EL TEMPS. - A catalunya el cel apareix en aeneral oobert o
&llrebé cobert. Els vents bufen moderats del s. pel Glron~• I baix
Elt'lpordl¡ d'Igual Intensitat de l'E, Segrla I camp de Tarragona. Per
la resta flu Ïxos o en calma. Durant les darreres 24 hores na plogut:
, litres per metre quadrat a Ribes de Fresser. Temperatures extremes: màxima, 32'0 a Seròs I Trens; mlnlma, 10'0 a Núria I Estan·
aento.
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Barcelona, dimarts, 25 de Juny del 1935

A COMPLIR CONDEMNA

Guió del moment Diumenge hi foren

traslladats el President i ex·consellers de la Gen~¡

ralitat. -- Lluís Companys, Joan Lluhí i Joan Comorera són a P.uerto de

El """''~~. !C:u~!~~~.~'!o~un~E"'~~,~~~ Santa María (Càdiç). --Martí Barrera, Ventura Gassol, Pere Mestres i
Ma rt 1' Est eVe1 a ea rt a 9 en Q
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ciència. intima. el poble que ens designà per tal que el governéssim, respecte a sl hem estat lleials i romàs fidels a les nostres promeses, al nostre
programa, a la nostra significació, al nostre deure l a la trajectòria de
13
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t:és enllà, com a dipositaris de l'autonomia de Catalunya, de
la seva vibració sentimental i de la seva voluntat i consciència politica
nacionalista. que és el que importa conservar, perquè és l'etern l l'invencible; enteneu-ho bé, ja que els nostres defensors han parlat del judici
de la història, declarem que esperem tranquils el seu veredicte definitiu,
am'b orgull al cor 1 neta la consciència...

La notícia oficial

• • •
motius que ja ha exposat el meu defensor, seguint les meves instruccions.
EIS meus companys, per l'afecte que em tenen, per la serenitat del seu
ànim i per estimuls d'elegància espiritual, senten satisfacció i tenen a h o-

nor el compartir 1 Igualar la seva responsabilitat amb la meva. Però a mi
em produeix una impressió que em fa exclamar: Això, senyors del Tri-

~ran.
de

Dit això, ara, en nom de tots, he d'afegir el següent: Afirmo, pel nostre honor. perquè és la veritat, davant el T!'ibunal, davant el pafs 1 davant
la història, que el mòbil de les nostres determinacions no fou altre que la
defensa de la República democràtica i parlamentària i de les llibertats
que la Constitució de l'Estat té reconegudes a. Catalunya. l que aquesta
havia acceptat com a transacció 1 amb l'afany d'encarrilar i resoldre en
l'àmbit gloriós de la nova legalitat r epublicana les aspiracions patriòtiques i inabatibles de la nostra terra...
(Lluis Companys, en la seva declaració final
de la vista de la causa contra. el que fou Govern de la Generalitat davant el T. de G.)_
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En nom propi insisteixo a destacar la meva major responsabilitat pels

bunal, no seria. Just. Si hi ha un responsable sóc jo o, ahnenys, he d'absorbir la major part de la responsabilitat...

ita~

Sortiren de Madrid a les dotze i quart del diumenge, en una expedició de
•
•
.... COmi; de IS respeCtiUS
• pena IS
SIS
CO fxes de t Urlsme,
que Se separaren a Q cana,

.. Establert l'Estatut, el senyor Lluis Companys és una breu etapa
President del Parlament català. El r eté el Govern de Madrid per a ésser
mlnlstre de Marina, i és ministre de Marina poc temps. Mor F rancesc
Macià 1 és elegit P resident de la Generalitat, 1 en prendre possessió s'ocupa de la formació de l'organització catalana de l'ordre públic, del problema social, dels contractes de conreu. I afegeix: Però tot dintre da la llei 1
amb les armes de la llei a la mà. I seguidament el seu sentit de catalanista afegeix que Catalunya defensarà les seves llibertats costi el que
costi. El revolucionari segueix construint. ¡I com construeixi Dlgui's el
que es vulgui, en l'etapa de President del Parlament català 1 de President
de la. Generalitat, ¡com es construeix! J a donarien molts castellans qual~vol cosa per tal que r egissin a Espanya tan sols dues lleis de Catalunya: La llei Municipal 1 a Llei que r egula la vida civil de la dona casada. I sota la Presidència de companys es fa aquesta. obra notabilissim:J.
dc construcció 1 de govern a què alludien els altres senyors consellers
en llurs declaracions. No havent de vèncer la seva clara modèstia, com
el senyor Fiscal digué amb una ironia. completament fiscal. No: exposant w1 pit a preguntes dels defensor s, perquè nosaltres tenim un interès
molt gran a demostrar al règim 1 a Espanya que aquests homes de la
Generalitat no són uns revoltosos vacus. Ja es digué ahir eloqüentment
pels meus col:legues. No són uns impr evisors, no són uns destructors dc
l'economia. que troben creada, no. Són uns legisladors 1 uns governants...
(Angel Ossorio i Ga.llardo, en el seu informe
de defensa davant el T. de G.)

Després de parlar amb
Gil Robles ...

JIMENEZ FERNANOEZ RENUNCIA ATOTS ElS CARRECS
QUE TENIA DINTRE lA ÇEDA
Madrid, 24. - Es diu que l'exministre d'Agricultura, senyor J iménez Fernàndez ha renunciat a
tots els càrrecs que exercia a la
«Ceda» 1 els ha posat a disposició
del senyor Gil Rebles.
Com es recordarà el senyor Jiménez Fernàndez va fer unes declaracions a la Cambra en contra de
l'actuació del seu partit, manifestacions que més tard foren esteses, però que han seguit considerant-se com
a verldiques.
En una revista, apareguda ahir
diumenge, el senyor Jiménez Fernà.ndez !a altres manifestacions contràries a l'orientació que està donant la cceda» a la seva labor parlamentària. Sembla que el senyor
Gil Rob!es ha parlat amb el senyor
Jiménez Fernàndez per tal d'aclarir
la posició d'aquest, i que la co~tes
tacló ha estat la carta renunc1ant
a tots els càrrecs que exercia a la
tCeda».

contingut de la nostra polltlca d'ara
és el factor decisiu per al r esultat de demà. Es inútil voler veure
les coses d'altra manera. Mentre les
classes conservadores segueixin pensant que l'única obligació llur és la
defensa. de certs postulats que no representen sacrificis, i que, en canvi,
altres, els més durs, es poden abandonar, el triomf 1 la popularitat scran sempre per a les esquerres. No
es pot aprofitar la presència. al Podt>r
per a donar jomals de fam 1 vulnerar les bases de treball i emprar màquines que permeten recollir la collita en quinze dies mentre els carn·
perols estan afamats. Mal sistema;
per aquest carni no es farà res.

Madrid, 24. El ministre
de Justícia ba rebut aquest ma•
tí el de Comunicacions i el Conseller de Justícia de la Generalitat de Catalunya.
En rebre els periodistes els
ba manifestat que ahir sortiren
en direcció al penal del Puerto
de Santa María els senyors
Companys, Uuhí i Comorera, i
que la resta dels ex-consellers
havien estat enviats al penal de
Cartagena.
Ha afegit que havia estat
traslladat del penal de Cartagena al de Chincbilla, el senyor
Gonzàlez Peña.

El moment emotiu de
la sortida cap a presidi
Madrid, 24. - Per ordre de
la Direcció General de Seguretat, ahir, diumenge, a les dotze
del matí, es presentà a la Presó
Model un capità de guàrdies
d'assalt portador de l'or dre de
trasllat dels ex-consellers. S' entrevistà amb el director de la
Presó, senyor Elona, el qual
disposà el necessari perquè el
senyor Companys i els altres
ex-consellers fossin traslladats.
També ordenà immediatament que no es facilitessin els
volants que tots els dies eren
lliurats a les visites que rebien
els ex-conseller s. Unicament
va permetre l' entrada a l'escrip·
tor senyor Gómez Hidalgo.
Sense donar-los temps, doncs,
per a recollir l' equipatge, els
detinguts foren portats a uns
cotxes de turisme que es tro·
b aven al pati de la presó i
acompanyats per agents de policia emprengueren el v iatge
formant dues caravanes.
El viatge l'efectuaren en sis
cotxes de turisme. En el primer
anaven, cap a Puerto de Santa
María, els senyor s Companys,
Uuhí i Comorera, i en els se·
gons, que sortiren poc després
cap a Cartagena, anaven els se·

FALSA ALARMA

cedit sense distincions, com feia
amb tothom, guardant la compatibilitat del seu càrr ec amb
un sentit d'humanitat que jutjava indispensable. R es heu d'a ·
grair-me -afegí- . Per altra
banda, la vostra conducta us
fa mereixedors de tota classe
de consideracions personals. Jo
proclamaré sempre q ue durant
els cinc mesos i mig que heu
estat aquí, heu sabut acomodar·
El comiat amb el Direc- vos a la vostra situació proce•
dint en tot moment amb la cortor de la Presó, senyor recció de cavallers.
Es donaren una forta estreta
de mans i el senyor Companys
Elorza
i altres ex-consellers pujaren
El senyor Companys en aco- als respectius cotxes per tal
miadar-se del director de la d'emprendre el viatge als pe·
Presó, li donà les gràcies per nais designats.
J..~; atencions rebudes. El senyor
Elorza li contestà que havia pro-

nyors Gassol, Barrera, Esteve i
Mestres.
Se sap que en el moment de
comunicar el director de la Presó al senyor Companys l'ordre
de trasllat, l'ex-President de la
Generalitat la comunicà imme'd iatament als seus companys.
AmJJ tot i tenir aquests una
gran serenitat, el moment fou
de gran emotivitat.

MERITS I ESFORÇOS?

Els condemnats mar-

SILENCI
Els nostres lectors s'e:xplica.
ran la. discreció del nostre número d'avui -a des¡rat de circumstàncies per a. nosaltres dolor05í.ssimes-- i 1& manca absoluta de comentaris al fet de la
màxima actualitat per a la vida
de Catalunya. Setmanes enrera,
LA HUl\lANITAT fou sancionada pel general de la divisió amb
una suspensió de cinc dies i
no ens té cap interès tornar a
jugar a una carta en la qual,
ara com ara, ens tocarien les de
perdre.
No podem ni volem aba ndonar el nostre lloc al carrer. Per
moltes dificultats de comunicació clara i categòrica amb els
nostres lEctors que ens siguin
Imposades, creiem que prestem un
servei millor al nostre poble amb
la nostra presència en el lloc de
combat . Heus ací t'ls motius del
n ostre silenci d'avui. ¡Què hl fa.
rem! No ens aturaria la por a res.
Però creiem un deure avui, per
la m.'\t.eixa. transcendència de les
circumstàncies, aturar la nostra
ploma, eu1 atenció a imperatius
superiors al sentiment del moment que passa, tan dolorós per
a. nosaltres.
Tot amb tot, els fets -parlen
per nosaltl'(S. tl amb quina eloqüència, amb quina vivacitat,
amb quina dramàtica I punyent
emoció!

xaren sense equipatge
Abans de partir, els ex-con·
tellers demanaren als funcionaris de presons que els enviessin
el petit equipatge a què tenien
dret al presidi al qual anaven
destinats, però això no fou necessari ja que el senyor G ómez
Hidalgo es va comprometre a
portar-los-els personalment, i a
la tarda estigué a la presó per
tal de recollir els esmentats
equipatges.
El senyor Gómez Hidalgo
marxa aquesta nit a Puerto de
Santa María per tal de portar
l'equipatge al senyor Companys
i als ex-conseller s, i després anirà a Cart.a gena. En el viatge hi
invertirà dos o tres dies.

Camí de presidi

lla mateixa hora

«<nformaciones», el diari de March.
dedica un oomentari al trasllat a
presidi dels que foren President 1
consellers de la Generalitat de Catalunya. El reproduïm. Val la pena.
Diu:
«Veintiséis calabocitos tiene la càrcel de utrera ... Hay un periódico
zurdo que pide una prisión nueva.
para que cumplan a. gusto los «politlcos» su pena. ¡A ver, que hagan
un presidlo con pianos de Ventureta Gassol, para que Companys «and
companys» no padezcan mezclados
con otros presos y el «confort» màximo tengan: cale!acción, baño, dUchas, «solarium», «radio», raquetas,
campo de «tennis», pistolas para
adiestrar por si llegan a preclsarlo,
su pulso, que tembló en pasadas gestas ... ! ¿Qué màs? Un jamón ... ¡ ¡Silencio li ¡ ¡No lo olga Bello Trompeta! I Veintiséis calabocttos tiene

Diumenge, en la inauguració de
no importa quina entitat de la Lliga
el senyor Cambó pronuncià el seu
habitual discurs.
A la mateixa hora en què Cambó
parlava, sortien en automòbils, de la
Presó de Madrid, carni de presidi, el
President i ex-consellers de la Generalitat de Catalunya, Companys:
Gassol, Mestres, Comorera, Esteve i
Barrera.
I un dels paràgrafs del discurs de
Cambó-de Cambó!-va ésser aquest,
que reproduïm textualment del «Full
Oficial»:
«La debilitat principal que tingueren els homes de l'Esquerra és que
cap no estigués vinculat de temps en
una obra constructiva i fossin persones improvisades, sense mèrits ni la càrceZ de Utrera ..., 11 éstos e1~
el vetntislete quisieran cumplir su
esforços.»
Els fets, i el contrast dels fets, te- pena.»
nen tan dramàtica 1 expressiva elo•••
qüència, que potser ni val la pena
La sorpresa del minis- de discutir amb Cambó sobre la in- Cuando fué el excelentisimo don
justícia, la lleugeresa i la falta absoluta de base de la seva afirma- José Sanjurjo a aquella prisión intre de Justícia
ció. Recordem de totes maneres que famante, donde no le dejaron siquieun dels paràgrafs de l'informe del ra vestir sus ropas y tuvo--para EsA Madrid ha causat gran senyor Ossorio 1 Gallardo davant el paíla fué la afrenta--que vestir la
ropa parda del penado; cuando era
sorpresa als periodistes el tras- T. de G., en relació amb la tasca el héroe del Rlf, que tanta.s veces
de Llufs Companys fou la. següent:
llat dels ex-consellers, ja que el
«Una altra edi!lcació: la creació - ¿ya no lo recuerda el diario zurministre de Justícia, parlant de la Unió de Rabassaires i Parcers do? -en campos de batalla sangre
amb els informadors divendres de Catalunya. Fins on ha arribat diera de su sangre por la Patria y
¡jamàsl fué contra ella; cuando ~
a la nit, a la Cambra, els asse- aquest delit del senyor Companys? general
Sanjurjo, repetimos, por si•
La Unió de Rabassaires té avui 60.000
gurà rotundament que fins el membres, més de 1.000 Sindicats, cai- niestra decisión de quien mandab"'
dilluns o dimarts no serien tras· xes rurals, assegurances per a tots y para eterna vergüenza. de todos,
els accidents de les persones i de les era el «penado 52», en la. «bella prilladats.
collites, cases que compren llavors a sión del Dueso», no ha'bia razón pa..
El ministre de Justícia, par- l'estranger per grans quantitats i ins- ra la protesta; era un «.vulgar delant del particular amb els pe- titucions que operen per milions. lincuente», ¿verdad, «querido cole-'
és la revolució que sent i ga»? Pero, amigo, ahora es ¡Co¡n..~
riodistes, els ba dit aquest mig- Aquesta
practica el senyor Companys.»
panys!, y ya la cosa «varea» Estos
dia, que lamentava no haver-los
¿Què sap Cambó de mèrits i es- son unos... «pollttcos». ¿No te ...
pogut comunicar abans el tras- forços?
ofendes, Timotea? Veintiséis calaòo-'
¿On és l'executòria que Cambó pot citos tiene la càrcez de Utrera ..., 1J
llat. El primer sorprès amb el
a Catalunya?
otro, que es una monada, 'PTOl/ecto
trasllat -ha dit- he estat jo. oferir
¿Quina és la cèdula que Cambó de ver,tureta.»
pot mostrar amb orgull, amb digniGreu accident a un au- tat, amb lleialtat, al poble de Cata- Llegiu LA HUMA NI TAT
lunya?

tomòbil d'una caravana

AVIS IMPORTANT
D' acord amb
la República,
juliol el preu
serà de 3'50

el
a
de
al

entre ells un de molt greu. El
sen yor A iguader, que es trobav a conversant amb el senyor
Gómez Hidalgo en rebre' s el
co municat, ha sortit cap al lloc
· d el succés. S'ignoren més de·
talls per les d ificulta ts de les
comunicacions i s'espera de
l' arribado. dels viatgers a Madrid p er a saber exactament
l'ocorregut, encar a que, segons
indica el comunica t, no hi ha
hagut més que un ferit greu.

r

,

.

Aquest. numero-

decret del Govern de
partir del primer de
subscripció dels diaris
mes i 10'50 trimestre
Gonzàlez Peña ha estat
traslladat de Cartagena a Chinchilla
M adrid, 24. - Segons sem•
bla, el trasllat de Gonzàlez P~
ña al penal de Cbinchilla té per
objecte que aquest senyor no
estigui en contacte amb els ex•
(Més Informació a la pàg. 7).

censura

la humanitat
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TEATRE POLIORAMA
Companyia de Comèdies de Maria
Fernanda Ladrón de Guevara
Avui, dlmarts, tarda,
5'15 i o lt a les 10'15:

a

les

LA MILLONA
el gran èxit d e Suàrez de Deza.

TEATRE 8 ARCEl ONA
Companyia titular del Maria
Isabel, de Madrid
Avul 1 cada dia, tarda. a les 5'15
i nJt, a les 10'15, el gran êxlt
de Mufloz Soca 1 Pérez Fornàn·
dez:

¡SOY UN
SINVERGUENZA!
La comèdia de les grans rlalles

Frontó Principal Palace

GRAN TEATRE ESPANYOl
li i ATENC IO!!I
Per t al do commemorar les 100
proiecciona de la po ~lfcula

LOS QUE NACEN
DIMARTS I DIMECRES , TOTES
LES SENYORES. GRATIS!!!
si van acompanyades d'un senyor
cada una d'ell11. Irremissiblement
ELS DOS DARRERS DIES
Dijous, divendres, dissabte 1
d 1 u menge 1¡SENSACIONAL !!
Walt Dis ney amb els seus }.flCKEYS I DIBUIXOS EN COL(/R.S.
TOT EN UN SOL PROGRAMA !!
Micken, Porquets. Llop ferotge,
etc., etc.

Principal Palace
Sessió continua
Des de les 4'15 a les 12'30 nlt :

Yo de día y tú de noche
per Kate de Naay

SOY UN FUGITIVO

TE.ATRE NOVETATS

per Paul Muny

per Charles Boyer
d'e s t i u
Butaca, 1 pta. Gon eral, 0'70 ptes.
EL MILLOR PROGRAMA I EL
LOCAL MES FRESC

LA CASA DE LAS TRES
MUCHACHAS

CINEMA PARIS

ROBERTO REY
amb la seva gran creació

LA CASA DE LAS TRES
MUCHACHAS

LA
Demà, dimecres. Tarda:
CASA DE LAS TRES MUCHA·
CHAS. Nlt, funció dedicada a la
Colònia alemanya:
LA CASA DE LAS TRES
r.. UCHACHAS

'"TEATRE ROMEA

P r e u s

Avda. Pta. Ans el, 11 I 13
SEMPRE EL PROGRAMA MES
ATRACTIU I EL SALO PREFERIT
PER LA S EVA AGRADABLE
VEHTILACIO
•r arda, 4'30. Nit, 9'45: REVIS·
TA PATHE - FEMENINA • R~
chard Barthelmess en:

MASSACRE
(la matanza)

.Joe E. Brown en el divertit 111m:

MARINERO EN TIERRA
Dissabte 1 diumenge, MATINAL
10'30. Preu únic, 1 pta. - Di·
lluns vin ent : BOLERO • WON·
DER BAR i DESFILE DE CANDI·
LEJAS. Preus: Preferència, 1 pt a.
Especial, 0'70 ptes.

Telèfon 22028
DARRERA SETMANA DE MO·
RENA CLARA. • A les 5'30 1 10'15,

145 i 146 representacions de:

MORENA CLARA
de Qulntoro i Guillén. Pregonen
el seu êxlt els 80 dles del cartell
els 140.000 espectadors que
Triolll! d'Antònia
l'han vista.
Mcrrero i Rafael Bardem - J:•emà, tarda 1 nlt: MORENA CLA·
RA - DIJous, nit. Homenatge a
la primera actriu ANTONI A HER·
RER O: 150 representació de MO·
RENA CLARA 1 Fi de Festa per
Laura Pinillos, Alady i Lepe En preparació, una nova obra <le
Qulntero i G.uillén: COMO TU,
NINGUNA.

1

TEATRE NOU
Gran Companyia de Revistes
AVUI, tarda, 5'15. Butaques. 2
p tes. General, C'SO: LAS LEANDRAS - Nit, 10'15. El gran êxlt:
HI.J AS DE Ml ALMA!, per Cèlia
Montalvnn. Ignasi León i tota l a
Companyia - Gran presentació.

( TEATRE COMIC
P ALAU DE LA REVI STA

{
I

AVUI. tardo., 5'15. Butaca, 1
pta.: Al CANTAR EL GALLO, pel
tercet de la gtàela LAURA PINILLOS, ALADY I LEPE. Nit, 10'15.
El gran èxit: LA SOTA DE OROS,
¡>els cAsos» de la revista Laura
Pi n illos, Alady, Lepe i tota la
Companyia. - Gran presentació.

TEATRE OLYMPIA
Setmana &ran d'espec:tacles !Iries
AVUI, dimarts, tarda, a les 4'30
nlt, a les 10'15. FUNCIO FEMINA. - Les senyores solament
pagaran la meitat de l'import de
la localitat: LOS CLAVELES .
amb bon repartiment; LOS IJ¿
ARAGON. Debut del tenor Ama·
d eu Burjo;
1

La canción del olvido
per l'cAu dels barltons
MARC REDONDO
\
f

Demà tarda. 4'30: LA MONTE·
RIA I KATIUSKA. Nit, a les 10'15.
Primera cala de la setman a. Primera sortida dc l'eminent diva

MARIA ESPINALT

amb Er'.. I LI VENDRELL, Matilde
fll artin, Antoni Palacios i Marian
Beut - Dijous. La festa del sai·
nat - Divendres, olt. Segona
cala de la setmana: LUISA FER·
tlAHDA, pel dtvo

MIQUEL FLETA

Despan 11 Comptaduna I Cent res dc Locall tats.

~ CINEMES
I

FANTASIO
Avui, t&l·da, a. les 4. Nlb, a les
10. Darrer d ia de la. dellcl ,sa
opereta:

ROSAS DEL SUR

Demà,
Per Paul Horbi&er
inauguració de la temporada de
graru; represes.

EMPRE SA CAPITOL
CAPITOL. - Avui, tarda, a les
4. Nit, a les 10. Oran èxt\ segona setmana de: AMO R Y ALEGRIA, per Whceler i Woolsey;
EL CENTAU RO DE CHE Y ENN~
per Tom Kecne i DIBUIXOS.
Avui, sessió
EXCELSIO R. continua de 4 a 12'30: EL CLUB
DE MEDIA NOCHE, en espanyol,
per CUve Brook; LA IS LA DEL
MISTERIO, per Nlgel Bruce i
ORO VIRGEtJ,
Reather Angcl;
per John Boles 1 Clalre Trevor i
DIBU IXOS.
COMTAL. - Avui, sessió continua de 3'45 a 12'30: UNA MU·
.JE R PERSEGUI DA . per Wlone
Olbson 1 Fraoces Dee. en espanyol· HOCHES DE NUEVA YORK
per Spencer Tracyi._ LA IS LA DEL
MISTER IO , per .Nigel Bruce 1
Heather Angel 1 DIBUIXOS.
WALKYRI A. - Avui, sessió
contluua de 4 a 12'30: EL HEREDERO DEL BAL TA BARI H, per
P. Duvalles; ESPIGAS DE ORO,
en espunyo!, per Richard Arleo;
EL REFUGIO, en espanyol, Per
Robert Montgomery 1 Maune
O'Sulllvan 1 DIBUI XOS.

COLISEUM
Avui, tarda. a les 4'15. Nit, a
les 10'10: LOS TRES GATITOS
PARA·
REVISTA
(Dibuixos>:
MOUNT: UN PASEO POR BOU·
LOGEH.SUR· MER (Documental) I

EL PAN NUESTRO
DE CADA DIA
Un film de King Vidor (Artistes Associats) .

VARIETATS
FRONTO HOYETATS
Avui. dimarts, tarda, a les 4:
PASTOR - QUINTANA III contra
OALLARTA 11 - VILLARO. Nlt, a
les 10·15 : Funció a beoertcl dels
periodistes esportius : IZAGUffiRE CB.IQUITO - GALLARTA contra QUINTANA IV • QUINTANA
II - URZAY.

