eritrea i Somàlia.
Segons els periòdics italians, la diEXTENS ASSORTIT EN OBJECta nota no tk altre objecte que porTES PER A PRESENTS propis per
Passeig de Gràcia, 58
tar
a cap una maniobra encaminada
a regals
T elèfon 80321
a complicar encara més la situació,
ja de si molt enutjosa.
Als cercles politics italians existeix el convenciment que l'organisme
de Ginebra es limitarà a afegir la
nova nota abissínia al copiós «dossier» del litigi amb Itàlia, i es declara que, en el cas contrari, la S.
MATERIALS PER A LA CONSTRUCCIO
de N. trobaria una forta oposició
per part d'Itàlia.
TINENT FLOMESTA, 14
TELEFON 30737
Sl SE'N PARLA, ITALIA
MARXAR A DE GIN EBRA
Roma, 22. - La revista oficiosa de
politlca internacional «Affari Esteri»
escriu que en el cas que l'organisme
de Ginebra atengui les peticions formulades per l.bissinla, Itàlia es retirarà de la S. de H.

Mussolini ~orna a amenaçar
de_se1iarar-se de ·la ·s; de N.

-

.

PERE SO LER MURCI A

I

el cabal que interessi I o l'olçodo
conv!Jigui 1 obt6 l~cilmen~ còmodo i
economico. lnstollont uno

Grups com¡¡lets des de 218 pesft lt t
(,oo!CH. bon.l>o ¡ ••lv.lo)
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Plzzala I Crory, s. A.
Llúria, 20 • Casp, 31
Barcelona

EN LES CONV ERSES DE
ROMA ES PARLARA D'ABISSIN IA
Londres, 22. - Sobre la pròxima.
visita d'Eden a Roma, el uDaily Telegraph» diu saber que, si bé de poca
duració, serà de gran importància.
El comentarista diplomàtic de !"esmentat periòdic considera que les
qüestions de la limitació general dels
armaments de terra. 1 de l'aire, i el
Pacte danubià, no podran ésser discutides a Roma ::ense una aHusió al
litigi ital<Hbissini.
El periòdic segueix dient que no
és Impossible que Itàlia 1 Anglaterra arribin a un acord en el sentit
que la segona ajudi aquella a la consecució de les seves aspiracions a
Etiopia. En aquest cas, el panorama
politlc europeu prendria un aspecte
completament no-..1.

• ••

Bombes CIVERTAll rotatives
Bombes c<CENTRI • VERTAll centrifugues
Bombes especials
Bombes a mà
Vàlvules - aixetes
Accessoris per a regar

Paris, 22. - El ministre anglès senyor Eden, parlant amb els periodistes, ba declarat que en les seves converses amb La.val han canviat lmpressions sobre el confiicte !talo-abissini. Mr. Eden ha dit que immediatament després de la signatura de
l'acord naval anglo-germànic de Londres, féu declaracions de profunda
amistat vers Itàlia.
Mr. Eden ha dit també que quan
torni a Londres, després d 'haver parlat amb el senyor Mussolini, tractarà de preparar una altra Conferència a celebrar a Paris amb el senyor
Lava!, en la qual es tractarà àmpliament del conflicte !talo-abissini.

ELS S OCIALIST ES VOLEN
~ oBI Al
ES TRAMITEN TOTA MENA D'ASSUMPTES A
FER UN CONGR ES INT ER·~
.lt.. HISENDA, GENERALITAT, JUTJATS, AJUNTA•
NA CIONAL EN DEFENSA
O E LA IND EPEND ENCIA
MENTS, MIN ISTERIS, OBR ES PUBLIQU ES, ETC.
D'ABI SSINIA
BARCELO NA: Casp, 26.
Telèfon 15560
La.usana, 22. - La cGazette de
MADR ID : Iurbano, 39.
Lausannet
publica aquest mati una
Telèfon 47111
important informació. Assegura l'esmentat periòdic c;ue els partits socialistes de tots els països d'Europa
estan r ealitzant activament els treballs preliminars per a convocar .Jn
VlES ORlNAHLES - BLENOH.HAGlA · VENERI
Congrés Internacional de protesta
IMPOTENCIA - CURACIO ABSOLUTA
contra ractttud d'Itàlia en pretendre
anexionar-se nous territoris a. l'AfriConsulta de 12 a 1 l de 6 a 8 • Carrer SANT PAU, 66, pral., t.•
ca Oriental, sense tenir en compte
la independència d'Abissinis..

U ASA

D E

de Londres, per mitjà de l'ambatxador britànic a Paris, que es suposa
que és la resposta de la nota francesa
a Anglaterra sobre l'acord anglo-alegirà, a més, la llibertat d'altres per- many de Londres.
sonalitats que U són afectes i que
UNA DE:CLA RACIO OE LA·
estan presoneres a poder de les autoVAL, MOLT AM BIGUA
ritats de Canton.
Pa rís, 22. - Aquest tarda, poc desANGLATERRA DEFENSARA p rés de dinar, els senyors Laval l
Eden han reemprès les seves converHONG-KONG
Hong-Kong, 22. - Un cuirassat, un ses iniciades ahir. L'entrevista. ha
destructor i un submarl anglesos, que acabat a mitja tarda i el senyor Laes troben al port, ban fet prepar atius val ba facilitat després d 'ella, el seper a protegir la ciutat per al cas güent comunicat: c<Mr. Eden i jo
que passi pertll per la lluita entre hem tingut un canvi d 'impressions
els vaixells dels Governs de Nankin sobre l'acord naval anglo-alemany I
hem discutit els problemes que es
; Canton.
plantegen per la situació actual. A
EL GOVERN DE TOKIO més a més, referent al comunicat
D O N A INSTRUCCIOS A franco-britànic de Londres, de 3 de
L'A.l\ffiAIXADOR DE XINA febrer, la manera d'aplicar la nostra
cooperació, que és absolutament neAL JAPO
cessària, per a arribar pràcticament
Toklo, 22. - L'Ambaixador de la. a una solució de totes les qüestions
Xina al Japó ba sortit avui cap a plantejades en dit Protocol de LonNankin. Abans de la. seva partida
que interessen, no solament els
ba celebrat una conferència amb el dres,
nostres governs, sinó també toministre japonès de l'Exterior, Hlro- tes les potències d'Europa.. Mr. Eden
ta. Han tractat dels canvis fonamen- ha informat el seu Govern de la
tals en la politica xinesa, que el Japó substància de les nostres converses,
considera indispensables per a la co- les quals es reemprendran quan
operació econònúca i politica. entre aquell r etorni de Roma. Mr. Eden i
els dos països.
jo hem estat d'acord en reconèixer
Sembla que el principal objecte de que F rança 1 Anglaterra. ban de manHirota és acabar amb la campanya tenll: la seva cooperació actual, tan
antijaponesa a Xina.
estreta com sigui possible per al ferm
establiment de la. pau d'Europa, augLES NOVES EXIGENCIES mentant la seguretat coHectiva.J>
DEL JAPO
Toklo, 22. - En aquesta capital
EDEN NO POT RESOLDRE
es segueix amb gran interès el desPEL S EU COM PTE I HAUenvolupament dels esdevrniments de
RA DE DECIDIR EL SEU
la provincia xinesa de Xahar, que són
GO VERN
ronsiderats decisius per al futur desParis, 22. - A darrera bora es
envolupament de la Xina del Nord. diu que en vista de la gravetat dels
Hom rep informes que les nego- problemes plantejats per Lavat a
ciacions que ba sostingut el general Eden, aquest ba cregut prudent no
japonés Doihara, nomenat governa- decidir per si sol. Per això els esmendor de Xahar pel Japó, i el general tats problemes seran examinats a
xinés Si.ng, no han donat resultat, r.ondres, en el curs d'un important
car el darrer no ba volgut acceptar COD$ell de Ministres. Després de cela responsabuilitat d'ulteriors conces- lebrat aquest i tomat Eden de Rosions al Japó, principalment en el ma, es reprendran les conversacions
de manera decique se refereix a l'extensió de la franco-britàniques
zona neutral, que, segons les deman- siva.
En definitiva, les converses Laval 1
des japoneses, hauria de comprendre Eden
se1·vit únicament perqaè el
el ferrocarril entre Pekin i Kalgan, primerhan
fes una clara exposició de l'oa més de les principals carreteres de pinió francesa
respecte a l'acord naMongòlia a Manxúria.
val anglo-germànic amb relació als
problemes europeus, als quals, segons França, afecta aquell acord.

EL CONFLICTE ITALO-ABISSINI

l'adam

S A L IJ T

(Ve de la pàgina 12)

El Congrés de referència serà convocat pròximament en una important cmtat de Suïssa.
La «Gazzette de LausanneJ> es dirigeix al Govern de Bema demanant-li que prohibeix! que l'esmentat
Congrés tingui lloc a la Confederació Helvètica, perquè considera que
suposa una 1mmiscuició en els assumptes interiors d'una altra potència.
AVIONS AN GLESOS PR EPAR ATS PER A EVACUAR
E L S EU ROP EUS D'ABI SS I NIA
Londres, 22. - Al «News Chron!clell li comuniquen des del Caire una
interessant informació segons la qual
l'Aviació britànica d'Egipte es troba
mobilitzada; àdhuc s"ha preparat
una esquadra de grans avions milltars de transport que marxaran cap
a Abissfnia per tal d'iniciar l'evacuació dels súbdits britànics r esidents en aquell pafs.
Sembla també que altres eur opeus
r esidents a Abissinia seran igualment evacuats per l'Aviació britànica, per haver soHicitat aquells que
se'ls permeti acollir-se al pavelló anglès.
UNA INFO RMACIO FRAN•
CESA S OBRE L'ARMA·
MENT D'A BISSINIA
Paris, 22. - Al periòdic ccLe Matim, li comunica el seu enviat especial a la Somàlia francesa que ba
pogut esbrinar els armaments destinats a Abissfnia que ban estat desembarcats al port de Djlbutl des del
primer de gener hasta el 10 de juny
actual. Són els següents: 16.000 fusells de guerra, 600 fusells metralladores, 5.500.000 cartutxos procedents
de Bèlgica 1 Txecoslovàquia 1 dos
fusells met rallores suïssos contra
avions.
El propi informador afegeix que
pròximament sortiran cap a Abissinia 1.400 fusells de guerra, 2.850 mosquetons i 7.000.000 de cartutxos, perquè ja s'ha rebut l'oportuna ll!cència. També sortiran per igual motiu
nou caixes de productes qulmics procedents d"Hamburg, d'un pes brut de
425 quilos i dos tubs d'oxigen que pesan 52 qullos
El corresponsal nega que hagi pas.
sat per Djibutl un sol canó ni un sol
avió construït especialment per a la
guerra.
En canvi, el periodista concedeix
importància al fet que en aquests
moments viatgin en direcció a Abissinia dues mlsslons alem::.nyes, integrada una d'elles per un general,
dos coronels 1 set oficials. i la segona per deu enginyeu i tècnics, que
s\miran als molts que ja es troben
establerts a Etiòpia.

HONGRIA VOL REARi\IAR.Budapest, 22. - En la 5essió SE
Cambra, durant la disCUSSió dels de la
supostos, el cap del Govern
lltesGoemboes, ba pronunciat u.D. g:era¡
tant discurs sobre els P.robl
llOtla politica interior i exterto:nà~~e
grla. Ha declarat solemnetnen -..u.
aquest pafs no renunciava d t Que
manera, a les seves peticiÓ e cap
rents a l'absoluta igualtat d~retesfe.
El senyor Goemboes digué u e .
gria reclamava sobretot el qr:S~bment del servei militar obU
u.
amb dos anys de servei com ~a~~·

cas la potència de la francesa, ja
que el tonatge dels vaixells de guerra
alemanys no podrà ésser m~lgraque
el dels vaixells de pr imera.
de
França, 1 que, a més, el tonatge total
de creuers lleugers 1 submarins &.ssignats a Alemanya és inferior al qae
posseeix França en les mateixes categories.
La informació afegeix que el total
de tonatge de la flota francesa s'eleva a la meitat del de la britànica, i
que per ara no hi ha por d'una carrera
d'armaments navals. Diu també que
no és cert que la. marina de guerra
francesa sigui antiquada, 1 que, pel
contrari, és completament moderna
i té unes tripulacions fortes i molt
disciplinades.
Segueix dient que el creuer «Dunkerke» estarà acabat aviat i qae p ròximament es començarà la construcció d'un altre vaixell del mateix tipus, 1 acaba manifestant que el Parlament ba aprovat ja la construcció
de dos vaixells de 35.000 tones, que
seran posats en grada sl les circumstàncies ho aconsellen.

xim.

........

Es~clficà també que reclamava .,.
mateiXos armaments que dis ""'

els països de la Petita EntesallOsen
En analitzar la polltica
·
d'Hongria, declarà que perexterior
principalment, la revisió pacif~,·.
tractats de pau, aixi com t8.1llbé "'"
solució del problema de les mino .la
hongareses als Estats verns, la sift:es
ció dels quals qualificà d'insullOata ble, ja que els hongaresos
r.
sotmesos ~ constant vexacions~tan
Acabà dient que la Conferència d
Danubi ba estat prorrogada 1 e1
estat suplantada. pel moment, Prec~
~ent perquè aquells Estats que teIl!.en _major deure d'ocupar-se de
OFICIALl\IENT, ELS MORTS DE questwns r elacionades amb la 1gua'1T
WITTENBERG S ON CENT-DOS
tat de drets d'Hongria. s'ban negat
Berlin, 22. - Segons informes de a fer-bo.
•• •
darrera hora el nombre de víctimes
per la catàstrofe de la fàbrica d'ex- po~~~Ps~!rri;~éix-;x::Uraoredln):S à.rceiantrhnes
plosius de Reinsdorf puja a 102, puix
que als 60 morts en els primers mo- portàncla. a la. declaració feta peÏ
ments s'ban d'afegir vuit més que President del Consell, senyor Goetnhan mort a conseqüència de les fe- boes, en la qual anuncia que la Prorides rebudes i 34 desapareguts, als jectada Conferència del Danubi que
quals hom dóna també per morts.
havia de celebrar-se a Roma' ha
A l'hospital hi ba altres 96 ferits estat ajornada indefinidament,' pergreus. Hom calcula que 600 persones què els Estats que havien de precisar
sofriren ferides de poca consideració. la seva actitud respecte a les peticom ja s'ha comunicat, el canceller clons d'Hongria d'ésser admesa a
Hitler h~~o visitat avui els ferits que la Conferència amb igualtat de <'.rets
es troben a l'hospital. Parlà després s'han negat a r econèixer-los.
'
amb el d.lrector de l'establiment, el
València, 22. - La Premsa publica
qual li manifestà que espera que tots el següent anunci de la Company¡a
els ferits que hi ba actualment a . Transmediterrània: «Pel present avis
l'hospital puguin guarir-se comple- es fa avinent al públic que des del
tament.
dia ler. de juliol el servei bisetmanal
que prestava la motonau «Ciudad de
Valencia»,
entre València i Barce.
TREBALLS PER A SOLUCIONAR
lona, queda suprimit.»
LA CRISI IUGOSLAVA
La noticia ba produït veritable esBelgrad, 22. - Durant aquest mati
1 regència ha continuat les consul- tranyesa, car, a part dels perjudicis
que es fan al comerç en general 1
tes per a solucionar la crisi. Succes- al
públic, que comptava amb un exsivament, han visitat la regència tots ceHent
nútjà de locomOCió, especial·
els caps dels partits anteriorment ment durant
l'època estival. aquesta
dlsolts.
suspensió agreujarà la qüestió de l'a.
tur, que tant de malestar causa ja
ELS CREDI TORS DE LA CITROEN als ports d'ambdues capitals.
HAU RI EN ARRIBAT A UN ACORD
Paris, 22. - Es confirma que, en la
CB IAPPE SERA ALCALDE
reunió celebrada ahir al Palau de la
DE PARIS
L'OPINIO FRANC ESA COM- Mutualitat
pels
principals
creditors
Paris,
22. - Per 36 vots contra 49,
PLETAM ENT
DESORI EN- de la Societat Citroen, s'acceptà, per s'ba decidit
pr~sentar
la candidatura
TADA
majoria, una proposició d'acord del senyor Chiappe ,P~ a la presi:r __ ..,, 22. - La impressió als cir- gran
1
per a. la consolidació a llarg ternúni dèncla del Consell Pnnc1pal de Paris.
cols polítics respecte a l'estat actual de
l'entitat en fallida, el passiu de I
de les negociacions franco-britàni- la
qual s'eleva a uns 710 milions de l- ES RELACIONS COMERClALS
. ques era, aquesta tarda, completaFRANCO-ESPANYOLES
ment desorientadora, puix que a !"e- francs. Encara no es conèixen els
Paris, 22. - Han començat aquest
xagerat optimisme dels uns s'oposava detalls de l'esmentat acord.
mati
les
negociacions entre els deuna altra versió segons la qual les
espanyols, que arrt):¡aren ahir
conversacions acabaren pràcttcament UN 1\IJNISTRE J APONES DETIN- legats
LA TAPIA a aquesta capital, i els representants
aquest mati sense cap acord, encara GUT QUAN SALTAVA
QUE NO ERA LA del Govern francès, per tal de veure
que amb l'esperança que es repren- D'UNA CASA SEVA
d'arribar a 11n acord abans del 30
guin en tornar el senyor Eden de la
del corrent mes, que eviti la ruptura
capital d'ltrtha
Toquio, 22. - El ministre de ferro- definitiva de les relacions cornercarrils senyor Utx.ida ha estat rrota- 1 cials entre ambdós països. Si com
EOEN CAM I DE RO MA gonista. d'un curiós incident. Quan es considera probable, es converteiX
Paris, 22. - ,aquesta nit, a les deu l'esmentat senyor escalava la tàpia un modus vivendi provisional entre
(hora francesa), ha sortit cap a Ro- del seu jardí per tal de saltar al ambdós paisos,
abans del 30 del corma el senyor Anthony Eden.
del seu amic, fou detingut per la rent mes, prosseguiran les negocia·
Els periodistes britàniques que l'a- policia.
¡ cions amb tota intensitat a fi d'arcompanyen ens asseguraren que en
ministre aHegà la seva condició , ribar a w1 acord definitiu en les
les conversacions celebrades amb La- deEtministre
davant l'asseveració del relacions comercials entre Espanya
val s'ha tractat àmpliament sobre el
els policies esclataren en grans i França, que f~cilitln l'entrada ~e
litigi italo-abissini, del qual tractarà rqual
per creure'l un impostor.
fruites i hortalisses d e producc!ó
també -potser no oficialment- en ialles
Una. vegada comprovada la. iden- espanyola a França i els automòbils
les seves entrevistes amb Mussolini. titat
del senyor Utxida fou posat en de producció francesa a Espanya.
També se'ns digué que, en tornar
Sl bé no s'ba avançat molt ~n ade Roma, el senyor Eden s"aturarà llibertat. Aquest s'a¡;>ressà ~ visitar
als agents que l'hav1en detmgut.
questes conversacions prelurunars
novament a Paris.
en les negociacions, els delegats esLA S ITUA CI O INTERIOR DE
panyols després de la primera reuF A A N C A NO QUE DARA
FRANÇA
nló es mostraven en extrem optimisPER S OTA D'AL EMANY A
Paris, 22. - A la premsa d'esquer- tes e? el que respecta a 1~ conclu:
EN ARM AMENTS NA VALS
ra
d'aquest
matí
s'ba
iniciat
una
sió d un nou acord comerCial fran
Paris, 22. - Els comentaris d'alguns periòdics francesos sobre l'a- activa propaganda per al major co- espanyol..
En C?nnex.1ó am~ les negociacions
cord naval anglo-germànic de Lon- èxit d'uns actes que es projecta cedres, que diuen que sobre les bases lebrar a tot França el dia 14 de comerctals franco-ttaJ!.anes se cele:
fixades en aquell Alemanya excederia juliol pròxim aniversari de la pres9. brà aquest mati una unportant con
ferènc1a entre el cap del Govern
aviat la flota naval francesa en po- de La Bastnia.
Es tracta. pels partits d'esquerra, senyor Laval 1 el ministr¡; del catència de combat, i que, per tant,
França ha de començar immediata- d 'aconseguir un front únic perquè merç, senyor Marcel Regruer.
ment la construcció de n ous vaixells totes les organi~acions esquerristes L'ARQU EBISBE DE NO VA YORK
de guerra, han estat francament re- celebrin
el matetx temps a tot el
AL REFE·
butjats per un alt oficial del Minis- territori francès nombrosos actes que PUBLICA UNA PASTOR
teri de Marina, el qual declara (11 es titularan «de ~efensa de les lliR ENT A MEX I C d
arel periòdic <cL'Intransigeantll que la bertats democràtiques del pa dels
Nova York, 22. - El car ena1 or
'
quebisbe de Nova York, monseny
flota alemanya no excedirà en cap t reballadors i de la paull.
Hayes, ha publicat una past.oral que
·11~' - - - - - - - - -- - - - - - -- --..;. . ~- --=~·.:-.
serà
llegida de
demà,
diumenge,
a tolS
els temples
la seva
dióc~is.
ES
refereix a la persecució religiosa a
Mèxic.
MOBLES DE LUXE
El cardenal Hayes <tiu que és un
deure dels fidels neoiorquins fe~~
MOBLES SENZILLS
els esforços perquè cessió la ...-.cució antirrel!giosa a. Mèxic.. que '""
CALÇATS
principalment contra els cat~l!cs. pe~
quals són objecte de vexllClons
MAQUINES DE COSIR
part de les autoritats mexicanes. J;~e
desenvolupen una tasca ccrudel, ,_RADIOS
còlica i tirànica».
•
En la pastoral es diu que tant 1església catòlica com el fidel l>óble~~
«sofreixen una persecucJ ecadeCompra-venda i canvi de tota mena d'articles 1 1xicà
indignament hipòcrita, desen
nada per una audaç minona unJlO'"
Subhastes variades tots els dies a les 4 tarda
sada. per la força, que h a amat P~
mulgant lleis que atrofien to%uca
drets humans, com si la ~eva
ble
nússió fos la d'arrabassar ~1 ponsla llibertat de paraula, educaCJó,:caSempre al
1
ciència i reunió quan el pob1e
tòliC».
~r<P<'!UCIÓ
1
El document diu que la Y'-"~- 1 .es
no va dirigida únicament coelntrasenti·
glèsia catòlica., sinó contta s
ments religiosos de totes cla~oció
PELAI, 8
La pastoral diu que la pe t pe!·
és un atemptat a. la Hwnll;llltll n elS
què ataca aquells pnnciPJS e estar
quals s'assenta la felJcitat. el t>en
1 lll prosperitat del poble.
la perEl cardenal recorda que t unJ
secució mexicana ha pro~elS biSconferènCia nacton~l de to bll aeo:l·
ADVO CAT
bes dels Estats Uruts, 1 a~, uii1 elS
sellant als fidels que multipliq 6 oonUnió, 17, primer, primera
actes de protesta a tota. lasó~ruQbjCCt!
Telèfon 1979
tra la persecució de que
exi~
·vendres
e1s
catòlics a la Repuolicac:f j,erqae
TARRAGONA
Despatx a MONTBLANC : els dl
l elevin els seus precs al
s'acabi la persecució.
a Francesc Macià, 31
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HOTEL DE VENDES

JOANLLEVADOT ESTRADE

MES AMENACES DEL OUCE A LA S. DE N.
Roma, 22. - Als círcols autoritzats
es manifesta que Itàlia no manifestarà la seva. actitud prop el memoràndum presentat últimament a la
S . de N. per Abisslnia. fins que no
rebi la comunicació oficial del Secretariat de l'organisme internacional.
Hom afegeix que hi ha esperances
que la S. de N. no donarà g.ran importància a les demandes ablSSinies:
però que sl aquestes esperances no
es compleixen, el Duce està ~ecidtt
a retirar -s de la Lliga de Nac10ns I
a rebutjar tota intervenc:.> ulterior
d'altres potències en el seu con!hc- Tallers, 29, entresol
• D'11 1 1 I
te amb Abisslnia.