EXCELS IOR'

PUBLI • CINEMA

'
------~-------------·
Tarda i olt:

Sess:o continua. Seleot UNA f'ES.
f>E'1A: NOTI CIARIS • DOCUMEN·
TAlS . VIAT GES, etc

Grandiós cartell
d'atraccions
SORTIDA DE TEATR E

URQUINAONA
Temporada de Grans represes
Provama còmio infantil
Avui. t.arda. a les 4 i nit. 1\
le:> 10: T ORER O DE OCASI ON 1
EL TERRO R DEL CUADR ILATERO I O.J.~ <!lbUIXOS de Popen);

La pobre cenicienta

( OlbUI~ en colors de Bett.y Boop)

•
'

Les peripecias de Skippy
pc·r .Jackie Cooper

Pistoleros de agua dulce

cc\.ebres còmics germans
I tllax - Preus: Bu taques, 2 ptes.
\ I' En tresol. 1'50. Ccneral. 1 pta. •
L!l temperatura més agradable
Que podreu ¡audlr a Barcelona.
pds

Rodamon's Ba'nd
Chef d'Orchestre:

f. f. COFINER

Pl) RT ADORES, 6

MARICEL - PARK
Grandiós

Paro d' Atraccions

Funotonaran cada d ia, t otes les
atraccions - Les noves

MUNTANYES RUSSES
Entrada, 0'50 cènt ims - Funiu1lar
i entrada, 1 pta.

ESPECTACLES PER
A AVUI

GRAN CABARET
AVUI, DIMAR TS
DEFINITIY AMI!:..'IIT

El gran Comitè de París

TEATRES
Barcelona. - Tard~ l nit: cSoy un
slnverguenzaJt.
Còmic. - Tarda: «Al cantar el ga110». Nit: «La sota de oros».
«Morena
Novetats. - Tarda 1 nit:
clara».
t4ou. - Tarda: «Las Leandras.. Nlt:
c~ijas de mi alma!».
Poliorama. ~ Tarda 1 nlt: eLa mlllona».
Tlvoli. - Tarda 1 nit : cEl m~rtlr del
Calvarlo».
Olymp ia. - Tarda i nlt: «Los elaveles», «Los de Aragón» 1 eLa canclón del olvldo».

CINEMES

El Sr. RODRIGUEZ DE VIG UR I
fa alguns aclariments.
Ocupa la. Presidència el Sr. Alb:l.
S ense discussió, s'aproven els altres
articles.
QUEDA APROVAT EL PRESSUPOST D'HISENDA
El Sr . ALBA: Queda aprovat el
Pressupost d'Hisenda, excepte l'article primer, la votació del qual tindrà
lloc dem à .
ALTRA VEGADA CASAS
VIEJAS
Es llegida l a prop osició d els monàrqUics r elativa a les responsabilitats
de Casas Viej as. La defensa el sen yor
G olcoechea. Aquest diu q ue n o es
tracta d'una proposició d'acusació
parlamentària, encara que sigui el
camí per a. ar ribar a ella.
Recorda l'ocorregut a la Cambr~
amb motiu del contraban d'armes 1
que el jutge especial instructor, per
si mate1x, determJnà trametre \m
testimoni a la Cambra amb les actuacions perquè aquesta veiés lñ li
corresponia actual, com així h o féu.
Ara diu que ha estat dictada una
sentència en les quals consideraoions
primera, novena, desena i onzena es
poden trobar indicis de responsabilitat per a persones que ocupen llocs
al Parlament. El fiscal de la República sens dubte tingué coneixenment
d'¡¡.questa sentència 1 a desgrat d'això
com que segons sembla no tenia Instruccions del Govern va r omandre
passius, cosa ineKpllcable 1 de poca
utilitat.
Segueix dient que en la sessió de
primer de febrer del 1933 l'aleshores
Presiden t del Consell qualificà aquells successos de fantasia i pronuncià la frase que a Casas Vlelas
t;lO haVia; passat altra cosa que el
que havia de passar. Recorda també
co mla. Comissió parlamentària oue
actuà descobrt la veritat dels fets.
:ll senyor Azaña digué aleshores
¡;01e els Tribunals actuarien per a
!er justícia. Doncs bé: els Tribunals
han parlat de la seva sentència es
despreneu indicis de rcsponsabilltat
per les .ordres cursades per conduce
reglamentar!, ordres que foren donades en la for ma que es coneix.
Sobre això j o h e de recordar el
discurs que llavors pronuncià el senyor Guerra d el Rio a ia. Cambra.
Digué que ells no acusaven els exe·
cutors materials dels fets, sinó el
Govern, ja que el que haVia pasasc
es devia a ordres del Govern. Crec
que el partit radical mantindrà ara
també aquest mateix criteri.
Esmenta articles del Codi penal
en els quals hi ha les penes que
corresponen als governants que a pliquen penes que no estan especificades en el propi CodL
L'única cosa que no es pot !er
és romandre en &ituacló d'espectatlva, perquè tots ens hem d'anar acostumant que hi hagi justícia.

SAI GON

ADELINA DURAN

genial artista coreogràfica procedent del Capltol Palace. de New
~ont i la cèlebre orquestra

NAPOLEON'S BAND

pre,;en.L·à .. Esoanya

Mlle. París 1935
de Paris
FU!>iCIO DE

GRAN GALA
Mlle. París 1935 va arribar ahir a Barcelona
Avui, dimarts

-

tredit per tot el que haVia passat a
Casas Viejas. També es pronuncià la
famosa frase de «Sang, llot 1 llàgrlmes».
P regunta si la Cambra vol quo
vingui aquest testimoni per e. aclarir el que havia. sut'Ceït o si, p el contrari, d esitja únicament que sofreixin el càstig els executors materials.
El senyor MARTINEZ BARRIO
intervé i diu que agraeix l'aHusi6
que 11 ha fet el senyor Goicoechea,
perquè això li permet aclarir una
frase q ue ha pronunciat dit senyor.
La m eva. intervenció en aquella
ocasió, a la qual s'ha referit el senyor Goicoechea, fou per a fixar
una. actitud, en nom d el p artit r adical, davant el Govern del senyor
Azaña..

E l que vaig dir aleshor es n o tinc
necessitat de rectificar-ho. El senyor
Goicoechea, sJ volia dir aei la veritat, no haVia de treure frases isolades del meu discurs, &inó dur-les
acompanyades d'altres coses, perquè
aix1 hauria fixat amb major claredat la meva situació i la meva condició política. Jo el que he dit 1 se·
gueixo dient és que el pitjor que 11
pot ocórrer a un r ègim és ofegar en
sllencl fets d'aquesta naturalesa. Les
extralimitacions han de castigar-se
1 ha d'aclar:ir-se tot el succeït.
Llegeix paràgrafs del seu discurs
1 afegeix que mai no digué que creia
que de llavis del senyor Azaña hague3Sin sortit aquelles ordres de
c-rueltat. Que haVien ocorregut els
fets, sí, però no que hagués donat
l'ordre el senyor Azafia. Jo, que aleshores tenia raó per a parlar alx!,
la tinc també després d'haver passat per la capçalera. del banc blau.
¿Podeu dir igual vosaltres, la conducta dels q uals està. plena d'aquestes co3es? Precisament no ho podeu
dir perquè el règim monàrquic caigué per això, per estar embolcallat
en sang, fang i llàgrimes.
Acaba d!ient que no tolera que es
dirigeixi a ell el senyor Goicoechea
en la forma que ho ha fet, perquè
ell pot caminar amb la consciència
tra.nquilla entre els seus conciutadans.
El MINISTRE DE JUSTICIA contesta al senyor Goicoechea. Li diu
que ha pecat de precipitat en dur
aquest assumpte a la Cambra. Jo
haVia pregat al senyor Suàrez de
Tangil que no s'insistís sobre això.
S'ha inSistit i s'ha dut aquest assumpte de Casas Viejas. Aquesta.
qüe¡¡tió no pot comparar-se amb la
del contraban d'armes. Existint un
recurs de cassació no es poden derivar altres responsabilitats perquè
¿qué t>a.ssaria després si el Suprem
cassés la sentència? Per aquesta raó
no es pot portar aquesta qüestió a
la Cambra perquè no està determinat encara. el delicte.
Respecte l'actuació del fiscal, jo he
de dir que m.entr sigut ministre no
tindrà ocasió de soHicttar que vingut
la coaccionaré. El senyor Goicoechea.
el sumari a la. Cambra \ma vegada.
que sigui ferma per haver-ho decidit
així e1 Tribunal Suprem.
Mentres jo sigui ministre no vindrà
el testimoni a la Cr.mbra abans que
aquesta sentència sigui resolta pel
Tribunal Suprem de tractar de la
qüestió.
El senyor GOICOECHEA rectifica.
Llegeix paràgrafs del discurs del senyor Guerra del Rio i diu que d'aquest discurs se'n desprèn que acusasava directament el Govern, en el
sentit que donà l'ordre de que no hi
haguessin presoners.
El senyor JUST: A un poble de la
provincia. de València fou atacada la
força pública la qual va tenir quatre baixes. El capità que comanava.
aquelles forces no va ordenà cap fusellament. Si l'ordre del Govern, era
de caràcter general, com s'ha dit, en
aquest poble hauria ocorregut el mateix que a Casas Viejas.

-----------------

EXCEL S IOR

EN

_informacions

Amèrica. - «Su última noche», cEl
signo de la. cruz» 1 cCanción de
Paris».
Arenes. - «Un capltào de cosacos»,
eLa nota sulcida», cDe Eva para.
aeb.
Actua litats, - Setmana del Jazz.
Astòria. - Mu.Jeres de postln», «La.
hlja de nadle» 1 «Cabo de Saba».
Avinguda. - cVIviendo un suef'lo», cEl
noveno bu~spedt 1 «El pequef'lo gt.
gantet.
Barcelona. - eLa. Mnternab, «Catauna de Rusla» I cA ml me gusta asb
Boheme. - cRapto», cEl desquite:t 1
1Busco un millooario».
Bosc. - «La pellrroja» 1 cTenores y
ladronesl.
Bohèmia. - «Por el mal camlnot, cEl
gran experimento», 1 «Vlaje !ellz».
Broadway. - «Volando voy», «Los calaveras» i «Paprlka».
Capitol. - «Amor y ale¡l'in, cEl Centauto de Cheyenne».
Coliseum. - «El pnn nuestro de cada dla».
Catalunya. - «Sor Angéllca», «Cootlgo a Ja estratosfera».
Cèntric Cinoma. - «Busco un mlllonarlo», uSu mayor hlto» i cEl ne·
gocio ante todo».
Comtal. - «Una mujer perseguida».
«Nocnes de Nuevll York» i eLa isla
del mtstet'to».
Diana. - cEspérame:t, «Dedéf 1 «Volando en pos de la dlcha».
Espanyol. - cLos que nacen».
Moulln
«La estrella del
Espini. Rouge» «La bereneta» 1 actuació
Pel'SOllal de Lola Oabello.
Excelsior. - «El club de media noche», eLa l.sla del mlsterlo» 1 cOro
vlrgen».
Fantàsio. - cRosas del Sun.
Fèmina. - «Liebelel» 1 «Verónica».
Foc Hou. - «Su última nochc», ccanclóo de Paris» I «La llama eterna».
UN INC IDENT
Goya. - «Caballeros de capa y espada», «Las mil y dos noches» 1 eLa
El senyor JUST: Com a Annual.
vida privada de Enrlque VIII».
El senyor GOICOECHEA: No vull
lntim. - cVaya nlfia!», cUn lío ae
famllla», «Charlot vagabundo» 1 cEl posar passió polltlca en l'atac 1 l'úblznleto de Tarzlm».
«Catalina de Rus.la», «Una nica cosa que faig és exposar els
Iris. aventura de Sherlock Holmes» 1 cElla fets i demanar que es .faci justlcia.
era una dama».
Per què riu el senyor Darcia?
Kursaal. - •Torero a la rucrza», cLuEl senyor BARCIA: Jo no em ric
ces de la ciudad».
Laietana. - «Viva. V1lla!», cOalamldad de s. s., però sl ho desitja, ho faré.
con suerte» i «El noveno huésped».
El senyor JUST: Es que parlàvem
Maièstic. - eLa codlcla del oro», «De- d'Annual, de Cavite I d'altres coses
dê» 1 cEl casino del mar».
Marina. - «Clmcho el Roto», «Un Ho <Es produeix un aldarull i s'increde familia» 1 «Mata Harb.
Marylan d. - cEl últlmo vals de Cho- pen els monàrquies i les esquerres.)
El senyor ALBA: Des del moment
plm•. eTc qulero y no se c:;súeo
eres».
que el senyor Barcla. declara que no
Metropol. - Mata Hary:t, cUna aven- se'n riu ...
tura nupclab 1 cUn perro que trae
El senyor GOICOECHEA segueix
cola».
Mistra l. - cEl desqulte»L.. cEsklmo» i el seu discurs, dient que alguns dels
cEl difunto Crlstophor -Hean».
Monumental. - «Siempre perseguida» elements que avui figuren e. l'esquercTitanes del bosque» i «Alarma!».
ra foren més durs en l'atac.
Mu ndial. - cUna viuda romlntlca:t i
El senyor LARA, a peu dret: JacNocbes de Nueva York».
Núria. - cEl crucero amarlllo», cTar- mal! Jamai no hem parlat nixi!
zàn y su compafl.era», 'Dick TurEl senyor MARTINEZ BARRIO:
plo» i cSklmo».
UN ALTR E INCID ENT
Paris. - «Massacre» i «Marlnel-o en Demano la paraula. per a intervenir
en el debat.
tierra».
El senyor GOICOECHEA, insisteix
Pedró. - cViaje fellz», «Al Este de
El senyor GOICOECHEA: El se·
El senyor GOICOECHEA insisteix
Borneo» i «Espérame».
Patho Palaco. - «Patrlclo miró a una nyor Maura 1 altres oradors digue- en què de les paraules del senyor
estrella», «Compaf\eros de Juerga» i ren que la República estava en en- Guerra del Rio se'n desprèn aquestes
«El crimen del Vanltlésll.
responsabilitat.
Prin ci pal. - «La pellrroja» 1 «TenoEl senyor MARTINEZ BARRIO:
res y ladroneslt.
- ----*:----------------~
Principal Palace. - «Yo de dia. Y tu Talia. _ «Esplgns de oroll, cBoubou- Quin dia va pronunciar el Sr. Guerle L rey 11 egro» ¡ cEstab!l escritO!f. ra del Rio aquest discurs?
de noche», cSoy un !ugltlvo» i eL.
- cEl cnemlgo publico nuEl Sr. GOICOECHEA: El dia 24.
P :¡,-lil,C~oemcoa n. ~t~.portat¡e d'actual! Triomf.
mero b «Remo Satàn» 1 cBajo el
El senyor MARTINEZ BARRIO:
.
clelo de' Cuba».
tat.
Rambles. - «La. mujer de ml mar!- Tetuan. - cRemordlmlento», cDe úl- Doncs, el meu fou el dia. 29.
tlma hora» 1 eLa rubia del Folles».
do». cSegunda junntud» 1 «El JlEl senyor GOICOECHEA pronunUrnuinaona. - cTorer ode ocaslón»,
nete re!Ampago».
cEl terror del cuadrllàtero», Plsto- cia unes paraules les quals no són
Ronl. - cEl collar de csrneraldan.
oïdes bé
!cros de agua dulce» 1 altres.
cJugar con ruego• 1 cCuaodo el
Volga. - ~El Arrabah, eLa blja dc
amor muere».
El senyor h-1ARTINEZ BARRIO:
nadle•, cEl marido de la Amazona». ALxò no ho pot dir S. S. emigrant
cEl beso de la
Select Cinema. Xile. - ci ahora qué?», cQue calamimuerte» 1 cPor la llbcrtadJ.
d'un lloc a l'altre.
dad1.
Smart. - cEl expréS de Shaoghal»,
Walkyria. - «El heredcro del Bai TacClnemauiu 1 Dlbulxos.
El senyor GOICOECHEA: De la
Splèndi d. - cEl signo de la cruz» 1 barín~. «Esplgas de oro» 1 cEl rc- meva conducta ningú no en pot dubiuglo».
«Don Enredos».
tar.
El senyor MARTINEZ BARRIO:
DANCING D'EST IU - Tel. 13841
Doncs, jo, sf.
P ASSE IG DE L'E XPOSICIO
El senyor GOICOECHEA: Però,
(Edilic i Funicular)
quina. lealtad té el testimoni de
ss.?
Cada dia, ta rda, a les 6 I nit. d'li a 4
El senyor MARTINEZ BARRIO
FOR MIDAB LES ATRA CC IONS A LA PISTA
li contesta, però la seva rèplica no
Sorollosa actuació de:
és oïda des de la tribuna de la prem-

d'acord amb l'Emprea:a. del

Amb~lxadora

~

.,
La sess1o de Corts d'ahir
(Vo de la pàg. 7)

I. F. 1, NO CONTESTA

Gran Companyia Llrlca del Teatre
de la Sarsuela, de Madrid
AYUi, dimarts. Segon dia de la
cSETMANA SCH013ERT». Darrer
d'actuació d'aquesta Comp:u:•~ ia.
Tarda, a les !i. Butaques, 3'50.
EXIT GRANDIOSI!

PERE
Principals lntêrprets:
TEROL, C. Baftuls, A. Saiz, C. F.
do Toro, Robert Rey, etc. - Nit,
a les 10'15. Butaques a 3'50 ptes.
Funció d'homenatge a

Avu i, d imarts, t ard a: RI CARDO - RAMOS l i contra OUILLERMIN - VICENTE I. Nit: ASTIGARRAGA - ALDAZAaAL contra
TABOADA - ALBERDI.

I

AVUI, tarda. a les 5. Nit, a les 10'15. GRANDIOSA ESTRENA:

EL MARTIR

DEL

CALVARIO

¡ ESP ECTACLE UNI C AL MON !
P reus d'esllu: 2 ptes. Butaça, 2 ptes. - ¡100 ARTISTES, 100!

sa.
El PRESIDENT DE LA CAMBRA:
A1olt soroll per tan poca cosa. <Les
esquerres i els monàrquics s'insulten
durament i sembla que es volen agredir--se).
El PRESIDENT DE LA CAMBRA:
¿Ab<ò és un Parlament o és un Circol? (Continua l'escàndol i el senyor
Diaz Pastor intenta dirigir-se vers
els monàrquics per tal d'agredir-los,
però és contingut. A la fi reneix la.
calma.)
El senyor GOICOECHEA insisteix
que, a judici seu, es pot portar a ln.
Cambra el testimoru per l'ocorregut
a Casas Vlejas, tal com vingué el
del contraban d 'armes, no per acord
del jutge, sinó a petició fiscal. Pregunta si ara ei Govern ha canviat

és Igual. En l'assumpte del contraban d'armes el jutge inStructor va
creure veure un indici de responsabilitat contra el senyor Azaña. El
jutge instructor va creure que no 11
pertocava a ell exigir aquestes r esponsabilitats 1 acordà a dreçar-se al
fiscal, el qual, al seu torn, entengué
que tampoc no l'afectava l'afer 1 que
era qüestió del Parlament. El cas del
sumari pels fets d e Cas~UJ VJejas no
és ig-..tal. No existeix cap acusació
contra el senyor Azaña i no es ~
den desprendre indicis mentre l'assumpte estigui «Sud judice». Mentre
el sumari estigui en aquesta situació
no vindrà a la Cambr. Podrà venir
quan la sentència sigui fer ma. Nosaltres no tenim cap d esig que no
s'aclarl l'assumpte d e Casas Viejas,
però el sumar i vindrà a la Cambra
quan el m oment oportú h o r equereixi. Aquest és el meu criterL
El PRESIDE NT DE LA CAMBRA
fa avinent que és r eglamentària la
pròrroga de la sessió fins qae acabi
aquest assumpte.
El senyor MART INEZ BARRIO
manifesta que han quedat degudament aclarides les seves p araules en
l'afer de Casas Viejas; però el senyor Golcoechea. s'ha permès altres
llicències amb respecte a la meva
modesta personalitat polltica.. He de
dir que el règim parlamentari ens
obliga a la convivència i anuncia que
lamento haver de dialogar amb el
senyor Goicoechea, que és qui és.
El senyor GOICOECHEA rectifiell.
1 diu que la pretensió del ministre
no és justa. Pel que es veu, vol que
la discussió d'a.qaesta. qüestió es simultanegt amb la de la reforma
constitucional en la Cambra futura,
i a això nosaltres no ens hi podem
prestar, motiu pcJ qual mantenim la
proposició.
El senyor ALBA: Evidentment es
pot aprecair que en aquests moments
no hi ha els 100 diputats que es reqrereixe:l per a la votació. Per tant,
s'ajorna aquesta fins a demà.
Seguidament s'aixeca la sessió. Es
un quart de deu de la nit.

*

-

~

Un accident
automobilístic

1

Uns exp~~icionaris que ana.
ven a v1s1tar els amics em.
presonats a Madrid
Un grup de socis d 'un dels r.G-L
d'Esquerra d e Barcelona -~
dissabte al vespre, per ca:rete- -'~~
direcció a Madrid, amb el P ra, en
de visitar els amics que es lr~~Pòstt
aven
a la P resó Model.
En trobar-se prop de Torija JlO.
ble de la proVincia de Guad~Jara,
el cotxe, a causa d 'una. «Panne» de
neumàtic, so!ri un accident del
resultaren ferits els ocupan•· Qual
"" da
l'auto.
Dos dels ferits arribaren ahir
vespr e, amb el ràpid, 1 la resta de~
expedicionaris eren esperats aquest•
"
matinada.
Sor tosament, sembla qae cont
les noticles circulades, cap 'dels f~
r its no es troba en l'estat gravissl:n
que es deia, sl bé algun d 'ells ha
sofert contusions d'importància.

LO
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ESTRANGER
ANGLATERRA I XINA
El Govern de Londres ha no.
menat un delegat financer i
invita a les nou potències
Londres, 24. - Sir Samuel Horre,
contestant a una pregunta que u
ha estat feta als Comuns de sl al.
t res potències es disposen a trame.
tre tècnics financers a Xina, ha
dec':u-at que el Govern de Londres
lla comtmicat al de Nanquin el nomenament de Sir Frederic U!itb
Ross, com a tècnic anglès en matèria econòmica, la qual cosa s'ha
fet saber també als signants del
Tractat de les nou potències.

Guerra del Río
•
El Pacte de Londres
I Lerroux
Berlin, 24. - Els periòdics berll·

El passat divendres, a la nit, se nesos publiquen avui el comunicat
celebrà un acte radical a la «Unión oficial anglès sobre la conclusió de
Republicana Graciense» i, entre nl- les converses navals anglo-alema·
tres oradors, hi parlà el senyor nyes, nixi com també l'entrevista
concedida ahir per Von Ribbentrop
Guerra del Río.
Pel cert interès de les paraules als periodistes francesos i anglesos.
La Premsa posa de relleu el que
de l'ex-mJnlstre d'Obres Públiques,
les copiem a continuació segons el declarà Von Rlbbentrop als perio·
text que en donava el diari <<Reno- distes en dita. entreVista: que con·
. siderava com la illusió de la seva
vación»:
«En todos los momentos plenso en Vida contribuir a la realització d'tma
este viejo Partida Radical de Bar- estreta. coHnboració entre Fnnça,
celona que guarda las verdaderas Anglaterra i Alemanya, amb el con·
esencias de la politica del señor Le- curs dels altres països, per a asse·
rrou){ y es fiel a la bandera que le- gurar la pau 1 l'ha.rmQil.ia entre tots.
va.ntó el señor Lerroux en 1908.
En estos dias se està diciendo que
HOAR E DECLARA ALS CO·
soy el eterna rebelde y que no sé
MUNS QUE CONTINUEN
adaptarme a las circunstancias. Soy
EN PEU LES BAS ES DE LA
flel al programa del Partida y a ml
DECLARACI O DEL 3 DE
jefe, y mientras no vaya contra el
FEBRER
credo del jefe, seré el mismo, aquel
24. - Aquesta tarda, a
Londres,
muchacho que conocfsteis hace treinla Cambra dels Comuns, el mlll.istre
ta años. (Aplausos).
En mis palabras, nunca habrà una de l'Exterior, Sir Samuel Hoare, hl
ofensa para ningún correligionario, manifestat que la declaració francoporque conozco las amarguras que britànica. del 3 de febrer és encara
provocau las responsabilidades de l'eix de la política exterior que deS·
enrotlla la Gran Bretanya.
Gobierno.
Dedica grandes elogios a Lerroux
y dice que la política que sigue €1
A Colòmbia
es la única posible dentro de la. Re·
pública.
Se habla. todos los dfas de la tolerancia de Lerroux, y basta donde
transigirà con su politica, pero yo
os puedo decir que no es culpa de
él, sino de los .cuatro a.fios que han
transcurrido desde la proclamación
del réglmen.
Medellin (Colòmbia), 24. - S'hl
Hnce historia de los Goblemos registrat una terrible catastrof.- d'a•
que ha presidido el sefior Lerroux vlacló en topar dos avions comer·
y de la labor que desarrolló el sevuit
ñor Samper, en materia de traspa- clals. Es sa.p Que han nsultat
sos, haciendo fracasar la huelga de morts 1 diversos ferits.
Entre el morts !laura el conegu~
cnmpesinos en Andalucia.
Termina diciendo que de la. «Es- artista cinem.ato¡¡-ràfic argenti car·
querra» sólo les separa la poca sln- los Gardel, que aconseguí, a méS.
ceridad en reconocer la República fama mudial com a cantant de
espaüola como la patris. común.»
«tangos>>.

EN UN ACCIDENT O'AVIACIO
HA MORT El POPUlAR ART!S·
TA CARLOS GARDEl

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

Robatori
Anit el «sereno» de la demarcació
del carrer de la Portaferrissa pogué
constatar que una de les portes de
l'establiment nomenat «La Vajilla,
S. A.», establerta al número 28, es
trobava oberta i amb senyals d 'haver estat forçada amb palanqueta.
Aquest donà seguidament avis al
gerent de la dita casa el qual en
personar-se a l'esmentat establiment
comprovà que efectivament haVien
entrat lladres els quals s'endugueren unes dues mil pessetes que hi
havia en un cala.l.x de l'escriptori.

Es con-1
Medellln (ColÒ~b~), 24.
firma la mort de l'artista de cintma Carles Gardel 1 es coneixen ld
Identitats de les altres vícti.nles.
Aquestes victimes són: el d]reetOr,
de la signatura sinematogràúca un!·~
versal Films, senyor Schwartz; trfl~
comp:l· 1
guitarristes argentins que a.
nyaven Carlos Ga.rdel, 1 el pilot da~
l'avió sinistrat, senyor Samber, co-l

eu !elomblà.
En l'accident han r esultat d
rits més.
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LA PREMSA. •

A la Rambla de les Flors

FESTES POPULARS

CONCURS D'HORTENSIES
I AlFABREGUES

'l5

Diumenge, a les vuit del vespre, 1
organitzat pel Patronat de la Rambla de les Flors, tingué lloc el V Contm prem ta
D íaz Ferndndez publica un ar1 curs d'Hortènsies I Allàbregues, enN U M.
L L t R S
ticle a El Diluvio del qual ens
1 mig de gran animació.
tA ¡el &lon 1 4 4 48
plau reproduir aquest fragment:
La Publicitat dedica el seu ecliLa Rambla de les Flors llufa en
R ecordeu el que Aza1ia digué a
«Si el . pueblo español autorlzase
t orial a l 'afany popularista del cap
M estalla sobre els drets de reforaquella bora una IHuminació extrapREUS DE S UBS1:R IPCIO
de la Ceda. Afany que, llastimo- esa pol1uca, realmente deberfa ser
ma de la Constitució, i llegtu
ordinària, I la Banda Catalunya, si2' 60 otes
sament pel cap de la Ceda, ens cons1~erado incapaz para regirse por
Barce lona un mea
aquest fragment d'una crònica del
tuada a la placeta de la Virreina,
7'60 r I recorda el del d i/unt Prlmo de sf nnsmo. Pero los turistas de la
a un trlmu t re
corresponsal de La. P ublicitat, a
executà, de set a dos quarts de nou,
Ceda Y del lerromdsmo no son el
RtVera:
for &;Ica Llallna I P ortusat
Madrid:
«Entre el reper tori de tòpics del pueblo español, sino los usufructuaa·ballables valtcentlstes, que foren
,.,. trimest re
18
sos, un trimestre
unes
«La posibilitat d'un canvi de posenyor Gll Robles, la conqUJsta del r ios de una pellUca fracasada y que
aplaudits pel nombrós públlc que
Allr 011
carrer ha ocupat un lloc preferent. se mant1ene en ple mientras al lítica era acceptada quasi unànimes 'havia aplegat en aquell punt.
Tota la seva oratòria, el seu enga- pafs no se le permlta manifestarse ment, però a mitja tarda s'ha tingut
El Jurat, dos guàrdies de gala 1
!!ament sistemàtic s'orientaven \•ers li~remeJC!t~. Desde el Poder se orga- notícia que el President de la Repudiversos agutzils, recorregué la fira
aquelles grandioses manifestacions mzan fac1lmente las adhesiones. No bllca. havia signat el decret autorit.de flors, I el senyor Viza, personalque els reportatges gràfics de tota hay que olvidar aquellas manifesta- zant el Govern per a presentar a.
ment, distribuí els premis atorgats,
mena h an posat de moda com a es- clones menstruo de la dictadura, les Corts el projecte de Reforma
que són:
pectacle. No cal enfondir ga1re en donde toda España parecia estar al Constitucional.
Les declaracions del senyor Lerel contingut d'aquesta aspiració arn- lado de Primo de Rivera y del rèTres primers premis: Per la quabiciosa;. el fet és que la imatge d'a- gilnen. Meses despuès no Eólo ca i a roux en anunc1ar la signatura prede la flor, a la parada núm. 12,
litat
quelles gernacions freqüentava amb Primo de Rivera, slno !a monarquia. sidencial semblaven confirmar la
Daniel. Per l'abundància,
Rossend
de
suspecta assiduïtat la imaginació del Del mismo modo puede salir Gil versió que aquests darrers dies han
a la parada núm. 14, de Carme Salloquaç cabdill de !a Ceda, sl és que Robles con su cortejo de av10nes, tingut Interès a escampar persones
tor. Per la presentació, a la paencara té dret a ostentar aquest sonando las arn1as y sus tópicos, que mantenen estret contacte amb
rada núm. 5, d'Emili Gironès.
títol. El senyor Gil Robles, com tots atronando el castillo de la Mota de el Palau Nacional, 1 segons les quals
Des segons premis: Per la qualiels líders forn1ats en els llibres o Medina del Campo, alli donde Isa- la iniciativa de la reforma l'ha preen e!s departaments tècnics, s'obli- bel la Católica espulgó su esplritu sa el Govern pel seu propi inte:d
k'lt, a la parada núm. 24, d'Antoni
RESUELVEN
LO
DO
TO
QUE
,t
prete
den sempre que l'únic coHaborador centralista Y urutarlo a pre::;enc1a politlc, sense poder trobar
S
Bertran. Per l'abundància, a la pau n millón de hombres sin tra· eficaç per a obtenir aquells resul· de Cisneros. Los cruzados de la cau- per a l'esmentada lnciativa en ~<lS
L~l
rada núm. 5, de Dolors Calatayud.
~jo, quer idol ¿Qué hace la Ceda ? tats impressionants és l'espontaneï-¡ sa posibilista son hoy tan lmpopu- del mes de gener sobre experiènc.a.
Dos tercers premis: Per la quan!ares como los ramosos repuollca- constituclcnal. Prova d'això, d~1c'1
tat popular.
<De «La Tlerra»)
titat, a la parada núm. 18, de Rosa
Es evident que ni amb la. signifi- nos de !da oposición a su majestad>>. aquelles persones, és que el Govern
cació ni amb els procediments de· El primer plebiscito de Mestalla, tl no ha donat a conèixer el text ta· Una de les Incomptables fogueres quo s'encengueren la nit del diumenge, Oliva. Per l'abundància, a la parada
revellia de sant Joan
núm. 2, de Josep Lavem.
la Ceda 1 dels seus afins, mai no de los cien mil republicanos de :z- qulgràflc d'aquells discursos. Quan
es podrà produir un esclat com el quierda, que all1 se convocaran sin es publiquin es veurà que en t!.l'>
Dos accèssits: A la parada n. 29,
<Foto. Centelles)
del 14 d'abril .. No n'hi ha prou de viàt!co ni contraseña, fué una ver- :10 es propugna una r eforma immede Regina Vidal. A la parada núbaladrejar que els diners s'h.an d'a- dadera manifestación de protesta diata, sinó que es fan observacions
mero 30, de Joaquim Barceló.
nar a cercar a!là on són, 1 altres contra una polltica y unos hombres. sobre els fonaments de les lnstltuHan estat premiats també, com a
provatures demagògiques per l'estil, Las reuniones de ahora no son mas clons del règim per tal d'utilitzarexemplars notables, les hortènsies
per a inflamar les multituds. L'acte que turisme polftlco alentado desde les millor sense necessitat d'anar a
presentades per les parades núm. 5,
de Mestalla, que tantes inquietuds el Poder y con marchamo oficial.» la reforn1a.
Per extraordinària que sembli
12, 14, 24 I 26.
ha produït a les dretes, era una lmaquesta versió, la recullo pel E=eu
provisació; com ho era el 14 d'abrll.
Després de lliurats els premis als
valor simptomàtic, sobretot desi)rés
Aquestes manifestacions populars,
guanyadors, els membres
respectius
a
Azaña
senyor
el
dir
va
que
del
espontànies no es cuinen ni es predel Jurat, Premsa i Invitats foren obMestalla en el seu discurs respecte
?
paren en els laboratoris polítics. Són
sequiats amb un lonx a la direcció
a aquest ten1a.
les circumstàncies que les e!aboren
Teatre de l'Orfeó «L'Eco de Catalunya»: Recital
del Mercat de Sant J osep.
El curiós de les declaracions del
•
quietament. sense mot d'ordre deHeus ac1 el que ens diu Herald·J senyor Lerroux és que una vegada
la pianista Maria Teresa Vives i audició pel
terminat, I quan esclatf''' deixen ensignat el decret de tanta transcende Madricl:
rera totes les previsio· ,,
Trio Climent - Dini • Bullich, a l'Associació Musical
«En los círculos po!ltlcos viene ha- dència, i sobre el qual es va dir que
El senyor Gil Rob!es ha viscut
havia. recaigut acord unànime del
pofuerza
nueva
una
de
blàndose
una
fer-se
podria
que
a~b .Ja !llu.sió
PRENDERIA
del Districte IXè -· Darreres audicions de «DiscòediCJC? luspanlca de certes coses ~.ue lítica. Se trata de la formac1ón de Govern, afirmi ara que els partits
- No aceptan uniformes.
h.a VlSt al cinema; però hem dm- w1 partido republicana de centro, governamentals reservin la seva lllfils» Assl)ciació Pro Música, al Majèstic Hotel i a
El <lla 19 del conent, a les vuit
-¡.No?
Slstlr que ell, Igual que els altres .1 en el que, aparte de destacadas per- bertat d'opinió, ¡ tots els grups mandel vespre, en el local t1el Centre
- No; sólo quieren. libreas.
la Casa Llibre
que ha11 cregut que ~onelxi~n la re- sonalidades, han de participar ele- w:1en el seu criteri polltic sobre
de Catalunya, es cons~xcurslonista
a
sotmesos
articles
ls
d
d
ca,
polit!
en
ya
organlzados
mentos
que
mam;estac10ns.
cepta.. d aquestes
(De «El S1glo Futuro»)
Que el concert de la. senyoreta Ma- primer rengle entre els conjunts «da tJtui el Jurat del quart Concurs
e
é
~e1en la droga d ,aquests en tu- y de modo especial algunos sec- ca a un e
1 e
fotogràfic de roses, organitzat per
s1asmes des~ordants, s ~an enganyat tores regionales. Tal partldo vendria revisió. S'taopi_nóavda.l ed ~ t on~~as e%~ ria Teresa Vives a. l'Associació Musi- carnera» més perfectes.
po Govern- cal de Sant Andreu era esperat amt> E¡s senyors Climen t , Dini 1· Bullie h aquesta Associació i compost pels
e re del
e desig
CI un
la presen com
de mig a mlg· Ni Ull de "'.
~ homes que a significar y constituir un instru- siderar-se
a Europa. ha pogut arnbar a tals mento de Gobierno utilizable -en d'assegurar la seva vida fins al mes certa expectació, quedà ben demos- foren objecte de càlides demostra- senyor JC?an Nonell Febrés 1 Cipn:\
performance~ s'asse.m~la de res a. el~ el caso de que las derechas plan- de desembre data en què el decret trat per la nombrosa l distingida con- clons de complaença per part del Camprub1 Nadal en representació
i als seus, 111 ,Per 1 ongen n,l per le" teasen el problema politico después podrà ésser 'aprovat per les Corts; currència que enva i la vasta sala de nombrós públic aplegat a la sala de de l'entitat organitzadora, el senyor
idees: Tots s han elevat d entre la de aprobados los presupuestos-, és a dir que en donar estat parla- «L'Eco de Catalunya», on, ultra la l'Orfeó «L'Eco de Catalunya» en la J aume Roca. representant de l'Agrupació fotogràfica de Catalunya, 1
mate~ multitud. I és que ~~ car- con fines de equilibrio politico. En mentari 'a la revisió es talla la. pos- totalitat dels afiliats a l'Associació darrer a vetlla.
Cal felicitar l'Associació Musical Ros 1 Sabaté que actltà de Secrere~. 11~dhesió del . qual voldna, no- suma: un Goblerno de equidistancia sibilitat d'un canvi po!ltic próxim; esmentada 1 de llurs fa~ies, s'h1
conqmstat la ge!lt del entre la reacclón y la extrema lz- però també es creu que dlflcilment aplegaren no J>I?CS filharmòru~s l amb del districte I.Xè. 1 al seu lnteHtgent tari; els quals despres d'examinar
mes han
carrer 0 els que s'hi han senht molt quierda que restableciese la paz 1- podrà el Govern. tenint en compte ells destacadfssunes personalitats del director, mestre Joan Pich i Santa- amb tota atenció les proves presensusana, per l'alta significació artí&- tades a Concurs, per unanimitat
a ~~ ;1°~~·nyor Gil Robles 1 els seus bl~ca plenamente, l!quidase el !'Ilo·li- les seves lluites Internes, donada la nostre món musical.
I és que sl bé la senyoreta V1ves tica dels seus concerts, com també varen em.etre el següent veredicte:
afins no s'espantessin. els diríem que m1ento del pasa<!o 1 octubre, h1clera situació parlament.llria. l'esgota_m:ent
Premi r e!s Amics de les roses, al
la millor provatura, la millor expe- r~vertir a la Repub.lca fuerzas obre- de la majoria, 1 la seva P~lv•tat · ens era a molts, artísticament, desco- per la seva organització, veritablelema: ccRenoi Quantes».
r iència la podran fer el dia que a ns~. declarase su re~peto a la l}l- davant els problemes més VIUS del neguda, hi havia fonamentats m(}o ment perfecta.
Premi Construcclones i Serviclos,
• • •
BarcelÓna es convoqui un acte a vest1dur_a. p_a~lam!!ntan~. restablec1e- moment, resistir fins al desembre, · tlus 1 notícies concretes dels enormes
L'excés de concerts en aqo.1ests dar- S. A., a la Rosa «Madame Perraud».
favor de l'amnistia 0 a favor del r~ la JUStlc1a,. 1mpomendo su rà- sense altre escut que un proje1cte d~ progressos realitzats per la gentil plaJosep A. Gomls, al lema:
Premi
. c1ón y afrontase el pro- revisió constitucional sobre e qua nlsta durant el transcurs de la seva
r establl·ment de l'Estatut qllC apro- p1da susta~ta
«Flos», rosa «Maria Guarro»
enrera
deixar
féu
ens
temps
rers
TeMaria
va
en
No
carrera.
'llant
bn
que
mateixos
els
conformes
estan
no
t
di
d
f
d
·t
1
l
bl
d
di
d
òfils
o·
d
ió
dl
¡
e
an
me
on
e
ICO
po
ema
es
Aleshores
tuent.s.
·
Constl
Varen les
Premi Jordi Mata, al lema : «Re» e ca a a
e « tsc
resa Vives és filla d'un exceHentfssim 'au e
el presenten.»
lt I t 1
i Dome- torn del Jardí».
podria convèncer de la diferència 1 !u;n~a~c~o~n;su~;a111e~e~c~o~r~a~-~»!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!~!!!~!!!!!!!~!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!'!!' professor músic, solista de clarinet Vivaldi, Couperin el Gran
qu
d'A11
Hotel
Majestic
al
scarlatti
i
e h i ha entre la veritable espon-~
als nostres principals concerts I de n1co
A esta audició que fou•
t
taneïtat popular i l'entusiasme de
•
.
EN LA PROXIMA FE RIA
la famosa Orquestra Municipal d'lns- g a erra.. qu
CQN f'\ ,• URS DE CARTELLS
COnfeccl.ó of¡'clal, del qual ben aviat
m ents de Vent, el professorat de la comentada pel mus1.còleg Eru_ic Roig,
-11 Pasen, se!\ ores, pasen !I ¡Con·
marufestacJó
.
exquistda
una
result.à
al
representació
bona
en
assistí
qual
en donaran una mostra. r.utotemplen el fenómeno de los fenó- ens
I concert amb els seus IHustres dlrec- artist1ca de la més refmada bellesa.
ritzada.»
menosl 1 Dos espai\ oles que plensan
tor i sots-director senyors, J. ¡ R. La- • No cal enum~rar aquelles obres exelo mismol
mote de Grignon. Entre la nombrosa cutades pel diafragma, p~il_t que. tou
(De c<El Sol»)
concurrència hi havia distingits pro- sabem amb quina ~rufJcènc1a es
fessors de l'Escola Municipal de Mú- produeixen les ob~es d ~quests immorEl Consell Directiu de l'Ateneu
sica i una nodrid¡¡. representació del:> tals mestres. Ennc Ro1g, que e~ ccmentà. molt justament, fou obJecte Popu)ar de Gràcia, us convoca a la
seus més avantatjats deixebles.
Heus aci u11a noia de El Sol:
No fou aquesta expectació defrau- de sincers aplaudiments per part de Junta. general ordinària que tindrà
«El ministro de la Gobernación,
dada car la senyoret¡¡. Maria Teresa la concurrència.
lloc demà. dimecres, dia 26 de juny,
sallendo al paso de las manifestaLa darrera audició de «DiscòfiL'>» a dos quarts de deu del vespre.
Vives palesà en tot moment 1 al
clones hechas por el señor Calvo
11..'\rg del seu ben disposat programa tingué lloc a la sala de festes de
Sotelo, declaró que el Gobierno haL'ordre del dta és el següent: 1.
una preparació acuradfssima I unes la. Casa Llibre I en ella, després d'uns Informe del president; 2. Memòria
cia cuestión de conflanza el que se
condicions artístiques no gens cor- comentaris de Robert Gerhard, hom del
aprobase el voto particu!ar del ~e
secretariat; 3. Estat de compñor Pedrega!, proponlendo al Con- 1
rents que en certs moments féu obli- pogué oir el «Quartet» op. 7, de Bela
greso negase la aprobaclón definl- ¡
dar que ens trobàvem en una dc Bartok, el qual és una de les figures tes I pressupost d'ingressos i despeles seves presentacions primerenq1¡es. més representatives de la música mc- ses; 4. Renovació dels càrrecs de
tiva a la ley devuelta por el Pres!- 1
dente de la República. Puesto a
Maria Teresa Vives posseeix una for-¡ derna. No direm que Bela Bartok ens vice-president, vice--secretari, tresovotación el voto del seilor Pedrega!,
mació sòlida, a la qual acompanya convenci, però el trobem un xic me.; rer, comptador I bibliotecari del
pudo observarse que gran número
una gran musicalitat. El seu dir ès centrat que més de quatre que fan Consell Executiu; 5. Elecció de voPASATI EMPO
la
casi
mayoría,
la
de
diputades
de
clar, àgil de dits, i la seva musical!- música d'aquesta espècie. Quant a cals del Consell Executiu.
Si el amable lector se toma Ja mo- total!dad de !os agrarlos, se ausentat 1t permet també ésser intèrpr.:t Arnold Schoenberg, ja no cal dir que
Els documents relatius a la vida
lestia de tapar con un pa pe! o do· taba del salón sin votar, y otros,
fidel dels clàssics i dels moderns, I en res no convergim, encara més per econòmica de 1'Ateneu, estan a disdóna a cadascun d'ells aquella 111- la mala llavor que ha plantat, I de
biar el dibujo por la llnea de pun- como el señor Rodr1guez Jurado,
terpretació justa i exceHent que en la qual n'han sortit deixebles que ni posició dels socis a. Secretaria.
tos podrà ver: a la derecha, el se- votaren contra el Gobierno, con el
- L'Administració de l'arbitri socada cas requereixen. Només podia coneixen l'estètica ni tenen noció
llor Jiménez Fernàndez, según lo aplauso de los monàrqulcos y tratinença I circulació de gossos
bre
aldicionalistas.
volem
No
existeixi.
aquesta
que
amb
totalment
imposar-se
cconsegulr
velan las derechas cuando le eligieLos amigos dtl sei'í.or Martlnez
obres de tal empenta com la «Fan- ludir amb a1xò el senyor Gerhard, fa avinent als propietaris de gossos
ron dlputado; a Ja izqulerda, el mis- Barrio, ante la actitud de los diputo sia crom:\tica i fuga», de J. S. Bach: perquè, entre altres ben respectables, que per ésser el 30 del corrent mes
mo sef\or Jlménez Fernàndez, como tades de la. mayorla votaren por
«Sonata en la menor», de Mozart, i «L'Infantament meravellós de Sche- el darrer dia del termini per a salo ven ahora sus proplos correligio- lndicación de su jefe al lado del
1«Allegro apassionattm>, de Saint- herezade» constitueix una. magnifica tisfer sense recàrrecs les plaques per
Gobierno. Aunque éste logró salir
Saens, obres que exigeixen una pro- prova de bon gust que ma1 D? podrà a gossos corresponents a enguany,
narlos de la Ceda.
triunfante en l3. votación, no muy
funditat de coneixements tècnics que conceptuar-se com a antlestetlca.
(De «Heraldo»)
luclda. por cierto, el espectàculo que
només és assequible a veritables mes-¡ «Nit transfig•rrPd.a~. d._•nrs no es no és convenient esperar a retirarhabían ofrecido los diputades de
tres. Això podríem dir també respec- per a nosaltres cap nwetat, i resta les els darrers dies, per tal d'evi1
uno de sus grupos colaboradores se
te el çCarn¡n:al», op.. 9, de Sc.hu- . encara, Igual que «Pi"rrot Lunaire», tar-los les aglomeracions de púb!ic
prestó en los pasillos a muy sabreI mann, les dlftcuitats mterpretatlves després de les moltes coses que els que tots els anys es forn1en en asos y diversos comentarlos.»
d"l qual no són P~ .fàcils de saltar èmuls de Schoenberg ens han volgut questes dates. Per ésser festiu el
Bar ni admeten extralmutaclons barroc- 1coHocar fms ¡ tot amb tota manca dia 30 les oficines solament seran
«El Sol» no ens diu quins comen- Diumenge al mati s'Inaugurà, a la sala de ftstes del Monumen-tal
' res de cap men¡¡. La senyoreta Vives I de respecte.
1
oberte[) de deu a una del maU.
taris eren. Però ja ens els podem l'Exposició de Cartells anunciadors de la propem Fira I Festa Ma,or
«Discòfils», Associació Pro-Música,
de l'interpretà amb tot~ la romàntic~
figurar.
l'exposició
de
Gràcia - Un cartell
cl~redat 1 arn~ tota 1. exp:essió. sens., ha tancat amb aquesta sessió, bri<Foto. Segarra)
exageracions 1mpròp1es 1 amb una llantment el seu primer curs muslc11l
correcció i bon gust perfectes. Final- que d'una manera ben ràpida ha
ment, encara, la jovenisslma planis- assolit una marxa pròspera i ascenta ens delectà amb «Balada en sol dent
tela
·
menor», op. 23, de Chopin; «Dansa
Sabem que són molts
CAMIL OLIVERES
catalana», de Buxó; «Almeria», de
La Veu de Catalunya, després
Albén1z, i «Polonesa n.• 2», de Llszt,
els comerciants que cons·
no deuen planxar-se mai
de moltes observacions, després de
1 afegi encara una altra composició
LA CLAUSURA DE LA SET·
recordar el llastimós Govern Becomels
com
diari
a
taten
al programa a petició Insistent de
MANA NAC IONAL DEL
re1Lguer -el que ara La Veu de
la concurrència. El seu mestre, seCatalunya vol és repetir la seva
pradors, en afavorir llurs
TEATRE A L'OPERA DE
nyor Tomàs Buxó, que era present
<De c<La Publicitat»)
mana l'adjudicació del teatre per a.
actitud de qua11 el Govern BereltHAMBURG
en el concert , fou objecte d'una ovnestabliments, fan reterèn·
cinc anys, acompanyant detalladaguer-, escriu:
. .
cló després de la seva «Dansa cataCATACLISM E lana» extensiva a l'èxit de la seva Anit es clausurà oficialment al ment el pia artístic a. desenvolupar
«Bé està que es restableixi llt llicia a l'anunci que d'adebceble. la qual, en refermar un J{lC Teatre de l'Opera de Hambur~, la en el transcurs de les temporades
,
.
bertat de la propaganda politica,
_
LA
a
quests han llegit
però això sol no és el restabliment
7 inc les npl!ors reter~nctes da- la seva orientació arribarà sense cap Setmana Nacional del Teatre. L acte corresponents.
constitucional.
normalitat
de la
questa comedta del sabadell~nc 1 dubte a ésser una concertista com· que tingué caràcter de gran solemDiscutida la proposta àmpliament,
HUMANITAT.
Aquesta norn1alitat no es re:;ta blirà
nitat oficial se celebrà a presència.
Joan Olive"!'· .ran bones les tmc pleta.
fins que una actuació intensa i exMaria Teresa Teresa Vives fou del canceller Hitler el mariscal von aviat s'advertl l'ambient adver_s que
que em deetdetxo a escometre, conlecnostres
als
Agra1m
entre els reunits es respirava en con· ·•
tensa del poder públic concentri en
tra el meu costum, un tem~ t~a- aplaudidfssima i obsequiada amb
tral en aquesta. . sec~ió. A ,JU~¡ar flors 1 presents i molt felicitada en Mackensen, el mm1stre de Propag~n- tra Ja proposició esmentada, espel'endegament dels prcblemes vius la
que
actitud,
aquesta
tors
1\larma
la
de
cap
el
Goebbels,
Or
da
1
mestre.
seu
el
com
igual
acabar
Oliver
d
pel que m'ha!l dtt, l obra
coincidència patriòtica de n:asses
pel que es refereix al nomde Guerra almirall Raeder, l'ambal- ciaiment
• • •
recomanem que sigui imi- respira una troma molt su.btrl. a
enormes de ciutadans que volen senbre de representacions populars protir..se soUdans en una obra efectiva
Josep Cll:ncnt, pJanista: Pau Dini,~ xador de les Missions especials von jectades per a cada temporada... Com
la manera , anglesa! amp.ement
tada.
de govern.»
ree:r~da en .1 o;dre tec111c com en violi, i Enric Bullích. \1oloncel, han Ribbentropp i altres personalitats iml'ordre estU1st~c. Allò que sembla constituït un exceHent conjunt que ' portants "'s representarà 13 comèdia que el senyor Mestres necessitava
·
«quonlm>> o sigui les dues
,
ió d e.:s
... r t
.· t
hat.>er impresSionat força els meus b
que llrlca de Ricard Wagner «Els mestres obtenir
b qu~ Pn avia mere1xer... a enc
é ¡ f Tt t
·
terceres partS dels vots, fou derrotat
l>Ïnteressen per aquest gènere del •
conj1dents, s a acr 1 a am
l'au~or ta parlfr cada personatge concert. No és. certament, gaire cuiti- cantaires de Nurenberg», ::;ota la dl- per 34 vots, per dues vegades.
, recció del famós mestre Wrlheltn
es~nctal!tent d acord amb la seva vat el «Trio Da Cameru a. les nos- 1
com sigui que la Junta general
p~1cologta. _I . com ha sabut obte- tres sales. principalment perquè no Furtwaengler.
de propietaris possiblement ja no es
COMO DEBE SER ...
mr la comtettat més . acus.ada sell- h l ha conjunts d'aquesta mena de
reunirà fins al setembre pròxim, no
· ·ò
· Es
d
se retorça ments ve1 bals, només
-JY la C. E. D. A.?
1 èdnclla.
LA JUNTA GENERAL DE cal dir que d'adjudicar-se el teatre
que
per aCtlixment,
a soióv
merescu
amb l'hàbil entrellat de les s!- la.
1
- Pues tan contenta. Cediendo tosenyors
s
e
prcsentac
.
t
s'haurà d'acudir forçosament a les
1
CIos los dlas ...
PRO PIETARIS DEL GRAN
u'Q~f~ ~'jazta ens estd jer.t aques- Bulllch I Dini tots ells exceHents
dels elencs de tercera classe
(De cA B C»)
T EATR E DEL LICEU, RE- restes
ta mena de teatre /i i ¡11 teUigent, ir.strumentt.st;es absorbeix rl mò.xlm
PROPOSI CIO per a poder organitzar unes quantes
FUSA LA
dintre la seva mordacitat benèvo- irterès de I Olent, que, Sl bé està consrepresentacions d'òpera de barriada..
DEL SENYOR MESTRES
la!". Els sentimentaliJmes carrin- tantment en contacte a'!Jb el quarL'acord ha estat \'lmament comencz011 s, els dramatismes torçats ¡ u;t 1 amb e1s ~~tres conJunt~. conseHa tingut lloc la Junta general de tat en els principals centres artístics
les groll.:ries assainetades, ens han güenls. en cam 1 ben poc soHnt pot
jet tan mal com l'abús del porró degustar les belleses. del «Tri o»- propietaris del Gran Teatre del Ll- de la nostra ciuttlt per la transcelli de l'espard~nJia. La ploma d'O- Aquests jo\'es 1 estu~Josos concertis- li ceu, con\'ocada per tal de discutir 13 dèncla ee la no\-a situació que alxò
Zivcr -gentilment eurocpa- ens tes done~ la sensacio de trobar-nos proposta presentada pel senyor J oan ha creat per a l'esdevenidor del nosjres;a un ca ml. Lldsttma gran que dnvc.nt d un lconjulnt cotm només més I Mestres i Calvet per la qual e::. de- tre Gran Teatre.
•
no tota la nostra gent es trobi en- assequible a es sa~ es rangeres.
ca ra en disposició d ·ass! ml lar-sc ha en el conjunt un1forn11l at, justesa !'!!'!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!'!!'
.els
que
perfectes
comprensió
una
1
com
d'obres
eL ;;alor intrínsec
cCatacli.smeJ. 1 que mentre a Bar- permet modela.r Ja gràcia exq_w~1da
celona. malparlem del.s comarcalls- de Mozart ~Trio n.o 3l, la .gemalitat
mu, sigui a les comarque.~ on cal- i força de Beethoven <Trio n.o 4.l.
gui represeni!Jr una. com~dia que Interpretat su~rbament, 1 del cTno
mereix Ull public de gran ciutat_ en nn•. magmf1c de concepció 1 consFelicitem. Oliver, home d'espe- truï' sòlidament pel nostre jove comDECLARA ClONES
rit liberal i modern. 1 felicitem Sa- posltor Joaquim Serra.
Royo Villa·
fit¡FJ Ultra dercchlsta. En tots aquests cTriOSJ hom pobadell, on tal com fabriquen teles
Estbm ac. Fat&e Mel u, Reumatisme, Diabetes
que poden passar per angleses, gué observar una preparació excelPi~& · Jiménez Fernàndez... ¡ Cón:o
BA LNEARI a Cai~Cli de Malavella (Girona}
AVANTATJOSES
MOLT
DICIONS
CON
SEMPRE
saben produir comèdies d'e.rcel- lent l una fusió perfecta que donen
Cio nJ . · Se nota que hemos entra·
Preus reduTts fins el 31 d'agost
al conjunt Climent.-Din1-Bullich un
lent gènere anglès.
en el vertno.
BARCELONA
Telèfon 18552
Admlnlstracló: Rambla de les Flors 18
1\
colloca
el
que
superioritat
de
to
F'RANCES
ltf.
J.
<De tEl Diluvio.)
11
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DIMARTS, 25 DE oiUNy
DEL !la¡