Dr.CASASA

I t' l:'hJIIS
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UNA VISTA INTERESSANT

...

Compareixen davant del Tribunal d'Urgència,
l'denemic públic número 1", Francesc Morales
i Josep Serrano, acusats per l'atracament a
la casa Donat
El fiscal demanava pena de mort per als tres processats -- Els
dos primers són condemnats a 34 anys de presó i el darrer és
abs olt

els

sen

Ahir, al mati, començà. en la secció segona, convertida en Tribunal
\i'Urgèncla, la vista de la causa pel
robatori frustrat i homicidi, ocorregut al saló de Garcia Hernàndez,
el dia 19 d'octubre passat, a la casa
o onat.
com a processats figuren Josep
Martorell Virglli (a) «L'enemic Públic núm. 1», J osep Serrano Castroviejo 1 Francesc Morales López.
L'autoritat havia adoptat gra\'\S
precaucions i la gernació que deeitjava assistir a. la vista era gran-:
dtosa.
. .
A la porta de l'Audièncm es formaren llargues cues en les quals es
velen noies joves. Més tard arribaten moltes senyoretes elegantment
vestides, les quals no tingueren. altre
remei que posar-se a la cua, 1 com
que hi havia molta gent, la majoria
d'elles es quedaren sense poder entrar al saló on tenia lloc la vista.
Forces d'assalt tenien preses totes les portes i les persones que
passaven per aquell lloc eren escorcollades. Les precaucions foren
molt severes.

ben confeccionat, una samarreta
verda. de punt, sense corbata 1 sabates de color.
Amb una veu no tan serena com
d'altres vegades, Martorell, contestant al fiscal, diu que és fill de
Sabadell, que té 22 anys, de professió mecànic electricista, 1 afegeix
que v!u del seu treball, principalment a. França. 1 a Barcelona. Diu
que marxà cap a França, d'on tornà el dia. 4 d'octu~re, 1 es va dedicar a buscar feina. En ésser detingut treballava com a corredor
d'abonaments per a. l'entreteniment
de portes metàHiques, de la casa
Ibàñez.
Nega haver pres part en !'atra-

DECLARA JOSEP SERRA·
NO
A seguit declara Josep Serrano
Castroviejo. Es solter, natural de
Navarrete (Logroño), baix d'estatura; vesteix amb decència i parla
amb desembaràs.
Digué que és jornaler, qu~ vingué a Barcelona en recerca. de treball, 1 que gairebé sempre ha treballat en obres de construcció, 1 en
ésser detingut, estava de corledor
d'una sastreria del carrer de Santa
Cecllia, on guanya va unes 30 pessetes setmanals.
No coneixia els altres processats,
1 explica que fou detingut el dl~ 7
de gener, al bar «Los Federales»,

CONSTITUCIO DEL T R I•
BUNAL
A les onze del mati ha quedat
çonstltuït el tribunal, el c;tual està
Jormat pels senyors Jovmo Fer•nàndez Peña, com a president, l
'els magistrats senyors Gonzàlez Andiña Zuiga, Pérez l Sereiz.
Ha actuat de fiscal el tinent fiscal
1 enyor
Jull Díaz Sala, e.o. substltu!ó del senyor Matoses, que és el qui
avia qualificat la causa.
, El senyor Matoses, però, ha restat uns moments en la sala. per tal
(l'iHustrar el tinent ~iscal. ~ren
8eient al costat del tment fiScal
l'advocat fiscal senyor Sola~o.
,. Com que les defenses tnguen a.
presentar-se, el president ordena que
r;iguin cridats els suplents que per
'11r tal cas han estat nomenats, 1
'~\questa. mesura sembla que obli'g a els defensors a. presentar-se.
'Aquests són el senyor Medina, que
'defensa. Martorell; senyor Fernàn'ciez Ros, que defensa Francesc Morales, 1 Barrlobero, que defensa Ser;rano Castroviejo.
com que el senyor Ba.rrlobero estava defensant una altra. causa en
Ja secció tercera, també d'u~gènc!a,
!J:om acorda que, momentàmament,
el lletrat senyor VUarrodona nomenat en aqueu acte i d'acord amb
.el processat, substitueixi el senyor
,Barrlobero. Es comença la vista.
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UN ACORD DE LA SALA
El president fa. constar que d'acord amb l'article '71, ha de ~o~ar
tcompte d'haver rebut una certi~ica
.ctó mitjançant la. qual, un mdtVidu que no és cap dels proces'llats.' s'ha declarat autor de l'atracament a la casa Morera, que també estava. involucrat en a.c;tuest ~u
'mar1 1 que el fiscal, en VISta d a.tlxò ha soHicitat 1 a!xl ho ~corda la
Sala que es treurà el test~moni de
\ant' de culpa pel que es refereix
a aquest fet i es desglossarà del
sumari que es ventlllava sense que
la. vista se suspengués.
Les defenses han estat conformes amb allò acordat per la. Sal¡¡..
Es tracta. de l'atracament a la
fàbrica de licors Morera, que en el
utjat mllltar, ~n començà. a. ins' rulr-se la causa, s'uniren en un
ol sumari, ja que apare!xlen com
'a autors els mateixos processats 1
com que, amb la. detenció de Ra·
1
tael Sansegundo, aquest s'ha decla' rat autor del fet 1 ha dit que Martorell no ht havia intervingut, é.s
'el que ha motivat l'acord que deixem apuntat.
COMENÇA LA CAUSA
Donada l'ordre d'Audiència pública el local es va ompl!nt a poc
a pÓc, puix qu~ els guàrdies im·
posen que s'entn molt a poc a poc.
• El president dóna l'ordre de llegir l'apuntament, cosa. que realitza
el relator senyor Aurelià López.

~

COM
OCORREGUEREN
ELS FETS
Segons aquest apuntament, el dia
19 d'octubre els processats, amb un
altre anomenat Joan Pa.ta Sànchez,
entraren a la casa Donat, del Paslleig de Garcia Hernàndez, número
171, ! intimidant els qui hi havia,
tractaren d'apoderar-se del diner que
hi ha via a la casa, per a. la qual
cosa l'anomenat Pata hi estigué moments abans a demanar feina, amb
el fi d'assabentar-se de les persones
que hi havia.
Entraren al local alguns individus, I els dependents de la casa
van trencar un vidre; això servi
d'avis als guàrdies que hi havia. al
carrer, i tot seguit començà. el tiroteig.
Els atracadors, en sentir els disPars, soritren 1 es tirotejaren a.mp
~la força. pública; un dels atracadors,
anomenat Pata, resultà mort. Tot
!leguit tractaren de pujar a un auto,
l>erò no ho aconsegUiren, 1 aleshordles marxaren cap a l'Avinguda Oau, on pujaren. a un taxi 1 desaparegueren.
A conseqüència dels trets resultà
lllort el guàrdia de Seguretat Fran~~...c López Pérez l ferit un altre
,. .....rdia anomenat Josep Oller, el
qua¡ \'a guarir als 167 dies; també
resultà ferit el paisà Joan Beltran,
Qutl guarí al cap de 67 dies, Tr!nlta BaY\Ul, resultà lleument iferida.
E! fiscal qualifi.ca els fets com
de robatori a mà armada, efectuat
~ Quadrilla, amb intimidació a les
""'rsones, dels quals resultà un hollllc¡di, agressió a. la força pública.,
&nlenaces I tinença. iHiclta d'armes
de foc.
QUEn }es seves conclusions soHicita
sa~ s u.~po:;i a cada un dels procesd·· la pena de mort, i en cas
~ndult, la de reclusió perpètua; les
le! nes de quatre anys 1 un dia per
a~ amenaces 1 coaccions, 1 la de tres
de Yf per la tinença iHicita d'arma

oc.

LA DECLARACIO DE L~ E
NEMIC PUBLIC NUM. 1»
te~cabada la lectura, comença. l'Intia ogaton del processat Josep
el tt.oreu Virgili, el qual porta un
egant vestit de color gris clar,

Manuel Azaña és elegit president de la Secció de
Ciències Morals i Polítiques

Un incident per incompetència
de jurisdicció
Madrid, 22. - Els senyors Oclo 1
Rufilanchas, defensors de diversos
processats en el sumari instruit pel
contraban d'armes de San Esteban
de Pravia, promogueren, per declinatòria, un incident per incompetència de jurisdicció, que es veurà en
breu davant la secció quarta de l'Audiència. Provincial.
Ja fa algun temps que el jutge
senyor Alarcón, com a. Instructor del
sumari, dictà un aute en el qual atri·
buïa. a. la. Sala segona. del Tribunal
Suprem competència per a jutjar .Indaleci Prleto, Ramon Gonzàlez Pefia 1 Amador Fernàndez com a. diputats, mentre que altres processats
havien d 'ésser jutjats pel TribUll&l
d'Urgència de Madrid.
Ara els defensors oposen que els
fets no es consumiren a Madrid, 1
demanen, al mateix temp,c;, que siguin reunits en un sol els quatre sumaris corresponents als diversos calijos• de la Ciudad Universita.rlll, Bilbao, Huelva 1 San Esteban de Pravia..

Madrid, 22. - Amb assistència. Barinaga; secretaris: Josep Royo
de nombrostss!ms ateneistes se ce- Gómez, Joaquim Gómez de Llarena,
lebrà junta general extraordinària Josep S. Gallego Díaz 1 Fausti L.
per a l'elecció de càrrecs a les sec- Cuadrado.
cions.
Resultaren elegits els següents seSecció de Medicina: President senyors:
nyor Sacristan; vice-president, Í.!uís
Secció de Ciències Morals 1 Poli- Galandre; secretaris: Miquel Díaz
ques: President, Manuel Azaiia; Tendero, Guillem Muñiz, Joan Pavice-president, Nicolau Pérez Serra· blo d'Ors 1 Juli Recatero.
no; secretaris: Josep Prat Garcia,
Secció Iberoamericana: President,
Josep Garcia. t Garcia, Antoni RaFrancesc Vighi; vice-president, Laumos 1 Miquel N!stal Martínez.
Secció de Ciències Històriques: del\no Morena; secretaris: Rodolf
President, Claudi Sànchez Albomoz; Baron Castro, Santiago Masferrer,
vice-president, Galo Sànchez Sàn- Angels Tormo 1 Andreu Acero i
chez; secretaris: Joan C!vens La- Acero.
llave, Rafael Lainez Alcalà, Rafael
Secció d'Arts Plàstiques: PresiCartes i Elisa Garcia Araez.
Secció de Pedagogia: President, dent, Secundlno de Zuazo, vic&-preFrancesc Barnés Balinas; vice-pre- s!dent, Joan Allende-Salazar; secresident, Josep Ballester Gonzalbo; taris: Jacint Alcàntara, Rafael Lasecretaris: Isabel Oyarzàbal, Jull fora, Joaquim Buendia 1 Jull GarHernàndez Ibàñez, Marià. Sàez Mo- ela Condoy.
rilla. i Cèsar Lombardia.
Secció de Ciències Econòmiques:
President, Oleguer Fernàndez BaLA TRAGEDIA ASTURIANA
ños; vice-president, Pasqual Carrion; secretaris: Josep de Benlto,
Antoni Lasheras Sanz, Francesc Ga.làn 1 Julià Alienes.
Secció de Literatura: President,
Ramon del Valle Inclan, vice-president, Cipr!à R1vas Cherlt, secreta-ris: Alexandre R. Casona., Antoni
Espina, Guillem de la. Torre 1 Maria Pilar Martínez Sanz.
Secció de Música: President, Os·
car Esplà; vice-president, Adolf Sa.La sentència no serà coneguda fins demà
lazar; secertaris: Gustau Pittaluga,
Ricard Fuente, Just Torralba 1
RECTIFICACIO DEL FIS- comandament. El moviment tingué
Consol Verdés Montenegro.
greus caràcters.
Secció de Filosofia: President,
CAL
France5e Romero ota.zo; vice-presi·
Oviedo, 22. - A les onze del mati
Els dlrtgents imprimiren al movident, Agusti Mateos; secretaris: continuà la vista pels successos de
ment caràcter de violència. 1 sorgiJoaquim Alvarez Pastor, Salvador Turon.
.
de Llssarrague, Manuel o. Sesma 1 El fiscal rectificà, dient: «Es sa- ren fets tan greus en diversos llocs,
Guillem Díaz Doin.
but que el moviment revolucionari especialment en aquesta provincia,
Secció de Ciències Exactes Fisl-~ del me.s d'octubre abraçà. tot el ter- que culminaren en aquesta sèrie de
ques 1 Naturals: President, 'Josep ritori nacional, especialment Astú- crims inútils 1 bàrbars de Turon,
G!ral Pereira; vice-president, Josep ries, 1 respongué a una unitat de en persones que si tenien algun deu-

Aquest matí acabarà la vista de la causa
pels fets de Turon, en la qual es demanen
16 penes de mort i 49 de cadena perpètua
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Eleccions a l'Ateneu de Madrid
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~,Substitueix amb avahtatge el gas, el carbó1 la gasólina i el petr6li. 10 , ·
· 4'50 ., - ,
INOUSTRIAS F.OKOtt:·. Carrer tl' Ataoó, núm. IBS [~ntonacla a M11ntan~1 Telèfon ntím. ai4St - BARCELONA

Falten Agents de Venda en algunes poblacions
es suspèn la vista per a continuar- s'imposi al seu patrocinat per tinenla a. les quatre.
ça. 1Hfcita d'arma, dos anys, quatrt)
mesos l un dla.
A continuació parla el fiscal el
qual ra. una exposició dels fets ocorreguts, dels que resultaren morts un
A dos quarts de cinc es reprèn la guàrdia 1 un atracador. Analitza
sessió, continuant la prova testifical. també els reconeixements efectuats a
El primer de declarar és el guàr- Prefectura dividint-los en dos grups,
dia. d'assalt Josep Amlgó, el qual el primer pels empleats de la casa
sostingué un tiroteig amb els atra- Donat i el segon pels guàrdies,
cadors. Un d'aquests l'apallissà amb duïnt la conclusió que tots ells derela culata de la pistola. El testimoni conegueren als processats.
reconeix en el Morales l'individu que
Acabà demanant la pena més
el colpejà.
greu per als del banquet a fi de
A continuació declarà Anastasi contribuir a la pau de Barcelona.
Mar!n, xòfer d'un taxi que els atraPer haver de marxar amb l'excadors robaren a la Diagonal 1 que près de Madrid parlà primer l'adutilitzaren per a. realitzar l'atraca- vocat senyor Barriobero.
ment. Declarà no reconèixer cap
Féu resaltar la Innocència del seu
dels que seuen a la banqueta.
pat~oclnat Serrano Castroviejo, en
També declarà Josep Bertran, xo- un brUlant informe.
fer, el qtJ.al no aporta cap dada tl'inA continuació parlà l'advocat seterès.
nyor Medina, defensor de Martorell
Amador Sànc.hez, guàrdia d'assalt, Virglli. Digué. en comeJ¡¡,açr que és
que fou un del$· que mantingué el
darrera vegada que ''estelx la. toga,
tiroteig amb els atracadors, declara la
que en el transcurs d'aquest proque creu reco~ixer el Serrano com ja
cés ha après tant, que té la. decisió
a un dels atracadors.
d'abandonar l'advocacia.
Seguidament declara Eduard Quin- ferma
Dedica elogis al seu patrocinat
tela, agent d'Investigació 1 Vigilàn- com
a xicot inteH!gent i diu que tot
cia, el qual explica com es portà a
que 11 passa és conseqUència. de
cap la detenció dels atracadors. Re- el
de Badia contra ell, odi que ha
coneix el Martorell, a. Serrano 1 al l'odi
heredat la policia de l'Estat.
Morales.
Acaba el seu discurs demanant
També comparegué el fiscal senyor
del seu patrocinat.
Corbella, el qual donà compte de la l'absolució
En
defensa del Morales parlà a
manera com les autoritats milltars continuació
l'advocat senyor Fernàninstruïren primerament les diligèn- dez Ros, el qual manifesta que el
cies i els re1r0neixeme~s.
ací és la campanya. del
Més tard comparegueren els tes- que es ventila
contra la F. A. I. I com sitimonis de les defenses que ho foren Govern
gut que el seu defensat pertany a.
pel Martorell, Júlia Diaz i el seu aquesta
és per això que
marit Eusebi Torres, els quals tin- es veu organització,
Acabà demanant
gueren de r ellogat al Martor~>ll, a l'igual perseguit.
que
els
altres
defensors l'abquan aquest arribà a Barcelona 1
asseguren que estava malalt cap als solució.
LA SENTENCIA
voltants del dla 19 d'octubre, encara
que no pogueren precisar r.uln metA les nou de la ni~. el Tribunal es
ge l'assistí.
Pepeta Solves, promesa de Serra- reu ni 1 dictà sentència, la qual és:
no Castroviejo 1 el seu pare assegu- Es condemna Josep Martorell Virren que durant totes les tardes del g!ll i Francesc Morales López, pel
mes d'actubre Serrano anà a un bar delicte d'intent de robatori i hom!d'Horta on parlava amb la seva pro- cid1 a la. pena. de 30 anys de presó, I
per la tinença. iHicita. d'arma de foc
mesa.
Acabades les proves, el fiscal ele- a. quatre anys de presó 1 les indemva a definitives les seves t;oncius\c:-~s n!tzaclons de 20.000 pessetes al guàri el mateix fan els lletrats defensors dia mort; cinc mil al ferit 1 30 a. la.
de Serrana 1 Morales. El ñef~nsor xicota ferida. Es absolt ll!urement
de Martorell demana que :;olam.mt Josep Serrano Castroviejo.

La sessió de la tarda

El públic fent cua per tal d'assistir a la sensacional vista
(Foto. Centelles>
cament que es relaciona. a aquesta.
causa, 1 diu que no conegué els
altres dos processats fins que el tletingueren al uBar los Federales».
Afegeix que el dla 19 d'octubre
estava malalt, 1 que per tant no
podia pas acudir a l'atracament.
Contestant a les defenses explica
que les detencions s'efectuaren per
sorpresa. 1 que freqüentava el bar.
Diu que en entrar es llançaren
sobre els set o vuit individus i que
durant el temps que estigueren detinguts no foren acarats.
Explica que va estar incomunicat durant 20 dies 1 que hom li
atribueix moltes coses que no ha
fet.
Després explica. que en temps del
Govern Berenguer, en sortir de la
presó el qui fou cap de PoliciA de
Catalunya senyor Badia, van fer
amistat 1 treballaren junts per a
l'adveniment de la Republica., i com
que la República ha canviat molt
de les idees que ells propugnaven,
ell passà a un altre camp politic.
Diu que Badia, en arribar a ésser Cap, va voler que 11 servis de
confident, cosa. que no acceptà, per
tal com és Incapaç de denunciar
nir\8ú perquè vagi a la presó.
(Aquesta frase produeix un murmuri d'aprovació entre el públic,
que el president talla. amb la campaneta).
Segueix dient que Badia era capaç de tot 1 fou per això Qu~ anà
a França., on comprà les piStoles
que 11 trobaren, ja que a França. la
venda és ll!ure.
Vingué amb motiu del moviment
d'octubre perquè confiava Que en
treuria algun profit, i portà de.
França. uns 300 francs. S'estatjà al
carrer de Congost, 47, a casa d 'uns
recomanats per un company de treball de França.
Les pistoles les lliurà a t'. ll amic
el qual, en dir-li que no volia guardar-les a casa seva, les anà a recollir i fou el mateix dia que el detingueren.
Explica. les diligències de la policia en els reconeixements 1 acusa. el cap del rondi com a instigador d'aquests reconeixements, fentlo córrer i dir als guàrdies que podien reconèixer-lo pel darrera quan
corria.
Diu que a la Direcció de Pollcia el reconegué el doctor Platera de les lesions que presentava
en la boca a causa dels mals tractes, I que després fou reconegut
a. la presó pels dos metges mUltars, els quals també cont~ren
els danys a la boca.
Explica. on l com estigué malalt.
C1ta diversos testimonis, entre ells
un farmacèutic al qual anà a i;llO·
sultar.
El defensor 11 demana que expliqui per què se l'anomena «Enemic
Públic num. h 1 el president li
talla la paraula perquè es subjecti a.
allò que interessa la causa.
El fiscal li pregunta com fou que
no coneixent els altres processats
amb un d'ells tenia una sentència
per atracament.
Contesta el processat que ignora el
per què.

I

abans que ho los el Martorell; el
tancaren a una habitació, on sentí
com detenien el Martorell, al qual
no conegué fins a aquell momem.
Considera que la condemna qu~
sobre ell pesa, és injusta i que el
condemnaren essent innocent.
Nega que prengués part en aquest
atracament, ja que pot demostrar
que estigué a. Horta tota aquella setmana, i eJ..-plica les persones que E.mb
ell estigueren la. tarda del 19 d'octubre.
Afegeix que fou maltractat a. la
Direcció de Policia, per ~ agents,
donant el nom d'un, 1 assenyalà a
un altre que està al públic, com
el qui també 11 va pegar.
El lletrat defensor demana que
consti en acta aquesta m~ifestacló,
i que es prengUi el nom de l'agent
assenyalat, ja que el fet per la polleia, és pitjor que atracar la gent.
El president U replica amb energla, i segueix el lletrat dient que
això subleva. tota persona honrada.
Nou cop de campana. S'ordena
que consti en acta el soHic!tat.
El processat segueix dient, que
tamM hi hagué persones a la Direcció 1 al Jutjat que el tractaren
molt bé; cita el jutge militar, 1 especialment el jutge del Jutjat r/.1mero 6, per al qual té frases d'elogi per la seva cavallerositat, el
mateix que per diversos pol!cles.
Acaba assegurant que no prengué part en aquest atracament, 1
que es va. veure victima d'una persona inicua
·
OECLARACIO DE FRAN·
CESC MORALES
Després declara Francesc Morales López; és d'Onteniente, filador
mecànic i afillat a la C. N. T.
Olgué que estigué condemnat pels
successos de Terrassa per l'autoritat
militar, i després fou amnistiat, I
que no ha tingut cap nova. causa.
Nega. la. seva Intervenció en l'atracament del dia 19 d 'octubre, i
afegeix que no recorda on estigué
aquella tarda i el que féu.
Coincideix amb els altres en el referent als mals tractes 1 a la seva
detenció al bar cLos Federales». Afegeix que al registre que se li féu
a casa seva. no ll trobaren res
LA PROVA TESTIFICAL
Comença la prova testifical, ! desfilen ramo 1 dependents de la casa
Donat, els quals referiren el fet en
la forma. abans esmentada, 1 n.o C!onegueren cap dels processats com
els que estigueren alll, encara que
per la precipitació que es féu l'intent d'atracament, no podien conèixer-los bé.
Després declara un guàrdia. de
seguretat que intervingué en el tiroteig, 1 reconeix el Martorell com
un dels que disparaven contra. la.
força. i sort1a de la casa, I el Serrana, li sembla. que és un altre dels
atracadors, encan . que no pot precisar-ho.
A tres quarts de dues de la tarda

30 juny, tarda

VI

Circuit de Montjuïc

~ran ~r~mi ~enJa Rin

111 Copa Automobilista Barcelona
Formidable cursa internacional amb
els «bòlids» més ràpids i els conduc·
tors alemanys, italians, francesos
espanyols més famosos
PREUS. (Timbre inclòs)

Llotges amb sis entrades: 100 ptes.

Tribuna numerada:

12

Entrada general:

4

Entrenaments oficials: els dies 27, 28 ! 29. La darrera SèSSió
d'entrenaments és conviDada amb la segona etapa del Grau
Premi CicliSta Reus que tindrà lloc, sencer, dintre el mateix
CircUit de Montjuic nmb participació dels grans croutiers~t Canyardo, G. 1 A. Deloor, Hutz, Bovet 1 Bartall entre altres. Entrada dies 27 1 28: 1 pesseta. Entrada pel dia 29: 2 pessetes

Entrada conjunta per a tots e.4 entrenaments, per a la
cursa ciclista i per al Gran Premi Automobilista: S ptes.
A partir de demà, d1lluns, s'expenen a Penya. Rin:
d'Estudis, 6, principal

Rambla

Noranta avions militars iniciaran el dia 27 la Volta a
Espanya
Madrid, 22. - Noranta avions militars emprendran el dia 27, 1 per
esquadretes, l'anunciada Volta. a. Espanya.
Trenta són de la casa «Nleuport»,
de 500 cavalls, amb motor «HlspanoSuiza»; els restants, Breguet>l XIX,
amb motor «Buzalde», de 450 cavalls.
Es a dir, unificació de material, que
és una. de les característiques d'aquesta prova.
A les sis del mati del dia 27 sortiran els noranta. aparells de l'aeròdrom millta.r de Getafe,per tal d'emprendre el vol les esquadretes amb
lleugers intervals unes d'altres. El
dia 29, a. la tarda, estaran tots Eis
aparells de tomada. Per tal d'evitar
aglomeracions· als aeròdroms s'establiran dos recorreguts per als seixanta avions de reconeixement 1 bombardeig; els de «caça» faran quatre
etapes: Madrid-Los Alcàzares, Los Alcàzares-Albacete-Madrid i Madrid-Zamora-León 1 León-Madrid.
L'esquadreta que toalitzi més punts
amb arranjament a un quadre de
class!flcació prèviament establert, serà la guanyadora. El recorregut es
farà precisament a. una velocitat mitjana de 200 qullòmetres per hora,
excepte la darrera etnpa (León-Ma-drid), en la qual els aparells t1auran
de donar el seu màxim rendiment.
Al final de la primera etapa, a Los
Alcàzares- Albacete -Madrid, l'alçària.
del vol serà ll!ure fins Albacete, 1
d'Albacete a Madrid els aparells hauran de mantenir-se a una alçària
de 6.000 metres durant mitja hora
almenys. En aquesta prova. els pilots
hanran de fer ús dels inhaladors
d'oxigen.
En el segon dla, durant l'etapa
Madrid-Zamora-León, l'alçària de vol
serà ll!ure, però es faran exercicis
de reconeixement d'un objectiu amb
tir fotogràfic sobre ell. A la seva.
sortida de Getafe, els aviadors rebran
a la pròpia mà unes ordres baix
sobre, que hauran d'obrir una vegada
hagin emprès el vol. En elles constaran els objectius que haurà que
impressionar en els amefotos (metralladores fotogràfiques). A la darrera
etapa, León-Madrid, l'alçària de vol
serà Igualment ll!ure, però, com ja
s'ha dit anteriorment, la velocitat
dels aparells serà la. pròxima.
Els «Breguet» hauran de desenrotllar una velocitat mitjana que r.o
sigui interior a. 153 qullòmetres per
hora.
En una de les etapes, i en tula
quadricula geogràfica. que serà murada prèviament als observadors, es
farà constar diversos objectius milltars, forces desplegades, trens en
marxa, dipòsits de municions. etc.),
la qual situació comprovarà cada
observador en el pla de ruta. 1 dels
quals s'obtendran vistes fotogràfiques.
La. Volta a Espanya tindrà aquest
any un interès major, sl <'ap, al de
l'any passat. No s'ha regatejat cap
esforç. Es posaran en llnia els noranta aparells que disposem per tal
de fer un tècnic de tal envergadura
amb provabllltats d'èxit. També, alllb
pocs aparells més contem per a. un
moment precís. Però la Volta, en la
forma que serà relltzada, no té res
que envejar a. qualsevol altre prova
que s'hagi fet a l'estranger. Es d'una
duresa e"':traordlnària, de panorames
mllltars molt amplis 1 posarà, una.
vegada més, de relleu el tremp d~
nostres aviadors.
La Volta a Espanya per esquadretes
mllitars pot ésser també un es¡illl
en què es mirin els que, ingènuament, consideren· que, en matèries
aèries, podem actuar al de qualsevol
altra potència europea. I resumin,
podriem avançar: èxit de perlcia
en els homes l sanció de pobresa
en un material no detestable, ¡:-p.rò
sl francament antiquat.

te amb el poble era el de la gratitud.
Deia un defensor que no es podien considerar aquests fets com a
delictes comuns, sinó de multitud.
Es cometeren assassinats a sang
freda. El moviment fou planejat per
a. atacar les classes socials de l'Estat. En tots els indrets del territori
s'aixecaren patrulles armades, algunes comandades per mllitars.
A Turon no h1 hagué militars, però els rebels respongueren a una
unitat de comandament i, per tant,
hi hagué rebellió milltar.
En els successos moriren alguns
guàrdies civils que defensaven la caserna de La Rabaldana.
S'ha dlt per algun lletrat defensor que no hi hagué rebellió militar
perquè quan començà. el moviment
1 es produïren els fets no estava declarat l'estat de guerra.
Per a demostrar que h1 hagué ta!
delicte, el fl~cal aHudeix la. sentència contra els consellers de la Generalitat de Catalunya dictada pel
Tribunal de Garanties, dient que el
fet és anàleg. Existeix el delicte de
r ebeHió militar quan s'ataca. la. força. pública, estigUi o no declarat l'estat de guerra.
Els testimonis proposats pel MInisteri fiscal acusaren concretament
els processats 1 els dels defensors es
limitaren a. exposar llur criteri personal.
Després el fiscal refuta la test
d'algun lletrat defensor que no h1
hagué major perversitat.
Recorda després l'assalt a. la catxa de l'empresa «Hulleras de Turón», dient que el diner es va sostreure, un cop fracassat el moviment, per a benefici prop!. Nega.
l'existència de por insuperable da-vant la lectura d'un ban.
Recorda que un prooossat digué
que el Comitè de Turon no publicà
cap ban.
Estima. que existeixen agravants
de major perversitat, nocturnitat 1
despoblat.
~lODIFICAClO

DE CONCLUSIONS
Modifica le~¡ seves conclusions pel
que es refereix al processat Josep
Garcia Gonzàlez, per al qual demanava la mateixa. pena que a. Silveri
Castañón, per haver-se comprovat
que no és autor d'alguns dels delictes que se 11 imputaven.
A més, en la declaració de l'enterrador es veié que aquest no el reconeixia i, per tant, és de creure que
Josep Garcia Gonzàlez no prengué
part en els afusellaments.
Demana que cll!t processat sigui
inclòs al segon grup, demanant-li
reclusió perpètua.
Quant a Jaume Prado diu que
tampoc no formà part del Comitè
revolucionari i, com a l'anterior sollicita que passi al segon grup. '
Com que no existeixen càrrecs
contra Horaci Suàrez, Samuel Barrios 1 Avell Diaz, demana l'absolució.
RECTIFIQUEN I.ES DEFENSES
El lletrat senyor Silva rectifica
breument agraint al fiscal que retirés els càrrec,s contra els seus defensats 1 espera que el Consell ho
ratifiqUi.
L'advocat senyor Ferran Martinez
manté la tesi <te por insuperable d!el
seu defensat Climent de Lleba i per
tant, ha d'ésser absolt.
'
El capità senyor Fombellida 1 el
lletrat senyor Mart!nez Castailón
també soH1clten la llibertat dels processats.
Es suspèn la vista per uns minuts
1, represa, rectifiquen brev!ssimament els senyors Matilla i Santa
Eulàlia, que soH.ictten l'absolució.
En acabar llurs informes els defensors, el president del Tribunal
tinent coronel senyor Ramayo amb
la llista de processats va pregÚntant
a cada un si té quelcom a dlr. N'hi
ha hagut molts que manifestaren
que no; però d'altres, en canvi, entre ells Agustí Alvarez Vega, Virgili
Alvarez Rey, Silveri Castailón Servand Garcia Palanca, Fermi López
Neves, Francesc Rodríguez Sailudo
1 Leonci Villanueva. han fet manifestacions molt extenses de fets que,
segons ells, ocorregueren. Afirmen
que foren maltractats 1 àdltuc citen
escenes que hom es resisteix a. creure-les.
El Consell es suspengué a darrera
hora de la tarda per a continuar-lo
demà, ja que falta preguntar a tres
processats sl tenen quelcom a dlr.
Es suposa que les deliberacions
del Tribunal duraran tot el dla 1
la n!t del diumenge, 1 es creu que,
per tant, no h1 haurà sentència fins
el dilluns. La impressió, per ara no
é.'l molt optimista.
'

*------..
El que ha signat el President
de la República
La. signatura del President de la.
Repúbllca. és la següent:
PRESIDENCIA. - Aprovant l'estatut de les C:unbres representatives
de l'economia. de les Possessions espanyoles de Guinea.
Regulant l'administració de la Calxa de jubilacions 1 subsidis d'Astúries i estudiant un règim definitiu
de r etirs.
Autoritzant la presentació a les
Corts d'Un projecte de reforma constitucional.
HISENDA. - Concessió d\tn crèdit de 500.000 pessetes per al decorat
de la Gran Sala de la. Societat de
Nacions.
JUSTICIA. - Nomenant president
de l 'Audiència territorial de Pamplona el senyor Eduard Vivar Martínez.
Idem de la de Valladolld, el senyor
Vicenç Blasco Fusté.
Idem de la de Burgos, el senyor
Amat Salas.
Idem de la de Logronyo, el senyor
Ignasi Maria Saenz de Tejada.
Idem de la de Badajoz, el senyor
Pau de Burga.
GUERRA. - Relació de recompenses a caps 1 oficials, d'acords amb el
reglament de recompenses en temps
de pau.
GOVERNACIO. - Dictant normes
sobre el dret polltlc de manifestació.
INSTRUCCIO PUBLICA - Nomenant el senyor Vicenç Alvarez Rodríguez Villa.mil, comissari general
d'Ensenyament a Catalunya.
AGRICULTORA -Autoritzant el
miniStre per a delegar en el Banc
Exterior d'Espanya l'operació de compra i retirada de blat per o. reguls.r
el mercat.
INDUSTRIA. - Reglament de la
comissió tntermlnisterial tècnica per
a l'aplicació del suro.

HOSTAL «BONA SORT»
Regentat per LLUIS VILALTA
ACREDITAT PER LA SEVA ANTIGUITAT
DATA DE SIS SEGLES

Carders, 12 -- Telèfon 19741 •• BARCELO ~A
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Obrer català cüllscient: el teu diari es
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On passareu
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Teatre Nove t ats
formidable música de SChubert
L'EXIT QUE SEMPRE ES RECORDARA

la ra~a~! la~ Ir!~ Mu[~al~a~
la ra~a ~! la~ Ir~~ Mnl~al~a~
Pere Terol i Roberto Rey

: 1

-i

••

BRAUS MONUMENTAL
'Avui, diumenge,

23

Tarda, a les

5

en punt

GRANDIOSA CURSA DE BRAUS
6 formosos graus de Puente (aba n s Vicenç Martínez), 6
per als famosos torejadors

F. Domínguez - Garza • «El Soldada»
Classicisme

Estillsme

domini 1 fatxenderia.

Entrada general: 3 PESSETES
Tradicional Revetlfa de Sant Joan
AQUESTA Nrr, a dos quarts d'onze dos magnHics programes
a les Places
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No és per als barcelonibs la primera revetlla de l'any la de Sant
Antoni - inici aquesta d'altres nombroses revetlles - com tenen els
madrileny& per habitud celebrar. A
Catalw1;~<'1l. gairebé no hi ha costum
de venerar amb testes populars la
memòria dels sants, tal com és de

Teatre Olympia
Setmana Gran
<l'Espectacles Lírics
LA MILLOR REVETLLA
consuetud en els altres pobles de la
Península; però la nit de Sant Joan
és festa grossa arreu de les terres
catalanes i grans i xics la commemoren amb tota solemnitat. Una solemnitat que no té res de cristiana
i si molt de pagana.
L6 mt de Sant Joan és, a Barcelona, nit cmlnent.inent popular, de
sorollós bullici i alegre gatzara. Nit
en la. qual tot Barcelona es llança,
com vulgarment es diu, al carrer i
envaeix els espectacles 1 les diversions a. l'aire lliure. Nit de músiques
1 tocs d'artl!ici, aromada per la. sentor de l'alfàbrega 1 la. ginesta; nit
en la. qual les fogueres crepitants
tenen quelcom dels focs sagrats que
encenien 1 vet.lla.ven els antics sa-'
cerdots druides. Una resplendor rosada embolcalla. tota. la ciutat remorosa; és una resplendor d'apoteosi, com el d'aquelles meravelloses
postes de sol, de gran riquesa. de
color, que el nostre Joaquim Mir,
amb tant d'encert, ha. sabut traslladar a les seves aquareHes i pastels.
A mitja nit, la coca tradicional
és assaborida amb devota. unció, tal
com si ES tractés d'una pràctica. religiosa en lloança. d'una divinitat

BANYS

ARENES i MONUMENTAL

DE

per tots respectada. I els balls. els
espectacles 1 tota mena. de diversions. segueixen fins a punta d'alba;
fins que W1B altra claror, també de
tonalitats vermelles, de nacre 1 rosades, indica el naixement del nou
dia. I llavors, el brogit ciutadà comença. a apaivagar-se; les multituds
inicien llur desfilada. cap a les llars
respectives; W1a lenta desfilada de
multituds cansades, atuYdes per l'estorç fisic que durant la pagana nit
han esmerçat.
Mentre, l'alret suau 1 remorós de
la matinada escampa. arreu les cendres de le3 fustes velles que han
cremat durant la. nit; en escampall
de volada. indecisa. 1 irresoluts, com
els nostàlgics records d 'altres passades revetlles que ens feren fruir les
mateixes alegries i l!ls mateixos delits d'inacabables gaubances. I desitjarem amb recança que vlngul aviat
la. revetlla de l'any Vinent.
Alt ja el sol d'estiu, aquest sol
que crema com les fogueres de la.
revetlla, la ciutat tomarà a recobrar la. seva normalitat i en el misteri de les llars familiars sorgirà qui
sap si una tragèdia de gelos, qul sap
sl una esperança fallida. o l'alegria
d'un amorós 1d!JU començat cara. les
blavenques aigües de la nostra mar

Les GAVIOTES són les úniques que presten el servei a l'Escullera durant tot l'any
Les GAVIOTES són el mitjà més ràpid
per a traslladar-se als banys de la Barceloneta. Pel mateix preu dels altres
mitjans de transport i emprant la quarta
part de temps que aquests han de menester, les GAVIOTES us portaran a la
platja i us faran gaudir de les delícies
que proporciona un viatge a través del
nostre port..

Demaneu-lo al vostre adroguer.
Sl no el té, el trobareu a les
cases: Vicenç Ferrer, Torredeflor, Fort.uny, Santacana, Simó
Establiments Dalmau Oliveres:
Vidal 1 Ribes 1 altres majoristes

La revetlla
de Sant Joan
ACTES DIVERSOS
La Comissió de Festes del

Teatre Olympia
Diumenge, tarda

Marc Redondo
en EL DICTADOR

Les agavlotes)) funcionen amb motors «Diesel)),
màxima garantia per als viatgers

que

són la

mediterrània o florirà l'enyorívol
dolor de l'estimat absent que aquest
any no haurà pogut gaudir com nosaltre3 l'alegria de la clamorosa. i pagana revetlla de Sant Joan.

SANT

MIQUEL

Teatre Olympia
Nit de Sant Joan

Marc Redondo
Vicenç Simon

Banys de platja i banyeres
t'<lll<l 4U8

Restaurant PORT! COELI
EL LLOC MES INDICAT PER A PASSAR
LES REVETLLES DE SANT JOAN I SANT
PERE. ACURAT SERVEI DE RESTAURANT

Obert tota la nit

sera "' uuutu•, ......~.....

llH, lli

t:arrer aet

local social, Corts, 707, junt amb l'espaiosa terrassa exterior que estarà
pro!usan1ent adornada.. Tota la nit
hi haurà ball continu, l per Ja de·
manadlssa d'Invitacions rebuda. fins
avui, tot fa creure que -com tots
els anys- serà un èxit.
Al «Casal de les Comarques
Catalanes)) s'ha. organitzat per a.
avui, a. dos quarts d'onze de la nit,
un grandiós programa d'atraccions
amb el debut de l'estrella Eva Ma·
non I el «chansonnier a. grand volx»
Nitto Casanova.
El sumptuós Casal presentarà una
ma.gnlflca 1Huminació a la. veneciana 1 dues orquestres, «Shanghai Melodies» i <<Quintet Hawaià Segis Lu·
vaun». H1 haurà «concert», plm-pam·
pum. trenca plats 1 olles, tómboles, etc.

~~1;,;e "~' 111 ..

AUTO • MUDANCES « R E C L A M »
Viatges des de 15 pessetes, dins Barcelona u Muntatge
I desmuntatge do mobles :: Gestió pennls gratis :: Viatges
per tot catalunya a preus econòmics
FRANCESC LAYRET, 150 (Parallel)
TELEFON 30002

Proveu les
coques d'aquesta --.....--...---*.
Telèfons dè
casa, que
LA HUMANITAT
són excel·lents
Redacció : 22122

FINAL ESCULLERA EST- Telèf. 20357

ARmAu, 1, <cantonada. Granvia)

LA TERRASSA MES FRESCA I ALEGRE DE BARCELONA
Orxata. de xufa - Ma.ntecado - Torró Glòria 1 tota. mena de gelats
Especialitat de la casa, les delicioses

MAGDALENES

Demaneu sempre
Gasoses i Sifons

car.

rer de Sant Salvador <entre Massens l Vilafranca), ha. organitzat
per a aquesta tarda, una. audició de
sardanes a càrrec de la cobla eLa.
Catalana)), l per a. la nit, gran ball
de revetlla de St. Joan, amenitzat
per una gran banda.
- Agrupació Recreativa Kennel
Club, es complau en assabentar als
seus associats l al públic en general, que av\li, nit, Revetlla de Sant:
Joan, amb motiu de tenir lloc Ja
Cursa Concurs, patrocinada per
aquesta Agrupació, farà ofrena al
propietari del llebrer guanyador, d'U•
na. magnff!ca copa.
La susdita cursa serà un atractiu
més dels que aquesta nlt es donaran
al públic en els terrenys del Kennel Club de Barcelona.
- Com s'ha. anuncla.nt. l'A55oclatlons des Anclens Elèves des Ecoles
Françalses de B::ucelone, celebrar¡\
avui, diumenge, a les onze del ves!o
pre, la seva ja. tradicional revetlla.
de St. Joan. Aquesta vegada. tindrà
lloc a la gran sala. de festes del seu

BARCELONETA

El restaurant més popular de Barcelona
Les millors PAELLES VALENCIANES

ORXATERIA «LA FLOR VALENCIANA»

'•

Deliciós licor per a
famílies

(Foto. Centelles)

Salonets independents

•

"LES GAVIOTES"

(S. A.)

«Los Chorros Mexicanos». - Dues quadrilles de Charlots. Novillada sèria.. - Rondalla Aragonesa del Centre Aragonès t
Valenciana «El Túria». - La famosa. Banda Còmico·TaurinaMusical «La Calderona» 1 fantàstic castell de focs d'artifici. Entrada UNA PESSETA. - La millor revetlla a. les PLACES
ARENES I MONUMENTAL!

C A S A J OA N • • Rambla Santa Mònica

•.

LA PRIMERA REVETLLA BARCELONINA

triomfen cada dia amb

Sols queden sis dies d'actuació

:

Sant Joana•

-=

TORRA

Montsenat, 8 - BARCELONA • Telèfon 13616

- :z=: '"

Impremta : 1444S

fJanòdrom Guinardó
.<Darrera de l'Hospital dlil Sant Pau)

CATALUtWA

(JAL~&TS Slf.IABT

c. s.

Darreres novetats en calçat Pili' a senyora,
senyor I nens, cosit a mà 1 Good-Year

ESPECIALITAT EN LES MIDES
CALÇATS DE QUALITAT A PREUS RAONABLES
SALMERON, 122

liLES DELI(•ESII
1

TEATRE BARCELONA
¡Soy un sinvergüenza!
per la Companyia titular del Maria Isabel, d e M adrid
L'obra més graciosa de
M:U:ROZ SECA I PEREZ FERNANDEZ
Avui i d emà, tarda i nit

LA

MILLOR

RAMBLA DE L ES F LORS, 6 -

quart de cinc 1 nit a un quart d'onze

PROGRAMA EXTRAORDINARI DE CURSES DE LLEBRERS
La millor revetlla de Barcelona. -

Un poble espanyol de Meravella. CatalWlya. - Ca:1ts 1 balls regionals

Dues Orquestres

..._"

Actuació continua de la famosa orquestrina «CLARENCE NEMYR», de Nova. York, amb els seus «boys
and giris». - Gran castell de !ocs d'artifici. - Sardanes 1 balls a diferents llocs del Parc

l t n tratla al recinte: 2 ptes.
Mitjans de locomoció: Servei especial dels Autobusos Roca. .<carrer de Pelayo), - Autobusos LessepsHorta. - Tramvies d'Horta. - Servei collectiu des de la Plaça. de Catalunya.

Avui 1 demà. tarda 1

•.

Atraccions

Ball de Revetlla a les terrasses

Filet

València. Andalusia, Madrid 1

Atraccions i balls a la terrassa de la piscina lluminosa

DE

CASINO DE SAN SEBASTIAN

TELEFON 10442

T e a t re , 'I •ro
• LI

REVETLLA DE SANT JOAN

REVETLLA

REVETLLA DE SANT JOAN
Amanida russa - Vedella - Salsitxes de Francfort amb patates fregides Pastis de xocolata
CERVESA DE BARRIL, PILSEN O MUNIC

PASSEIG NACIONAL, 32 Tel. 19637

SANT JOAN LA PASSAREU AL

Cerveseria i Restaurant GAMBRINUS
W1

BARCELONA

I nauguració de la terrassa d'estiu 1: Especialitat en tota
mena de peixos :: La casa de la aaarsuela» 1 la abu llabeaall
servei acurat :: Preus econòm ics :: L 'únic restaurant per a
noces :: La terrassa més frel!ca de Barcelona :: Proveu-ho
I us en convencereu :: R ESTAURANT eLES DELICIES ~

El gran èxit de riure

Avui, tarda, a

TELE FON 10959
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DEL «ASTILLERO»

BANYS

nlt grandio.ses !uncions

(S. A.)

RAMBAL

BARCELONETA

Es representarà

,

OBERTA LA SECCIO

LA VUELTA AL MUNDO

DE PLATJA

(primer acte). 1

EL CONDE DE MONTECRISTO
DUES FORMIDABLES OBRES DE GRAN VISUALITAT I EMOCIO

'

•

.
I

Totes Jes:causes ius tes _trob_en _ressò en l A-"í-1UMANITAT
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DIUMENGE, 23 DE JUNY DEL 1935

ESPECTA CLES

•

PUBLICS

COLISEU POM PEIA
C.mpanyia Catalana
A.>;;UMPCIO CASALS

TEATRE POLIORAMA
panyla de ·comedies dt Maria
Cofcrnanrla Ladrón l de Guevara

-

Avui

diumenge, tarda, a les

1 'nit a les 10'15:
5 .15

UROUIN AONA

ner Greta Garbo

TE.AfRE Ol YMPIA

PTA. - EL SALO DE TEMPERATURA MES FRESCA DE BARCELONA.

PUBLI • CINEMA

-

GRAN D'ESPECTA·
6 g¡MANA
eLES LIRJCS - AVUI, TARDA,
3'30. - GRAN COMPANYIA
LIRICA

M. Redondo - A. Palacios

COLIS EUM

Sessla continu& Seient UNA PESSETA: NOTICIARIS • DOCUMEN·
VIATGES etc
TALS

Avui, tnt·da, dues sessions. A
les 3'30 1 a. les 6, especial. Nit,
a les 10 Darrer dia d'aquest programa: REVISTA PARAMOUHT
AL COMPAS DEL COAAZON1 pec
Jack Oakie i Lida Robertí. 1
DONDE MENOS SE PIENSA
per W. C. Fields i L. Buster
Crabbe - DemA, Lnrda, dtlell betlatons A les 3'30 1 a lea 6, especla.l. ESTRENA de: J!L PAN
HUESTRO DJ! CADA DIA.