•

~
MAX COSYNS PARLA A LA SORBONNE

El 'T RE 8 ALL ,-

CIUTADANS:
Trameteu.llibres per a la Biblioteca
per als obrers en atur forçós a la
nostra Redacció.

ElS CRIMS DE LA MONARQUIA

•

Martínez Anido
Els monàrquics del "Brusí" ho ban
volgut i nosaltres no hi tenim cap
inrom•enient a complaure'ls, per
una vegada, encara que siguin monàrqulco, aUonsins is!f:atòlics.
No volem ésser descortesos amb
els nos~s propis enemics -diem
enemics, no adversaris- i volem oferir-los, per si volen o poden adaptar-ho, un xic de memòria, de vergonya i de dignitat, que bona. falta
els fa. als catòlics i als monàrquics
del nostre pals.
COMENCEM
Martínez Anldo, essent governador
civil de Barcelona, s'ol'ganitzà un
atemptat en coHaboració, és clar
6lllb un policia, que fent-se passar
per sindicalista, fou el qui posà en
ordre tots elJ plans. Com es pot suposar, la victima no fou Martínez
Anido, sinó dos obrers que aquella
mateixa nit els fou aplicada. la llei
de fugues.
Era President del Consell de ministres Sànchez Guerra i aqu~st,
que tingué coneixement de la maniobra que representava l'atemptat,
ordenà a Martfnez Anido, la immediata dimissió del càrr~c dt! governador civil de Barcelona. I Anido
fou dimitit.
PROSSEGUil\1
Essent governador civil de Barcelona, el senyor Frederic Carles Bas,
aquest cridà una. comissió d'obrers i,
si no recordem malament, s'hi preSentaren Antoni Amador, Josep Viadiu i Martí Barre1·a, davant dels
guals Frederic Carles Bas, governador civil de Barcelona, els digué:
"Senyors, els he cridat perquè la
situació social de Barcelona, gravisSima, m'hi obliga. Mireu - i els mostrà una llarga. llista. en la qual figuraven els noms, amb els respectius
domicilis, de treballadors militants
de la C. N. T. i polítics d'esquerra
hiolt coneguts>-, aquests noms m'ban
estat facilitats per la Federació Pa·
trona! en roHaboraol6 amb el._ -acl
el nom d'una entitat econòmica que
encara existeix a Barcelona i que
fa poc inaugurà el seu edilici propiamb el desig que fossin morts. Jo
m'hi he negat rodonament, tot pregant-los que sl algun d'aquests bomes els consideraven culpables d'algun delicte, que m'ho diguessin, que
jo els posaria a disposició dels Tribunals de Justícia. No m'han contestat altra cosa que, per la pau i
la prosperitat de Barcelona, calla
ter-los desaparèixer. M'hi he negat.
:rerò en preveure que hauré de dimitir, com a borne, em crec en el deure d'advertir-los del perill".
l

ORIGEN DELS ATEMPTATS CONTRA ELS PATRONS : LA 1\IORT DEL
PRil\IER PATRO PER
ATEl\IPTAT
A Barcelona actuava de comissari
de Policia un espia alemany, que
també estava al servei de la "Fede·
ración Patronal" i del "Fomento del
Trabajo Nacional": Bravo Portillo.
Aquest individu, que sigui dit de
passada era distingit amb estima
part.Icularfssima per Alfons Borbó,
rebé l'encàrrec, per part d'Alema!lYa,
d'evitar que a Barcelona es fabriQuessin municions. Com sigui que
l'industrial metaHúrgic Barret, era
un dels més importants productors
èl.e municions per als aliats, Bravo
P ortillo ideà la malifeta. Aquest policia-espia, tenia en el si del Sindi<:Jlt MetaHúrglc un confident: Emili
¡i'errer. Mitjançant aquest, Bravo
Portillo féu esclatar una vaga en els
tallers metaHúrgics del senyor Barrot, amb la pretensió, per part dels
obrers, de no fabricar més municions.
Sabia Bravo Portillo que això sempre seria simpàtic per als treballadors 1 per a tots els enemics de la
guerra. Actuava. amb astúcia. El senyor Barret no va cedir i es perdé la
vaga.
Com sigui que l'ordre d'Alemanya
persistia, calla operar radicalment;
ter un acte fulminant que alhora
6ervis d'alliçonament per als altres
fabricants de municions proveïdors
d e França. I Bravo Portlllo concebi
là Idea de l'atemptat, que exposà al
Sèu confident Ferrer, amb la prom etença d'una bona retribució. Barret fou MSa.sslnat.
Heu-vos ac! l'origen dels atemptats contra els patrons. El mateix
Bravo Portlllo, policia, encobria els
,.yeritables autors materials de l'assassinat de Barret i en feia empresonar d'altres d'innocents.
I BTavo Portlllo fou també l'1niclador del terror contra el$ treba<r~o.ut:s•r.s lll.U~
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el
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terrorisme

lladors. Tenia una banda de pistolers per ell dirigida, que després de
l'assassinat del patró Barret, perpetrà un altre assassinat en la persona d'un obrer: el tintorer Sabater,
de Sant Mart[.
La vídua de Sabater declarà que
el propi Bravo Portillo, anà a dete-

PAU SABATER I LLIR OS
president del Sindicat d'Obrers Tln·
torers de Barcelona, assassinat el 17
de juliol del 1919
nlr a casa seva, a Sabater 1 que el

feren pujar, emmanillat, en un automòbil. La resta tothom la sap: Sabater fou trobat mort perforat per
les bales, el matí mateix de la seva
detenció.
Hem de recordar a l'alcavota monàrquica del carrer Jaume I, que Bravo
Portillo, coneixedor cxcellent de Cots
els prost!buls del districte C:Oquè i
d'altres districtes de Barcelona i
assassí refinat, era un servidor lleial
del seu senyor Borbó i considerat
com un dels puntals més ferms de
l'"ordre monàrquic".
L'ATEMPTAT CONTRA EL
SENYOR GRAUPERA

El senyor Graupara era President
de la Federació Patronal, 1 com sigui
que a Barcelona, després de la mort
de Bravo Portillo, actuava com a cap
dels pistolers oficials, un anomenat
Baró de Koening, el qual estava sota les ordres directes de l'aleshores
capità general de Catalunya, general Milans del Bosch, el senyor
Graupera, no sabem si per qüestió
de gelosia o per haver-se negat a donar més diners al "Baró" avcnturer, també espia franco-alemany,
aquest organitzà un atemptat contra
el Sell¡'Or Graupera, el qual es perpetrà. a tres quarts de deu de la nit
del dia 5 de gener del 1921, al carrer
Ba.ix de Sant Pere, cruïlla Via Laietana. Resultaren greument ferits el
senyor Graupera, el patró ~yor
Modest Batlle, el xofer Joan Nolla
i l'~t de policia senyor Salgado.
Morí l'agent de policia. senyor Ricard San German.
Heu-vos ac! el que diu el senyor
Manuel Casal i Gótmz, Comissari de
Policia de primera classe, i que el
1931 publicà un volum sobre l"'Origen y actuaclón de los pistoleros":
"Este ateutado -el de Grauparacomo todos los que venfan ocurriendo en aquella luctuosa época., fué
achacado por las autorldades a la
organlzación sindical, pe1·ò la. "vox
populi" lo atrlbuyó a la banda negra
que capitaneaba el célebre aventurero y falso barón de Koening, por
haber rehusado el señor Oraupera
sus "servicios", al ser prevenido de
que si !ba a cometer dicho atentado,
el qual podia evltarse mediante el
desembolso de algunas cantidadcs."
El mateix senyor Manuel Casal, en
el seu llibre "Origen y actuación de
los pistoleros" (1) explica com expulsà Milans del Bosch, capità general,
el governador senyor Montafiés i el
cap superior de Policia senyor Doval,
perquè aquests es negaren a secun·
dar els plans terroristes del capità
general de la monarquia, Milans del
Bosch. Ull!, beata "Brusi": aleshores encara Bravo Portll!o no havia
fet assassinar cap patró.
LA COVARDIA DE L'EXCOl\ITE DE RO!\IANONES.
EL QUE DIGUE FRANCESC
LAYRET
L'únic dipu~at que protestà de l'acte de Milans del Bosch, essent president del Consell de ministres Antoni Maura, fou Francesc Layret,
diputat a Corts per Sabadell. Val la
pena de recordar les seves valentes
paraules:

l:r-.., """

cu••oo '1114.11

i

"Ei acto rea1izado en Barcelona
-d1gué Layret a les Corts- por el
capitàn general M11ans del Bosch,
expulsando al governador civU y al
jefe de Policla, es el acto mAs incalificable, mà8 tirànlco y màs despótlco que registra la historia. El sefior Montañés al reclbir la visita
del coronel de la Ouardia CivU, debió mandar detener en el ru:to a su
subordinada y el goblerno destituir
por teiégrafo al capitàn general 1
al gobernador militar Martfnez Anido. Pero toda ello se ha tolerada, se
ba consent~ do gracia.s a la cobardia
del conde de Romanones, refleJo fie l
de otras cobardias en màs altos lu ·
gares. Yo protesto airada y enérgicamente contra. el despotismo m111tarista y contra la vergonzosa cobardia
del anterior goblerno que, ademàs de
no saber o no querer delender la
supremacia del poder civil, ha colocado a Espafia en una sltuación de
denigrante inferioridad ante las naciones civilizadas."
I el pobre Layret, aquella tarda,
en atacar el militarisme de la monarquia, poc s'bo podia pensar que
signava la seva pròpia sentència. de
mort. Francesc Layret fou vilment
assassinat el 1921 per uns pistolers
oficials, essent governador civil de
Barcelona, Martínez Anldo. Que ja
ho havia oblidat això la vella beata
del "Brusí"? Potser ens dirà que
Layret era un pistoler del Sindicat
Unic, com bo devia ésser Josep Ulled,
que també fou agredit pels pistolers
oficials. matant el seu acompanyant
senyor Estrada.

ALTRES FETS <:RIMINALS,
SEGRESTAMENT I AFUSELLAl\IENT D'UN VENEDOR
DE PERIODICS
El policia Casal, autor d'"Qrigen
y aetuación de los plstoleros .. , explica fets repugnants de la policia monàrquica de Barcl!lona, molt ab!UUI
que Bravo Portlllo comencés la. sèrie d'atemptats contra e}s patrons
barcelonins. En aquest interessant
ll'bre, hom hi troba la relació de
crims que en un pals qualsevol serien causa d'indignació coHect!va 1
de protesta davant l'arribada a la
Península d'un dels protagonistes
més destacats d'aquella època de
terror: Martinez Anido.
casal explica com fou ass~ssinat,
el dia 17 de jtlliol del 1919, el prestdent del S'ndicat de Tintorers de
Barcelona, Pau Sabater; com es formà la banda de pistolers capitanejada pel Comissar! de Policia BTavo
Portillo; com s'introdui en els centres oficials, l'aventurer i espia Koening i com organitzà les bandes de
p'stolers.
Cedim la paraula a l't:x-comissari
de Policia d-e prim::r ordre, sanyor
Casal:
"Por aquella època (2) unos soldados alemanes se babian fugado
del campo de concentración de prlsioneros de Francia y ru:ababa.n de
llegar a la frontera. Iban desnudos
y descalzos y con señales evidentes
de no haber comido en varios días.
Enterado de ello el cantinera de la
estación de Irün, Anton'o Calvo,
apiadóse de la situaclón de los fugltivos, y les facilltó rapa y allmento e inclusa per!ódicos alemanes
que el cantinera reclbia en su quiosco de la cstac!ón, en donde también
se dedicava a la venta. de libros y
diarios e..-pafioles y extranjeros.
Tan caritativa rasgo, el aventurero-espia y falso barón de Koening
(3), lo puso tnmediatamente en conocimiento de Francia, acusando el
cantinera de g(:rmanófllo y gran
conspirador españoi en contra de los
aliados. El Gobierno francés, que en
aquel1os dias trè.glcos creia ver un
espia en cada mortal, se imaginó
baber ballado en la. confidencia del
falso barón, la clave de sus contratiempos guerrcros y mostró su agradecimiento al traïdor con una fuerte
suma."
•
Casal explica com l'aventurer, valent-se d'una francesa, féu internar
Antoni Calvo a França, on el "baró"
de Koenlng ho tenla tot preparat
per al segrestament de la seva víc-

I

tima.

Al cap de dos me606, Antoni Cal·
vo era afusellat a Bordeus, Junt amb
dos espanyols més, de cognom Serrat
i Torres, també falsament denunciats
pel doble espia Koening.
Nosaltres tenim el deure de rerordar als del "Brusi", nlhora que a
tots els ciutadans honestos del nos~
tre pals sense distinció d'ideologies,
que el "baró" de Koenlng, rou, després de la mort de Bravo P ortillo. l'bo-

,.,.~ .,, ,,.

CAL INTENSIFICAR ELS DONATIUS!
me de confiança del capità general
de Catalunya, Milans del Bosch, 1
que a Barcelona hi hagué una època
que manava més el Koening esmentat, que el cap de Policia 1 governador c~vll. tots dos junts.
Aquests eren els homes dc la monarquia del darrer Borbó; un d'ells,
Koening, és el que feia atemptar
contra el senyor Fèlix Graupera, per
haver aquest, preveient el perill,
volgut oposar-se als plans de l'aventurer internacional.

tresorer de la C. N. T., i Dominguez,
membre del Comitè Nacional del
mateix organisme, declarat fora de
la legalitat.