COLON Y LA Nlt:IA

EL CABO PRIMERO

CINE

per A. Palaclos. Gubert, Royo.
Seeona sortida del divo

GRAN TEATRE ESPANYOL

MA RC

REDONDO
amb

EL DICTADOR ·
acompanyat de C. Gubert. Gahndo Goda:rol. Royo, etc. - NIT,
10'16i VIVA EL MATRIMONIO:

EL CANTAR
DEL ARRIERO

Avui. d.iumenge, MATINAL, A
LES 11 - Tarda, sesal6 CONTI·
NUA. des de les 4.
iiDARRI:RS DIES!!

LOS QUE NACEN
iiDARRf<RS DIES!!
LOS QUE NACEN

FRONTO NOVETATS
G

RECORDEU QUE SON ELS
DARRERS DIES
APRESSEU-VOS A VEURE-LA I
Demà. MATINAL, a les 11

per

MARC REDONDO

BESO

UN

per Georges Milton
:! P'l'l!:~.
PREUS BUTA~U~.
ENTRESOL, 1 50 • OENBRAL, 1

CINEMES

~

renreses

LA REINA CRISTINA
DE SUECIA
POR

el gran èxit de Suàraz de Deza.

~;rans

A~ul, tat'\la. a les 4. Nit, a
les 10: R[VISTA PARAMOUNT;

Avui. diumenge, tarda, a les
¡¡ 1 nlt, n les 10 lli: EL MEU
BEBt; - Demà, dilluns, tardn, n
les 5 I uit, a les 10'15: LA FILLA
bEl MAR.

LA MILLONA
~

-------------~-----Temporada da

Avui. dlumenee, tarda, a les <l:
FERNANDE2; - JAOREGUl contra AZORMENDI • ABASOLO Nit. a les 10'15: GALLARTA ffiCHIQUlTO GALLARTA contra
IZAGUIRRE- URZAY.- Detalls
per cactclls,

LA DOLOROSA

Principal Palace

per

VICENÇ SIMON
A Pardo, Galindo, Esteve, Royo,

Sierrt, etc. - Dem1, tarda: EL

PO BRE VALBUENA, Per A. Pala·
clos : LA VIEJECITA - LOS DE
ARAGON • LA DOLOROSA, ver
Vicenç Simon • Nit, 10'15: LOS
DE ARAGON • LOS CLAVELES •
LA DOLOROSA, per Ricard Ma:r•
ral - Dimarts. Funcions FEMINA - Dimecres. Primera Gala de
la setmana amb

Maria Espinalt - Vendrell

Frontó Principal Palace

Avui. tarda, sessió continua des
de les 4'15 a les 12'30:

Avui, d.ilimenee, tarda: ISJDO..

RO ll • DEVA contra. RECALDE
ll - VICENTE. NIL: GABRIEL IIGOTI..LERMO contra CELAYA ll-

REMORDIMIENTO
per PhiliPS Holmes

GUTlERREZ - Dilluns, tarda:
LIZA'RRAGA - TEODORO contra
GAONA - IBARLUCEA. Nit: GURUCEAGA - MARCELINO contra
JUARISTI I - CAZALIS ll.

EL PEQUENO GIGANTE
per C. Robinson

Héroes de tachuela ,
per Stan Laurel
PREUS D'ESTIU
Butaaues, 1 pta. General, 0'70.

Telèfon 22021

CINEMA 'PARIS

*

• PRll\:IERA SECClO
Moneder fals. - Es velc la caus~
contra Joan Pujol. acusat d'haver
intentat Ie.r passar una determinada
quantitat de moneda faL<:a. coru que
el fet no passà de temptath·a, Ja
pena solllcitada pel fiscal ~ou de ctne- _;;..:..
- ~---- :.~<-·----...;.,__
centes pessetes èle multa.
SECCIO
SEGO;~JA
Incidents en apellació.-Es veieren
diversos incidents en flpeNacló.
TERCER¡\ SECCIO
Suspensions. - Es suspenqu~ren IPS
vistes nunciades.
QUAUJA SECCIO
Dauys i perjudicis. - Per un dePAGAMENTS PER A DEMA
licte de danys i perjudicis. es veié
Manuel Adeall, 6.041'70 pessetes·
la causa contra Jo..c;ep Escoda, per al Antoni
Burgos, 562'80; Joan CoU',
qual el fiscal demanà la multa. de 2.600'05; Damià cadderch, 20.853'70;
250 pessetes.
Cooperatin Cases Barates, ~.489 22;
Albert Compte, 1.000; Artur Dallas,
TR IBUNAL D'URGENCIA !1.0.462'79; Crbtòfor Garico, 808; F.
Absolaeió. - Es veié la causa con- Gómez, 9.920'10; Francesc Gonzàlez,
tra Antoni Garcia 1 Baraban, el qual, 1.783'65: Joaquim Gulsado, 5.441'53;
acusat d'un delicte de resistència, fou Lluís Gii?-eno 115; Francesc ~uibernau, 686, -!uit Garrldo, 300, Englabsolt pel tribunal
egué tl}'cr cap Dtstricte Forestal, 775; EnTinença d'armes' _ Com
gmyer cap S. I., 1.128'75; Secció Separ
·
Jul'à Mufí
oz. el qual fou cond~mnat mentals, 4 .750; Enginyer Viticultura
1
a 250 p~etes de multa per tmença 1Vilafranca, 1.284; Salvador Jordà,
. 853; Francesc Huemhel, 16.681; Franillkita d arma de foc.
Es ve1é cesc Lara 49'35' Alfred Mur 2.675'85·
Per dipositar armes. la.. ~usa. ~ntra. Joan Santiago 1 Ernest crenss.nY, 13.832'15' Benet Pé:
Murc12: 1 Fèlix Estrada 1 Sierra, ac~- rez, 9.653; Vicenç Piüiïàdes. 24.816;
sats dhaver dipositat armes muru- Marian Pujades, 27.'150; Andreu R<>c!ons 1 explosius al domicili del se- man. 1.000; Josep Roig, 11'1'40; Ra¡;on. Verificat un escorcon per la po- tael Ferran. '126; Regal 1 Feubara,
lic1a fou trobat amagat el material 2.337; Juli F. Torres, 4.000; ídem id.,
esmentat. Els processats foren con- 6 .300; Josep M . Torres, 28.175; Enric
demnats a sis anys de presó el pr1- Viala, 3 069'15; Romagero, 99«52'7'72;
fdem, ldem, 3.069; Francesc .Molins,
mer 1 a dotze anys el segon.
126; Mercè Guises, 423'20; Companyia Guises, 480; Recaptac.l.ó Tributs,
NOTICIARI
1.432'60; Companyia Fortuya, 952;
La. sala de govern, en la seva reunió Margarida Salat, 569'60; Unió Lled'ahir, acordà. que la sala de vacances V1Utina., S. A., 1.408'90; Vicenç Tur,
estigui formada pels ma.glstra.ts se- 2.000; Alfred Batlle, 100; Emili Peña,
güents:
100; Francesc Rosell, 305'60; Lluis
Senyors Pom ares (que presidirà), Duran, 305'60; Administrador LotePérez, Paz, Sereiz Landeta 1 Fur- ries núm. 35, 1:!0.000; Romagosa \
nier.
Cia., 12.400 (or); Josep M. Torres,
Els fiscals. seran el tinent fiscal 1 3.890 pessetes.
els advocats fiscals senyors Huertas
Insau.stl, Garrida, Carbpallo, Màrquez, Solana, Mazo 1 Fores.
ANUNCIEU A
A les secretaries estaran de tom
els senyors Rey Stole, Osera 1 Lezcano.

Revetlla de Sant Joan

Avda. Pta. Ancet, 11 I 13

A les 5'30:

MORENA CLARA

de Quintero i Guillén. Creació
d'Antònia Herveto I Rafael Bar•
dem. A les 10'15:

MORENA CLARA
1

GRAN REVETLLA
DELS OBSEQUIS

SEMPRE EL PROGRAMA MES
ATRACTIU I EL SALO PREFERIT
PER LA SEVA AGRADABLE
VENTit.ACIO
Tarda, sessl6
Matinal, 10'30.
continua, 3'30. Nit, a les 8'45:

ALEGRIA ESTUDIANTIL
Sl YO FUERA EL AMO

DEMA: MARINERO EN TIERRA 1 LA MATANZA.

.Més de 5.000 pessetes en obse-

quis a tots els espectadors. Premis principals; Un autènt1c mantó de Manila, de Beda natural, a.
elegir· un bitllet de 100 pessetes;
un bttllet de 50 ptes.; un piJama de crespó de eLa Golonddna»; unes tovalles Maria. Rosich;
amoolles de xampany. etc., etcCada espectador rebrt. una com.ven.sacl.ó d'aquesta vetllada - Es
recomana que s!gul consct'Vada la.
localttat per tal de poder optar
- Demà, a les 4.
als premis
Gran programa doble. 2 obres. lj
EN PUNTO I
DOCE
actes: LAS
MORENA CLAP.A - A les 10'15:
MORENA CLARA - Dijous VI·
nen• nit: HOMENATGE A LA
PRIMERA ACTR.lU ANTONIA
HERR'ERO

TEATRE NOU
-

AVUI, tarda, 4. Acte ler. de
LAS LEANDRAS. Exlt delirant:
HI.JAS DE Ml ALMA!. Nit, 10'16.
Acte ler. de LAS LEANDRAS 1
el gl'an êxit: HIJAS DE Ml AL·
MA!, tr!omt de Còlia Montalvan,
lr;nasi Le6n 1 tota. la companyia.
Gratt presentació - Demè., tarda,
acte 1er. de LAS LEANDRAS 1
Nit:
HI.J AS DE Ml ALMA! 1' HI.JAS DE Ml ALMAI

"'

TEATRE COMIC
PALAU DE LA ftEVISTA

.

Avui, tarda, 4'15. Acte 2ou. de

LAS TENTACIOHES I el &Tan èxit
LA SOTA DE OROS, per Laura

Pmillos. Alady i Lope. 'Ntt, a
11!8 10'15. Acte 2on. de LAS TEN·
TACIONES 1 el gran èxit: LA
SOTA DE OROS, pel tercet d~
la grè.cla Laura Pinlllos. Alady 1
Lope,

TEATRE BARCElONA
Campanyla titular del Maria
Isabel. de Madrid
diumenge, Revetlla. de
a les 6'15
8.\u~ Joan, tarda.,
I nit, a les 10'15, el grnn èxit
de Mulloz Seca 1 Pmz Farnan·
du:
Avui,

¡SOY UN
SINVERGUENZA!

-

L... comèdia de les grans rialles

TEATRE NOVETATS
Cran Companyia llrica del Teatre
d• la Sarsuela. da Madrid
dlumenae. tarda, a le.i
3'3Avu1.
o Grandiós programa.
2 obres d 'èxi t soroll6s, 2

NO ME OLVIDES
l la meravellosa obra Urtca de
Schubert

LA CASA DE LAS TRES
MUCHACHAS

Triomr dels eminent... .... ..stes:
PERE TEROL
t.alluls t el rnmos a.rtlst.a del
Nit, a
l 1lC ftOBERT REY ea 10'1:5. Hevctlla de s _ Joen.
EXIT GRANDIQ::; I

tè

LA CASA DE LAS TRES
MUCHACHAS

*

111l>emà. dllluns, tarda l ni~. BA·
RM.s~'onore de CONXITA
LA CASA DE LAS 'tRES
MUCHACHAS

.~-----------------------~

lA

FANT ASIO
Avui, tarda, de S'SO a 6'45. A
les 6, numerada. Nit, a les 10:
PATHE
•
REVISTA FEMINA
.JOURNAL • RECUERDOS BEll·
COS (musical) • DIBUIX. Exit
de Paul Horbilrer en la deliciosa opereta:

ROSAS DEL SUR
müatca de Strauss

EMPRESA CAPITOL
CAPITOL. - Avu1, matinal, a
les 10'30 Tarda, a les 4. Nit, a
les 10: EL CENTAORO DE CHEYEHNE, per Tom Keene; AMOR
Y ALEGRIA, per Wheeler 1 Woolsey l DIBUIXOS.
EXCELSIOR. - Matinal, a lea
10'30. Se:·~ió continua de 4 a
12'30. Darrer d.ia d'actuació de
la gran estrella del cant namene Lola Cabello l el conegut
EL
guitarrista Pepe Hurtado;
AMUl.ETO (La carra del mono),
un film d'Cf<elal; EL CRIMEN
DEL VAHITIES, per Vlctor Mc.
Langlen; TEMPESTAD Al AMA·
NriCER, per Kay Fro.nc15 1 Nlls
Ast.her 1 DIBUIXOS.
Demà, <l.lllWlS, canv1 de proEL CLUB DE MEDIA·
grama:
NOCHE, per CUve Brook; LA
ISLA DEL MISTEntO, per Nlgel
Bruce 1 Heather Angel: ORO VtRGEN, per John Boles 1 Clatre
'Irevor 1 DIBUIXOS.
COMTAL. - Avnl, mattr..·ü, a
les 10'30. Tarda, sessió conu.nua
de 3'30 a 12'30: AL ESTE SIN
RUMIJO. per Winne Gibson; Al
COMPAS DEL AMOR, per Nlls
Asthcr i Patt Patel'Son; LA VEN·
per
GANZA DEL DESIERTO,
Buck Jonea 1 DIBUIXOS.
Demè., dilluns, tormtdable proarrama: UNA MU.JER PERSECUI·
DA, per Wlmne Glbson 1 Fra.nces
Dee, en eS:PilUYOl; NOCHES DE
NUEVA YORK, per Svencer Tra.cy; LA ISLA OEL MISTERIO, per
NJgel Bruce 1 Heather AD8el 1
DIBUIXOS
Avui, seS'!Ió
WALKYRIA. matinal a les 10'80. Tarda, continua de 3'4.5 a 12'30: CRISIS
MUNDIAL, en espanyol, per Antoruta Colomer 1 M!ouel Llgero; Fl ENEMIGO PUBLICO HUM.
1, en espanyol. per Clark Gable,
William Powcll i Mlrna Loy; TRA·
GICA ATRACCION, per Harry
Maur 1 DIBUIXOS.
Demà, dilluns, estrena de programa: ESPIGAS DE ORO, per
Rlcbard Arlen, en .:spanyol; El
REFUGIO, en et;pa.n:vol, per Robert Monteomery I Manne O'Sulllvan; El HEREDERO DEL BAL
TABARIN, per P. Duvalles 1 Dl·
BUIXOS.

PORTA CELl FAR,
Lloo únic per a les revetlles de
Sant .Joan i Sant Pere. Serveis
ben acurats de tota mena Bona cuina. • Servei de «GavloteS», Sirenes I canots

BRAU S - MONUMENTAL
Diada de Sant
Deml, dilluns.
.Joan, tarda, a les 5

GRAN NOVILLADA
sense picadors

:Rfr¡_s Lc~o';¡~O~» ED~ G

ALFRED CALLES
AUREU PUCHOL
i MANUEL PUCHOL
Entrada, 0'50

TREN ESPECIAL A

l'EXPOSICIO UNIVERSAl
DE BRUSSEL-LES

Plaça Urnulnaona, 6 - Tel. 21906
5essl6 matinal. a lea 11. Butaca. 1 ¡pta: AHNY ANNY: PA·
SO A LA oiUVENTUD. - Tarda,
de 3'30 a 9. &esstó contJnua:
3'30: ANNY ANNY. Anny Ondra,
René lefèvra • 4'30: PASO A LA
Ee&erth,
Martha
.IUVEHTUD.
.Jean Ki~U~ura • 6'20: ESPIAS EN
• 7'35:
Htlm
Bri¡:itte
Ai:CION,
l'ASO A LA .JUVENTUD • Buta·
ca. 2'ZO. Amfiteatre, 276.
Nit, de lea 10 ~ Jea 12'~. A
les 10: ANNY ANNY - 11'25:
PASO A LA JUVENTUD. Bataca. 1 Pta. Anfltaatra, 1'65 - DI
LLUN~. l>IADA de SAST JOA..'<:
EL ULTIMO VALS DE CHOPIN;
TE QUIERO Y NO SE QUIEN
ERES; EMIL Y LOS DETECTI·
VC:S. - NOTA: L'&Jre d'aqua;ta
renovat. és
Sala constantment
¡prèü:uncnt filtrat, DUrillcat i ra•
lfrla:erat

,__________________ ___
--

-- -

a

dues)

TRADIC IONAL REVET LLA
DE SANT JOAN
(Plaça Gran Brollador - Passelg Gran Brollador)
COBLA BARCELONA A. M. • COBLA EMPDRIUM • COBLA
CATALUNYA • ' BANDA BONANOVA
Tercet de Clowns TONY • CAPRANI - Conjunt regional
valencià «EL TURIA» - Rondalla aragonesa «MORALES» amb
els formidables cantadors DOLORS VISERTA, MIQUEL OLIETE
i JULI GIL

ESBART DE DANSAIRES BARCINO
~-

Matas Hlguanet

ESPANY OL

POBLE

-

(D'11 a 3 de la matinada)

DE

BA:LL

REVET LLA

amb l'actuació d'acreditades atro.cclons - Obsequis a. les senyores
l senyoretes assistents a. aquest i sorteig d'Un valuós objecte entre
totes les que llueixin el Upic <tMANTON DE &1ANILA»
(Escales pujada al Palau Nacional)
A un quart de dues en punt

MONUM ENTAL
ESPLENDIDS FOCS AERIS • PALMERES D'ELX • MERAVE•
LLOS TAJ>:IÇ ARABESC • MOSAICS GOTICS • MIRALLS LLU·
MINOSOS • JARDI DIABOLIC, etc., I l'impressionant

EN

VOLCA

ERUPCIO

Lo. direcció serà a. càrrec dels millors pirotècnics
Des de dos quarts d'o nze, funcionaran les

PAR I S

Fonts màgiques, Gran Brollador i Jocs de llum

11 - 18 AGOST. Preu per per-

RADIO BARCELONA
CaSD, 1!. Tel. 16961
amb la cooperació tècnica de

VIATCES CATALONIA
Rbla. Estudi$. 1!. Tel. 24774

BRAUS
TRADICIONAL REVETLLA DE
SANT JOAN
Oua &UP«biiS funciona per a
avui, nit, A LES 10'30, f• Its
PLACES A R E N E S I M O·
H U M E N T A l • Procrama&
CHARROS
L O S
monttes:
MEXICANOS • LOS CHARLOTS,
DON IOSE CH1SPITAS Y CMARLOTS • cNOVILLADAD SEJ,IO·
SA • LA RONDALLA ARAGONE·
SA del Centro Aragonès i VALA
LENCIANA uEL TURIA» FAMOSA BANDA COMICO-TAU·
RINA MUSICAL alA CALDERONA » amh la seva acuadrillu excèntrica. més un FANTASTIC
CASTELL DE FOCS D'ARTIFICI,
constitulrl l'espeotacla preferit
del oublio en la r.evetlla da
ENTRADA, UNA
Sant .Joan PESSETA

PORTADORES, 11

MARICEL • PARK
Grandl6s

Paro

PREUS
Entrada al recinte del Parc, 1 pta. • Cotxes, 2 ptes. - Cadires pla·
ça Brollador, 1 pta. - Entrada at Poble Espanyol (senyors). 2 ptes.
Entrada al Poble Espanyol (senyores), 1 pta.

Dia 28. Altre escollit programa amb motiu de la. també tradicional

DE

REVETL LA

SANT PERE

d'Atraooiont

Avui. d.iumenge, t:trda1 ~ runelonarl de -4'30 a. 8'30. Nu;, a les
1030:

AVUI. diumenge i demà, dilluns. Tarda, a. les 4. Nit, a les 10'15
DUES GRANDIOSES FUNCIONS

LA VUEL TA AL MUNDO (acte I:)
1 el grandiós espectacle

EL CONDE DE MONTEC RISTO
Adaptació de la cèlebre noveHa de DUMAS

SAIGON

DANCING D'ESTIU - Tel. 13141
PASSEIG DE L'EXPDSICID
tEdllk:l Funicular)

Cada dia, tarda, a tes I I mt, d'11 a •
FORM IDABLES ATRACCIONS A LA PISTA
Avui, nit, Gran Revetlla de sant Joan

AVUI, TARDA, FASTUOS BALL

--

PER A LES REVETLLES DE
r

SANT JOAN

s'inaugura a. la Cerveseria «LA BOHEMIAn,
arnenltzada per la. notable orquestra Jau Bohèmia
RONDA SANT PAU, 7 I FRANCESC LAIRET, 88 11 Telèfon 30309

La Música
*

DARRER CONCERT PAULET, A I..<\ SALA MOZART
Avui, diumenge, a les onze del
maU, tinrtra lloc el darrer concert
que la liederista Pepela Paulet d<>narà com a fi del curs actual. En
aquest reciwl, ultra una Sèrie de
cançons populars asturianes, murcianes, catalanes, tiroleses, irlandeses,
russes, alemanyes i ucralnianes, l!l·
terpretarà obres de Brah.ms, Debussy,
Weckerlin, Chopin, Ritnsky-Korsakot r
Schumann, Lambert, P. Paulet, Lamote de Grignon, Morera, Casagémas 1 Borràs de Palau.
La cantatriu serà acompanyada
per lo. pianista Pilar Miró.

ment d'avançament del Japà a Xina.
Sembla que sota-secretari penna.
nent del Foreing Office; senyor Vansitta.rt, serà nomenat a darrers d'any,
a?tbalxador a. França en substltuctó del senyor Clerlt.
LES MESURES DE ROOSEVELT
Washington. 22.- La premsa conservadora critica fortament el projecte presidencial d'Impostos sobre
la renda.
Els simpatitzants amb Roosevelt
n~guen que la m~sura esUgui lnspuada. en motius polltic.s, 1 a!egei·
gen que fa molt temps, el President
afalagava dita. idea.
A Nova York la noUeta ha estat
rebuda amb men:¡>spreu.

ASSOCIACIO DE 1\fUSIC,\
ANTIGA
El pròxim concert, Ultim de la temporada, que celebrarà l'«Associacló de
Música Antiga», tindrà lloc el pròXim
dijous, dia 27, al «Pnlau de 1.a Música
Ctl.lalanaD, 1 serà dedicat a compositors montserratins dels segles XVil
I XVlll.
L'execució d'aquest concert anuà a
càrrec d'un nombrós cor mixt format amb elements de l'Orfeó Cat.Qlà
sota. la direcció del mestre Francesc
Pujol, del mestre Vicenç M. de Glbcrt, organista.; de 1 violonceHlsta
Lluis Millet 1 de la. pianista Maria
, Gibert-cnmins.

----------*:--------~~i.

Ultima hora
•

LA VETLLADA DE BOXA A
L'IRIS PARK
Ahlr a la nit va celebrar-se a l'Irif
Park l'anunciada vetllada de box
amb els segÜf'nts resultats:
Royo i Arias II (pesos llea¡ers>,
quatre rounds, fan matx nul.
Subias guanya Serrana <plomes),
per punts. en un combat a 6 rounda.
Hemàndez venç Francesc Rog (p"'
sos mitjans), per abandonament a la
cinquena represa Cel manager de Rds
l
llançà l'esponja).
Simó guanya Speed Arenas (galls
per punts, a 8 ronnds.
I finalment Snntanclreu venç Pelllcer (pesos mitjans>, per punts, et:J.
vuits rounds, despréS d'haver sofert
aquest un K. D. de nou segons a la
segona. represa.