QUAN EL "BRUst" V ULGUI..
Quan li plagui a la vella alcavota l
monàrquica, nosaltres acceptem la
polèmica.. Estem disposats a ensenyar-U la. història negra i cr1minai
de la &eVIP• monarquia. Sl no en té
prou amb el que avui hem escrit, 11
oferirem altres fets d'abans i de duEL GOVERN ALLENDE rant la dictadura de
P rlmo-Borbó·
SALAZAR NOMENA G O- Anido, que s'inicià
de setembre
VERNADOR EL COl\ITE DE del 1923 i acabà elel2923de
gener del
SALVATIERRA
L'enginyer Max Cosyns, company del professor Plccard en l'ascensió
1930.
Cap allà les darreries del 1919, el
Serà, a
a més, una bona oca- l'estratosfera donà una conferència a la Sorbonne sobre l'estratostt •
Govern conservador d'Allende Sa- sió per a mé.s
reinvindlcar les víctimes Max Cosyns (a l'esquerra) durant la seva conferència, a la dreta M. ~
lazar, es posà d'acord amb Milans militars i civils
del senyor Bo.rbó 1 clangon, president de l'Acadèmia de Ciències I la senyora Flammarton
del Bosch, i facturà cap a Barcelona els seus amics,
car a questes v!ct1mes
Francesc Maestre 1 Laborde, alesho- es compten per milers.
<Express. Foto.)
res comte de Salvatlerra, amb el
càrrec de governador civil i Miquel
(1) cPubllcaclones Mun<Ual», BarceArlegui 1 Bayonés, com a cap supe- lona 1931.
Bros, Antònia. Soler , Pere Pasc11a1
(2~ c()r!gen y actuactón de las p1JI..
rior de Policia.
familla, Ateneu d'Esquerra RepubU1Recorden, les velles plomes que es- toleros•. pielnes 32 1 següents.
(3)
K()enlna
era
espia
al
servei
cana
d'A·
del Districte slsè, ouasc 1 f&o
criuen per la vella alcavota del car- leman:va. però segons les clrC'UIDStt.nmilla, Ll. Gimeno, i molts d'altres,
rer Jaume I, quina fou l'actuació cles 1 els diners a guanyar, també po..
de Maestre 1 Laborde i de Miquel A:r- sava els seus serveis d'espia expert a
Tal com estava anunciat, diumendisposició de Franca.
legui?
ge al mat!, tingué lloc l'acte d'ho- ----------*:------~-Amb tota seguretat ho ban oblimenatge al doctor Mart! 1 Julià dadat. Però nosaltres, no, i amb nosalvant la seva !ossa núm 577 de l'Illa
tres els trebc!!aèors de Barcelona,
tampoc.
tercera del Fossar Vell amb motiu
Doncs recordarem que el molt cadel divuitè aniversari del seu trastòlic Maestre 1 Laborde, empresonà
pàs, acte que anualment organitza
treballadors de tots els oficis i diverel Grup ld.'Intransigent» amb «Pt.ses ideologies i tendències, 1 els em1
presonà en un vaix·ell -si no recora secretadem malament fou el "Barceló"ri de la Comissió pro Monument al
on s'hi declarà una malaltia infecdoctor Mart! i Julià, liegi un sens ----------~*--------~
c!osa per manca de neteja, per manfi d'allesions, entre les quals preGa. d'aigua i alimentació, i Maestre
dominaven les dels exiliats a l'A- Manifestacions del Cap
1 Laborde, prohibí terminantment
mèrica. i d'altres indrets d'Europa,
l'entrada dels metges i medecines a
perior de Policia
ensems que enlaid l'obra benefactobord. Les families protestaren; es
mobilitzaren advocats 1 periodistes
ra, desinteressada i patriòtica porEl Cap de Pollcia, senyer Alvarez
-la censura no pel'metia dir res-,
tada a cap per l'enyorat mestre, i en rebre ahir a la nit el$ periodistes'
i per últim, des de Madrid ordena- L' Agrupació Professional de Latorre acabà dedicant un mots de digué que no passava res de nOU:
ren el trasllat dels presos infectes a
Periodistes
recordança per a la. mare del doc.
A preguntes d'un repòrter, digué
l'hospital del Parc.
L'.Agrupació Professional de Perio- tor suara traspassada, la qual resta que en l'afer de les -cessanties dels
DISSOLUCIO I EXPULSIO diStes de Barcelona, posa a coneixe- al mateix lloc que el seu fill i tam- funcionaris de policia d'aquesta plan.
DE LA BANDA KOENING ment dels seus socis que elJ que no bé féu esment que enguany deixen tilla, ell solament s'havia limitat a
El mes de maig del 1920, davant hagin rebut els Estatuts de l'entitat, d'assistir a aquest acte, els que no donar curs a les ordres que havia
l'escandalo¡,a actuació de Koening, recentment editats, i la Memòria. cor- hi havien mancat mai, com són l'es- rebut de Madrid, sense saber a què
que arribà a fer-se amo absolut de responent al darrer exercici, que fou posa de Rodergas i CalmeU, Comp- obe1en, ja que no havia demanat e1
Barcelona, tenint a les seves ordres
te, Alba 1 Teresa Fuster, dolorosa- perquè ni tampoc no havia sostingut
la policia oficial de la monarquia 1 aprovada en Assemblea general or- ment traspassats.
cap conversa ció amb la Direcció ~
dinària,
poden
passar
a
recollir
ambbandes de pistolers, arribaren les
Entre els molts que s'hi trobaven neral de Seguretat.
dues
coses
al
seu
estatge
social,
Ramdenúncies a Madrid 1 després de
presents i que portaren o!renes de
vençuda una forta reslstèncla, qua bla dels Estudis, núm. 12, pral
flors,
hi havien l'ex-conseller de
diuen venia del Palau d'Orient, KoeTreball, senyor Francesc X Casals;
ning fou expulsat d'Espanya.
NOTICIARI
Els components de la banda de
pistolers que, segons Casal explica
ARTISTICA CULINARIA
sellers regidors senyors Francesc Co- ~
en el seu llibre, eren, entre altres,
~
Antoni Jilletes, Manuel Martin, "El
La Societat Artistica Culinària de dó i :tamon Junyent i Vila; Daniel
Pintor", "El Ca.lero", "El Sabandí- Catalunya celebrarà reunió general López, amb uns militants del «Parja" i Jullo del Clot, van ingressar extraordinària demà, dimecres, a les tit Nacionalista Català» -foren els
en el Terci -pàgina 157-. Antonl quatre de la tarda.
primers que hi anaren-; Felip Es·
ESTOMAC 1 1N'l'i!;SUNS
Soler (a} "El Mallorquin ", va emEs prega l'assistència per tractar- truc, de l'Agrupació Catalans d'ADU\BETlS - ALBUMINUbarcar cap a L'Havana en compa- se d'assumptes de gran transcendèn- mèrica; Antoni, Agneta i Nuri VaRlA - [NFANCIA - ETC.
nyia de ''El Argentino" i altres sub- cia per a la nostra classe.
llès; Josepa Payà, Pere Callol, del
jectes que actuaren a les ordres de
CARRER LLURJA, 62
periòdic «La Rambla»; Rossend LloKoening a Barcelona 1 que igual maSINDICAT REGIONAL DE ret, pel Partit Nacionalista Republi·
<entre Consell de cent I Aragó),
taven un patró que un obrer.
LA INDUSTRIA FABRIL
cà d'Esquerra; Joaquim Carbonell,
SALl\lERU!'I, 222
MARTINEZ ANIDO CREA
El Sindicat Regional de la IndtiS- Florenci Bassa. i Nadal i Mallol, per
MANSO, 72 (davant del Mercat)
EL SINDICAT LLIURE
F
·
«Ressorgiment", de Buenos Aires;
Ja no hi ha bandes de terroristes tria abril i Textil de Catalunya Endic
Rotllant, de l'Orfeó Gracienc;
oficials a Barcelona, el pals clàssic <secció Barcelona> assabenta a tots LA HUMANITAT,
Francesc Viles,
d'aq-uestes bandes, a partir de l'èpo- els seus afiliats que l'assemblea geca en què les bandes a sou de la mo- neral ordinària que havia de cele- Ateneu d'Acció Catalana Republica- NOTES POLl fiQUES
narquia, eren capitanejades pel ter- brar-se el dia 19 del mes que som, na del Camp d'En Grassot; «La
rorlsta Joan Rull.
ha estat suspesa per motius lillens Publicitat», Jacint Ouinart, Conrad
Socors Roig lnternamonal. - HaPerò no tardaren a reorganitzar-se a la nostra voluntat 1 que es cela- Capella, Josep Mart!, Josep Casals, vent·se restablert pel Govern de la
Ramon
Formiguera
i
família,
Ri·
sota un altre nom. Martinez Anido brarà el proper dia 27, a dos quarts
República l'autorització per a fer accreà. el Sindicat Lliure.
de deu de la nit al local del carrer card Roias, Antoni Fernàndez-Vidal, tes públics, la Secció Catalana. del
L'actuació d'aquesta organització Llull, 155, baixos <Poble Nou}, sota Jaume Latorre, Salvador Triador, S R. I., assabenta que prepara un
feixista, és massa recent perquè en
Jaume Font, Antoni Formiguera. i
fem història avui en aquesta ja llar- ¡ l'ordre del dia ja. anunciat.
familia, Josep Gaya, Rosa AragonèS gran núting de front tinic Pro-amnisga relació de fets.
Esperem que cap dels nostres afi- de Joventut «Pàtria Nova»; doctor tia, pels darrers dies de la setmana
Hi ha, encara, moltes families en- liats no faltara a aquesta assemblea. salvador Vives, Grup «L'Intransi- entrant <dissabte 29 o diumenge 30)
dolades, que són una acusació pegent», Folguera i Duran, de l'Asso- a tal objecte es posa en contacte alllJ)
renne contra l'esmentat Sindicat.
CONTROVERSIES SOBRE ciació Protectora de l'Ensenyança les altres organitzacions per tal d'aDe tota manara, no ens mancarà.
TEMES SOCIALS
Catalana; Enric i Florenci Tiell, de conseguir la seva adhesió 1 coHabOratellljlS ni ocasió, ·- ·
,
!'«Orfeó
de Sants»; Ateneu Republi- cló a l'acte, donats els fins i caràcter
•,
El proper dia 25, a !es set de la
del mateix
tarda, serà continuada la controvèr- cà de Gràcia, Homet, de l'Escola de
Oportunament es farà la deguda
' - ae fer ntstÒrla, SU1 iniciada el dimarts anterior so- Rocafort 1 Vilumara; Josep Casas 1 publicitat del lloc i hora que es reaserue adjectius del Sindicat Lliurd 1 ' bre «Estudi de les causes de la des- Ramon Peypooll, del Foment Autod'altres institucions més o menys proporció existent entre el volum de nomista Català; Rafael, Joan i se- litzarà l'acte, com també la llista delS
oficials que foren de la monarquia la legislació social i la seva eficà- nyora Dolors Morató. de Palautor- oradors.
La .Joventut de Catalunya. - Re·
~~~..~a i que intenta defensar el l cia» i que l'Associació de Graduats i dera; aL'Appel Catalàn», de Gine- bem
la nota següent: El Comitè cenbra;
Antoni
Carbonell,
Manuel
Pa·
Pot, doncs, continuar el "Brusl" Alumnes de l'Escola Social de Bartral
de
la Unió de Joventuts Comudefensant ~ls terroristes 1 assassins celona ha confiat al graduat senyor gès i Daniel Roig i Pruna, de Ja nistes de catalunya tenint en comP:
de la monarquia, que nosaltres tenim Lluls Vives i Bonet. L'acte tindrà «Unió Catalan1sta»; Lluis Escaler I te la declssió del Govern d'aixecar
filletes, Josep Sariol i Carme Cot
la ploma a punt per a restablir la lloc al local de l'Associació.
de Nosaltres Sols; «La. Nova Cata- la suspensió de tots els actes públiCS,
veritat i rei vindicar la justícia 1 l'hoa pres l'acord d'organitzar pel dia.
nor dels treballadors catalans, vil·
SINDICAT D'OBRERS ME- lunya», de L'Havana; Taltavull, de 7 de juliol un grandiós
miting conment ultratjats per la vella beata
TAL-LURGICS U. G . T. <tLa Coronela»; Hobacb, de «La Re- tra la guerra, el feixisme
i per l'amòrgan del Borbó a Barcelona, conenaiXença»;
Salvador
Aleu
Soci
as,
(CASA DEL P OBLE)
guda per "Diario de Barcelona" (a)
Josep Parramon; «Germanor», de nistia amb la participació de totes
"El Brusi".
Per l'esforç de les representacions Santiago de Xile; Joventut «Els Se- les organitzacions nacionalistes l de
obreres que treballen en el mateiX gadors», de Sants; Gamundi de classe de la joventut de Catalunya.
ASSASSINAT D 'E VEL I sentit dc millora social que U. O. T. Montevideo, Joan Marfany, Aureli
L'acte que es prepara en un dels
BOAL, SECRETARI GENE- ha estat aprovada a Ginebra la con- Cor~lla, Miquel Albert,
de Joventut locals més grans de Barcelona reAvui ~~:!~~e~~ ~;ò~lca ne- venció per tal d'implantar la set- «lA Falç»; Benvingut Balaguer, flecterà el pensament de les joven·
gra recordant l'as.>assinat del que mana de 40 bores, sense que el nivell Elisi Sala i Pau Cot, dels Federals tuts de Catalunya davant la gravefou secretari general dc la c. N. T., de poder adquisitiu del salari obrer Històrics; Ateneu Nacional.lsta d'Es- tat dels moments actuals.
La Unió de Joventuts ComunisteS
Evelf Boal, un home incapaç de rea- es vegi disminuït.
querra, del P. N.; Grau i Ros, Pujol
lítzar la més lleu violència. Era un
Una vegada es coneguin detalls de 1 Pont, Roc Boronat, Espcranceta pren contacte immediatament amb
romàntic idealista partidari d'im- l'acord, el nostre Sindicat procurarà Pons, Garcia i familia, Els Néts totes les organitzacions jovenlls
plantar les seves idees per mitjà. de que sigui efectiu el més aviat pos- dels Almogàvers, Casal Català. Mar- tal d'aconseguir la seva particjpaclil
Ia persuasió.
sible. A aquest efecte recomanem tinenc 1 Secció Feminal;
a. aquest míting de conjunt.
Boal fou detln,.<>ut el dia 2 de març als nostres afillats que no deixin Nacional1st.a d'Esplugues, Joventut
Comissió
del 1921, essent governador civil de
Barcelona l'Anido; Ja detenció es de passar pel nostre local SOCial in- 11 de setembre, LI. Vila, J. Geli,
practicl a les sis del mat!, quan Boal ter!, Sant Joan de Malta, 113, per o Pons, C. Jové, Joan Isern, del
encara dormia al domlc!li d'un amic tal de mantenir la relació més es- Casal Gracienc d'Esquerra. Republi·
seu.
treta possible.
cana; Feminal de La Falç; Riera,
Conduït a la presó, hi restà !!ns
la matinada del 17 dc juny del mateix any.
En aquesta data, foren despertats,
Boal, Feliu 1 Donúnguez. L'oficial
de la presó els digué que so~n en
llibertat. No era cert car a la porta
els esperaven uns policies quo els
COrts. 613
conduiren a presència de Miquel A:rp¡nturr.
legui. Aquest els interrogà per sepa. Eu&énla de Loulcbislú
11
rat. L'interrogatori fou violent. A.rViJndric
1
11
lcgui volia. fer-los confidents. A Boal
Vioe-nç Romcro
Q
uiosc,
Glorieta
14
Abril
(davant
núm.
4)
lf
GuiUcm Bergues
li oferí una forta quantitat en metàHic -20.000 ó 25.000 pessetes amb
ltAmics de !'.ut \'ell»
}}
Glorieta
Bilbao,
car.te;nada
Sagasta
passaport per al pals que volgués-.
(maquetes I reproduccions)
Boal refusà indignat. Arlegui li di))
Puerta del Sol (davant «Bar Hor»)
gué:
En libertad ...
))
Carrer Alcalà, número 22 (davant
Boal queia mortalment ferit a la
plaça de Santa Maria del Mar. Un
Teatre Alcàzar)
plstoler s'acostà a Boal, que gemegava estirat a terra 1 el ferit ll esDiputaciO, 262 . Teléfon 187IO
garrapi la cara. L'esgarrapada fou
ART i ORNAMENTACIO
tan profunda, que el pistoler ba porOBJECTES PER A pRESENTS
tat sempre més el senyal fet per
Boal. El pi&toler engegà un altre
Granyer, Uaurador, Camps · tU~
Vídua de Vicenç Pastor, Nau, 15
tret i matà. Boal. sense cap mena
Commclera o i Gausacs
d'inquietud ni preasa. A la. mateixa
(Exposu.10 del G. A.. L)
«Quiosc
Modern»,
Plaça
de
Castelar
hora 1 per altrea bandes 1 en llocs
Joan RaureU
D1bUL'COS
diferents, .foren assassinats Feliu, :
Fins el 28 de junY

L'homenatge
al Dr. Martí Julià
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Nota d6' la policia desptél d'aplicada la llei de fugues

------*-----..---

l

j

la humanltdf

Sales d'ArD

Galeries Laietanes

-

h

SYRA

A Va1ència:

•---------------------------- .-.!

En cap llaf catalana no ha de mancar LA HUMANITAT
•

~
d

pi

Casa

Es ve n a Madrid

::xs~oa

~l

DlfTfTI(S I Df Rf61M

*

.LA CARCEl.

e

*--------

pe:

.1ND1V1DUOS Mlr!!.RTOS l'Oil Ilf'PENTA!t FOo.ARSÉ Ct1ANÒO ER!N COND'tJÒIDOS A

e

l

la humanitat

DIMARTS, 25 DE .JUNY DEL 1!35

·LES LLETRES

TORNADA D'AN GLATERRA A L'AFRICA EN 24 HORES

ANADA

•

JI- ~·

Documents per a la Història

ECOS

Les memòries de l'ex-infanta
Eulàlia de Borbó <1>
puillia de Borbó, filla política de
¡-ex-reina d'Espanya Isabel II, i tia.
carn11l del darrer ocupant del Soli
;ie sant Ferran, ba reeixit a donarnas un tast força sucós d'allò que
rou Ja vida interior de la reialesai Ules adjacents-durant un període que s'apropa als lres quarts de
scsle. No és galre freqüent que els
anstòerates cpur sang» tinguin idees
pròpies i 1·eeixin a expressar-les damunt del paper. No diem que sigui
impossible, però si que no és galre
fre<Ji.lent.
L'ex-infanta d'Espanya Eulàlia no
és p:lS nova en el camp de les lletres. Ja ta molts anys, un llibre seu,
escrit en francès. «Au fil de la vie»,
va provocar una ruptura fulminant
entre ella 1 la Cort espanyola. Aquest
lhbre és citat en les «Memorias»,
i respecte d'ell diu l'ex-Infanta:
•Educada desde niila con el concepto que el deber de una princesa
es el servir de eJemplo y de utillzar
su posición en bien de los demàs,
no pensé que enemistades dejad.as
al paso en la Corte y el alarmismo
de 8lgunas personas frente a todo
lo que sea pensamlento, pudieran
convcrtlr «AU fil de la vie» en libro
inmoral escandaloso, atentatorio a
Ja religión, a la monarquia., a las
buenas costumbres y al orden establecido...»
'"~trè Ïnis amigOs '"d.e"PariS''cii-:
culó pronto la noticia. que «Au fil
de la vie» estaba a punto de ponerse a la venta y mientras unos
me vlsitarori para telicitarme por
ml modesta apariclón en el brillante
campo de las letras francesas, algunos nobles espafloles, que se deaveJaban en «Cabarets» y en «dancings»,
escrlbieron a Madrid hablando ya
del cpróximo y escandaloso libro».
No tenia éste seca. todavía la tinta
del primer millar y ni un sólo ejemplar había llegado a España., cuando estalló en mi tierrt\ la. tormenta
y se desató el escàndalo. Nadie lo
h&bia leido todavia, pero no hacia
falta. Era mio y. por lo tanto, «republicano».

5

El periodi~ta i crític o. és Uit home integre l cont a tal, la ballet molt
nu:r.gre. Certs companus, que no ignoren la seva situació econòmica 1t
solen !(astar bromes titllant-lo 'de
nabab l plutòcrata.
Una n_it !L'aquestes, sortint d'un
ll?~· alg~ dtgué, signant a un magnzjzc «Hispano»:
-Amics, pugeu al cotxe de l'amic

Espa.ña en los últimos años ha sido Al!onso Xill.»
Ja sabem, doncs, gràcies al llibre o.
que comentem, per què l'actual ccprè-No ho és -digué un altre- El
micr» espanyol tracta. d'assemblar- seu és un «Packard».
•
se tant com pot. al model de gran
-Ara ho heu _dit -féu O-. El pà
estadista per ell triat.
car, és el meu unic cotxe.
. A la. pàgina 224, llegim a propò• •
stt de Rafael Al tam ira:
, Un. metge eminent, antic deqà
«-Muy inteligente y muy cuito-

•

d_u~a re~~menada facultat de Me-

diem'!. VISttà un dia una e:r:posició
de pmtura. En una tela apareixia
una gentil pacient, a la qual un
1~etge d'aquells del segle XVIè, rractzcava una sagnia. I el bo de cas
és que la sang rajava d'un rosa
pàllid.
-Tenia raó li-1ollcre -va clir l'li-

lustre v!sitant-, en blasmar els metAc• en t~niu un que ha prescnt una sagma quan alló que calia
prescriure era oli de tetge de bà-

ge~.

callq.

Un llibre d'actualitat

~~UII[I ~·u~~fRRI A[AUl~~ll
(Després del 6 d'Octubre)

L'HOSPITALET

me decia. algulen una vez-. pero n o
podemos recibirlo en casa. Imagina.te ¡si es republicana!. ..
-Pero recibimos a los mayores
agentes del republicanismo-respondlle-. Sl alguna vez viene la República, no serà por Altamlra, ni por
los libros de Galdós, podéis estar
seguros. No; serà. por algunos monàrquicos. Hay cada uno que, por
el sólo hecho de serlo, es un pregón republicano, hija m!a.»
¿Aneu veient com l'ex-Infanta Eulàlia. no podia conviure amb el clàssic i Jmmutable concepte espanyol
de l'etiqueta I de la. corona.? Cert
que tributa elogis al seu nebot, Alfons XIII, que no podem subscriure, i que té un concepte an\.a.gònic
al nostre respecte a molts problemes i figures Internacionals. Però
en ca1wi coincidim, en absolut, quan
parla de les cases reials escandinll.·
ves i ens diu:
«Allí se ha llegado a. la libertad
en su grado màs alto y a la igualdad-suprema y pellgrosa. aspira.ción
humana~n sus fonnas màs reales. El rey Gustavo es un ciudadano a qulen se confiau determinadas
funciones y a qulen se respeta porque simboliza el poder que une a
todos los súbdltos. Nada de escoltas militares que, a màs de decorativa.s. ejercen labores de vigilancla
y salvaguarda necesarias en otras
naciones. Nada de grupos nutridos
de cbambelanes, de gentlleshombresde monteros y de secretarios para
acompailar al rey. Nada. tampoco,
de trenes especiales para trasladar
a S. M. de w1 Jugar a otro del país.
cuando Gustavo V necesita via.jar,
acude a la estación acompañado de
un secretaria y toma su pasa.je como cualquier particular.»
Sl l'espent de la infanta Eulàlia
1 no pas el de la. infanta Isabel
hagués preponderat a Espanya, p~t
ser tindríem encara una monarqma
liberal de tipus nòrdic, sempre preferible, en darrera instància, a una
«república parlamentaria» a mans
del senyor Gil Robles, per exemple.

•••

De fet, l'anumtegament de VICIS,
supersticions, hipocresies, malvestats,
enveges i sordideses que ha estat,
segles 1 segles, la Cort espanyola.,
bavia de topar forçosament contra
un caràcter de dona independent i
poc amic de doblegar-se. Es de notar la poca simpatia amb què Eulàlia parla d'Isabel, la seva germana
gran, aferrada de bona fe al protocol 1 a la rutina. En aquestes dues
filles de la. destronada reina Isabel
s'hi encarna el contrast entre un
hermetisme espanyolista 1 palaU 1
un temperament europeu que s'ofega en els formulismes i aspll·a a
volar, d 'aci i d'allà, espigolant en
la inteHigència. 1 el saber autèntics,
dispersos per les cinc parts del món.

•••

Donya Eulàlia fou una princesa.
europea 1 per això no servia per a
princesa. espanyola. Sl alguna vegada s'ha posat de manifest el divorci esplritual entre Espanya i l'Europa de les altres esferes, en aquest llibre hi és be.n palès i explícit. Per
sentir-se europea. Eulàlia. se sent dona 1 mare i trenca les cadenes d'un
ma~rlmoni que la tortura l l'empobreiX. L'espanyola, per alta que sigui. serva encara molt de la musulmana, esclava de l'home. Ací no s'admet el divorci; s'admeten, millor,
«componendas», utapujos», resignaclons, toleràncies ... qui sap si revenges. Però el divorci-valentment plantejat per una. infanta-havia. de malquistar-la, necessàriament, amb l'aurífica. I mirabolant púrria que infestava el Palau d'Orient.

•••

Diversos moments es registren en
aquesta singular autobiografia, que
ens fan simpatitzar amb la protaF.
gonls~a. Un d'ells és la. seva personal Ytsló del problema colonial ben
contrària. al lema del «darrer home - (1) cMemorlns de dolla Eulal1a cle
1 la darrera pesseta...» Es digna d 'u- Borbón, ex Infanta dc EE;pa1U» 11864na comèdia francesa !"anècdota del 1931). - Editorial Jo\"entut, S. A.
vestit de gala amb què, sense pensar-s'ho, la infanta. espanyola va
cdompondre els colors separatistes el
la del seu desembarcament a l'Havana .. Tot el volum està atapeït de
cunos1tats anecdòtiques l en ell desfila un esplendorós seguici de pertotnaàlltats mundials, reials, politiques,
1
er nes, artístiques, que ens fan
Inclinar amb respecte davant d'una
dama que alhora que ha sabut superar amb energia. 1 decisió les se1
ves trifulques domèstiques, ha sabut triar la. destinació del seu temps
administrant-lo com molt poques d;
nes .del seu braç l'haurien sabut adllli.ni.strar.

----------*---------Llegiu:

HOME DAMOR
I DAVENTURR

•••
s'esveri el lector en llegir que

No
estem. fent l'apología d'una persona
cx-rcial. No hem claudicat ni claud1carem. Però com a homes tenim
un deure que ens ta inclinar r es~tuosos davant les senyores, 1 com
comentaristes no podem pas dir
~~e és dolent un llibre que és bo.
reu sl n'és de bo, aquest llibre,
qtue W trobem sorpreses com aqueses lpàg. 105) :
«Hay que dar la razón a don Ale~ro Lerroux, reconociendo que el
co gnm estadista que ha tenido
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deixar-lo tan fresquet? Si el doctor
Jornet creu en l'omnipotència. del
miracle li preguem que faci ell mateL't la prova. 1 es convencerà que
en aquests temps de motos, autos,
locomotrius, ràdio, aeroplans, etc.,
els únics déus que fan miracles són
en temps d'eleccions, els matalas~
sos, les !lassades i les pessetes.
- Ens comunica. el nostre company l.sldre Charles que ha. deixat
la oorresponsalla. de uLa Publicitat»,
dc la qual es fa càrre ; el senyor