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

LES SARDANES
EXTRAORDINA RIA AUDI•
CIO DE SARDANES ORGA·
NITZADA PER GER M A·j
NOR CATALANA
Per aquesta tarda, a les sis, Germanar Catata.na ha organitzat una
extraordinària. audtctó de sardanf's
al carrer d'Indústria crui11a Nlpols,
I ha connat la interpretació del oro,.
gtmna. a • excelent CObla Montse::.y.
Es de con!llU' que com en n ltres
I!.Udicums organitzades ¡xr Germanor catalana, t'ls sardanistes gm~
elencs contribuiran perquè l'èxit de
· · acornla. f alitat ~segut d a, Stgut
m
pret amb escretx.

~ER

*

Nit. Original Revetlla. ball apatxe - A totes les danUselles 1 ca.\'allers se'ls obsequiarà amb un equlp complet opatu - 1.500
gorres, 1.500 davantals, 3.000 mocadors vermells- ORQUESTltiNA
GRAN PRICE i 200 músics més (encaixonats) - Jorentu\, eJegrta, cares boniques, 11."\lrr''&, ma.nçwillla. boo t:umor
Invitació cavallen 2 pteL oamlsellos, grat11

Nota.- Dema, tarda, Grandiós Ball
-

SANT PERE

Aneu a menjar les coque.; a la. nova terrassa que

EST RA

GRAN PRICE

Funcionaran totes les atracc!Ona,
1 a.mb aqueste$, les noves
amb els potents alt:lveWI PmLIPS - CoQues, Xurros, Pllste!1s,
B.lnderetcs. gallardets, ntíl:s1c..,,
lhnn. nle::rta. 'Tot ooneurrent serio
ob•equla"t ~~.mb una 3011'\linn sonom prOllia de l"eVctlla - Funl·
cul r to:.a la .nit - Demà. D!ada
dc sant Joan, runclonarà taraa
i ntt.

(Davant «Les Gaviotes»)

lberian's Jazz •. Napoleon' s Band

Telèfon 34651

MUNTANYES RUSSES

PORTA DE LA PAU

AGROPACIO SARDANISTA
DE SANT GERVASI
Avui. dlumet!l;c. aquesta entttat
celebrarà dues extroordi11àries au:Jtclons de sardanes, una a la tarda.
I l'altra a. 1.a nit a ln Plaça de la
Bónanova 1 aniran a càrrec <de 1~
cObles La Principal Ba'roelontna i
Barcelona Albert-Karti.

1 des cèlebres orquestres

Grans festes de revetlles

:Balls amb ;plànoa de maneta 1

Completament reformat 11 Acurat servei en menjars
Espec1r li tat en ressopons I cerveses gelades • • Preus
econòmics

T I v oL I 7 DARRERS DIES DE RAMBA L

ADI [ÏÑ AChmifüR AN

f. f . COFINER

QUIOSC «XIRINGUITO»

L'ORQUESTRA FILHAR;\10NICA DE BARCELO;~JA 1
EL FES'IIVAL m:ETHOVF.N
DI~L PALAU DF. ruon;c.
ClONS DE 1\IONTJUlC
El dijous vinent, dia 27, a les deu
de la vetlla, tindrà lloc al Palnu
de Projeccions de Montju!c el Festival Beethoven, a càrrec de l'Orquestra Filharmònica de Barcelona.
que dirigeix el mestre Josep Fontbernat.
Aquest Festival !onna part de la
sèrie dPdicada a. l'audició de les <<Noa
SimfonieS» de l'immortal músic de
Bou.
Ets dirigents de l'Orquestra Fllharnlòruca. de Barcelona i el seu professorat voldrien interessar el públic barceloni t li ofereixen concerts en el
moment que ln temporada oficl.al ha
quedat closa.
Es per uixò que ha estat escollit
el Palau de Projeccions de MontjuYc,
sit.uat a. deu minuts del centre de la
ciutat t en un lloc dels més agradables en la present època de l'any.

PIROT ECNIC A

Mm VISITA DE

sona: Des <l.e 365 ptes. tot comprès, organit~t per

DROGU ERIA GOMAR A

FESTIVAL DEDICAT ALS
AMICS
PELS
INFANTS
ESCOLAR
GRUP
DEL
"ESCOLA NORMAL DE I.A
GENERALITAT, ,
Al recinte de la. Universitat Industrial (Camp de Futbol de l'Escola)
tindrà lloc avui, diumenge, a les
cinc de 1& tarda, Wl important festival dedicat als infants, en el qual
prendran part, Ultra els alumnes del
Grup Escolar, dirigits pels pr JfE"S·
sors Neus Garf 1 Enrlc Ainaud, l'Orfeó Infantn de la. Unió Cooperativtst'\
Barcelonesa, que dirigeixen els professors Rosa Roig i Onésima. Ripoll
1 la. Banda de la Casa de Caritat.
dirigida. pel seu mestre Jaume RosE:ll.
En aquest festival, l'entrada al
qual serà per rigorosn invitació, s'interpretaran obres de Popy, Sancho
Marraco, Dalcroze, Llongueres, Ai·
naud-Lledós, R. La.mote, Morer¡¡, 1
Beethoven.

PARC DE MONTJUIC

FESTA

Chef d'Orchutra:

MARY LAND

LA HUMAN ITAT

Direcció general:

6

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

-

5 pessetes setmana - SASTRERIA
SABOYA - Carme, 44, entresol
(davant i'Hospttal)

XUCLA, 25, I EliSABETS, 1 (PLAÇA DEL BONSUCCES)
Drogues, perfumeria, papers pintats, queviures
l fotog,.Jia .. Tot de qualitat insuperable 1
a preus mlnlms n Sarvel a domicili
BARCELO NA
TELEFON 23554

*

(NIT, de deu

SOPAR A L'AMERICANA
seguit d'un gran ball de Revetlla
Tal.
n-~ la vostra taula 16740

Vestits a terminis

DELEGACIO
D'HISENDA

DIUMENGE, 23 DE JUNY DEL 1935

RESTAURANT
MARICEL-PARK

i·

}.1 JUtJat Municipal nümero 6 nocal de la Tinència d'Alcaldia de
Sants) tmguè lloc ahir, al maU, el
matr1mont civil de Joana R$ 1 Garr l¡;a amb Vicenç Garriga i Castelló.
Fou ~parlrinnt l'enllaç pets nostres
arnies Joan Tauler, diputat al Parlament Català, i Antoni Oliva, ex-conseller mtmiclpal.
Als nuv1s t als set! pares, bons
amir;, del Foment Republicà de
Sants, la nostra enhorabona.

AUDIErJCIA

A LES PERCOLES

TEATRE ROMEA

MATRIMONI CIVIL

la Justícia

•

~

r EAT RES

9

ANGLATE&RA \•OL CAN,'IAR DE
POLITICA n.."TERNAClONA L
Londres. 22. - segons el ~tan,
en breu es ptocccilrll. a Ja substnucló
de diversos runbalxadors de la. Gran
Bretnnyn.
iEl periòdic afegeix que el nou ministro d'Afers Estrangers, dctcnmt
pel senyar BaldWin t el Govern, inaugura un cann dc opolftlca metòdica
en forma d'esforços per a una reooncDlac16 anglCH!.lCirulll..\"11., coopcrac.t6
o.nglo-a.meñcana i 'actitod menys in·
dulgent amb respecte <P.l nou movi~

.~ -

-

-. ;.;

ca a reu els ideals repu 1·

s

•

ANUNCIS OFICIALS
COMPAAIA DE INOUSTRIAS
AGRICOLAS S. A.
En compliment del que disposa
l'art :.!0 dels Estatuts, es ccnvoquen
els sen~·ors aecíonrs:es r-cr a l.J. Jwlta Gem;rat ordinàr;a r¡ue tir.drA lloc
el dia 29 d'uqntst mes de juny, a
les deu del malf, al èomlr..lli s<>cial, ('arrer Fusína, núm. 9.
Segon<; pre\·eu t'article mim. 21,
per tal de poder nssistir a la Juntn,
els 'S('nyors accioni~ttos hauran cre
d1posttar els sens títols o resguards,
amo sis dics d'nnticipació, a la Calxa do la Compan~ia a. Barcelona; al
Banc Espanyol de crèdit, de Madrid; al Banc Htspano AmericA, 1 n1
Banc Espanyol de Crèdit, de Saragossa; al Banc Guipuscoà, de San
ScbasUan, o a. «La Vnsconla», de
Pamplona., I els serà. lllurada la. corresponent tarja d'admiSsió nominativa personal.
Barcelona, 4 de juny del 1935.
El President del Consell d Administració: Josep Sui'iol Casanovas.
SOCIEDAD GEHERAL DE AGUAS
DE BARCELONA
Els cupons núm. 77 de les Obligacions 3 per cent, sèrie B, i núm. •1
de les Obligacions 6 pçr cent, sèrie lJ, que \'encen el primer de juliol
prol>('r, es pa.g11 rnu a pa:-élr de dita
data. deduuts els impostos legals, a
la Societat Anònima Arnlis-GIIIi
Passeig de Gràcia, 9.
Barcelona. 22 de juny del 1935.
LA DffiECCIO
COMPAÑIA ESPAAOLA DE ElEC•
TRICIDAD Y GAS LEBON
A partlr del 30 de juny corrent, els
Bancs Uldlcats a continuació paga.
ran, dcdu}ts els impostos legals¡ els
cupons nums. 41 I 33 de .les Ob ~a
clons 6 per . cent, emlsslOns 1925 1
1927, respectivament. i el cupó numero 10 dels !'3ons de Tresoreria,
6 . per cent, d nquesla Companyia,
lliures d'Impostos.
a-'- • - A Barcelona· Soc' tat =n~n
......
te •
•
,
Arnus-Ga.n. Banca . Arn us. Danca
.1\~arsans, Banc Urqui,Jo Català I Smdica~ de Banquers.
A 1\ladrid: lla.nc Interno.cional
d 'Industria i Comerç.
A València: Senyor Josep Perrero.
Barcelona, 22 de juny del 1935
COMPMtiA HISPANO-AMER ICANA
OE ELECTRICIOAD , S. A.
A partir del dla primer de juliol
del 1935 es pagarà el cupó núm. GO
de les Obllgacums fl per 100 ocmeses
pe¡- aquesta CompanV'in el 22 de t..my
del 1920, a r:-1 de 6'99 pessetes per
Obh¡;nt.o. als seguents Bancs 1 altres
estrangers de costum:
S:mc Espanyol de CrMit, Banc
Urquljo l :Banc dc Dlscaia, de Madrid; S. A. Annis·Garl. dc Ilarcc1ona, i B:'.nc de Blscs.la., de Bilb:o.
Madrid, 15 de Juny del 19~. - El
sccrctnrl del Consell d'Admintstracl6. Miquel Vié!J:.l 1 Guardiola.
SOMPAAI~·t'!SPA"lO·AMERICANA

DE ELECTiRICIDAD , S. A.
A partir ~~ dia pnmcr de juliol
del 1935 es l)a8nrb. el .cupó A-16 dels
llmlS de Rcnc'..a d aquesta Colnpn·
nyta, als segueuts llanes i al res
'eStrangers de costum:
Banc Espanyol de Crêdlt, Banc
Urquljo I Banc .de Blscal:l, de Uadrld; s. A. Amús-Garf, de Barcclons: nanc dc BtBC:'.ill. de Bilbao.
M!Ulrtd. 15 de juny del 19.35. - El
sttrc'..atl del con u d'Adnünlstrn~
cló, ).Uquel \'ldai l Gu ·rdi:>la.

la humanitat
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DEMA, AL

TEATRE I CINEMA SA! O CAT l1LUNYA

Inauguració de Ja gran temporí\da
de reestrenes amb la peHicula que
ha batut tots els r ècords:

«Hi ha ·esperits d'una perseverança exem- ~~r IDI~lin
•
plar que voldrien veure'm aixafada I feta
cendra... »
Un gran film social
UN INTERVIU AMB MARGARIDA XIRGU

PREUS
DIES FEINERS:
Preferència, l 'SO. Especial, 0'75
FESTIUS, TARDA :
Preferència, 2' 00. Especial, 1'00

La iHustre actriu catalana anirà a Amèrica, on romandrà una
«EL NOSTRE PA DE CADA
llarga temporada
Madrid, 22. - Un periòdic d'aquest de Carles V. Representarem «Fuen- ma pel gran to que volen donar-liDIA», DE KING VIO OR
mati publica un interviu amb Mar- teovejuna» i «El alcalde de Zalamea». al teatre Bellas Artes de la capital

garida Xlrgu I li preg-.mta:
-¿Es veritat que hi ha qui desitja
fer-vos el buit?
L'actriu contesta, al seu torn:
-¿Però de veres creieu també en
l'existència d aquest designi coHectiu
d'ofegar en indiferència la meva labor d'artista?
-Margarida, jo no crec en res ni
deixo de creure. La gent assegura,
afirma, perd el seu temps en critiques i malediccíons; aquestes coses
t:reixen cflm l'escuma, es concreten 1

La crisi econòmica mundial, cada
- I després?
mexicana.
-Quan acabareu la vostra actua- dia més agreujada, ha portat els
-Després seguírem assajant «La
niña boba», segons la bella adapta- ció alli, ¿penseu tornar a Espanya pr~blemes de la vida quotidiana al
pnmer pla per a ésser estudiats deció !eta per Garcia Lorca, que ja o bé seguir per Amèr ica?
portem molt avançada d'assaigs. Si
-Ja ho veur eu -diu Margarida tingudament. Davant d'un esdeveniens és possible, la representarem per amb an deliciós somriure- vull des- dor que omplena d'inquietud fins els
agost, coincidint amb el centenari cansar un x.lc d'Espanya 1 que Es- més optimlstes ha calgut deixar de
de Lope. I també representarem panya descansi una mica de m l. Per banda tota mena de prejudicis I si<<Fuenteovejuna» a l'aire lliure. Hem tant, és gairebé segur que després tuar-se al moment present a viure'!
d'anar al poble de Fuenteovejuna per de Mèxíc1 farem una excursió per amb totes les seves dramàtiques persa representar l'obra del mateix nom Amèrica 1 arribarem fl.ns a Buenos pectives. El cinema americà, precisael dia de la mort del Fènix. I per ti, Aires, on tinc moltes ganes de torna r ment, el més r efractari a dotar-se
si comptem també amb l'ajat de a actuar, puix que ja fa alguns anys d'un contingut social, d 'un continl'Estat, si el Govern creu, com ~s que no hi vaig.
gut profundament humà, ha estat,
lò~ic, que ha de seguir subvencionant
-¿Actuareu sota el mateix reper- obligat
les circumstàncies, absoles famoses festes de Mérida, torna- tor i que aqui us ha proporcionat lutamentpervençut.
D'aquesta derrota
rem a fer «Medea». Es faci o no, tants d'èxits?
n'ha
sortit
«El nostre pa de cada
pel setembre debutarem a Barcelo-sí. I presentat amb tota pro- dia».
na per tal de fer-hi una curta tem- pietat, com aquí. Ens ho emportem
King Vidor n'és el director. La
porada.
tot, àdhuc els vestits i les decora- seva
obra, però, no ha estat produïda
-Pel viatge a Amèrica?
clons que per a les nostres obres ens
-Exactament. Estem inVItats pel han realitzat els escenògrafs Fonta- sense lluita. Contràriament, King ViGovern mexicà per a fer una bri- nals, Burmann, Bartolozz!, i en dues dor, per la seva part, ha hagut de
vèn.cer considerables resistències que,
llantissima temporada -brillantissi- ocasions Miquel Xlrgu 1 Castelao.
temut en compte l'organització que
regeix els destins del cinema a aquell
pafs, hem de considerar lògiques.
King Vidor no aconseguí desvetTEATRE BARCELONA
llar l'interès dels productors amb el
set: escenari. .Pel contrari, els prodai
temor. Cap d'ells no va voler finançar el seu film. Però King Vidor, convençut de la Importància social d'ell
i de la necessitat d'enfrontar el
pafs, els que no ho sofreixen directament, amb un dels seus problemes
més vius, no donà el seu braç a
Finalment aconseguí trobar
Si, senyors: una joguina cotruca; consciència, casos patològics a tort tòrcer. comanditaris
independents 1
aquesta cosa anacrònica i rància i a dret. No, no; el tea.tre pot és~er alguns
es llançà a la seva obra. Aquesta no
que és una joguina cèmica. Els se- ~ també, i ho és, un espectacle ama- és,
naturalment,
una
obra sovietitnyors Muñoz Seca i Pérez Fernàn- ble, frívol, francament còmic. Però
King Vidor està molt lluny de
dez - a la coHaboració dels quals amb inteHigènc!a, amb sensibilitat, zant.
alxi 1 amb tot 1 ésser força.
deu el teatre espanyol moltes jogui- amb finor. I , sobretot, amb dignitat. sentir
alliçonador el seu film, i si quelcom
nes còmiques com aquesta - no es I el defecte capital del teatre de li
hem de censurar és la manca d'apot pas dir que, artisticament, si- Muñoz Seca é3 que no té dignitat. quella
valentia del cinema soviètic.
guïn molt ambiciosos. Ni que estiA Paris, a Praga, a Berlin, a Lon- No importa,
però. El cèlebre director
guin molt a r itme dels temps. Fan dres, a Milà, una obra com les de ens dóna, amb
«El nostre pa de cada
un teatre que no té equivalent en Muñoz Seca no fóra acceptada. Les dia», una peHicula de molt apreciable
cap altre teatre del món. Vegeu, com obres de Muñoz Sec-a sols poden re· contingut social que obligarà a pena exemple, el teatre francès, an- presentar-se a Espanya. Cal Jamen- sa_· força sobre el que ens exposa.
glès, italià, alemany, etc.; no troro tema del film és l'home mitjà
bareu un autor de mentalitat infeenfrontat amb els problemes actuals.
rior, ni tan sols semblant, a la de
Tot el film volta entorn de Ja poliMuñoz Seca. I és que el públic aletica, l'agricul~ura, el problema rte
many, a.nglès, italià, francès, etc.,
l'alimentació, el comunisme -tot en
àdhuc el que va al teatre a riure,
relació als Individus que malden per
a no encaparrar-se, a pair el sopar,
reinfondre un sentit a la seva vida
Setmana Gran
és un públic civilitzat que es sentii reclamar a la terra tot el que els
ria ofès si 11 donaven els empresapot donar. El drama, doncs, resta.
d'Espectacles Lírics
ris una obra. tan absurda, tan desmés aviat centrat sobre el problema.
barrada, tan incongruent, com les
de la situació agrícola de Ja necesLA MILLOR REVETLLA
del senyor Muñoz Seca. He t riat
sitat de tornada al camp. Té el
aquests adjectius a pesar que són
film alguna referència sobre la docuns altres els que, com a comentatrina de Roosevelt pel que es refereix
ris, posen en boca del públic les tar-ho pel nostre públic, per la idea a l'intent de solució del problema de
obres del senyor Mmioz Seca.
que això ens dóna del nivell tntel- la crisi de treball amb la descongloNo vull, però, meny~prear-lo3. A lectual del nostre públic.
meració de les ciutats i la tornada
Madrid, el públic d'aquest autor,
Respecte a «¡Soy un slnvergüen- a la terra per a Intensificar-ne el
llastimosament tan prolífic, diu:
za!» poca cosa hi ha a dir-ne. Fer cultiu.
-¡Qué tiol
la critica d'una obra de Muñoz seSense ésser, com hem dit, plena-¡Me l!e reído las tripas!
ca és fer la critica de totes 1e3 al- ment soviètica, l'obra simpatitza amb
-¡Qué brutot
tres obres de Muñoz Seca: les ja es· la idea comunista. K1ng Vidor, per
-¡Bestial!
crites 1, si m'apreteu molt, fins ¡ tot la seva part, abans de començar la
Consti que tot això és dit amb la les que ~cr!urà. En totes hi ha la realització del film, exposa Ja seva
més gran bona fe 1 en to d'elogi.
mateixa bajanada, la mateixa incoo- idea: «La cooperació -digué- ja no
Ací, el públic del senyor Muñoz gruència, la mateixa gràcia (?) gruí- és sols una teoria. Tenim grans extenSeca, diu:
xuda i ordinària, el mateix. descor- slons de terra inutilitzada. Els ho-Quin fart de riure!
dament de llenguatge. En aquesta mes podrien obtenir d'ella el seu pa
-E;¡ un poca-solta!
d'ara, en «iSoY un s!nvergüenza!», si la traba.llessln conjuntament. Aixf,
amb el temps, la societat podria reI també això en un to d'elogi. no hi h a e13 acostumats
grapadets generar-se ella mateixa sl té prou vode llot a la Repúblic-a, cosa que, 1
t
tractant-se del senyor Muñoz Seca, unta per a demanar l'ajuda i exigir-la de la Natura».
m'estranya.
Advoca King Vidor, amb la seva
La interpretació, molt bona, dig- obra, pel treball en comunitat . S'esna d'elogis a tots els intèrprets. No tableix una petita colònia on hi
Diu menge, tarda
vull fer-los l'ofensa de dir allò que hauran sabaters, fusters, paletes, etdiem els crítics algunes vegades re- cètera... Amb l'esforç de tots, Ja
ferint-nos als intèrprets: «Estaven terra donarà el seu fruit i seran venident.ificats amb l'obra». Senzilla- çudes les resistències i dificultats <!e
ment: ho feien bé perquè són ac- tot ordre...
tors estultiosos, lnteH!gents, que sa«El nostre pa de cada dia», film
ben que el deure dels actors és fer humanissim, és especialment una
bé totes les comèd.les.
obra plena d'optimisme... Caldrà, una
Al final del pnmer i del .!'egon vegada efectuada l'estrena, parlar-ne
Què voleu fer-hi? Cadascú elogia
actes - al fln~J del t-ercer !lO ho I novament. Tant per la valor inasegons la seva inteHigència i Ja seva sé,
p~rquè no va1g poder resJSttr mé3 preciable del seu contingut com per
semi bill tat.
A Madrid 1 ac!, però, hi ha qui i me n vaig anar -;: aparegué a es- 1la seva qualitat cinematogràfica, són
cena el senyor Munoz Seca a rebre rars els films que velem d'aquesta
diu, amb franc, amb sincer disgust: els
aplaudi_!ncnts del seu públic. El categoria.
-Això és absolutament imbecil.
senyor Munoz Seca és un senyor ja
JOSEP SAGRE
El mot és gruixut, indubtable- vell, amb un bigoti estrany -un biment; però just.
goti dels temps que eren moda les
No pot negar-se que Mulioz Seca. joguine¡¡ còmiques-, que somriu,
té un públic seu: un públic que no que s'inclina en unes lleus reverènli envejarà cap autor inteHigent. Ni cies...
pot negar-se que entre autor i pú¿No 11 fa pena. al senyor Muñoz
Nit de Sant Joan
blio hi ha una identificació absolu- Seca rebre els aplaudin1ents que 11
ta. Es allò que deia Goethe de les tributa el públic per haver esr·rlt
afinitats elective¡¡, I allò que diu el <qSoy un sinvergüenza!»? ¿No se'n
poble: «Déu els cria ... »
dóna una mica de vergonya? Ja és
El públic de Muñoz Seca, a Madrid 1 ací, és un públic de p~eudo massa gran, senyor Mui'loz Seca! ...
senyors, de gent que li plau fer el
LLUIS CAPDEVILA
senyor, a la qual cosa no hi tenim
res a dir perquè contra gustos no
hi ha res escrit. Però dóna la casuaVarietat en els programes
litat que aquest públic va a veure
les obres de Muí10z Seca per a «reirdel Pompeia
se las tripa~» o per a fer-se «un fart
Per a. avui i demà la direcció d'ade nure». Fíxeu-Yos bé: reirse las
quest teatre ha confeccionat dos protripas, un fart de riure. O sigui:
grames que segurament, per la seva
dues coses francament plebees, franvariació, seran ben acollits. Avm,
cament ordinàries, que els senyors I
tarda. i nit, hom representarà l'obra
veritables no fan.
1
en tres actes «El meu Bebé». Per a
No sóc pas d'aquells que creuen
demà hi ha anm1clada Ja famosa
que el teatre ha d'ésser únicament 1
obra del gran dramaturg A.i1gel Gttii exclusiva a base de transcendenmerà
«Ln filla del mar», en la qual
talismes, negrors, terribles casos de
Assumpció Casals obté una de les
seves més formidables creacions.

¡SOY UN SINVERGUENZA!, joguina còmica
en tres actes de P. Muñoz Seca i P. Pérez
Fernàndez

MA R GARIDA XIRGU

prenen cada vegada major volum, 1
quan un hom vol r ecordar topa amb
la llegenda feta I Ja realitat -nodrida o no d'inf;.mdis- que se'ns imposa. Això és tot.
-Teniu raó. Doncs bé: davant d'aquests rumors, jo h e de declarar que
no m'he donat compte de cap fet
que em demostrés la r ealitat inequivoca d'aquests acords contra meva
en determinats sectors de públic. No
puc negar que la meva personalitat
com a simple ciutadana - i per extensió com a artista"T" és més agradable a uns que a d'altres. Per qaè?
Senzlllament, per aquests tres fets:
perquè tinc al meu costat, com a dtrector artistic, Ciprià Rivas Chenf,
cunyat del senyor Azaña; perquè
valg estrenar «La corona», obra original del senyor Azaña, i perq<Iè al
cap de pocs mesos de Ja instauració
de Ja República valg representar el
drama «Fe1·min Galàn», de Rafael
Alberti. Treieu aquestes tres Cf\Ses de
la meva vida artística, i bon11. part
de Ja rancúnia amb què em distingeixen aquests cavallers desapareixeria
tot seguit. Es clar que, aixi com «Don
JuaU» portava sobre si l'escàndol, jo,
pel que es veu, estic condemnada a
sofrir un lluït seguici de malvolers
que em segueix els passos des de
molt abans de l'adveniment de la República. Mireu: l'any 26 o 27 estrenàrem a Fontalba ana obra bellissima
d'Eduard Marquina, que es titulava
«La ermita, la fuente y el rim>. L'estrena d'aquella obra constitut una
nit triomfal per al poeta, i no m'importa dir que per a mi també, puix
que vaig servir amb tota la devoció
del meu esperit la gran imaginació
de l'artista, I, per a servir-la, em
vaig Inundar dels seus fulgors. L'eademà es publicava en molts periòdics de provincies un extens despatx
dient que l'obra no era sinó passatgera I qae jo havia estat esbroncada en moltes escenes I al final dels
tres actes.
Aleshores no hi havia politica, ni
Azaña, ni estava amb mi Rives Cherif, ni tenien perquè odiar-me dretes
ni esquerres. Tampoc no hi havia
res d'això lla\ors de l'estrena de «El
hljo del diablo», de Joaquim Montane. I bé recordareu l'enrenou que
;·a armar Valle-Inclan quan la gent
ov<~.clonava al ftnal de l'obra. ¿Raó
u·aquells crits I intemperàncies de
D. Ramon? Que m'ha via ofert dues
~omèdies seguides, amb la dissort
per a ell I per a mi que no m'agradés cap d'elles.
Com aquests fets podria esmentar1e molts, que provarien el que deia
1bans: qae hi ha esperits d'una pereverança exemplar que voldrien veurem aixafada I feta cendres, jo no
é per quins propis o aliens prooòsits.

•••

Un altre diari, «Heraldo», publica
també un Interviu amb Margarida
X:irgu, en el qual aquesta. parla dels
eus projectes immediats.
Heus aci un detall de la conversa:
-¿Quan acabeu exactament Ja
·;ostra temporada actual?
-El dia 21.
-Teniu pla fet per a després?
-Certament. Tot seguit anirem a
Granada, InVItats pel Centre Artístic,
per a donar dues funcions al Palau

Teatre Olympia

-Teatre Olympia

Marc Redondo
en EL DICTADOR

I

I

Teatre Olympia·

Marc Redondo
Vicenç Simon

I

-----------*:------Un co.nt :.1 treball, a l'optunlSme i
a la virtut Fil premiat amb medalla
d'or pel C. I. D. A. L. O.

Ventura Gassol
treballa
El nostre amic Ventura Gassol, Conseller de Cultura dll darrer Govern
de la Generalitat, actualment amb
els sellS companys entre reixes, ha
enllestit la. comèdia uNadalu 1 ara
està tr<baUant a la seva ce.Ha e n el
drama uSoHiloqui a mil ,·eusn. A més,
ha començat la traducció de uPeer
Gynt», d'Ibsen. Es molt possible qu.o!
aquestes obres de V-ent ura Gassol siguin represtntades a Catalunya la
temporada vinent.

LA NIT DE REVETLLA

:
C.\RRERS ENLLU:\IENATS
Seguint costum establert en CDJS
anteriors, el diumenge, revetlla de
St. Joan, restarà enees tota In nit l'enllumenat públic de les Rambles, Plaça de catalunya, Passeig de Gràcia,
Pelayo, Plaça Universitat, Rondes,
Avinguda República Argentina i Avinguda Francesc Lairet.
LES COLO NIES ESCOLA C.~
QUE VAREN SORTffi AIIIR
Continuen sortlnt cap als seus destins les Colònies Escolars de l'Ajuntament de Barcelona. Ahir sortiren
els que van a Calafell, Olesa de
Montserrat i Les Franqueses del Vallès. Acud:ren a acomiadar els expedicionaris, ultra els seus familiars,
el conseller regidor de Cultura. senyor
Codolà 1 el conseller municipal senyor Frigola.

•

ELS ESPORTS·

PARTITS PER A AVUI

El Torneig de Promoció
Sants-Sant Andreu.
Horta-Giron a.
Terrassa-Badalona.
Calella-Granollers.

El Torneig de Consolació
Dur o-Eur opa.
J úpiter <R..>-Sabadell (R.).
Martinenc-Espanyol (R.) .

El Torneig «La Rambla»

Els partits per a demà:

B adalona-Mollet.
Terrassa-Horta.
Granollers-Girona.

Els amistosos d'avui i demà
a Les Corts
Aquesta tarda i demà, dilluns, es
disputaran diversos partits am1stosvs
al camp de Les Corts. En el programa de demà es destaca l'encontre -entre el Llevant i F. C. Barcelona,
equips complets en pla de revenja.
El progr am a d'aquests dos dies a
Les Corts es distribueix com segueix:
Avui, a un quart de quatre, Amateur del F. C. Barcelona contra el
prlmer equip de Ja S. C. Aigües de
Barcelona.
A un quart de sis, Amateur A. del
F. C. Barcelona contr a la Penva Vautolrà.
L'entrada serà lliure i gratuïta.
Demà, dilluns, a un quart de quatre, U. E. Poble Sec (equip B.) COll·
tra l'amateur B. del F. C. Barcelona.
A un quart de sis, pr.imers equips
del Barcelona i Llevant.
Salta a la vista la importància
d'aquest darrer partit. Per motius
prou coneguts, la pugna entre el Barcelona I Llevant haurà de resultar
forçosament emotiva i interessant,
pel fet que l'amor propi dels jugll.·
dors contendents hi afegirà la resta.

____________*____________

Futbol a LES CORTS
Demà, dilluns, a les 5.15

LEVANTE
BARCELONA
Entrada, amb impost compres
2'50 PTES.

-----------*:----------Campana! a I'Sporting
de Gijon?

Gijon, 22. - El Sporting de Gljon
sembla decidit a sortir de la situació
d'inferioritat que les circumstàncies
l'havien coHocat en aquests darrers
temps i que, realment, no estava en
consonància amb la seva gloriosa
història.
L'important club asturià es preocupa ara de reforçar el seu equip I,
segons notícies de font autoritzada,
els seus trets van dirigits preferentment contra un cran davanter centre asturià que juga actualment ~n
un club del Sud, Campanal.
El contracte que uneix. Campana!
amb el Sevilla arriba ara al seu ter·
mini. El Sporting sosté negociacions
que, fins ara, van per bon carni, amb
el pare del jugador, que resideix a
Avilés.

ESCACS
Un torneig internacional
a l'Hotel Mar i Sol, de Roses
Organitzat pel Club d'Escacs Barcelona i sota el patronatge de la Generalitat de Catalunya 1 l'Ajuntament de Roses se celebra a l'Hotel
Mar 1 Sol de Roses un torneig Internacional d'escacs, en el qual hi
prenen part grans prestigis lntèrnacionals com Flohr (Txecoslol•àquia), Grob <Suïssa), Re!lly (Irlanda) , Koblenz (Lituània), i KoltatlO·
wski <Bèlgica). No farem la presentació d'aquests mestres perquè sóò1
sobradament coneguts de tots els
escacquistes com també per no fC'r
massa llarg aquest article, solament
farem notar que el representant de
Txecoslovàquia és asesenyalat per la
major part dels escacquistes com Utl
digne successor d 'Alek!n el campió
del món. Pels catalans hi p¡~nen
part Maristany, Domènec, I Solà,
del Barcelona, per València Tramoyeres, I per Madrid Gamonal.
Es molt lloable la tasca em pr .:.>~
pel Club Barcelona que ha ~et possible de celebrar a Catalunya torneigs de veritable importància :n'.lndlal tals com el torneig internacional de l'any passat a Sitges, el d'aquest any a Barcelona i el que se
celebra actualment a Roses. Aqnest.s
torneigs tenen una gran importàncta
no solament pel beneficiós que és
pels nostres l'enfrontar-se amb -elements de tanta categoria com els
invitats, ja que també Catalunya al
costat de les primeres nacions escaequistes.

El fruit de 31 anys de lluita esportiva

.

La gran semifinal d'avui
a la Creu-Alta
El Centre d'Esports, de Sabadell, el tolerant Vallana. Haurfem pr
la primera entitat esportiva que en . rit l'Escartin.
e1e.
el 1904 aprovava els seus estatuts en
L'entusiasme pel partit a Sabad
català, l'essència fonamental de la 1 arreu, és a l'altura de ua ell
qual no ha perdut, slnó al contrari, semi-final emotiva, "històri~a."lsevo¡
ha engrandit en el decurs dels dar·
rers 31 anys de vida i de lluites esu~ f.estival a profit del
portives, juga avui, al seu famós
camp de Ja Creu Alta, no el primitiu
Smd1cat de Periodistes
- però si també igual valuós esportivament- una semifinal de Ja Copa
Esportius
Espanya, més pròpiament Campionat
Ha
estat
fixada la data del
nacional de Ja Peninsula ibèrica.
nent dimarts, dia 25, per a la 1 vt.
Acabi com acabi el Sabadell Ja cló
festival de pilota a ~~brf.
seva gesta, no podem avui ometre qual,delanualment,
i
' a
aquest comentari. Des de la seva fun- de Pllvtar1s del F l'empresa
Novet~~a~re
dl.l.cló, el Sabadell ha tingut les seves diqu~n A. profit der ontó
Ja
Cll.lxa
de
soco
epuges i baixes i vicissituds favorables del S!ndtcat de Perto<Iistes Esp rs
o adverses, però sempre la vàlua glo- u.
~
bal ha marcat un asoenden t. Avui,
Els intendents del Frontó sen
el Sabadell arriba allà on per dret Per.ea 1 Carreres, compten' am6'0 ~
11 pertoca. Però no és per dret que desmteressat concurs de tots els
1
hi és, sinó de fet, per vàlua esportiva lotarls i preparen per a la nit ~ei
indiscutible. No voldriem sembl9.1' dimarts una. combinació que segur
xovinistes, però resseguint l'histo- ment cridarà l'atenció dels nomb~
rial brillant, tant esportivament oom sos. aficionats al joc de la Pilota
catalanament, del "C. E. de Saba- pettta.
dell", no podem fer unes petites
comparacions amb altres gestes pasBASQUETBOL
sades.
El Sabadell, avui reviu amb més
Intensitat I més brillantor per al futCampionat de Catalunya
bol català, aquelles gestes que, quan
Partits i àrbitres per a avut.
sots-campió, havia d~ defensar el
Primera categoria
futbol català a Madrid, en lloc de
Intendència
- U. C. Joves, López,
l'Internacional, que va creure millor Regales.
jugar el famós Campionat del FireLaietà E. C. - Sté Patrie, Picola,
neu, a conseqüència de ]a pugna de Miró.
les Federacions Catalana i EspanyoJun!ors Barcelona., Surribas,
la; I obtenia, contra tot pronòstic 1 Pascual.
en un partit històric i famós, el tiEspanyol - Iluro, Gatell Kalenda.
tol de Campió d'Espanya de segona
Segona categoria
categoria. En el moment decisiu el
Unló Manresana - U. S. Comellà,
futbol català, amb el Sabadell, Crestonl.
Tercera categoria
triomfà.
Prat de la Riba - Ateneu B o
També cal recordar les palestres
Bosc,
Garcia.
· ·•
per passar a primera categoria i
C. D. Garcia - S. E. Comtal, ~r.
els emocionants empats amb l'Europa, el mateix equip i jugadors gal- tran, Barajas.
Olímpic - U. E. Rubf, Broton,
rebé, que anys a venir havien -en Flores.
1921- de jugar la final del CampioInfan tils
nat d'Espanya 1 que el Sabadell,
A. C. Mollet - Renaixement, Pous
d'una fa'só brillant, assolia classifi- · C.
C. Hospitalet - U. c. Joves 1
car-se dintre dels grans equlps ca- Junlors
- Sté Patrie, Codina
talans d'aleshores -Barcelona, EsNew-Catalònia - Atlètic, ~trany
panya, Espanyol, Inter, Universitari,
Amistosos
New Catalònia, Català, etc., etc., 1
Martinenc - Atles, Valls.
d'aleshores ençà figurar sempre com
a equip de cprlmerissima» classe i
BOXA
obtenint les més altes classificacions
del campionat català. -descomptat
el de Catalunya pr!mera categoria,
que no el pot assolir fins la tempo- Ha estat concertat el matx
rada 1933-34, després d'haver passat
Gaztañaga-Mickey Walker
al grup B- per gol averatge i escurL'Havana, 22. - A la fi, el pes fort
çant el nombr~ dels equips participants del Campionat de Catalunya basc Isidor Gaztañaga ha aconseguit
de 8 a 6. Cap equip català que ha que se li donés un contracte per 1\
un combat d'importància.
passat a categoria inferior ha pujat disputar
efecte, ha estat escriturat un coma la superior, i per tant, res més ha. En
bat entre l'esmentat boxador i l'ex·
fet que vegetar. Els Sants -l'Inter campió
del pes mig, actual·
abans-, l'Espanya, que després fou ment a mundial
la categoria màxima Mioel Gràcia, l'Europa. El Gimnàstic de key Walker.
Tarragona, el Palafrugell, el famós
El combat Gaztañaga-Walker ha
Terrassa, l'Atlèt"c de Sabadell, l'Uni- estat concertat a. la distància de
versitari, el New-Catalònia, el Cata- deu represes 1 es disputarà a l'hipòlà, el Santbolà, l'Horta, el Girona, drom havaner «Parc de l'Orient», el
etc., etc., tots una vegada passats a dia 7 de juliol vin ent.
categoria inferior, res. Unicament ei
Aquest combat ll ha estat cerca~
Sabadell, tenaçment assolia una ges- a Gnztañaga pel seu manager D•.tta única en el futbol català, es re- pré, el qual sortirà d'un moment a
muntava, progressava, era sots-cam- l'altre cap a Nova York, cridat per
pió de Catalunya ~mpió després- l'empresa del Madison Square Gar·
sots-campió novament, i qui sap sl den, la qual sembla que té intenció
campió d'Espanya, si més no semi- de fer reaparèixer als seus local!
finalista i amb totes les probabilitats Isidor Gaztafíaga.
d'ésser-ne finalista.
Es amb joia que avui remarquem EL CAM PI ONAT D' E UROPA DE
aquests fets. Ho dèiem no fa gaire
T OTE S LES CAT EGORIES
des de LA HUMANITAT. "El Sabadell no és una esperança del futbol
català, sinó una solvència. Temps Pierre Charles venç Vicenç
al temps." Ja hi som. Els esportius
Hower per punts
catalans s'han de sentir honorats
Berlin,
22. Ahir, a. la nit, aJ
d 'ésser rcpresenta.ts per l'equip tant
o més català que el primer i espe- Sportpalast es celebrà el combat de
boxa per al campionat d'Europa de
cialment més esportfu.
Sab~m que quan el Sabadell mar- totes les categories entre el campió
ca en la seva trajectòria una fita d'Alemanya Vicenç Hower i el carn·
de Bèlgica Pierre Charles.
històrica en futbol, acompleix amb el pió
L'expectació era considerable i el
seu deure, som optimistes pels fets
ple
a la sala fou gairebé absolut.
1 les realitats. La fita actual és Ja
El combat, en conjunt, tou bO.
més gloriosa on anhelava arribar 1
féu una bona lliuta, però ~a·
sobrepassar l'equip del Vallès, i que Hower
gué d'inclinar-se
la maJOr
li ha costat 31 anys de lluites espor- potencialitat física davant
seu adversari
tives, federatives, adversitats, eco- que l'avantatjava endel
el pes 27 lliures.
nòmiques i de totes aquelles que
En acabar les 15 represes regJamen·
sabem que existeixen i no se'n parla tàries
es declarà vencedor per punts
gau·e; i a Ja fi, Ja tenacitat i lluita
Charles, que d'aquesta .mar.~
contra tota adversitat, lluita desi- Plerre
reconquesta el titol de camptó
gual, però digna I pròpia de l'espor- ropa, que ja posseí durant alguns
tiu triomfa i s'imposa i arriba al anys.
lloc, que la lnteHigèncla de l'esforç,
Ja confiança 1 la seguretat del valer
VELA
imposen, ésser allò que hom vol
ésser per la seva vàlua. 31 anys després, la Catalunya esportiva crida:
La primera prova
Endavant, Sabadell!

• ••

L'equip català. serà.: Mass!p, Morral, Blanc, Argemi, Font, Mota, Esteve Calvet Gual, Barceló Parera.
Gual no és massa cert. Amb tot,
creiem que s'arrenglerarà. L'àrbitre,

EL IV GRAN PREMI PENYA RIN • 111 COPA BARCELONA

• •, a dre tS
Ha est at tanca da Ia •tnSCrlpCIO
senzills amb un lot de cotxes i corredors
de veritable excepció
Ha estat tancada la. Inscripció a
drets senzills per al gran esdeveniment automobllistic que Penya Rin
amb el seu Grru.1 l'remi, que porta
el nom de Copa Barcelona, organitza
per al dia 30 de juny, o. la tarda, í
que ha desvetllat un L'lterès !nigualat, per bé qutl del tot tamprensible,
YtSta la q~litat excepcicmal del lot·
de cotxes i pilots reunits.
Sembla, però, .encara 1:10lt pn..<-sible que la llista veritablrment sensacional Ja formalitzada, obtlngu!
algun nou esforç, també de r.nm
vàlua, r:ns al termini d'inscripció a
drets dobles, que és demà, dilluns,
a les dotze del vespre, per quant són
nombroses les demandes de pilots
que continuen afluint a Penya Rin
1 que aquesta ha d'examinar per a
decidir-ne l'acceptació sempre que
tinguin tot el valor adequat per a
complementar la referida inscripció,
en la qual no s'hi més que "asos"
de la més alta categoria 1 en la
qual pot afirmar-se que figuren els
"racers més ràpids que ha produít
la fórmula Internacional vigent.
Una prova de Ja natural expecta-

ció que aquesta gran carrera ha produït és que les localitats reservades
ja a aquestes hores per sollicitud,
rebudes Ja directament a la Secretaria de Penya Rin, cobreixen més de
la meitat de localitats preferents.
Per aquesta cai.!Sa i en prev:s!ó d'una afluència rècord, Penya Rin ha
decidit definitivament emplaçar unes
tribunes complementàries a la part
alta del Circuit, al costat de l'Estadi,
a les quals els cotxes podran tenir
accés, àdhuc començada la cursa,
per l'anomenada carretera del polvori, que es reparada activament.
Es Indubtable que a aquestes demandes copiosisslmes de localitats
ha contribuït el gest de Penya Rin
en facilitar una entrada conjunta
per als entrenaments oficials dels
dies 27, 28 i 29, per a la cw·sa ciclista ln~rnaclonal que, després de Ja
darrera sessió d'entrenaments es correrà. el mateix dia 29 i per al Gran
Premi Automobilista del dia 30, amb
una bonificació importantíssima sobre el preu d'entrada per separat
de cada uno. d'aquestes manifestacions.
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de patinadors

Avu!, diumenge, a dos quarts d'll
del mati a la platja de l'EScolerLl,
el C. N. Barcelona. celebrarà una ~·
portant regata de patinadors a ve7
prova !nterclub, la qual per trac;d-;
se de la primera de la tempor n•
haurà de revestir gran interès, ta •
espectacular com d'extremada ¿o~-,
1 petició entre els elements del
: ;
Atlètic, Olímpic i el Club organt~a
dor que figuren Inscrits en aquemanifestació esportiva.

ATLETISME
Els Campionats general.s de
Catalunya, masculi~s 1dfe)·,
menins (Segona 1orna a
gl1"'i·
AvuI, tindrà lloc a .les ma rrè~
ques pistes de l'Estadi, la ~~e:.tiS
jornada dels Campionats ~mb Ja
de Catalunya d"aUet!sme,
r·ants
participació dels més impo ' ()'Ja
clubs de Barcelona i Com.~rqu~. p¡!S·
tan bona impressió p:-.xlurren
sat diumenge.
¡ prJo
A continuació publir¡u~ j~rnÏili'•
grama de proves d'aqu~ ad 18 fer·
Ja qual es desenvolupara e
ma següent:
. e r<eS
Matí a un quarts de de~ntòr ¡;;;
1
masculines. - 2?0 m . ~unsem.ifl ·-';
3.000 m. steeple, 800
· if al .t08
<eventual); 200 ~n. semF 1~eni:~:
m. tanques sem1fU1al. e
4x75 m.
Alç-'da.
Concursos: MasculinS. -DiSC
Llarg3da. Femenins: Pes j quàtre:
Tarda, a tres quarts ~tnal' :00
Curses. - 400 m. tanques 0 rn'. cU·
m. final; SOO m. final; ~~ 04X4oo fil·
minatòries; 5.000 m. fnUI •
final. Femenines 600 m.
PH"·\.
Concursos: MasculinS. Triple salt.

En cap llar catalana no ha -de mancar LAI .HUMANl'fAT

•I
t
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la humcmitdt
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PIJUAN
cAMISERIA • • GENERES DE PUNT FARRE
METGE ESPEC I ALISTA

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

PELL -· VIES URINARIES
DEFECTES SEXUALS
Rambla d e Ca naletes, 11, prim er

Telèfon 74574

Mudances NU RIA

ANT IGA CASA CO LLDEFOR NS
BARCELONA (G.)

Salmeron, 99

Dintre 1 fora de la ciutat
- Servei acurat - Preus molt
econòmics - Consulteu-nos per
telèfon (n.o 32573)
C A L A B R I A, 2 i 4 (garatge)

N EV.E RE S

Fundada l'any 1912
CURS DE CONDUCCIO, REGLAMENT I MECANICA, 40 PESSETES

nnr on n¡nf :S~3; ~;ls~e~:t
Plí UU P li~.
1

Tltols de 1ra. oluse

Passeir: tle G r à c ia, I S

,' G LACIAL"

Gran Basar de Sastreria Sistema
Nord Americà

VEN BARATISSL'\1, DIREt-'TE
AL CONSUl\llDOR. Immens assortit per a tots els usos, des

ge 1 F oment - Pòlisses 1 titols - Tot wmprès.
Nl un cèntim més! Titots de 1ra. Especial

dels preus més lnfims
Neveres patentades de màxima
r e!ngeracló t sense mescla de
gustos 1 olors, a preus mòdJ.cs
Benet í Mercadê, 26 <al costat
d 'Estació Gràcia 1 Teatre Bosc>

CORTS, 412

Títols a motoristes

CASA BASTIDA

LA FABRICA DE

L'AS DE L'AUTOMOBILISME

Els nostres preus sempre responen a la mateixa Idealitat 1 és
facilitar la màxima elegància I la màxima Barator, amb els
següents articleS! V:~stits, Pantalons, Camises, PIJames, Calçotets, Bates, Batins, Camisetes, MitJons 1 Corbates

Alguns dels nostres preus:
')

V E 8 T I T S, a 20, 40. 50 I 80 ptes.
PANTALONS, a 5, 6, S, 10 I 12 ptes..
e A M 1 s E s, a &, s, s, 1 de seda a 13'50 pfeL
P I J A M E S, a 6. S, 10 I 12 ptes.