J oan Comella.
No comprenem que justament ara
que tenim una. Gestora que é3 una
font perenne d'inspiració periodistlca. dcix1 el company Charles la. corresponsalia del nostre collega. Altrament felicitem el nou company
Joan Comella perquè entra. a la lluita periodlstica. en un moment de
molt fàcil comès, ja que els Jornets
1 els Saret-4, amb llurs atzagaiades
ofereixen un lluïment personal als
corresponsals d'acl. Hom creu que
fins ho fan expressament perquè es
parli d 'ells.

El passat dimecres tingué Uoc la.
Va romandre a la. nostra ciutat la
celebració d'un acte civil, en el qual
Societat coral «Unió Manresana»,
varen contreure matrimoni la simcomposta. de 50 homes I llurs famiJOAQUIM DE CAMPS ARtsOIX
pàtica i distingida senyoreta J oseliars.
fina Garc-ia. 1 Casulls, filla. del nos- A causa de la festa del dia. 24
avui, dimarts, no es publicarà
tre company el republicanissim MiPremsa local.
quel Garcia., amb el jove Joan CorIMPORTANT PER ALS LLI·
- Dimarts, dia 25, serà. inaugurat
tlna.s 1 Marsa.l, veí de Barcelona.
el nou servei d'autovies entre Reus
L'acte fou apadrinat pel nostre volBRETERS I QUIOSQUERS
i Tarragona, millora que la Compagut amic 1 oncle del nuvi, Conrad
DE CATALUNYA
nyia del Nord ba introduït a diver·
AUTOGR.AFS, DIBUIXOS,
Mar&al, i per Joaquim Isern, vei de
AQUAREL-LES
La Societat General de Llibreria.
s&. rutes de la seva xarxa d'exploGandesa.
assabenta als que tinguin ll!bres de
tació carrtlera.
I el més important assortiment
Ultra els amics 1 familiars dels
Pere Foix, «Barcelona. 6 d'octubre»
de G R A V A T S ck Barcelona
-La probable actuació d'una comcontraients que assistiren al casaque se'ls concedeix !!ns avui, dia 25:
panyia d'òpera durf!.nt els dies de la
ment hi notàrem la. presència dels
EJ.'J)OSicló 1 venda a. preus
per a fer les devolucions. Després
Festa Major, resta reduït, segons
inversemblants a
d'aquesta. data es consideraran en
amics Vicenç Vidal, Tomàs Arguimsembla, a dues representacions de la
ferm totes les comandes fetes fins
repreen
Ros,
1
Enrich
Felip
i
bau
atETROPOLITANA
companyia de J osep Santpere.
ara.
sentació de l'Ateneu Republicà. Obrer
Sl algun llibreter té a poder seu
Llib~ vella 1 nova
- L'Institut de Segon Ensenyade Barcelona, 1 la. senyoreta Irene
existències de •Barcelona, 6 d'octument d'aquesta ciutat anuncia un
Canada, 31 (baixos Sala Mozart)
Comamala, en representació del
bre», se li agra.lrà. que vulgui tomarconcurs que acabarà a fi del corGrup Feminal de l'esmentat Ateneu.
los de seguida a la Societat Generent mes per a la concessió del Preral de Llibreria, per tal de facilitarCal remarcar que l'Ajuntament
mi Dr. Codina. Castellvi .
avinent que si hi ha devolucions es popular, tan dignament presidit pel
li poder servir algunes comandes.
- Diumenge, al migdia, fou inauAls paqueters i corresponsals que procurarà. complaure'ls amb tot el nostre bon amic Ramon Frontera.
tenen comandes pendents se'ls !a que sigui possible.
al Centre de Lectura una. exgurada
havia pres l'aoord, en un Ple, qu~
de dibuixos. Els preus de
posició-fira
tots els matrimonis civils que es cevenda són assequibles al públic en
lebrarien en aquesta. localitat podien
general.
utilitzar el saló de sessions si els
- La Pubilla. de Catalunya 1935
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contraient& ho sollicita.ven, ja que al
Amb motiu de la festivitat de la. assistirà al ball de ~ala que se cedepartament del Jutjat no hi ha
lloc adequat per a aquest fi. Però diada de Sant Joan, no s'ha tremv ' lebrarà. la. nit del d1a 28, a l'Enve.
el doctor Jornet, avui en funcions llat avui als centres oficials, 1, per lat.
- El ca~àver del diSSortat jove
tant, a la Comandància militar hom
tractava
es
que
saber
en
d'alcalde,
vosque
que les llegeixen, esperem
~uís _Iglés1es Galan, mort a. conseno ha rebut els periodistes
Intolerable
tè, senyor alcalde. farà tots els pos- d'un casament civil, es negà. rodoEn canvi, en tots els altre~ treballs qi.lèn~ d'un accident d'aviació, fou
sible per tal que tornin a ésser col- nament a deixar el saló, allegant
condmt al Cementiri general d'a.lacades al seu lloc habitual, o del que estava ocupat per la Guàrdia s'ha treballat com els altres dies
- Ahir, al maU, diumenge, va' te- questa ciutat, I ~ebé sepultura. al pancontrari més val que tanquin les civil. Per tant, l'acte s'hagué de ceportes de la Biòlioteca de tots I per lebrar en una de les diminutes de- nlr lloc el campionat ciclista de les teó de la. !am!ha.
a tots, perquè cap lector amb
Recordem que el pare de l'esmendel Jutjat, sense cadires comarques gironines organitzat pel
afanys de conèixer 1 de saber no \"'l- pendències
e. E. i E. G., amb ~n recorregut de tat jove també va perdre la vida
les
com
apretats
1
comensals
als
per
Era la setmana passada, com !"a- drà entrar-hi a matar les seves ho107 quilòmetres. Va resultar victoriós en un accident d'aut?mòbil.
arengades en un barril.
mic lector segurament recordarà que res d'oci miSerablement.
El nostre més sent1t condol a tola. prova el popular ciclista glroen
Desitgem als nous desposats mol- ni Joaquim
des d'aquestes mateixes pàgines de
La Biblioteca Mtmicipal no és la
,
la familia.
ta
Viader.
la
publicar
vàrem
Catalanista.
LA HUMANITAT
biblioteca. del Centre
tes felicitats en el seu nou estat 1 - Com a incurs en la llei de Gan- La Sucursal d Acció Pop-.llar fa
noticia que del Saló de L~ctura de
No ho oblidi això, senyor Tomàs. ensems els preguem que no prenduls 1 malfactors, ha estat detlngu- esforços per tal d'obtenir que els
Girona, 25 de juny del 1935.
la Biblioteca. Municipal de la nostra.
guin ~eriosament l'actitud de l'al- da Antònia Colom 1 Torres, de di- seus slmpatl~n~ don:n la conforAGOSTI CABRUJA
ciutat havien estat retirades - com
el
Jornet,
doctor
accidental,
calde
en els pitJors temps de la monarquia
vtút anys, natural d'Olesa de Mont- ~~cia~ peAr jasstjlstlr a.1 l acte de Vaqual no val la. pena. A més ha d'és- serrat.
i de la dictadura primo-rriverista u ar pe nombre d'ins. ~·
algunes obres de certs autors dc tenser tan negra. la seva ànima. que
- A J>alamós acaba. de publicar- cnpclons, la Ceda està en davallada.
dència. liberal i avançada, tant de Lepant, 161, cinquè • BARCELONA forçosament ha de recórrer a aquessc un nou periòdic que porta el nom Ara, que els tiquets del viatge es
casa nostra com de l'estranger.
tes penitències perquè li siguin per- escaient de «Terra Nostra» b"utlleti p~en repartlr amb la mateixa fa·
Es a dir, obres dc vàlua 1 alguna
donats tots els seus molts pecats.
del Museu de Palamós «C~u de la Ci11tat que els coixins. .
d'elles ben famosa arreu del món,
- El senyor Jornet, alcalde acel- Costa Brava».
. -A causa de les pêsSlmes condii de les quals en són autors Pérel
dental, conseller-regidor de Sanitat
cwns que reuneix la Pla~.-mercat 1
Li augurem moli.s anys de vida
Galdós, Giner de los Ríos, Rousseau,
1 Cultura, delegat de la Companyia
- Ha sofert un incident a. la ~ia al P~ espai que r esta per a la clrVoltaire, Víctor Hu¡¡-o, Ferran Garrido, Didac Ruiz, Josep Burgas i alde Jesús 1 primer solista del «con- públlca Lluís Alaya, de vint-I-tres ~lactó, ahlr es produïren a l'esmenDiumenge, al mati, a l'Avinguda junt orquestral» de la nostra mai anys, natural 1 vel de Sant Feliu de
tres celebra.t.s escriptors.
t mer~t uns moments de pànic
I bé; com que nosaltres conside- de Pi 1 Margall, Salvador Donatiu prou remenada Comissió gestora, G ix ls
en precipitar-se un camió als llocs
.
al
rem aquest fet tan injust com dic- 1 Tarré, de 70 anys, domiciliat al aprofitant-se de l'absència de l'al- u o • e1 qu presentava srmpto- de venda. Gràcies a la lleugeresa de
tatorial, es per això que tan bon carrer de Lleó Fontova, 42, barria·n
mes de trobar-se greument malalt. les venedores afectades
1
ptmt ens ens férem sabedors vam te- da L!efià. lBadalona), en travessar calde, senyor Hilari Raval, ha vol- H3 estat trasll~dat. a 1'Hospital de s'evità una desgràcia.
pe pen '
gerseus
els
davant
mèrits
fer
gut
nir especial interès a denunciar-lo a. la carretera quelcom neguitós fou
A part de l'esglai consegüent, nomans en Crist, fent la valentia d'en- les comarques gu-orunes.
l'opinió pública i ensems preocuparsideamb
s'hag-ueren c!e lamenta:- algunes
moto
més
una
per
atropellat
l'Ajuntade
balconada
la
domassar
nos-en tal com per la se,·a imporavaries a unes gàbies. I encara hi
car que conduïa Carles Surinyach ment per la festivitat del Corpus.
tància es merei'tia.
ha qui, per tnl de protegir lnteres·
Es que un fet alxi indigna l re- 1 Balansó, de 25 anys. De primera
No cal dlr que el poble Ta rebre
Yolta adhuc al més cxcèptic als lli- intenció fou assistit pel doctor Pere aquest acte de barra com es merei- Diumenge passat, a les onze de la sos particulars, s'oposava a la. cons-'
bres i a la cultura., car posa de re- Raso al dispensari municipal I d'ade l'au- nit, va declarar-se un incendi a 11. truccló d'una nova plaça.
lleu la passió i el fanatisme d'uns llà, en una ambulància, fou trans- xia: demanant la presència
una boWga de queviures que Josep Viladubte,
sens
dedicar-li,
a.
per
tor
homes. l'odi desenfrenat contra un portat a l'Hospital de Sant Pau, a
qtle plana té insta.H.ada al carrer de Prim, ~J.P~·
o•;·acions
sorolloses
d'aquelles
pensar 1 un sentir, contra un ideal. Barcelona, pel seu estat de pronòspe- núm. 281. Gràcies al servei de bom• • •
Jornet,
doctor
El
època.
fonnen
Hom va visitar el senyor alcalde tic reservat. Mori en ingressar a rò - volem suposar que per modès- bers, que acudi rapidíssimament, es ant~ i .nJJ!.IIÚdntot
per tal de poder saber d'on havia l'Hospital.
tia-, optà. per abstenir-se de fer pogué sufocar el foc, que ja hav!~
vingut l'ordre de retirar de Ja BI- El jove de 28 anys, Jesús San- acte de presència perquè amb l'en- pres gran increment.
blioteca Municipal - biblioteca pú- tos Ripollés, xofer de professió, resiNo hi hagueren desgràcies persotusiasme no li desencoles..<:in el físic.
blica. que és freqüentada cotldianaAndreu, Passatge d'Es- Fela uns dies que els no3tres nals. Les pèrdues es calculeu en unes
ment per ciutadans de tots els esta- dent a.14,Sant
anant en bicicleta per J¿ conciutadans estaven esverats: l'en- 12.000 ptes. Tant l'edifici com la bo- v-~etJ~.l
mt:.lts socials i de totes les tendèn- tany,
cies polítiques - unes obres que gau carretera de Sant Andrià. a Santa reno~ anava en ccrescenào:~; tothom tiga estaven assegurats.
deixen del mà.xim prestigi públic, i Coloma, darrera l'autobús d'aquella es pensava que aquesta flaire de
-Diumenge tingué lloc la Inauguel senyor Tomàs, sorprès, va contes- línia, núm. 221, matrícula 37.263-B.
ració de la Pollclinica del Vallès, Sotar que ell no sabia res absoluta- en passar aquest es clavà un cop carn socarrimada. que venia del ca- cietat Anònima, situada al carrer dl'
nyet i amenaçava ofegar els habiment d'aquest fet, i afeirl:
EL <1NOUJ1 AJUNTAMENT
-Ni de ml ni de la Comissió de i caigué a sota i fou tocat per un tants de la barriada de Santa Eu- Sants, 26 I 30, les depêndències de les
Com a arreu de Catalunya, en
DISal
portat
ésser
Va
cotxe.
altre
quals \isitllrem detingudament.
Cultura no depèn la. tal mesura.. De
jóvenes
ex
clos
que
degut
era
làlia,
tota manera - acabà -. convocaré pensari municipal 0:1 el doctor Ra- bàrbaros» posaven en pràctica el seu
La Impressió que ens ha causat ln. aquest poble del Maresme s'ha donat
tot seguit el Patronat de la. Bibliote- so li apreeià ferides contuso-tallants
de la Policlínica. del Va- el cas que uns senyors sense escniinstaHació
e!s
rostir
de
programa
radicalissim
ca Municipal amb l'objecte d'aclarir a la regió occiplto-frontal-parietnl
immlllorable per les ex- pols politics i sense respecte de cap
és
A.
S.
llès,
el que hagi pogut ocórrer.
dret i fractura d'ossos 1 ferides a la capellans, frares i monges de la ro- ceHents condicions que reuneix en mena allò que dispo~n els artiAi.Xl s'e:~~.-pressà el senyor alcalde
esquerra de pronòstic reser- dalia. No cal dir que a correcuita conjunt l'edifici, molt ben aprofi- cles primer, en eb seas paràgrafs sequan se li denuncià personalment la. cama
mobilitzàrem el nostre confident
gon l tercer, i novè de la Constituretirada de lllbres de la nostra bi- vat. Ingressà a l'Hospital dc Sant «Bona Tinta», el qual, en veure que tades pels seus dlrectors.
de la República, es fessin amos
blioteca. popular, fet que ha estat Pau.
El Dr. Alfred Canal inaugurà racte. 1ciósenyors
Ajuntame.::lt
nostre
del
balconada
la
de l'Ajuntament del poble.
molt comentat i censurat per tota
pronòsde
qualüicat
fou
-També
connombrosa
la
a
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la.
Dirigí
festivila
per
endomassada
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persona amb una mica de sentit coAixl es que poguérem presenciar
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tic
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i
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que
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Dispensari
al
que
1
tat del Corpus
mú.
com els radicals, lligalres i, segons
Però heus aci que ha.n passat uns I Camps, vel de Santa Coloma, car- municipal ja hi havia Ja creu a Ja sident del Collegi de Metges de Bar- diuen, un de la Ceda, es disputa\"en
dies, vuit dies fa, l encara és l'hora rer de Sant Pere, 2, que en fer ex- capçalera. del llit, va veure que tot celona- circumscripció dlr1gi una sa- els càrrecs de Govern de l'Ajuntaque el senyor alcalde ni tan sols s'ha plOSió uns petards en un pot li proque, per tant lutació als presents.
ment, ja que les diverses votacions
dignat per pública - com sembla duí ferida contusa. a la regió fron· era una fantasia 1dormir ben tran~
-Ha entrat en plena activitat l'o- que es feren es resolgueren amb
que seria. el seu deure, tractant-se tal-ma.xllar 1 galta esquerra- Passà les novícies podien
quilles, pulx que si clos e.x jóvenes peració de la sega de blats i altres ec- l'empat, per estar les force.s radicals
d'un assumpte tan .lnteressantisslnl,
bàrbat'OSll han d'aixecar-los el vel reals, que presenten una esplèndid:¡, 1 lligaires 1gualades.
que no cal pas dir què signUica 1 &1 seu domicill.
sobretot en elS moments actuals -Igualment per fer explos!ó un per a fer-les mares, el ccaudlll~ mo- collita.
Poguc-rem scntlr com un dels indiuna. simple nota relacionada amb
-Els dies de Pasqua •isità la nos- vidus que component aquest diguemprop del rostre s'asslsti alllr rirà seme assolir la. categoria d'a vi.
tot això, cosa que a nosaltres eOli petard
Cande
Coral
Societat
la
ciutat
tra
El més segur, diu «Bona Tintan
ne Ajantament invocava en les seplauria molt de veure. ja que al.xi a. .Amadeu Prats, de 13 anys. Hom
potser sabríem qui ha. estat el cèle- li aprecià una ferida d'erosió al con- és que el doctor Jornet, oonseller~ ta.lres de Pineda, que donà una au- ves intcn-encions el respecte a la
Llei.
bre autor o autors d'haver fet reti- ducte anditlu d'orella esquerra. El regidor de Sanitat, oamença a fer dició a. la case. de la. ciutat.
L'Alcalde els regalà 'Ul a borJc.1
En nom de quina IJel poden parrar els esmentats llibres I també per seu estat fou qualüicat de lleu sal- provature1 al Canyet per a. !amlllaquina raó fonamentaL
rit.zar-6C am!> la pudor de carn cre- l.lnçada., que !ou collocll(ia a L1. se- lar els que deuen al càrrec que OC'.l·
vant complicacions.
Seria. bo saber-ho; encara que, val
- Per l'Alcaldia, prosseguint la mada per quan li s!gul possible cs- nyera de l'esmentada. societat coral. pen al favor ¡overnatlu?
a dir-ho, ja ens ho pensem poc o gran
-Díjous passat, al vespre, el qur.Però el més divertit feren unes
(?) tasca (l!) gestora, s'han tblir acl el Tribunal de la. Santa
molt.
dre escènic de la Unió Liberal posà
Altrament, senyor Tomàs, sl se- fixat hores d'obrir 1 tancar els es- Inquisició, que ànlma. té per a això en escena, en concurs de teatre ama- sesslo:Js després, que veient que sempre empataven, dec1dlren fer-ho a Ja
guei.x emmudit a l"entorn d'aquest tabliments ni més ni menys com a les 1 per a mol~ més.
- No ens cansarem d 'l.n.s1stir. El teur, «La l1c1 d"herl-ncia», comèdil\ csort», sortint d'aquesta manera ele-'
fet, el seu silenci ens facilitaria a grans capitals.
cu tres actes de santiago Rosstnrct.
creure que vostè també és un dels
-A alta bora de la nit del dissab- pont que uneb: les barriades de San- 1 eLa festa del carren, sainet en un gll..6 tots els de la Lliga I companyia.
autors - cosa que no volem creure,
La ¡;ent de la <'lgnitnt polit1ca, •
Collblanc-Torrassa
amb
Eulàlia
ta
car demostra ésser un home com- te algunes autoritata locals practi- enmra no té posada la xarxa me- acte d'Enric Lluelles.
els demòcrates que p::¡rm~-en de la
pre.nsl.u i liberal - dc la. tan ,-er- caren :inSpecció en carnisseries mo- tàll!ca per tal d'evitar que els inEl públic, que acudi en gran nom- dictadura de !"Esquerra., els repregonyaut mesura, que és un verita- destes, sense tenlr en compte que tants puguin caure a la \'la. ferrada bre, ap]Audi amb gust els n~tres afl- sentants de la Ll!.ga actuant de reble atac moral i una. persecució ben l'l:l.ora. de tancar ja no permetla trodc la. linla de M. S. A. ¿~ que tal elonat.s, els quals a cada nova re- gidors per decret, i flns I tot ocu-'
manifesta al llibre i a les idees no- bar ningú a la. se,·a disposició.
bles I enlairades.
Els grans senyors del ram fan vegada Ja no.slra Gestora espera que presentació es superen, ço que fa que pant llocs que cOl"l'C!'ponlen a home3
ro:'
I com slgul que les obres arrecode satisfacció després d'aques- algun dels Il05tres infants calgui a siguin ben rebut.s els programes qu~ que en les elccc!ons municipals
nades són obres bones I mtelUgents, rostre
ells no 1a \1a ferrada, li passi u:1 tren pel executen 1 confiem que el jurat. farà ren els seus compan)'S de candida-'
que
ja
gestoril,
activitat
ta.
cabdal de sanes ensen)-ances, que
tu ra.
damunt. 1 es proclaeix.l el miracle de ju.~Ucla als nostres amateurs.
honoreu les blblioteque5 1 eduquen els han estat "l"isitats.
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El capità E. W. Pen:evar, construc tor d'avions angi"bs; na portat a t er me, ra pocs dTes, el v1a"i 0 mes radesprés
les 18 hores 1 20
atra. Adrrlbà • Croyden _(Anglaterra)
orn~ a a 0 ran (Afr1oa), en 2-t hores. Féu el viatge de 2.300 milles
en menys de 17 hores I sols 11 costà 10 111ures. L'objecte del viatge era demostrar els avantatges de l 'aeroplà
lleuge r. El capità Perceval arriba a er oyden

~!~.!~r •,~~~~::~ ~r vtl~t~~t ~~:~.~~s

í

la humanitat
;von Ribbentrop torna a Aie·
manya i dóna compte a
Hitler de la seva gestió
Hamburg, 24. - A les 2'30 de la
tarda d 'ahir arribà a l'aeriport d'aquesta població, procedent de Londres, l'ambaixador extraordinari alemany Von Rlbbentrop, acompanyat
dels membres de la delegació naval
alemanya.
Immediatament després de la seva arribada Rlbbentrop fou r ebut
pel canceller Hltler, que es trobava a Hamburg en companyia del cap
de la marina alemanya, almlrall
Raeder.
Von Rlbbentrop ha informat Hitler sobre el resultat definitiu de les
negociacions que acabaren a Londres la nit de dissabte. Han assistit a l'entrevista els membres de la
delegació naval alemanya, contraalmirall Schuster, captà Kiderlen l almirall Raeder.
Oficialment es declara que les negociacions de Londres en els darrers dies tingueren caràcter exclusivament tècnic, sense aportar cap nou
element nl modificació als punts essencials precisats en les cartes canviades entre Von Ribbentrop 1 el
ministre britànic d'Afers Estrangers,
slr Samuel Hoare.

Els turcs no volen que els
diguin otomans
Ankara, 24.-La Premsa turca protesta contra el costum observat per
la Pre~ estrangera de confondre
eLs qualificatius «turc» i «otomà» en
continuar aplicant aquest darrer als
ciutadans de l'actual Turquia.
Els periòdics diuen que els turcs
no volen ésser tractats d'otomar.s
perquè res no tenen de comú amb
l'imperi creat el 1259 pel soldà Othman I, del que formaven part els
turcs, àrabs, grecs, etc.

Maquinària per a extreure
petroli del carbó
Londres, 24. - A Scaham, comtat
de Durham, ha estat muntada una.
completa instaHació de maquinària
per a l'extracció de petroli del carbó.
El cost de les lnstaHacions puja a
225.000 lliures esterlines.
Han estat construïts 17 dipòsits per
a una capacitat de 100.000 galons l
un gasòmetre de 80.000 peus cúbics.
Aquests dipòsits estan soldats elèctriC!'Iment, per la qual cosa no s'b!l.
utilitzat cap reblada. Són els primers
d'aquest gènere presentats a Anglaterra.
Ha estat iniciada la producció en
petita escala a fi de famlliaritzar el
personal amb la seva tasca.

De Valera i Londres arriba·
ran a un acord ?

DIMARTS, 15 DE oiUNV DEL

INFORMAC IO DE L'ESTRANGER
..

UNA NOTA OFICI OSA DE
LES PRI ME RES CONVERSES
Roma, 24. - Ha estat publicat un
comunicat oficial relatiu a. les entrevistes d'aquesta setmana entre els
senyors Mussolini 1 Eden. El comunicat dia a ixi:
«El cap del Govern italià ha rebut
aquest mati, al Palau Venècia, el ministre britànic de Negocis Estrangers,
senyor Eden, amb el qual ha mantingut una cordial conversació que ha
durat dues hores aproximadament.
Durant la conversa es tractà de la
qtiestió de l'acord naval germanobrltànié, de la del projecte de pacte
aeri i de tots els altres problemes
que foren examinats en la reunió celebrada. a Londres -~1 3 de febrer.»

de la S. de N. 1 signant del Pacte
Briand-Kellog -respongué l'emperador-, Ablssfnla s'ha compromès a
recórrer a totes les vies de la conciliació abans de recórrer a la guerra. En cas que durant els nostres esforços per a arranjar pacfficament el
conve1ú actual, fos envaït el nostre
pals per forces estrangeres de qualsevol naturalesa, reslstirlem fins a la
mort.
-Hom diu qae, en cas de no arribar a un acord davant la S. de N.,
Abisslnia recorreria a. altres països ...
-Nosaltres no podem creure que

anglès i diu que en virtut d 'aquell
Alemanya podrà disposar durant uns
quants anys d'una nota igual a la
de França i Itàlia.
UNA ENTREVISTA AJOR·
NADA
Roma, 24. - A la. reunió celebrada aquest mati, a les deu, al Palau
Venècia han assistit, ultra els senyors Eden 1 Mussolini, el sots-secretari italià de l 'Exterior, Sr. Su·
vitch, el cap del Gabinet, representant d'Itàlia a la. S. de N, baró
d 'Alois!, i l'ambaixador d'Anglaterra a Roma, senyor Eric Drummond.
A migdia el senyor Mussolini ha
obsequiat amb un àpat, que s'ha
celebrat a l'Hotel Excelslor, els delegats anglesos.
L'entrevista que havia de celebrarse aquesta tarda a les cinc, ha estat ajornada fins demà, dimarts, a
la mateixa hora.
El senyor Eden 1 els seus companys marxaran de Roma dimecres,
al matr.
LES CONVERS ES CONTI•
NUARAN DEM A
Roma, 24. - Les converses entre
els senyors Eden 1 Mussolini seran
continuades demà.
El ministre an~lès senyor Eden
sortirà de Roma cap a Paris demà,
dimarts, a la nit, o bé dimecres, al
mati. A Paris informarà el senyor
Laval de les converses de Roma.

MUSSOLIN I CRITICA EL
COMPORT AM ENT D 'A N •
GLAT ERRA, P ER O, A CAN·
VI QUE NO LI PAR LIN D'A•
BISSIN IA, ACCEPTA CO M
A BO EL FET A LO ND RES
Roma, 24. - Aquest mati, al Palau
de Venècia, s'han reprès les converses entre Mussolini l el senyor Eden,
que s'havien iniciat ahir a la nit.