Si l'elegàncm ha estat altres temps un pnvUegt. la CASA BAS·
Tl DA amb aquests preus la fa accesslble a tothom.

VENDA I CLINICA

~ aot

U'ENCENEIJOlt::J

Encara que estem situats al Passe1g de Gràcta, som la Sastr&
rla 1 Camiseria més econòmica de Barcelona.

CASA SUBIROS

Tenim una secciO ultra-rapida en la qual podem confeccionar
tota mena de vestits en quatre hores, amb un p etit aug.
ment dels pr eus de vestits fets, com també tenim una secció per fer vestits a mida amb tot luxe de 100 a 150 ptes.

Hospital, 42 • Tel. 13651

J oa n

Telefon, 79265

Obsequlem els nostres clients amb segells d'estalvi de 1a Catxa
de Pensions per a la Vellesa I altres preseDts en proporció
a l'lmpm t de la compra..

Prtncipab. • . • • • 95 ptet
amb [ambra de bany 11o

CLINICA GALLEGO - VIES URINARIES

»

Cases de nova construcclO. 6
grans 1 luxoses habitaciOns, al
carrer de Paris, 20, 22 1 24, entre el de Tarragona I Plaça
d 'Ernest Ventós. Autobús ll E

Carrer Nou de la Rambla, 1S - PELL • SANG • VENERI • PROSTATA ·
MATRIU • IMPOTENCIA • DIATERMIA - Director: Dr. Riu Porta Consulta, 11 a 1, 4'30 a 9. F. 10 a 1

IY

NOTA: Els que de fora vulguin serVlr-se de La. nostra casa pO<len escrture, adjuntant o·oo pessetes en segells, I rebran figurins, mostres 1 un
sistema espectal per a prendre les m ides, e.mb les Instruccions per a rebre l'encàrrec abans dels cloc dies.

Camiseria - Corbateria
Per a

mitges

Ferrer Batlles

mitions

aneu al lloc n. 0 6, de JO.'\N BORRAS,
CARRER D'URGELL (Ent'ants de
Sant Antoni), «L'AS DE LES ~llTGESll l de la barator

BARCELONA: VIa Laietana, 2
UNIA RAPIDA DE GRAN LUXE BARCELONA • CADIZ • CANARIES
Sortides setmanals els dissabtes, a les 12 Efectuaran el sen-el Ics motonaus
o.CIUDAD DE SEVI 1.LA~ I ttVI LLA DE MADRID11
LJNIA RAPIDA DE GRAN LUX E BARCELONA • PALMA DE MALLORCA
SOrtides cada dia (llevat els diumenges) de Barcelona l Palma. a les
UI llores per les motonaus
eCIUDAD DE BARCELONA» I «CIUDAD DE PALMA•
SERVEIS REGULAJlS ENTRE TARRAGONA, VALENtiA, ALACANT I PA\.MI.
OE MALLORCA1 BARCELONA • MAO I BARCELONA • EIVISSA
LINlA COMERCIAL aMB ESCALES A TOTS ELS PORTS DE LA MEDlTERRANlA. NORD D'AFRICA I CANARIES. - SOrtides c:¡u1ozenals Cie Barcelona CUs dijous. LINlA COMERCIAL BILBAO • CADlZ • CANARIES, AMB
ESCALA A TOTS ELS PORTS DEL NORD D'ESPANYA. - SOrtides quinzenals de BUbat> els dijous. LINlA RAPIDA REGULAR ENTRE ~PANY A
1 TERRITORlli DE LA GUINEA ESPANYOLA !FER.NANDO FOOJ. - Sortides el dia 17 de cada. mes. amb escales a València, Càdl:li, Las Palmas, santa
Cruz de Teoerue o Freetowo. Santa isabel de F'ernando Poo, Bata, Ko¡¡o 1
Rlo Benlto pels v..pors
«PLUS ULTRA» i uLEGAZPh
LINIA RAPIDA REGULAR ENTRE BARCELONA I VALENCIA
Sortides de Barcelona els d illuns 1 dijous, a lea 20 hores
uCIUDAD DE VALENCIA»
P.reu a coberta: 9 O!l pessetes. Bitllets d'anada I tornada a preua redults
LINIA REGULAR ENTRE BA80ELONA • ALACANT • ORAN • MELILLA
VILLA ALHUCEMAS • CEUTA 1 VICE·VERSA
Sortides de Barcelona cada dlumen¡¡e1 n les 8 nores; d'Alacant cl.B almarts;
d'Orau ols dimecres; d'Orno cap a alacant, els dlmarta 1 d'Alacant cap s
Barcelona, el'i d imecres.
MADRID : Passeig ae to. Castellana. 14. -
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MERCAT D'OCASIONS
COMPRA I VENDA I CANVI

36, Soqueria, 38

Bar Petit Miramar

VESTITS BANY ;: BARNUSSOS
CAMISES PLATJA :: Camisa RAGLAN (Patentada) : Mitges FERRO
de garantia

Casa r ecoman able pel seu peix
fresc i menjars d'enc:irrec

eREUS BARATISSIMS

Gran terrassa d'estiu pròpia per
a banquets 1 festes
A \'Ui, suculents coberts a preus

molt ajust ats

-PASSEIG NACIONAL. 62Barcelona. - Telèfon 19235

Cal que els lectors i sim·
patitzants de la ideologia
d'un diari, procurin ad·
quirir el que necessitin
dels comerciants que,
amb llurs anuncis, hi
aporten el seu ajut. Els
elements de dreta segueixen aquesta tàctica. Cal
que també la segueixin
els lectors de
LA HUMANITAT

APARELLS
FOTOGRAFICS
..---

PRISMATICS - BINOCLES

CINEMES

PEL• LICULES · PATHE BABY
FONOGRAFS DE TOTES MENES

MAQUINES
DISCOS, eto.

RELLOTGES · OBJECTES DE PLATA

JOIES· BRILLANTS

CASA BAGUES

1423J

B AR C E L O NA

DE MOBI..ES, PlANOS, RADlOS, CAI.X.&l DE
CABALS, MAQUINES D'ESCRIURE 1 DE CO.
SIR. MALETES. DISCOS. e~

ANUNCIS
HOSTES
i PENSIONS

SoUlciteu un número de mostra 1 us serà demostrat tot alxò
que indiquem

OFERTES
i DEMANDES

Lea subscrlpclona a Baccelona es cobren. al 1111 dealtJn per meeos

a rao de 1'00 pesseta mes. - Amb nuament sctmallAl ac 16 pàgiJleS
de novella, 1'40 pesse~. - Pura de Bnrcolonn : Anr. 14'00 pessetes;
Semestre. 7'50; Tr1.tllestre, 4'00. - Amb suplement de 16 pt¡¡l.nes
de non: lla. au¡¡menta 1 '2S ¡x:,sctes el trlroestre.

LA DONA CATALANA • Alida. 14 d 'Abril, 418 (Secció H)

ler.

----==.·

t_~~!~~u,Der7,a

COMPTABLE, conelxedor a.ualès I francès 1 tred'o!Lclna. S'ofeballs
c " 'a..IIO ECONOMICA. reix tot el dia o hores.
2J:u. " C.On;.. 364, ter. Esc. LA HUMANlTAT
num. 157.

--...::

-

4rt. 2na.
Uopr.

TELEFON 22057

Surt cada divendres, 1 cada número
conté com a. mlnlmum 28 pagines. Boniques portades en color. 26 models d'elegants figurins. Música. NoSecrets de tocador.
velles. Contes.
Preguntes i respostes. Consultori de
Modes, Bellesa, Modes, Labors. Reportatges d 'actualitat. Sana literatura. 4 pàgines de labors artistlques. Música. Pàgines Infantils amb bonics dibuiXos. Concursos amb valuosos premis.
Patrons dimensions naturals, etc., etc., és a dir: tot allò
que necessita. la dona a la llar. No ha de mancar a. cap casa
veritablement catalana.

Les dues primeres ratlles 1'00 pesseta
))
Cada ratlla de més •••••• 0'30

DIVERSOS

VlA LAIETANA, l

LA DONA CATALANA

PER PARAULES

DESITJO 1 o 2 joves
CASTELLDEFELS. Es·
tot estar. casanova, 32, plèndldo. caseta de ban:¡r,
1er. 1ra., prop Corts.
tocant al Restaurant
cMar 1 SOb 1 lloc guarHABITACIO balcó car- da cotxes, traspassaré
,PENSIO LAIETANA per rer per a sen:¡ror a dor- per 3.600 ptcs. Informes
tot mir. Hosplta.l, 42, 2on. 2a. a LA ROMANITAT.
11~011 I VIU¡¡ers,
Preu
~nrort mOdern.
le~ de 7'f>O dta. VIa La·
20 PESSETES mes, ha&ce~~. 29 • Pl Beren- bitació.
Parl.nment, 50,
pral., 1ra.
~ FACILITO IP"Qtla penl':~ I habitacions. Rbl:o.
~ 10, entreeol.
MODISTA a·orerelx a
Putmona, cua t a domlclll. Preus
MALALTS.
tea"I:~SIO ROYAL, hO&- Cor. 14ed1Cinll ¡eneral. econòmica. Rocatort. 154
CorrDreua econòmica. PL sums, Ratgs x.. sot ar- pral. 1.&.
-...::....ua. Mercè, 46.
tlnclaL Dr. Lluls Cuesu
Urgell. 20. prat Consul·
MOSSO O COBRADOR.
b1tac:Y!LLROMANAS, ha- ta de 3 a 6.
11cmtJa collocacló fS anys
per llogar. Raó.
tt •
bones rereréncles.. E:.
1
Uatnon 1 CnJa.L, 126,
PIANO, per estue!Js, ne- crlure a LA HUMANITAT
--:;:::-:----- ces:Jto 1 hora dl~a. do- nu.m. 634.
~~0 Jove tot ea- naré 10 mes. Esc. LA BO· - - - - - - - - baleó carrer. r.tANITAT. num. filO.
~0~
VIATJANT a'o!erelx per
10, 2on. 2na.
Catatun:va. ram de tclldC.S
Taller
MARTI.
ANGEL
¡ènerea de punt. Amb
l
na~~~a~u. 23, pra l. 1ra. d·enc:¡uadernaC1ó (M.artl· bones
relaclons clientela.
aJ.c. carrer, tot ocz de la Rosa, 17. Te~ ·
LA HUMA.Nl·
lar 20~ duros, 110111 men- léCon 75352 - Barcelona) . Escriure a 160.
n\l.m.
TAT
- - . uroe.

FILL DE ROMUL BOSCH, S. en C.

Totes les lectores poden rebre GRATUITAMENT a correu seguit un
EXEMPLAR DE PROPAGANDA de
la primera revista de modes 1 de la
llar escrita en català

4_14

B A R C E L O NA

Teléton JU4.22

«CABO SAN ANTONIO »

Obsequi a les leetoJ•es
cie la humanitat

TOT D'OCASIO
CORTS CATALANES,

SERVEI RAPJ.D EN'I'RE BARCJ!:LONA J .I:HLBAO
SOrtides tots els DIMECRES a la nit cap a \:aténclo. Alacant Mo'Jlga
Sovlllo., Vl~o. Vlllagarcla, Corunya, Musel. Santander t Btlbó! '). '
Alternant-se tes escoles cte .
.l.'arragona, Ceuta l Buca•a cnao. dues setmanes
sant Carles 1 Ferro! cada dues setmanes
SERVEI CORREN'! ENTRE BARCELONA 1 IHLBAO
cada dues setmanes
"
,
Sortides els DIVENDRES a la Dit. cap a .fanagon.a., ~::mnt carte..
Villaraç, Valét::cla, Cullera1 .Alacant, Canagena. A.KuU.ns, Almeria, Me:
11111\, Motru, Màlaga, Ceu.a, Càdlz, Sevilla, Huelva, VIgo, Murin, vtllag'f·clo.. Ferrol, Corunya., Avllés, Musel. Santander, Bilbao 1 E'asaJea
SER~El EN'I'Rl!; BARCELONA, SETE 1 MARbELLA
l:>Ortldca c:¡ulnzenals eiS <ltJous cnp o. :>ete 1 Marsella
Servei Qu.lnzenat cap .. OENOVA
La cArre¡¡a es rep al Ttnglado <lo la Compnnrla MoU del H.ebnlx
Telétou 13585
-o--SERVEi RAP.W GAl' Al. HRASIJ.. • l'LAiA
per mot.o-transatllultlcs correus csv:w~·ols
SOrtides tlxes cacta 21 dics
Ca~ a SANTOS, MONTEVIDEO I BUENOS AIR ES sortirà el dla
2 Juliol del 1935, la ma¡¡nltica mo~ouau

Cunslgnatnrls:

Carrer de Sant Pau, 6
Tel

Unies regulars de grans vapors per als destins
que es detallen

c:¡ue admetrà passatgers 1 mercaderies
La ct.rrc¡:t es rep tms 1a vetlla. del dia de sortida, al tln¡lado núm. 1
del Moll de Balears, t.eléton 1827i

TOT de VERITABLE OCASIO
COMPRA, VENDA i CANVI
(prop Rambles)

fbarra y c.a, S. en C.

Na .............. ............................................................

Patiu cie l'estómac?

Proveu tan sols una capsa de

DIGESTONA CHORRO • ~reu: n~ Jlet [ftJ~a

d~~:~~o~~n:e~g: GRATUITAMENT podeu comprovar: la seva eficàcia soHicitant una mostra al Repre-

~~ fti.el~~ sentant: Senyor Francesc Pagès

Replib_li-c_a~n_sl

Gili

Carrer . ............. ............................................................
Poblllció ....................................................................
Prov1ncla . ............................., acompanya per a despeses de correu 20 cèntl.m3 perquè 11 sigui tramès un
exemplar de la revista LA DONA CATALANA, amb
suplement de 16 pà.glnes de novella.

R ~C_:E:_LO~N~A~~~~~~~~~~~~~--=o:::=.,
València, 198, 2on., 2na. - BA~

_L legiu LA -HUMANI TAT

Barcéfona -

Diumenge, 23 de juny del 1935
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LES CO NVERSES NAVALS

S'han prolongat les converses de París, pe ro no hi ha acord

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~!~~~~~~~~~~~~~o

~

LA MORT DEL «TIGRE DE LA CINARCA»

Amb Spada ha desaparegut de CorSega el darrer deIS bandIts rom antiCS
e

'

e

L'estranya fi del lle ge nd ari personatge
Còrsega és l'única terra occidental d'Europa on encara subsistia el
bandidatge per venjança que, en certes latituds, a Espanya, per exemple, en el seu temps, havia tingut
consideració de justícia social. A
Còrsega, com havia passat a Andalusia el segle passat, el bandit ba
estat admirat com un heroi al mateix temps que era temut. Entre els
habitants de l'Illa, protegir un bandit contra l'acció de la justícia no
era considerat un deshonor i moltes eren les famílies honorables que
havien ajudat Spada i altres bandits com ell que han viscut en el
«maquis». Naturalment que aquesta admiració estava barrejada pel
temor que tenia qualsevol habitant
de l'illa a Indisposar-se amb homes
que no tenien ni llei ni fre en la
seva ll;CCió. En la fantasia popular
de països pobres. en països on la
Industria no ha penetrat encara ni
amb ella la concepció nova dé la
justícia social, s'explica que el bandit fos, encara que molt temut considerat com el venja-dor dels humlls contra les Injustícies dels que
abusen de la seva posició social sense que puguin ésser punits legalment. Eren en certa manera considerats com els venjadors dels pobres.

d'un tal March!, Spada i Rutili entraren a una taverna on es trobava
el March! 1 el feriren 1 de retop a
tres persones més.
Algun temps després els dos bandits feren l'amistat amb el seu collega Romanetti. Quan estaven tots
tres en un establiment, es veieren
voltats per 30 gendarmes 1 lluny

• ••
Desaparegut el que fou terror del
«maquis» cors, resulta Interessant
traçar a. grans plomades la seva
carrera de fets criminosos.
Andrea Spada nasqué a Ajaccio
~1 13 de juliol del 1897. Els seus par es eren un humil carboner emigrat
de Sardenya i una. honrada dona
de la petita localitat corsa de ~
pigna.
Spada adoptà la nacionalitat francesa 1 compl1 el servei militar en
l'Exèrcit francès de l'Asla Menor.
Allà lnlcià els seus delictes amb una
deserció que li valgué ésser condemnat a. diversos anys dc treballs
forçats.
En 1922 tomà a. Còrsega i Inicià
les lluites amb els gendarmes de
l'illa.
El seu primer crim el cometé per
defensar un amic el qual creia que
estava amenaçat pels gendarmes.
Quan dos d 'aquests tractaven de detenir el seu amic després d'una baralla, Spada féu foc contra els ¡erdarmes, agenollat, 1 en matà un 1
fen l'altre. Comès el fet, Spada 1
el seu amic Rutlli es refugiaren a
l'alta muntanya.
Els dos amics es percataren que
els gendarmes els perseguien, 1
.creient-se víctimes de la denúncia

SPADA
d'acoquinar-se obriren foc contra els
guàrdies i contra els amos de la
casa, ja que creien que eren els denunciadors. El balanç de la lluita.
fou terrible: resultà mort el fill de
la mestressa de la casa, aquesta, ferida, un inspector de policia mort,
i un altre inspector 1 un gendarme
ferits.
El 9 de novembre del 1925, per tal
de venJar-se dels parents de la seva promesa que l'havia abandonat,
Spada assassinà un vellet 1 un noia.
Encara allargà més la seva «vendetta» 1 assassinà un altre parent
de la seva promesa.
Passaren molts mesos durant els
quals no es va sentir parlar més de

LES JORNADES D' OCTUBRE

En Consell

de Guerra d 1 0fi-

cials generals es veié ahir
la causa contra 11 alcalde i
altres nou veïns de Bellpuig
EL FISCAL RETIRA L'ACUSACIO I FOREN ABSOLTS
Ahir, a. la tarda, a. les quatre, al
Saló Biblioteca 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
Garcia Rebollo contra Ramon Tudela 1 Alxelà, alcalde de Bellpuig,
i Antoni Segura i Farreros, regidor,
Llorenç Capdevila, Roc Feliu i Oliva, I sidre Bosch i Valls, Esteve Sala.
1 Cortada, Joan Roli i Tàrrega., Jallme Sales i Salla, Damià Majordom
1 Sapessà, Ramon Campanera i Mata
1 Nicolau Bosch, aquest en rebeHla,
tots veïns de Bellpuig.
Presidi el Tribunal el general de
la segona brigada de cavalleria, senyor Sebastià Pozas. Actuaren de
vocals el general San Pedro, els coronels ¡senyors Moracbo, Espallargas, Llanas i Cañadas i el tinent
coronel senyor Coll. De vocal ponent
actuà l'auditor de brigada senyor
Comlero, de fiscal el jurfdic de la
Divisió, comandant senyor Querol, i
de defensors els lletrats senyors Francesc de P. Gene Alxelà i Ignasi de
Inza i TUdanca.
L'APUNTAl\IENT
Constituït el Tribunal i donada la
veu d'Audiència pública, es donà
començ a. la. vista. Els processats no
assisti.r en a. la vista a petició pròpia.
El jutge donà lectura. a l'apuntament, que comença amb l'atestat de
la guàrdia civil. Es diu en ell que
el dia 6, al voltant de dos quarts de
deu de la nit, es presentà un grup
a casa de l'alcalde de Bellpulg, senyor Ramon TUdela -que estava en
llicència per malalt- i li digueren
que s'havia proclamat la República
Federal 1 que ell havia de fer-ho al
poble.
Sembla que, en un principi, el senyor Tudela oposà resistència, però
davant la Insistència del poble hagué
d'accedir a la seva petició i es traslladà a l'Ajuntament des del balcó
' del qual féu la. proclamació esmentada. hissant una bandera barrada,
amb l'estel, que, en la seva declara·
cíó, diu que no sap qui li donà. També diu en la. seva declaració -que
es llegeix- el senyor Tudela que
mentre era a. l'Ajuntament va rebre
ordres per telèfon en aquest sentit
de la Comissaria de Lleida i de la
Generalitat, 1 que això fou el que
el decidl a fer-ho. Després es retirà
1 prop de mitja nit escoltà per la
ràdio les noticies del Go'fem espanyol, en les quals deien que s'havia

Spada 1 les autoritats arribaren a
creure que s'havia refuglt a Espanya, però el bandit reemprengué novament les seves gestes allargant
més encara la lllsta. de les seves
víctimes. que no ba pogut ésser establerta exactament, encara que poc
abans de morir l'«últim dels bandits corsos» deixà entreveure que els
seus crims passa ven de la dotzena.
Spada havia jurat que mai no
seria detingut viu. Amb tot, però,
arribà un dia en què Spada baixà
de la muntanya i es presentà a. la
vila dels seus pares, a. Coggia., vestint una. mena de túni~ 1 portant
al cap una corona de llOrs 1 amb
un crucifix a la mà. Les gents fugien davant la seva. presència, mentre Spada. els calmava. dient-los que
anava sense armes 1 cridant que es
lliurava a la justicla divina.
L'actitud sorprenent del «Tigre de
la Cinarca», com 11 deien a Còrsega,
provocà polèmiques a la Premsa, en
les quals Intervingueren reputats
alienistes 1 cada un donava la seva
opinió. Encara després de la seva
mort és de creure que la polèmica
tindrà una revifalla 1 que molts consideraran que la. guillotina ha funcionat per a suprimir un pertorbat.
Durant els dos anys que Spada
ba passat a la presó abans d 'ésser
executat, el seu misticisme ba estat
constant: passava. el rosari diverses
vegades al dia, feia ostentació de
simbols religiosos 1 repetia amb freqüència que la justicia divina era
mestressa dels seus destins.
Una pan de la. població de Còrsega prodigà la seva admiració vers
el «Tigre de la Cinarca», al qual
considerava, en molts casos, com un
protector dels humils, 1 adduïa en
la seva defensa que els crims q,u e
cometé foren Inspirats sempre per
la llegendària «vendetta» corsa..
Abans de morir, Spada rebé els
auxilis de la. religió catòlica. Quan
per última vegada el visità l'abat
Belgodere, 11 demanà llibres piadosos
per a llegir-los durant les seves últimes hores i un paquet de caramels. El sacerdot tractà d'aconsolar-lo fent-li veure la possibilitat que
fos indultat, i replicà Spada: «Parleu-me de Coggla, el meu poble, de
la meva familia i de les coses santes. No crec en l'Indult humà, però
sé que existeix un Déu de bondat
1 de misericòrdia que no nega mal
el perdó.»
Els funcionaris de la presó han declarat que Spada ha. dormit molt
tranqUiHament les últimes n1ts.
Fa nou mesos que fou gu1llotinat
a. Batia, també en divendres (dia
13) l'ex-gendarme 1 bandit Tor.
s'adhereix, i demana la lliure absolució dels seus patrocinats.
A continuació llegeix el seu !nforme el lletrat senyor Ignasi de Inza,
defensor del senyor Ramon Tudela.
Es complau a fer públic el seu agraïment i el del seu representat al fiscal pel seu recte procedir, 1 diu que
si bé hi hauria matèria a tractar
per a demostrar la innocència del
seu defensat, no vol allargar massa
el seu informe 1 es limita a glossar
la figura del seu patrocinat, al qual
present a com a home d'idees republicanes, allunyat de les lluites polltiques, però al qual, a. Bellpuig, hom
l'estima com a home equànime i hom
el consulta sempre, com queda demostrat al llarg del sumari i com
es palesà el dia. 6 d'octubre quan
l'anaren a cercar. Fa unes consideracions sobre la personalitat del seu
defensat, per al qual, diu, no demana una absolució per manca de proves, sinó per l'absolut convenciment
que té de la seva consciència que és
el que ell ha volgut portar ~ l'ànim
del Tribunal
·
LA SENTENCIA
Acabada la. vista, el Tribunal es
retirà a deliberar en sessió secreta,
1 dictà sentència absolutòria per a.
tots els encartats, la qual, però, no
serà ferma fins que l'aprovi l'auditor
de la Divisió
·

la
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La dels regidors
de La Cénia
..
col!Sellers mun1c1pals

ele~1ts

1 suplents
el14 de gener del1934,
segurs d Interpretar el sentit del
g~n nombre d'electors que ens eleg~e~ per tal que e~ llur nom reglSSrm la vida municipal de La Cénia, ens adrecem a vosaltres per a
recordar-vos que solament és legitlm
el poder que arrenca de la font democràtica, 1, per tant, que mentre
el poble per sufragi no elegeixi els
qui hagin de substituir-nos, nosaltres hem de continuar considerantnos com a legitims consellers municipals de La Cènia, ¡ cedint sols a
la força uns càrrecs que sabeu que
el poble va confiar a uns altres.
I com sigui que per a ostentar els
càrrecs esmentats us recolzeu en disposiclons reconegudes per tothom 1
denunciades pels més eminents juristes com a anticonstitucionals 1
antlestatuàries, nosaltres, en nom
dels nostres electors,
Protestem de la designació governativa de què heu estat objecte i
també del fet de la vostra acceptació dels càrrecs de gestors municipals de La Cénia, pUix que amb ella
.heu demostrat sentir menyspreu a
la voluntat del nostre poble, 1 us
anticipem que al seu dia haurem
de tenir per nul tot quant hàgiu
acordat durant l'exercici dels vostres càrrecs 1 haurem de demanar
responsabilitats de tot.
Us servireu signar el duplicat.
La Cénia, 13 de juny del 1935. Joan Ferré Cortiella, Simó Tena Orti, Frederic Gelllda Subirats, oJsep
Espada Gisbert, Joaquim Jaques Celma, Joaquim Homedes Cid, Aladi
Ferré Homedes, Josep Sebastià Sanz,
Jaume Albesa Sanz, Enric Molins
Segura, Emili Subirats Roé, Eduard
Cortiella Abella, Joaquim Bellaubi
Sanz, Josep Garcia Gisbert, Joaquim
Marcoval Caballé, Adrià Valldepérez
Valverde, Joaquim Sebastià Ventura,
Ramon Prades Querol, Emili Pla. Palos, Joaquim Pla Pla, Joan Vidal
Roda, Sebastià Fomé Ferré, Joaquim Garcia Bel 1 Tomàs Pérez Michavila.
«Els

La dels regidors populars
de Mollerussa
Els que sotaslgnen, consellers municipals elegits el dia 14 de gener
del 1934 i desposserts de llurs càrrecs a. conseqüència dels fets del 6
d'octubre, sense que sobre d 'ells pesi
cap procés ni condemna que els privi d'exercir-los, en nom propi i en
el dels consellers suplents respectius
que, en tot cas, haurien de substituir-los, es creuen en el deure lnelludible de denunciar-vos l'abús de
poder en penetrar a l'Ajuntament
de Mollerussa sota el regne d'exepcló
el qual vulnera preceptes contln~uts
en les Lleis bàsiques de la Republica i de Catalunya, en ensenyorirse uns anomenats gestors en les mateixes condicions i circumstàncies
que abans del 14 d'Abril del 1931,
els quals feien odiosos els nomenaments de R. O.
Davant d'això esdevingut, 1nteressa principalment recordar:
1.-Que la Constitució en el seu
article 9 diu que tots els Municlpis de la. República elegiran els mus
Ajuntaments per sufragi universal
igual, directe 1 secret.
2.-Que l'article 39 de l'Estatut de
Catalunya. diu que els Ajuntaments
seran elegits per sufragi universal,
directe i secret, en la forma que la
Llei determinarà.
3.-Que la Llei Municipal catalana preceptua, en el seu article 46,
que els consellers municipals seran
elegits per sufragi universal, igual,
directe i secret, de conformitat a la
referida. Llei i d'acord amb les Lleis
electorals.
4.-Que en l'article 37 de l'esmen·
tada Llei catalana, es consigna que
els consellers suplents ocuparan els
llocs de consellers vacans 1 les substitucions s'efectuaran en el mate1x
ordre que els candidats figurin a les
llistes, i es proveirà sempre tota
vacant de conseller per un suplent
de la mateixa llista del que ha do·
nat lloc a la vacant.
Per tant, doncs, com a representants legítims del poble de Mollerussa, mentre una nova consulta al cos
electoral no determini els que han
d 'ésser els nostres successors, ens
considerem obligats a fixar la nostra
actitud i a tal efecte declarem:
Que considerem fora de Llei la
constitució de l'actual Ajuntament
o Comissió gestora, totes les resoluclons que durant el present perlode
d'excepció sigUin adoptats, tant
per l'Alcaldia com pel Consell de
Govern i els Plens Municipals, no
tindran n1 poden tenir .força d'obligà
quan del poble del qual emanen els
poders de tots els òrgans de la. República. segons l'article primer de la
Constitució, no els presti el seu su-

,
declarat 1 estat de guerra, i aleshores
va anar al Centre d'Esquerra per a
comunicar el què passava. i ordenà
que an!lssln a treure la bandera que
hi haVla. al balcó de la Casa de la
Vila. Es desprèn també de la Ieeturs. d~ l'apuntam,ent que, acompan;Yat d un grup d uns ~ent o . centcmquanta homes, que deiXà a d1stà:1ela, anà a la caserna de ,Ia guàrdia
clvil per tal de conferenciar amb el,
caporal i recomanar-U que no sort!S
al carrer per tal d'evitar que pegues
passar quelcom, tota vegada que el
poble estava molt excitat. Se'n tornà
al llit 1, prop de les sis del mati, ,. TXALIAPIN HA RECAI GUT EN LA
anaren a cercar-lo per a dir-li que
SEVA 1\IALALTIA
la Generalitat s'havia rendit.
Paris, 22. - El cèlebre cantant rus
Durant aquella n1t foren tallats Fedor Txallapln, que s'havia refet
alguns arbres a la carretera gcne- ¡ d'una malaltia que l'obligà a allitar-se
ral per tal d'impedir la circUlació. <!ura.nt força temps, havia signat ja
També estigueren uns grups a la nof:11brosos contractes per a aquest
Central Telefònica, on tallaren el fil estiu, però ba bp.gut de tornar a
del telèfon de la guàrdia civil, sense 1anUlS;rllos a causa d'una r~aiguda
que, però, hom sàpiga concretament que 1 obliga a. romandra al llit.
qUi fou l'autor d'aquests fets.
I !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!~~!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

I

I

EL FISCAL RETIRA L'ACU SACIO
Acabada la lectura de l'apuntament, 1 havent renunciat el flscnl
1 els defensors a l'Interrogatori dels
processats, el representant del Ministeri Fiscal passà a llegir les seves
conclusions definitives. Diu que les
proves de plenari demanades pels
defensors no han pogut concretar
els càrrecs que es feien contra els
processats, ans bé, els han desvirtuat, i en vista d'això retira l'acusació que pesava contra els encartats en aquesta causa. i demana la
lliure absolució dels processats.
ELS INFORI\lES DELS DEFENSORS
Llegeix el seu informe, en primer
tel'Jlle, el lletrat senyor Francesc de
P. Gené Aixelà, defensor dels processats Segura, CapdeYila, Feliu, Bosch,
Sala, Roig, Sales Majordom 1 Campanera. Felicita al fiscal per la seva.
recta interpretació del què ha d'ésser
la justícia 1 diu que no es podia mantenir l'acusació del fiscal contra els
seus patrocinats, perquè del sumari
no es desprèn càrrecs concrets contra d'ells. Diu que ningú no els
acusà i que sl a Bellpulg varen tenir
lloc uns fets que s'aparten un xic
de la. vida normal del poble no se'ls
pot imputar a ells, tota vegada que
cap càrrec no n'ha resultat. Es felicita de la petició del fiscal, a la que

*:-------

Que no reconeixerà en absolut valldesa legal a cap dels acords que
pugUi prendre la Comissió gestora
com en
de personal, com
en la resolució que vulgueu donar
als afers que teníem en tràmit o
pendents de veredicte d'organismes
.
. j
. .
tsuper10rs 1 )-ldiclals, reservan nos
totes les a~10ns qu~ pugui córrer
al fet pel .d1a que est.lgUi restablerta
la ~~mnahtat per exigir les resp~n
sab1lltats si en quelcom us exced1u.
Feta aquesta pr~testa, i advertlment de la iHegalltat dels càrrecs
que. us ba afavorit l'autoritat governat~v~ com també pels acords i disposicions que pugueu prendre, us donem per assabentats.
Mollerussa, 19 de juny del 1935
Mateu Capell, alcalde, Miquel Gubarra, Francesc COdina, Pere Felip
Pagès, Emili Estadella, Lluis Pons,
Joan Reventós, Francesc Cantó.
Suplents : Paul1 Serra, Jaume
Llombart, Ramon Serret, i Ramon
Farré.
·

varia~ions

CONTINUEN LES CONVER- En C?nseqüència ¡ donacta
SES DE PARIS
supo~1cló, el periòdic Precon!taquesta
Paris, 22. - Aquest mati han pro- reumó dels representants d 1za Ulla
seguit les converses entre els senyors tre potències per tal de d~ es qua.
Lava.l 1 Eden per a tractar de les més importants problemes cutlt ela
euroPeus.
qüestions pendents i planejar la conITALIA CONTRA
ducta per a l'esdevenidor.
SA D'ARMAMENTiA CUR.
Malgrat el pessimisme que anit imperava al Qual d 'Orsay, aquest maRoma, 22. - Als cercl
ti es declarava que per fi sorgiria sos d'aquesta capital s'excl~s oficio.
l'acord, ja que França, de cap de les solut l'eventualitat qu , u en a~
maneres, no desitja en el fons, per- qüestió italo-abissinla, d~;;n:¡u¡ la
dre l'amistat d'Anglaterra.
verses que Eden celebrarà e es con.
Com es pot suposar, l'única qües- ta capital.
n aques.
tió en litigi és la del Tractat naval
En canvi es tractarà detln
germana-britànic i les repercussions ment d~ les qüestions navals ~
que afecten França.
pecte aiXò resUlta molt lnt
res.
Aquest migdia es deia que el més fer constar que Itàlia es m eressant
probable és que França doni el seu tundament oposada a tota cu~ .ro.
assentiment per a la convocació, a mament s navals perquè Pel dar.
Londres, la propera. tardor, d 'una trari, creu que fóra preferible con.
Conferència naval. A dita. conferèn- vocar una Conferència. naval . ~·
cia. assistirien França, Anglaterra, nacional que fixés l!mits a 10\C{·
Al poble de Sant Adrià
Alemanya 1 Itàlia, i possiblement verses grans flotes 1 evités d'ales dl.
El Comité Polític de Relacions :¡ue també Rússia 1 Polònia.
manera. un augment constan~uesta
l'integren les entitats Centre Reputonatges, la qual cosa no deix dels
blicà Federal Adrianenc, Centre d'EsEDEN DESPRES DE ROMA de reproduir-se sl cada nació alia
TORNARA A PARIS PER prengués la seva llibertat d'ac~~.lllo
querra Republicana. de Catalunya 1
Ateneu Obrer Federal, davant la sl·
A PARLAR DEL PACTE
AERI
tuacló anòmala que es viu, és veu
ANGLATERRA COMUNICA
en l'obligació d'adreçar-se a l'opinió
Paris, 22. - Als cercles britànics
A MOSCOU EL PACTE DE
pública amb el present manifest amb de Paris s'assegura que després de
LONDRES
la sana Intenció de situar-nos i po- la seva visita a Roma, el senyor
Moscou, 22. - L'Agència T
sar les coses al seu lloc, ensems Eden tomarà novament a Paris per
que afrontar decididament l'anor- tal d'entrevistar-se amb Laval 1 po- anuncia que l'ambaixador brit:
malitat que representa. la constitu- sar-lo al corrent del resultat de la en aquesta Lord Chilzton ha Visit
al comissari soviètic d'Afers Estr~
ció i actuació de l 'actual ¡estora en seva visita a la Ciutat Eterna.
gers senyor Litvlnoff per tal d'infor.
el nostre Ajuntament, en l'adminisHom suposa que després de la vi- mar-lo
en nom del seu Govern de
tració dels sagrats béns del poble. sita d'Eden a. la capital d'Itàlia, es
Ens guia l'anhel de marcar eq a- planejarà la politica que Anglater- l'acord naval germana-britànic ¡'de.
quest manifest posicions clares 1 ra, França 1 Itàlia hagin de realit- clarant al mateix temps que Angla.
concretes i carregar cadascú amb la zar en l'esdevenidor respecte del terra d!'lsi~ja entaular negociacions
amb Russ1a encaminades arribar a
responsabilitat que U correspongui projectat Locamo aeri.
la limitació d'armaments navals,
a~b la finalitat que el dia que siguÍ
En
els
susdits
cercles
britànics
pacndat el poble a dlr·bi la seva ho risencs ha desaparegut gairebé en L'ambaixador britànic declarà a més
faci plenament assabentat de la veri- absolut la impressió pesimista d'ahir a més a Lltvlnoff que Anglaterra
tat i aixi clogUi amb el seu veredicte referent a les converses d'F..den amb ja s'havia posat en comunicació amb
aquesta er?- d'administradó que, a Lava!, encara. que es reconeix que França i Itàlia, per al mateix o1¡.
força de smcers, hem de qualificar Eden té moltes coses per aclarir a jecte.
Lltvlnoff 11 contestà prometent que
de personalista 1 absolutament allu- Paris, abans de prendre el tren cap
sotmetria l'assumpte al Consell de
nyada del voler de la voluntat po- a Roma.
Comissaris del Poble.
pular.
Hom sap que el Govern de Mos.
Nosaltres, aquest C. P. de R. d'esA ROMA SATISFETS PEL cou ha encarregat als seus ambal·
querres, que representem unes tenVIATGE
D'
EDEN
xadors a Roma, -Londres i Paris,
dències pol1tiques favorables sanRoma., 22. - La premsa lt>tliana que informin als respectius governs
cio~~des pel poble quan la responexpressa
gran
satisfacció
pel
pròxim
sobre el punt de mira soviètic res.
sabilitat de coman(lament pesava
damunt nostre, i que algun dia. hau- viatge d'Eden a Roma, i declara pecte a. la qüestió na val i al projecque
el
desplaçament
del
ministre
britat Pacte aeri.
rem ~e tornar-la a tenir,quan aquest
cas Sigui, des d'avui fem públ1c que tànic evidencia que no solament no
SIR EDEN TE NOVES INS.
des de~ nostres llocs d'elecció po- es pot fer res definitiu sense compTRUCCIONS DE LON DRES
pular vmdrem a retornar al seu l!oc tar amb Roma, sinó que fins 1 tot és
Paris, 22 . - Es sa~ que aquesl
degut tot el que d'uns mesos ençà necessària la seva Intervenció per a.
es comet a la població sota unt>s implantar qualsevol nova orienta- mati el ministre angles Mr. Eden
r esponsabilitats irresponsables, ga cló política..
ha rebut instruccions del seu Ga..
El periòdic «La Stampa» proposa vern, la mena d'aquestes instruccions
que els seus autors, Ultra no actuar
la
tomada al Pacte mussolinià. de- es desconeix; però en els cercles ben
d~ cara a la ciutadania, no tenen
d a9uesta n1 la força moral ni ma- nominat de les quatre potències. Informats s'assegura que tindran una
terial qu!l només s'aconsegueix en Aquest mateix periòdic opina que les Influència molt favorable en les neels COmiCIS.
v~ites d 'Eden a Paris i Roma slg- goclacions futures.
Fidels ~I nostre postulat d·homes mflquen . que ~glat.erra no consideA més a més, el sen¡or Laval ba
democràtiCS 1 defensors d'aquesta ra. definitiu 1 acord naval germano- rebut una comunicació del Goyem
democràcia. a la població no podem bntànic mentre no es produeixi l'addonar beHigerància als ' que amb hesió a aquest de França. 1 Itàlia. 1
(Passa a la pàgina 6)
sentiments inconfessables es presen~n a ocupar llocs que n i de dret
n.1 sota la llei podien arrabassar. 1
UNS QUE ES CASEN VOLANT •••
smó d?nem valor legal a una representació del poble de «radical or- \
dre», menys en podem donar a aq~ells. que, elegits pel poble per 11.
mmon!J-, coHaboren en aquest estat
excepcl<?nal amb els primers, fentse creditors a la severa repulsa, j:1.
no sols dels seus electors sinó de tot
el poble.
Podríem enumerar, en aquestes
ratlles, moltes anomalies ; estaríem
en el nostre dret comentant-les i censurant-les. Però preferim, en espera
de ~er .fer:ho sense lligaments l'l
pressions, deiXar-les a. jui del poble
assenyalant - això si - que són
Innombrable~ i de volum. De mo~.ent, que Sigui el mateix poble que
s mteressi per aquest estat de cosos
ja q~e. aixi serà constant fiscalitza:
dor 1 JUtjarà com calgui per a. senten~iar. quan sigui l'ocasió.
Fmalitzem aquest manifest dem'\·
nant .a militants i simpatitzans amics 1 tots els qui aspirin pel r etorn
de 1~ legalitat i de la bona administració .que estiguin alerta per a no
c~torp1r l'obra d'aquest C. de H..
d esquerres que en tot moment vetllarà per ells i pel poble en general.
-El C. P. de R., Centre Republlcà
Federal Adrianenc, C. d'Esquerra i
Ateneu Obrer Federal.
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La dels regidors de Tremp
Els consellus propi~ts.ris

.

,u.

le!lts que componen la majoria de
f.AJuntarr.mt
popular de' 14 d ~ ge-

n er de 1 any 1934, afillats a «Esquerra Republicana de Catalunya»
hau . adreçat a l'alcalde-governatiu;
pres1d~t de, la Comissió Gestora
MuniCipal d aquesta ciutat suara
nomenada, el següent escrit' de protesta:
«Senyor:
. Els qu~ sotaslgnen, ConselJers propletar!S
1 suplents que componen la
SORTIDA DE L'«ARTABRO»
majorm de 1 Ajuntament popular del
14 de gener de l'any 1934, imposats
dels seus drets 1 obligacions 1 en
compliment d'un deure de ciutadania, tenen a bé adreçar-se a vós i
exposar:
Qll:e en. virtut d'un Decret de la
Pres1dènc1a de la Generalitat, publi·
cat al «ButlleU Oficial» del 28 d'abril proppassat, haveu estat designats, juntament amb altres companys, per a constituir una Comis·
sió Gestora de caràcter governatiu
amb l'objecte de substituir l'Ajuntament legalment constituït per
obra del sufragi popUlar del 14 de
gener de l'any 1934. EI Decret esmentat, a desgrat que en el seu
preàmbUl vol donar la sensació equiv~ que .aplicarà el que disposa la
L~e1 Mun1c1pal catalana, en el contmgut del seu articUlat no solament no respecta la llei, sinó que
la. vulnera i la Infringeix d'una. maner!!- a totes llums palesa. En conseqüència. per tant, els que h~veu
accep~t ~ cà_rrecs de caràcter govematm 1 antidemocràtic, espolieu
amb el vostre procedir els drets d'uns
homes que els adquiriren 1 els glmnyaren d'una forma completament
legal i eminentment democràtica i
us feu còmplices ensems d'aquella
capriciosa i absurda de com ba esSòrtlda de València del vaixell •ArtabrOJJ, de l'expedició a I'Amaçones tat feta. la designació de la Comissió
gestora a la nostra ciutat, és una
en direcció a Palma de Mallorca on realitzarà les proves oficials
provi!' més a favor de la IHegalitat
(Express- Foto.)
del SlStema i del procediment, Ja que

Catalanista~ :-r~~ republicà!

Sir Eden no ha pogut resoldre pet seu
compte i espera que el Govern anglès
discuteixi les contestes de Lavat ;. En
retornar de Roma, tornaran a cete.
brar-se converses a París

I

_,

el teu diari es

Un casament en avio ha tingut lloc un d'aquests darrers dies prop l'l':
ròdrom de Toussus·Le-Noble entre M. Enrlquo Becquerelle 1 la senyorell
Simone Poullain - La núvia puja a l'avió ajudada pel nuvi
(Express ·Foto.)
Infringeix ben clarament l'article 45
d.e la Llei Municipal Catalana, que
fiXa. en deu el nombre de Consellers
municipals en poblacions com la
nostra. En canvi, han estat nou sol~ment els noD?enats, i tot això amb
fms que no es oportú en aquests
moments analitzar.
Per tot això exposat 1 pel fet que
amb els procediments emprats, dóna lloc a preveure el retorn dels
temps vergonyants i d 'oprobi del
eriode dictatorialb ens creiem en
obligació lneludl !e de protestar
respe~tuosa.ment,
però amb tots.
e~erg1a, de la constitució de la Com~sl~ gestora que illegalment 1 arbntànament ens substitueix a ixi
com també del menyspreu que Psteu demostrant a la voluntat del
nostre poble, amb l'acceptació d'uns
càrrecs de caràcter governatiu. I
creient Interpretar els sentiments
del poble que en nosaltres va dipositar la. seva. confiança, fem constar ben categòricament:
P~UMER: Que trobant-nos en possessió i exercici d'uns càrrecs que
legalment no us corresponen, ja que
el cos electoral no ha estat consultat novament per a. desilnlll.r democràticament els nostres successors, és evident que mentre aques~ consulta no se celebri, els únics
1 leg!tlms representants del poble
són els homes elegits el dia 14 de
gener del 1934.
SEGON: Que ens plau deixar ben
sentat que nosaltres no volem ni
podem renunciar a uns càrrecs populars conquerits per procediments
legals democràtics, que solament els
electors. en virtut dels seus legitims

f.

drets de ciutadania, ens en ~
exigir comptes, i dels quals n uns
tres no en som altra cosa que
senzills mandataris.
.
caP
TERCER: Que no reconeLXe!ll evalor, i sense força legal, el no~u
nament d 'una Comissió Ges!Orl! oDI
nlcipal de caràcter governatiU, ~o~ei·
a conseqüència tampoc no re oda
xercm el dia. de demà, quan la ma·
municipal de Catalunya es ~ n1
litzl, cap valor legal als a~o marge
a les disposicions preses vosaltreS
de la Llei Municipal que
vulnereu.
1 dre~
QUART: Que ens reservem~ cor·
de presentar els recursos q~ant el
espongum per a impugnar, ··e Ja
nomenament com els acords ~" ~
Comissió gestora pug-ui pren~nsa·
com també demanar les r
bilitats a què hi hagi noc. fets i
Feta aquesta exposició de al >td 'actes a realitzar, pregu~iu que
nyor alcalde-ge.tor goven¡orm~1 ¡sd)
se servP.ixl tenir per
les reaquesta protesta amb totes
serves esmentades.
Visqueu molts anys. .
!935Tremp, 18 de juny de ll!r"lrrJe~
tSignen: Josep Sastre i ssutir»'~.
Ot Lledós i Roure. JoseP i coJ!!Il:.,
Corminola Jo::.ep cont1jOC ja ~li
Emili Mi¡aUes i Barbarro R'e!)('ll~
Gasset i Ardiaca, Rll.Dl~J1I!1Iquel .
da i Llovera, oaquW: Vi~S I ~·
Grau, Daniel Betnu 'ESQuerra. EUP
peu Mollst i Sala, ~
. ~
bhcana de Catalun}'a.> tiU preSJdèt.
Senyor alcalde govema • ~un1c:·
de la comissió gestora.
pal. Tremp.•
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