No s'ha facilitat encara cap nota
oficiosa que permet! conèixer l'estat
de les negociacions. De totes maneres, a través dels comentaris de la
premsa d'aqaest mati, es desprèn que
Itàlia, tot l que haurà tingut paraules de critica per la independència
amb què obrà la Gran Bretanya en
les seves negociacions amb Alemanya, l'acord en sl el rebrà amb satisfacció. A canvi d'aquesta benevolença d'Itàlia, Mussolini espera que
Eden no posarà sobre la taula la
qtiestió d'Abisslnia.
Amb tot, hom creu saber, als cercles ben informats de Roma, que
Eden t é l'encàrrec del seu Govern de
formular a Itàlia proposicions concretes per a la resolució del seu litigi amb Abisslnia, i àdhuc es creu,
en els esmentats centres, que les dltes proposicions són de tal caràcter,
que seran ben acollides pel Govern
de Roma, ja que la Gran Bretanya
suggereix una modalitat d 'a rranjament que suposa l'obtenció per Itàlia de certes concessions territorials.

HAI LA JELASSI DIU QUE
NO EX ISTE IX CAP ALIAN
CA ANGLO-ET IOP
Addis Abeba, 24. - Es diu que la
sortida cap a Londres de l'ambaixador d'Anglaterra a. Abissfna obeeix
només al seu estat de salut.
L'Emperador Haila Jelassi ha desmentit enèrgicament els rumors circulats d'una suposada aliança angloetiop, afegint que el seu pals manté
bones relacions amb Anglaterra.; però
que no és exacte el que es digui sobre
altres acords.
SI R EDEN

CA MI S ES NEGR ES CALA·
BRESES PR EPARATS PER
la S. de N. fracassi en aquest asANAR A L'A F RICA
sumpte. Fins ara no hem mobilitzat
Roma, 24. - A Regglo de Calàbria
tropes ni procedit a cap concentraS ERIA A BAS E Q UE EL CAP IR·
s'estan concentrant activament els
ció de les nostres forces armades.
LANDES DEIX ES D'ESS ER
No existelxen, per tant, els motius «Camises Negres» de la regió, per tal
REPUBLICA
que Itàlia addueix per a. justificar la de preparar-se per a sortir cap a
Londres, 24. - El «Sunday Exmobilització de les seves tropes. Des l'Africa Oriental. Les forces han espres» anuncip. que s'han entaulat nedel primer moment, Abisslnla s'esfor- tat revistades pel secretari del partit
gociacions secretes per a establir ençà a crear una atmosfera. favorable feixista senyor Starace.
tre Anglaterra. i Irlanda una pau
a l'arranjament, però :::i aqaest tarda
I COmplet&. i duradOra baSada en l'aHOMES I MAT ERIAL CAP
a produir-se i Itàlia seguelx augl ~andonament dels Ideals republicans
A L' AFR ICA
mentant les seves trameses de tropes
'del senyor De Valera.
i de material ae guerra, no tindrem
Nàpols, 24. - Continuen els envlos
Hom diu que s'està a punt d'arrialtre remei que aprestar-nos a defen- de tropes italianes cap a l'Africa Obar o. un acord sobre una fórmula
sar el nostre territori.
riental des d'aquest port-moBt LppG
que constituiria la base Iniciadora
1
ES PARLA D' UNA FO RMU·
- ¿Quina opinió us merelx la. poll- rienta.l. D'aquest port ha sortit el vaide les negociacions oficials.
LA PROP OSADA PE R EDEN tica d'expansió territorial prossegui- xell «Gange» a bord del qual transLondres, 24. - Hom creu saber, da a l'Afr ica per Mussolini?
29 oficials, 50 sots-oficials I
Es pot donar per conclús el als círcols ben informats, que Eden -El desig d 'Itàlia de reunir les porta.
1.800 homes de tropa, alxl com una
Pacte Comercial entre An- ha proposat aquest mati a Musso- seves colònies d'Eritrea i Somàlia Important càrrega de material bèlUc.
lini una fórmula per a Ja solució del afecta la. independència d'Etiopia. En
Ha sortit també, el valxell «Conglaterra i Uruguai
litigi !talo-abissini.
la seva qualitat de membre de la fidenza» el qual transporta cavalls l
Londres, 24. - El secretari parlaEn els termes de la dita proposició, S . de N., Itàlia ha de respectar la material pesat. Finalment ha sortit
' mentarl del ccBoard of Trade», doc- Abissínia faria a Itàlia notables con- inviolabilitat d'Abisslnla. La polltica amb Ja mateixa direcció el vaixell
. tor Burgin ha r ebut avui el Dr. Co- cessions d'indole econòmica i rebria it&liana ·d'assimilacló gradual del ter- «Praga» el qual transporta 33 caps I
s·lo 1 altres ministres de la Delega- de la. Gran Bretanya cert drets co- ritori abissini constitueix una ame- oficials i 486 soldats, així com gran
ció de l'Uruguai.
mercials que donarien a Abissínia naça evident per a la seguretat d'E- quantitat de material.
• · Les negociacions j)er a un tractat una sortida a la mar, utilitzant el tiopia, contrariant aixl les obligade comerç entre ambdós països po- port de Zeila (Somàl 1l britànica).
clons contretes per I tàlia en la. seva l<emal Ataturk vol reforçar
tden donar-se per acabades amb èxit.
qualitat de membre de Ja S. de N.
SEGONS E L ccMOR NIN G I -¿Posseelx V. M. alguna mena. de
l'aviació militar
f' OST)), EDEN PROP OSA RA : plans capaços de salvaguardar la. InAnkara, 24. - El Consell de Ja deSón reobertes les caixes
UNA SOLUCIO QUE POT dependència d'Abissfnla?
fensa nacional de Turquia ha elabod' Estalvi de Danzic
ESSER ACCE PTA DA PER
-Etiopia apreciaria evidentment rat un pla de tres anys per a Ja
MUSSOLINI
l'ajut
de
qui sigui per a mantenir reorgarrització 1 reforç de les forces
Danzlc, 24. - El Senat de Dnntzic
Londres, 24. - La premsa comen- 1 Ja seva independència però no sacri- de l'Aviació militar turca.
,organisme suprem de la Ciutat Lliu-re, ha publicat aquest mati un de- ta, seguint-les amb gran interès, les ficarà mal la seva independència. política o econòmica.
cret disposant qae a partir d'avui converses de Roma.
El ccMornlng Post» creu saber qae
L'emperador acabà les seves decla- A causa d'una topada s'entots els establiments d'estalvi 1 similars podran obrir al públic en les Eden realitzarà una última. tempta- racions al periodista anglè- dient-li fonsa un vaixell dedicat a
'
hores normals 1 efectuar les opera- tiva per tal d'evitar que arribi a es- amb accent de gran sinceritat:
exploracions científiques
-Abissínia és completament lnnoclons acostumades. Segons el propi clatar la guerra entre Itàlia i AblsCopenhaguen, 24. - El vapor da:pecret, les lletres de canvi el cobra- slnla. El corresponsal d'aquest periò- cent de l'actual situació. Si Ja s. de
Jnent de les quals fou ajornat a cau- dic a Roma diu saber que, en cas N. no arranja ràpidament 1 amisto- nès «Dana», afectat a les explorapa de les mesures adoptades pel Se- de fracassar aquesta temptativa, la. sament el litigi experimentarem la clons cientffiques de Ja marina danesa, ha topat amb el vapor alemany
po.t, es negociaran dintre el present guerra s'iniciarà el pròxim mes de major desiHusió:
setembre.
«Pick-Uben». El primer se n'ha anat
'mes.
El prop! informador diu que Eden
MUSSOL INI S'AUTORITZ A ràpidament a fons.
ha rebut plens poders del Govern de
A S l MATE IX PER A PR EN•
L'accident s'ha. proda~t als 55
Ets ex-combatents francesos Londres
per a les seves negociacions
DRE MESU RES MILITARS graus de latitud nord i set graus de
el litigi !talo-abissini l creu sai alemanys es reunéixen a sobre
FINS A L'ANY 1938 PE R A longitud est, davant la costa oest de
ber que aquells consisteixen a doASSEG URAR LA DEFE NSA Dinamarca.
Stutgart
nar satisfacció a les legitimes satisDE LES SE VES COLO NIES
Els tres homes de ciència 1 els 22
S tutgart, 24. - Avui han arribat faccions d'Itàlia, salvaguardant, però,
Roma, 24. - La Gaseta Oficial tripulants del vaixell enfonsat han
a aquesta població 50 ex-combatents la Independència d 'Abissínia.
publica un reial decret autoritzant el po.;ut ésser salvats. Tots es troben
francesos, invitats per la famosa fàLes dites proposicions consisteixen Govern a adoptar fins el dia 31 de Indemnes, llevat d'un mariner que
brica de bugies per a automòbils fonamentalment en concessions d'or- desembre del 1938, amb força de llei, sofrei.: ferides de poca importància.
Bosch, per tal de passar una setma- dre econòmic a Itàlia per part d 'A- quantes disposicions jutgi necessàTot l'important material resultat
na a Stutgart.
bisslnia. Aqaesta autoritzaria la cons- r ies per al r eforçament de Ja. defen- de les lnvestigacio':lS dels tres exploAvui s'ha celebrat una recepció a. truccló d'un ferrocarril que unls Erl- sa en els territoris colonials de l'A- radors s'ha perdut.
llur honor, a. la qual han assistit trea i la Somàlia italiana, concedi- frica Criental.
també ex-combatents alemanys, en- ria a Itàlia el dret d'utUitzar fonts 1
tre ells el prop! Robert Bosch, gerent pasturatges a la regió d'Ogada, 1
LA MAJOF<IA DE DIA RIS Von Ribbentrop serà premiat
'de l'entitat Bosch. D'..trant l'acte s'a l'autorització per a el!.'Plotar planta•TALIANS S'ABSTENEN DE
fent-lo ministre
r ebut un telegrama de salutació del 1 clons de cotó al nord d 'Abisslnia.
G OM ENTA R L' ESTA DA
Congrés d'ex-combatents anglo- alen propi corresponsal recull el r uD'E DEN A RO MA
VON N E UR AT~ PASSA RA A
m anys que té lloc a Brigbton, dlrigi- mor, no confirmat, que Anglaterra,
Roma, 24. - Als centres oficiosos
AMBA IXA DOR A LO NDR ES
da al Congrés franco-alemany d'Stut- com a compensació a les concessions italians declaren que no ha estat
Berlin, 24. - E:fanuncla un prògart. L'acte acabà dintre el major d'Abl.sslnia a Itàlia, concediria a la presa cap decisió defintlva fins ara
entusiasme l foren cantats «La Mar- primera una sortida a la mar a la sobre el temps que Slr Eden resta- xim moviment d.plomàtic. Segons
senesa» 1 el «Deutschland Uber Somàlia britànic:..
rà a Roma. No es sap, doncs, sl dites notícies el mlnistre d'Afers EsAlles», alxi com l'«Horts Vesse!».
merxarà demà a migdia cap a Paris trangers del Relcl~. baró Von NeuL'EMPERA DOR D'ABISS I- o bé sl allargarà la seva estada a rath, serà nomenllt ambaixador a
Londre3; Von H~· 1Ch, que represen·
NIA INSIST EIX A DIR Roma.
A Berlín notificaran, per mitQUE NO HA DONAT CAP
Hom dóna especial Importància. al ta el Reich a. la capital britànica,
MOT IU A ITALIA PER A fet que el senyor Eden ha~! vingut anirà a Roma, i l'ambaixador en
jà d'un «Carilón», tots els
AD OPTAR L'ACT IT UD QU E a Roma acompanyat d'un alt fun- aquesta capital von Hassel, anirà
naixements i defuncions del
HA A DOP T~T :: ESPERA cionari del «Forelg Office» anglès, a Paris. L'ambaLxador a. Paris, KeesQUE LA S. DE N. EVI TARA que és tècnic l molt assabentat de ter, abandonarà el servei cllp!omàtlc.
Reich
EL CONFLICT E, Sl NO EL tot el que es refereix a. Ablsslnia.
Von Ribbentrop serà nomenat miBerlin, 24. - S 'e3tà acabant Ja
SEU PAlS ES DEFENSA RA
La majoria dels periòdics italians nistre d 'Afers Estrangers d'Alemaconstrucc!ó d'un carillon, que s'ano24. - La premsa britàni- s'Pbstenen de comentar la visita del nya.
menarà «Campana de nalxement», 1 caLondres,
seg:Jeix
S'afegeix que aquests canvis es
que serà collocada en una de les relatives a publicant Informacions ministre anglès. Unicament el «GiorAbisslnia.
El «Sunday nale d'Italiall publica avui algunes donaren a conseqtiència de les darprincipals p:aces de Ber:m.
Chronicle» insereix un Interviu amb linies sobre aquesta qüestió 1 diu reres negociacions internacionals de
1 Dita. campana anunciarà els nail'emperador d'Abissfnla.
que la visita a Roma del senyor Eden la diplomàcia alemanya.
xements del Reich, donant nou carn·
Com sigui qae el periodista anglès
Fins ara aquest.s rumors no han
·p anades cad:1 cinc minuts. Donarà pos..\5 de relleu al Negus les informa- té extraordinària importància. Parla
també compte de les defuncions amb cions aparegudes a la premsa Inter- també de l'acord naval germar. .>- tingut confirmac~.
set campanades, també am!> inter- nacional assegurant que Abissínia.
vals de cinc minuts.
hcvia mobUitzat, el sobirà etíop forUn carillon semblant estigué !ns- mulà la més ent!rgica. negativa.
t allat a l'Exposic-ió, recentment c1au-En cas d ·una invasió estrangera,
VIES URINAHIES · BLENOHHAGIA - VENERI
6Llrada, q;,¡e s'anomenà cEl Miracle ¿resistiria Ablssinla a.:nb totes les
IMPOTENCIA - CURACIO ABSOLUTA
de la Vidu, on constitul w1a de les seves forces?
c,..tt•."'t~ cte 1% a 1 1 de 8 a a · Carrer S AN'l' PAU, 66, prat 1.'
mes originals atraccions.
-En la seva qualitat de membre
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EL VOL DEL
«CREU DEL SUD»
No ha pogut arribar a Kona
kry, .p_erò ha batut el rècord
de hma recta d'hidroavions

SIR EDEN A ROMA

Els anglesos insisteixen en què sir Eden,
malgrat tot, ha de parlar del conflicte,
per al qual ja tindrà una fórmula econòmica --- No hi ha cap referència del tractat
en les converses
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Conferència internacional de
Cambres de Comerç

La qüestió del Chaco

UNES DECLARACIONS DEL
Paris, 24. - Aquest mati s'ha
P RESIDENT D E BOLIVIA
inaugurat la Vuitena Conferència
SOBRE LA GUERRA DEL
Internacional de Cambres de CoCHACO I LA PAU SIGNAmerç. Hi ha assistit el President de
DA A BUENOS AmEs
la República, senyor Lebrun, que
La Paz, 24. - El President de la
pronuncià un cllscurs donant la ben- República, senyor Josep Lluls Tejavinguda als delegats estrangers.
da Sozano, ha fet les declaracions seAssisteixen a la Conferència dele- güents:
gats de quaranta-vuit països, que re-La reunió del Congrés bolivia és
presenten 68 organitzacions interna- ¡ un fet digne d'ésser anotat com a
oionals.
mostra del progrés aconseguit per les
Parlà també el president de la nostres vies de comunicació, puixque
Cambra Internacional, Van Vliss!n- s'ha pogut celebrar a la seu del Gogen, seguit del secretari general Las- vern a J¡¡. setmana d'ésser convocat;
seur, 1 tancà eis discursos el repre- assistiren representants dels dlstricsentant del senyor Lava!, secretari tel:! més allunyats de la República.
d 'Estat de la Presidència del ConLa polftlca boliviana, des de març,
sell, Blalson, que parlà en nom del quan el Govern va. encarregar-me de
Govern.
la conducció dels negocis públics, ha
Les sessions del Congrés comen- estat aconduïda amb el concut·s :ie
çaran aquesta tarda. S'ha fet una tots els sectors politics del pa.Js i scndivisión en tres grups, que s'ocupa- se cap contratemps; aixi la confianran dels problemes de distribució, ça 1 decissló del pals han permès que
tràfic aeri i correspondència aèria, l!l. meva. tasca personal es desenvoal.xi com dels assumpte3 creats per lupl sense estranyes preocupacions, i
la. competència als mercats.
consagrada a la defensa nacional. r.a
guerra. demanava la immediata i abatenció del Govern i com
El Vaticà nomena nous bis- sorbent
que no estava a mans posar-U il, 51)lament correspongué intensificar -la
bes espanyols
com a únic recurs per a donar-li conCiutat del Vaticà, 24. - El oonon- clusió núlitar, pulx que tampoc no
ge de la catedral d'Avila, •senyor era possible resignar-se a pensar en
Santos Moro Briz, ha estat nome- el fet que pogués perllongar-se per
nat bisbe de dita ciutat.
temps Indefinit i es tornava en forEl pare Anselm Polanco, rector ma normal, encara que aniquiladora
provincial de l'Ordre dels Agustins de la vida del nostre poble.
a les liles Filipines, ha. estat nomeElegides les posicions estratègiques
nat bisbe de Terol.
jutjades inexpugnables per a Ja nosEl pare Antoni Cardona Riera, tra defensa. foren posats en praccoad.jutor del bisbat de Mallorca, ha tica. tots els mitjans possibles par a
estat nomenat administrador apos- millorar el poder combatiu de l'exèrtòlic de la diòcesi a l'illa d'Eivissa. cit en homes I materials. El nostre
El futur prelat d 'Avila, senyor Exèrcit re.>pongué als esforços eo!USantos Moro Briz, estudià cinc cur- cltats en forma que afalaga el pasos al seminari d 'Avila; passà des- triotisme l d esprés hom pogué esprés a. Roma, pensionat per la diò- tablir l'equilibri amb les forces de
cesi, on acabà la carrera, 1 es doc- l'adversari l en aquestes posicions han
torà en Filosofia i Dret canuuc.
estat suspeses les hostilitats.
La. topada de les forces al Chaco
dura
seguits I semblava desUn avió incendiat cau da- tinadatresa anys
no definir el conflicte mimunt d'unes cases que es litarment donada la situació a què
havien arribat els exèrcits. El Par~
cremen
gual, vigorós, per mitja que jutja deToquio, 24. - Comuniquen de Gie- finitius, cllrigf una campanya de desFu que un avió civil s'incendià quan integració contra Bollvia. L'Exèrcit
volava per damunt de dita ciutat i s'encarrega de fer fracassar la Incaigué en una casa embolcallat per vasió i derrota l'enemic 1 el féu desles flames. El foc s'escampa a tot allotjar definitivament les terres nel'edl!lcl 1 després es propagà a qua- tament bolivianes per dret i no per
tre cases mé3, les quals quedaren sentiment. Aquest fet ha servit per
destruïdes. No hi hagué víctimes per a demostrar que Bolívia no era un
conglomerat de pobles i d'homes anarun veritable miracle.
El tripulant de l'avió morf carbo- quitzats, sinó un tot homogeni I armònic al qual respongué fidelment
nitzat.
no amb paraules, sinó amb sacrificis
heroics.
El tresor de Romania
La signatura del protocol ha estat
ebuda arreu del món, especialment n
ARA RESULTA QUE LES CA IX ES Amèrica, amb alegria. Amb aquesta
NO CONTEN EN MES QUE P APERS ocasió ha estat exterioritzada la veu
no solament dels governants de les
Bucarest, 24. - El Govern soviè- nacions mitjanceres, sinó pels òrgans
tlc ha retornat al romanès 1.400 cal- periodistlcs més autoritzats d'Amèrlxes que contenen el tresor de Ja co- ca en el sentit que aquesta vegada el
rona romanesa, que fou traslladat conflicte del Chaco quedara definitia. Rússia quan Romania. Intervingué vament acabat per mitjà d'un vareen la gran guerra, per tal d 'evi- dicte arbitral de dret sl és que en el
tar que se n'apoderessin les tropes curs de les noves negociacions no fos
alemanyes. Les caixes retornades possible fer-ho per mltj de l'acord difins ara, del contingut de les quals recte. L'execució d'aquest protocol esel Govern soviètic va tenir la precaució de rebutjar tota responsabi- t!l. recolzada per la garantia moral
litat, ha. resultat que contenen úni- mancomunada d'Amèrica, que s'ha
cament documents, però no joies ni pogut convèncer que la. guerra no
cessarà amb Ja simple paralització
barres d 'or, com hom esperava.
destructora dels exèrcits, sinó elimiSi en les catxes que encara no
han estat desembarcades no es tro- nant . en ~?rma total. i completa 1~
ben els objectes de valor que forma- matetxa questló que li ha donat onven part del tresor, el ministre d'A- gen.
..
fers Estrangers romanès, senyor TiEs obligat el meu agratment espetulesco, formularà a Rússia l'opor- clal al, Go~ern argenti pel I~ mostuna reclamació aprofitant el seu tres d hospttalltat I deferènCia amb
pròxim viatge a Moscou ¡ demana- què ha obsequiat la delegació boliviarà al Govern soviètic que els sl- na, aixf com per a. totes i per :\
guin r etornats aquells objectes, que cadascuna. de _les nacions mitjanceres
Romania necessita per a. poder ani- per llur espent de justificació l fravella.r el seu pressupost.
ternltat encarnat en el pacte sotscrit.»

I

Cau un globus lliure alemany
davant la platja d' Ostende
ELS TRI PULATS SO N SALV ATS
Ostende, 24. - Davant d'aquestes
costes ha caigut al mar un globus
lliure alemany tripulat per quatre
aeronautes, els quals han estat salvats.
El globus era. el «Essen», que havia emprès una ascensió a Gelsekirche.
Els tripulants del globus han estat a punt de morir. En caure raer ostat dos dels aeronautes s'han tirat a l'aigua i han nedat cap a la
costa, els ha recollits un r emolcador belga. Els altres dos s'han agafat al globus, que notava sobre el
mar l s'hl han estat fins que foren
recollit per una altra embarcació.

El terratrèmol de Ouetta ha
costat més de seixanta mil
morts

EL P RESIDENT DE l'ARGENTINA CONVOCARA LA
CONFERENCIA PREVISTA
EN EL PROTOCOL
Buenos Aires, 24. - Demà, dimecres, el President ar~entl, general
Justo, en vista de l'aprovació del
protocol per part dels Governs de
La Paz I Asunclón per a la pacificació del Chaco, convocarà els r epresentants de les nacions mitjancares l les delegacions dels països interessats perquè es reuneixin en la
conferència de la pau que preveu el
protocol. Les conferències de pau perllongaran la treva i passai'l\n a. tractar immediatament sobre les mesures
dè seguretat que tendeixen a Ja fixació de les lfnles d'ocupació dels
exèrcitsbeligerants I a llur desmobilització.

A França volen introduir eco·
nomies en les pensions

Paris, 24. - En els cercles polltics s·assegura que en el Consell que
se celebrarà demà, el ministre de
Pensions senyor Maupoil, presentarà
Londres, 24. - L'oficina. d'infor- algun:; decrets en els quals Intromació sobre el darrer terratrèmol dueix Importants economies en el
de Quetta comunica que Ja catàstro- seu Departament.
fe ba revestit una magnitud enorme
I que, a desgrat dels esforços reaCom viatja un marahà
litzats per les autoritats per a soVichy, 24. - Després de passar
córrer immediatament els damnl!lcats, encara resta molt a fer per uns dies en aquesta localttat, ha
bé que hom espera me.Jt ~ e l'~ssis marxat al seu pafs el maharajà de
tència pública.
Bhavanagan, l'equipatge del qual el
L'Informe afegeix que més de 30 constitueLxen 63 baguls i maletes,
mll persones han mort a conseqti~n amb un pes total de 2.448 quilocia del sismisme i que 20.000 més grams.
A pesar de viatjar amb dotze bithan mort entre les runes de la ciutat. A aquestes víctimes cal supar llets de primera classe, hagué de paaltres 10.000 morts en les poblacions gar més de 2.500 francs per excés
de prop de Quetta.
d 'equipatge.

Paris, 24. - Era creença
que el «Creu del Sud» arrtba~~n~~al
a Ko;Dakry, perquè en PBssar ,1llS
droaVló per davant de Dakar 11 1hiun ràdio comunicant que tot a anÇà
bé a bord i que esperaven BSsolinavlaa.
meta.
r
F~nalment es sabé que l'hidroavió
havta amarat a Zinguinobor p
tant, li mancaven 200 quilò~e~
per a arribar a Konakry.
El rècord muncllRl, no obstant ha
estat batut perquè el «Creu del Sud)
ba recorregut, aproximadament un
distància de 4.325 quilòmetres' qu a
d 'ésser exacta, batria el rècord de~
itall~ns per 193 quilòmetres de dite.
rènc1a.
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Paris, 24. - Al Ministeri de l'Aire
comuniquen que l'hidroavió francès
de quatre motors «Creu del Sud» s1
bé no ha pogut arribar a Konakcy
que era la meta fixada. d'antuvi h~
batut el rècord mundial de ctis'tàncla en lfnla r ecta per a hidroavions.

Lituània vol fer un
Pacte de mútua ajuda amb els Soviets
Riga, 24. - De bona font es declara, sl bé aqu~ta lnformac.i-5 no ha
estat confirmada, qae el Govern de
Lituània, preocupat per la tensió
ex!.ste:1t entre Lituània i Alemanya,
per una part, I Lltuàrria i Polònia
per l'altra, ha decidit normalitzar les
relacions de Lituània amb els seus
veïns, puix. que considera que aquesta labor pòdria portar la pacificació
dels esperits en aquella part d'Europa.
Hom assegura que Lituània es troba disposada a entaular negociacions
amb els soviets per tal de concertar
un pacte d'assistència mútua semblant al pacte txecc soviètic.
El dia 28 de l'actaal se celebrarà
a R iga una conferència dels ministres de Lituània als països de l'Eur opa oriental.

.,A DICTADURA
POLONESA
Una vaga general de vint-iquatre hores en protesta de
la Llei electoral - El Partit
social - cristià també contra
la llei
Varsè'Via, 24. - El partit socialista polonès ha. anunciat 1 organitza
la vaga general de vint-i-<tuatre hores per a demà, ella 25, com a protesta contra la nova llel electoral.
Se sap que els socialistes preparen
altres vagues en els grans centres
industrials.
El partit obrer social-cristià, les
forces del qual són considerables en
alguns regions de Polònia, ha. declarat, com el partit socialista, que no
prendrà part en les elccions sl no
es modifica la. llei electoral.

A Polònia clausuren oficialment el dol per la mort de
Pilsudski
Varsòvla, 24. - El Govern en ple
amb el seu president senyor Slawek,
va sortir ahir cap a Cracòvia per tal
de donar per acabat oficialment el
dol nacional de sis setmanes, que ha
observat. per la mort del mariscal Pilsudskl.
El Govern, l'inspector general de
l'exèrcit, mariscals i membres de la
Dieta 1 del Senat, varen visitar la
capella del castell de wavel ,on es
troba enterrat el Llibertador de Polònia, 1 varen anar després, al puig
Pilsudskl, prop a Cracòvia.

Ha mort la baronessa
de Rothschild
Paris, 24. - Ha mort la baronesa
vidua del multimilionari Edmond de
Rothscbild.
Continuant l'obra del seu espòs, Ja.
difunta. es consagrà a. gran nombre
de fundacions inteHectuals 1 socialS
entre les quals la. fundació de l'Institut Francès de Lourdes, la de l'InStitut de Biologia Ps!co-Qulmic, la Villa Medlcis de Roma., la Casa de Velàzquez, a Madrid, etc.
el
En morir ha llegat al Museu d
Louvre la seva coHeccló de grava~
estampes 1 dibuixos antics, entre I,
quals n'hi han de Plsanello, Rafae
Albert Turer, Rembrandt, etc.

Hubert Wilkins torna d'Austràlia i pensa anar al Pol
Nord amb submarí
Berlin, 24. - Es troba en aquesta capital el cèlebre explorador australià Hubert Wllklns.
A l'Hotel Adlon, on s'allotja, ~
rebut els periodistes I els ha ~~
restat que està molt ocupa~ arn ~e
estudis 1 preparatius del v¡atgeN~
l'any que \'e efectuarà al Pol
en submarí.
t &
Ha afegit que ja ha demana .
·
amendiferents astillers anglesos 1
ns
cans els pressupostos per a. laf ~o~
rucció del submarl, que ~
lA
peciaiment per al perillós \'lB·~eoie
se,·a propulsió serà per motor:.
sel
rebU~
Hubert Wilklns diu <?-ue ha no eindicacions en el senttt que r ¡a
fectul el viatge en submarl, pe po&
gran quantitat de perills qu~eD3·
reportar un viatge d'a.qu~a. ha d•t
El cèlebre explorador, pe ·
1d~
que no desisteix de la sev~
1 que vol provar que els sub .::n eli
són d 'una utilitat mi¡ualable pel58
viatges com el que ell es pro
portar a terme.
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Tots·- els republicans .llegeixe.n cada :éHa LA HUMANIT Al
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A complir condemna
(Ve de la primera pàgina)
consellers de la Generalitat
que estan a Cartagena,

panys. Com que el senyor Companys
no féu cap manlfestacló de cap classe, l'individu en qüestió s'assabentà
que veritablement es tractava del senyor Companys.
Digué el senyor Jaen que sobreportaran la pena que els ha estat
imposada amb la major enteresa.
Unlcament expressaren el seu dolor
per haver estat separats uns dels
altres
A un quart de dues de la matinada continuaren el viatge l digué
el senyor Jaen que durant la conversació que sostingué amb el senyor
Companys, en cap moment no foren
molestats pels policies de guàrdia.
Es va permetre al senyor Companys estrènyer la mà al senyor
Jaen l a alguns amics d'aquest.

ta de presos pollt!cs 1 condemnats
pel Tr ibunal de Garanties, s'expressen les opinions dels diputats d'esquerra.

1

El T. de G.

La resposta al senyor Royo Villanova
no es farà pública

.. '
eont1nua

LA SESSIO DE CORTS D'AHIR

d I pressupostos •I es
es
iscussió
la
discutí la proposició dels monàrqu1cs sobre
Casas Vie¡as que donà lloc a diversos incidents
d

Madrid, 24. - Sembla que l'escrit
que el president del Tribunal de
Garanties Constitucionals va a dirlNoves manifestacions gir, contestant certes anrmacions Madrid, 24. - A un quart de cinc el nostre. pals renuncia a la guerra en època del bienni, els resolt el
El moment de la sepa·
que va fer el senyor Royo Villanova
1
no es farà públic. El senyor Gasset s'obre la sessió, sota la presidència no vol d1r que renunciem a la de- Consell de Ministres. ¿No voleu ur.a
·
t'
J
d
tr
·
·
deI mmiS e e US ICia remetrà
·
fensa del nostre territori. En una llei per a l'eshores i una altra per a
ració dels condemnats
rescrit al president del Con- del senyor Alba.
Als escons hi ha 13 diputats 1 al nació de tan àmplia. costa com la ar a?
Madrid. 24. - Els periodistes pre- sell de ministres.
banc blau el mlnlstre d'Estat. Les nostra, el més eficaç seria una MaEl senyor PASCUAL LEONE inten·
Madrid, 24. - En arribar a
guntaren al mlnlstre de Justlcia.
tribunes estan desertes.
rlna de guerra. forta però en la lm- ta rectificar, i el senyor Tuñon de
ocaña, els tres automòbils ocuEn compliment d'un decret
quin règim penitenciari haurien d'obEs llegeix 1 s'aprova l'acta de la possibilitat de fer-ho aixi, ha de dis- Lara, que presideix, l'lmpldel.x, per la
pats pels senyors Barrera, Esservar els ex-consellers de la Genesessió anterior.
posar-se de la suficient 1 eficaç a- qual causa es produeix un lleuger al·
ralitat en els respectius presidis on
També es llegeix el despatx ordi- viació. Amb tot, portant les restrlc- darull.
teve, Ven tura Gassol, M estres
han estat destinats.
nari.
El senyor BARCIA intervé per tal
cions amb un criteri absurd en les
i agents de policia, marxaren
Digué el senyor Casanueva. que
Entren el cap del Govern i els mi- despeses d'aviació, s'introdueix en de sollicltar que vinguin a. la Carnen direcció al penal de Cartatindrien el que estrictament marca
nistres de Justlcia, Marina, Finances aquest pressupost una rebaixa que bra alguns detalls entre ells una regena, on arribaren a la l' 40, i
el Reglament de Presons.
i Comunicacions.
aconsegueix el 50 per 100, 1 que del- lacló dels crèdits que amb l'aval de
Com que la contestació del minisS'entra a l'ordre del dia.
xa reduïda. la consignació a 2 ml- l'Estat s'han concedit des que ocupa
bi ingressaren seguidament.
tre fou molt lacónlca, els periodisllons 243.000 pessetes. Aixi és posst- la cart~ra d'Hisenda l'actua! núnlstre
Els altres cotxes, ocupats pels
Afegeix que coneix 1a .aborios
tes conversaren després amb una
PER FALTA DE NUMERO, gle es donin aquests tràgics 1 dolosenyors Companys, Comorera i
El règim dels condem- personalitat molt afecta al MinlsteNO PODEN EFECTUAR4E rosos espectacles d'accidents en vol 1 bon desig del senyor Cha~ nprl~ta
Llubí, arribaren al penal de
VARIES VOTACIONS
per desprendre's una ala o despren- però que ara estem davrmt un greÚ
rt de J ustícia i que ha tingut algun
La PRESIDENCIA diu que va a dre's un ~otor. Això, d'ésser alld, problema, com és el de voler nivellarMadrid, 24. - En compliment del
nats
contacte amb els ex-consellers. Se 11
Santa María, a dos quarts de
preguntaren detalls de dit Regla- decret del 16 de l'actual, ha estat votar-se definitivament el projecte de és tma flc~ió, 1 amb ~1 que es pro- ho amb la política de restricclnns
.et de la tarda d'ahir.
llei creant la Comandància militar posa, no n hi ha suficient per a r es. i economies.
Amb respecte al r~glm que hauran ment i digué que aquest datava del dictada l'ordre següent:
El senyor CHAPAPRIETA u conEstic gairebé convençut q-o.1e en els
«Primer. L'Inspector general de d'Astúries.
de seguir en llurs respectius penals, 30 de novembre del 1930.
Companys, Lluhí i Co· el President 1 ex-consellers de la Ge- Li demanaren més detalls i digué la guàrdia civil queda autoritzat per El senyor ALONSO RODRIOUEZ, moments actuals ja estarà ?ec~itat testa, 1 diu que ell es pro,P(lSava proneralltat, no se sap res en concret, que en el reglament es determlnRva a ordenar que els caps, oficials, sots- d'Unió Republicana, demana votació S. S. de crèdits extraordmarlS: Jo moure aquest debat amb ocasió de
comparteixo tots els elogis q~e s han discutir-se l'article pnmer. El mln.!smorer_a_.:.,p_as_s_e_n_p:....e_r sl bé hom creu que hauran de se- l'aïllament durant el periode de con- oficials i classes de tropa de l'Ins- nominal.
LA PRESIDENCIA, en vista que adreçat aqul als nostres ~eroles avia- tre necessit!l conèixer quin és el enguir el règim comú a tots els presos, demna d'una durada de dos a sis me- titut puguin prestar servei sense vesencara que d'altra banda s'afirma sos. Aquest règim ceHular solament tir l'uniforme reglamentari quan ho no hl ha a la Cambra el nombre re- dors. Qu~n tots els pa15os es pre- teri de la Cambra abans d'abordar
Còrdova
i ml· tot el problema econòtruc
que hom els tindrà atencions per el pot modificar en cada cas, mlt- exigelxln circumstàncies especials. glamentari de diputats, ajorna aques- ocupen d impulsar, augmentar
·
llorar un arma tan útil com l'Avia1 con- jançant ordre, el director general de Aquest personal tindrà, en virtut, ta votació.
politics
presos
de
tractar-se
Afirma que els crèdits concedits
1
qu
absurd
veritable
un
és
ció
A les 8' 25 de la nit, han soSeguidament es llegeixen i prenen
d'aquesta autorització, el caràcter i
demnats pel Tri1To.1nal de Garanties presons o el ministre de Justícia.
pro:net que
extraordinaris,
són
no
e
en
enrera
salt
un
doni
no~tri
pat a Còrdova el senyor Com- Constitucional, és a dir, que no esEs clar que els directors de les prc- les condicions d'agents de policia, en consideració diverses proposicions qüestions de defensa de la integritat vindran a la Cambra tots els detalls
senyor
del
una
dc llei, entre elles
panys i acompany ants, els quals taran barrejats amb els altres presos sons poden implantllr un règim be- com a delegats d'aquest ministeri.
nacional. Tots sl som patriotes hem excepte alguns que tenen caracte:r
Segon. El personal de la guàrd.l.n. Moultas facultant les empreses de
secret
'
nèvol. En aquest cas concret ignoro
•
ban degut arribar a Puerto de de caràcter comú.
amb
paper
importar
a
per
periòdics
Re~telx que té gran interès que
units, tant sl som republicans
d'estar
l
uniforme
vestelxl
no
quan
civil,
ex-consellers.
els
tindran
quin
on
llocs
els
que
s'afirma
També
monàrqaics.
com
Santa María ben entrada l a ma- han estat traslladats són provisionals Suposo que no els seran tallats els estigui en funcions d'agent de poll- drets aranzelaris reduïts.
Corts examinin tot el proòlema.
les
crlmanca
Govern
al
que
Diu
11
Es llegeix un dictamen de la Cotinada.
i que més endavant seran conduïts cabells, aixl com tampoc no estaran ela, portara damunt imprescindibleEl senyor BARCIA rectlfl_ca per tal
teri en aquesta matèria, i que s'ha
de
projecte
el
prop
Guerra
de
missió
a un castell en el qual podran com- obligats a l'ús obligatori de l'unifor- ment, per a acreditar l identificar la
_ de donar les gràcies al ~nlstre.
de marcar una pauta fix
seva persona, la cartera mUltar o llei sobre r ectificació del desnivell uin se ulr
Espera les dades oferides en la
a que pu
mlllors condi- me de presldarls.
Peña fou traslladat a plir llur condemna enmoment,
d'Osca.
Merc.:,
la
de
caserna
la
de
mesura que ho permeti la prudència.
tots els governs.
g
g
Pel que es refereix al règim de una tarja d'identitat reglamentària,
oficialclons. Amb tot, de
RODRIGUEZ
ALONSO
senyor
El
Per a la votació de l'article pr iNo es tracta d'una pug_na per a
no hl h a notlcles sobre alx(>, visites de familiars o amics, han d'és- segons correspongui a la seva esteeh in eh i 11 a inopinada· ment,
demana votació ordinària, 1 com que salvar la nostra. responsabilitat; ens mer, demana que sigui ordinària el
l les que es tenen són que continua.- ser molt reduYdes a partir dels 6 gorla 1 classe.
senyor Pasqual Leone.
Tercer. Quan els caps, oficials, no hl ha prou nombre de diputats, donem per satisfets.
mesos.
ran en els esmentats penals.
Un DIPUTAT DE LA DRETA
El senyor VILLANUEVú 11 conment
-Jo crec - acabà dient - que en- sots-oficials i classes de tropa a la Presidència es veu obligada a ajorLa notlcia del trasllat ha estat
testa 1 promet que en el futur pres- soHiclta que sigui nominal.
comentada entre alguns diputats als cara que ara estaran separats els ex- les quals se conferelxl o correspon- nar també aquesta votació.
Per igual causa ha d'ajornar-se la
MARTINEZ BARRIO:
Madrid, 24. - Dissabte sor- passadissos del Congrés 1 en el sen- consellers, possiblement dintre de poo gu1 la direcció i execució d'aquest votació ordinària que el mateix dipu- supost l'aviac-ió serà més ben atesa. BéEl slsenyor
hi ha quinze diputats de la
El senyor RODRIGUEZ DE VIesd'investigació
caràcter
de
servei
establiment
mateix
el
eu
reuniran
es
toamb
tractats
d'ésser
han
que
tit
tiren de Madrid cap a Cartage peclal, podran portar-lo a cap dins tat d'Untó Republicana demana per GURI proposa que els assumptes m~jorla, que ho demanin. (Hlalles)
tes les consideracions, perquè es trac- penitenciari.
na set parlamentaris socialistes, "'!!!!!!'!!!!!'!!!!!'!!!!!'!!!!!'!!!!!'!!!!!'!!!!!'!!!!!'!!!!!'!!!!!'!!!!!'!!!!!'!!!!!'!!!!!'!!!!!'!!!!!'!!!!!'!!!!!'!!!!!'!!!!!'!!!!!'!!!!!'!!!!!'!!!!!'!!!!!'!!!!!'!!!!!'!!! de Ja demarcació afecta als seus res- a un dictament de la Comissió del del Marroc 1 Colònies passin al Ml- i aild ho fan els diputats de la mapectlus comandaments, l sols en cir- Tribunal de Comptes sobre la Memò- nlsteri d'Estat, 1 els d'Aviació, al de joria.
els senyors Fermí Blazquez, =
El senyor MARTINEZ BARRIO:
cumstàncies extraordinàries i de ria relativa a la concessió de suple- Guerra.
'Antoni S ep t ien , A n toni Mairal,
Diu et senyor Lerroux
A Salamanca
El senyor VILLANUEVA 11 fa no- Després parlarà el senyor Pasqual
gran transcendència o importància, ments de crèdits des del 22 de deManuel Alonso Zapata, Lluci
continuaran el servei fora d'aquelles, sembre del 1934 al 23 de gener de tar la impossibilitat de realitzar-ho. Leone.
El senyor CASAS: S'ha d'aostuEl senyor RODRIGUEZ DE VIMar tínez Gil, T r ifon G ó mez i
en el qual cas percebran les dietes l'any actual, per estar suspeses les
mar-se a què se'ns tracte amb maGURI retira el seu vot.
1 els plusos que correspon~tUi d'acord sessions de Corts.
Antoni Saborit. T e nien e l p r oEs posa a debat el dictamen de la
La Comissió accepta un altre vot jor respecte.
amb les disposicions sobre el partipòsit d e visitar el senyo r GonComissió de Pressupostos sobre els del senyor Toledo.
cular.
M ES VOTACIONS QUE S'A •
zàlez Peña, a 67 p r e sos m és
El BARO DE CARCER consumeix
Quart.-Les autoritats de tot ordre de despesa de la Secció primera de
JORN EN
que h i h a al p enal i tres militars
continuaran amb les atribucions de la Presidència del Consell de Minis- un torn de totalitat contra el capiEs vota nominalment l'article 1 el
tres, per al segon semestre del 1935. tol primer. Es queixa que s'hagi re-que compleixen c ondemna al
Madrid, 24. - El senyor Lerroux, soHicitar l'auxili reglamentari a Ja
El senror GOMIS, tradicionalista, baixat el que fa referència a l'a via- resultat de la votació és de 88 vots
manera
i
forma
la
en
civil
Guàrdia
en arribar a la Cambra, passà a concast ell de S a n Julian.
consumeix un torn contra la totali- ció, quan el total del pressupost s'ha a. favor i cap en contra.
ferenciar amb el senyor Alba, amb que preveuen les dlsposlclons vigents, tat. Creu que els serveis d'Aviació, elevat.
El senyor TUNON DE LARA que
Ahir , diumenge, a les vuit
interveni
disposar
pdran
no
però
el qual conversà durant breus moen compte de pertànyer a la PresiEl senyor VILLANUEVA manifes- presideix: Ho essent vàlida la vo'd el m a tí, es v a s aber que un
ments. En sortir, saludà els perio- nir en si han de practicar-ho d'uni- dència, han de passar al Ministeri
o sense, per ésser això facultat
ta que les baixes són anteriors, 1 el tació per manca de nombre, queda
cotxe d e la Direcció G eneral d e
distes. Aquests aHudlren la manca forme
de la Guerra. Analitza els pressupos- que s'ha fet ha estat no cobrir-les ajornada per a una altra vegada.
mmcaps
dels
exclusiva
i
inherent
de noticies 1 el senyor Lerroux di- tars de l'Institut».
Seguretat, arribà al p enal d e
Els senyors VIDAL I GUARDIOtos de la Presidència del Consell i per a no produir augments en el
Salamanca, 24. - El dissabte a la
es mostra disconforme amb algunes pressupost actual, que ha obtingut LA i PASQUAL LEONE solliciten
,C artagena. Es traslla d à al se- nit arribà ll aquesta ciutat el se- gué :
-Done¡¡ no hl ha res de res.
perlar i el president els diU que DO
de les seves partides. L'orador parla una baixa de set milions.
nyor G onzàlez P e ña inesp era- nyor Casanueva, acompanyat de dlUn altre periodista 11 digué:
havent-se pogut celebrar la votació
de les despeses addicionals als serfins
s'aprova
discussió
més
Sense
d'arripoc
A
amics.
1
diputats
versos
f!liJlent, sense que l a s eva e s-Es que ac·i hi ha un company
no cal l'explicacló del vot. Protesvels d'Aviació i de les partides dedi- el capltol quart.
par anaren a la finca d'un d'aquests; que té moltes ganes de treballar.
testen els esmentats oradors.
posa, familiars i amics que es després
cades a material, 1 troba q•J e no s'aintervé,
GOVERN
DEL
CAP
El
estigueren a la Plaza Mayor,
El senyor TUNON DE LARA: J o
El senyor Lerroux replicà:
pliquen 1~ partides adequadment. segons diu, per a formular algunes
tioben a la ciuta t llevantina en or. la banda de la Guàrdia Civil doproporcionaré ocasió a SS. SS.
ja
que
vulgueu
que
és
no
sl
-Done¡¡
(La Cambra segueix bulda. A les
sobre el que s'acaba perquè parlin.
tins-ueasin c o n e ixement. Qua tre nava un concert.
per què havia d 'é6ser avui
pogut reunir observacions
digui
s'ha
us
tarda
la
de
5'20
d'aprovar.
També arribaren els generals Ca- un rua transcendental com es deia
h ores d esprés els expedicionaris
El senyor GIL ROGLES puja a la
fins a 23 diputats.)
Parla de la necessitat 1 de les di- Tribuna de secretaris i llegeix un
Madrid, 24. - El mlnlstre de la
El senyor TOLEDO (Romuald)
'arribaven a C hinch illa en la banellas 1 Rodriguez T~rres. El matl per aqul. .. No us puc dir res més.
ficultats que té aquesta defensa nadel diumenge ho feren els senyors Gil
-ES que n~altres no sabíem res. Guerra ba llegit aquesta tarda, a també tradicionalista, fa ús de la. pa: clonal, 1 diu que ell té el peru;ament projecte de llei.
presó d e la q ual fou reclòs Gon- Robles, Lerroux, Portela, Aizpun, MarEl senyor TU~ ON DE LARA: Té
raul.l per a consumir un altre torn
- Donc3 no us preocupeu, que tot la Cambra, el següent projecte:
zàlez P eña.
raco 1 Lucia. Per tal d'esperar els pot sorgir en un moment donat de
"Artlculo únlco. - a) Se conti- sobre la totalitat. Com el seu com- d'arribar a la creació d 'un Minlsterl la paraula el senyor Pasqual Leone
atenque
i
fort
nac-ional,
el
defensa
de
en
voluntarlos
admitlendo
nua
caravana
una
organitzà
hom
viatgers
En a ssab entar-se d 'això e l
dessota les pedres i quan ningú ho Ejérclto por un plazo minlmo de dos pany de minoria, censura les despe- gui les nostres neces3itats en aquest per a l'article segon.
El senyor PASQUAL LEONE: Diu
'd iputa t so cialista sen y or Prats, automobillstica que esperà als limits esperi; però avui per a.vul no hi ha afios, no pudiendo esto cumpllrlo ses de la Presidència 1 demana que ordre,
1 això ha d'ésser obra no mo- que el senyor Villalonga, per a conde la provincia l'arribada del Preresclndlendo el compromlso con- el personal sigui atès en algunes de mentània sinó de temps. Diu que en testar, féu un discurs d'aatc a fons.
que es trob av a a Albacete, es sident de Ministres 1 els seus acom- res.
les seves aspiracions.
Parlant de l'acte d~ Salamanca, traida.
trasllad à immediatament a l a panyants.
SoHlclta també que l'Aviació passi aquesta qüestió no trobaria dificul- Pregunta, ¿per què tenia tanta presdigué que ha estat brillant i entub) Quedan exentos de serviclo en
tats en cap de les forces parlamenL'alcalde, senyor Iscar, pronuncià
en defensar el Govern quan nin~ita p oblació d e Chinchilla i
he vingut - afegi - un Africa los procedentes de recluta- al Ministeri de l'Aire, de crear-se tàries de la Cambra, les quals amb sa
Jo
siasta.
l'atacava.
prèv ia a u torització d el c ap d e un discurs i acabà amb un elogi a xic cansat. Ja haureu vist que les mlento fotzoso y cuando ingresen aquest, 1 sl no pot fer-se això, que un criteri de patriotisme li presta- gúAfirma
que ells tenen veritable
Enric Gil, pare de l'actual ministre cores es fan amb tote3 les seves conla
de
Ministeri
del
dependre
a
passi
en el cuerpo lleven seis meses de Guerra.
l' establiment p enal, p ogué con- de la Guerra.
rien ajut en el moment precis.
interès en què es discuteixi l'assump.
sl bé jo ja sé que vosal- servlcio en fllas.
Passa després a parlar del per què te de Ja incautació 1 de la devolució
feren ciar amb Gonzàlez P eña.
El senyor Gil Robles agra[ l'home- seqüència,
El Sr. VILLANUEVA, en nom de
tres procurareu treure punta a les
e) Los procedentes del recluta- 11\ ConúSsió, diu que hi ha el propò- s'ha rebaixat en aquest pressupost de béns als jesuïtes ja que aleshores
Els diputats que sortiren dis- natge en nom propi 1 en el del se- coses que jo us dic.
mtento forzoso podràn solicltar an- sit d'anar desglossant diferents ser- la secció d'aviació, i diu que ha es- es podrà examinar la gestió del jut;
sabte d e M a d rid , v isitaren P é- senyor Casanueva.
tes de ser licenclados, destino en el vels de la Presidència del Consell fins tat degut a la necessitat del Minis- ge especial senyor Pefia, les simulaEl senyor Lerroux pj!.rlà a conticuerpo a que pertenezcan hasta
rez Farràs, T o r rens i Cande al nuació i digué que aquell acte no
clons de contractes 1 de societatS
teri d'Hisenda.
cumpllr dos años de servlclo contados a deixar solament aquells que corAfegeix que ~i se 11 dóna temps anònimes, àdhuc una carta del secastell de San Julian i els 67 s o - afectava la política per a res. Afegí
desde la fecha en que ingresaron en responen a l'esmentat departament
S'ocupa dels pressupostos presen~ ell portarà un projecte de reorga- nyor Gil Robles en la qual com a
cialistes que hi ha al p enal d e que venia a Salamanca per tal d'adfllas.
poa
com
no
l'homenatge,
a
erir-se
h
1 analitza les seves partides 1 nització de l'aviació, donant aild una vice-president de la Congrewacló dels
tats
Cartagena. A n it arribaren a
Cumplidos los dos años por los de
doHtic, sinó com a amic dels senyors
contra les censures dels satisfacció als oradors 1 als aviadors Llujsos, diu que la majoriaeldels
defensa
les
una y otra prooedencia, podràn soli- senyors Comin
PatroChinchilla on h an restat Lluc i Gil Robles i Casanueva.
espanyols, als quals qualifica d'he- cuments que U reclamava
i Toledo.
citar y obtener la contlnuación en
nat dels béns incautats, estaven ja
Martín ez, Trifon G ómez i M aDiu que, units tots, donllran la cara
El Sr. LARA, per Unió Republicana, rols, ja que volen en condicions ve- a l'estranger.
uno o dos años,
de
período
por
fl.las
en
que
Diu
excepcionals.
rament
de
enemics
als
d'Espanya,
enemics
als
tot~ll
la
un tom contra
iial, i Z a p a ta i Sabor it han torEl senyor CHAPAPRIETA ofereix
percibiendo un plus diarto de 50 cén- consumeix
l'ac-tualitat els aparells de l'aviació
tat del dictamen.
nat a Madrid per tal d e visit ar la Patria 1 si demà -diu- la politica
els documents que est'ln als Mique
año
cuarto
Y
tercer
el
durante
tlmos
mulon
«chatarra»
la
s6n
espanyola
enenobles
ens allunya, serem sempre
Declara que amb motiu de la vode servlclo, de 75 céntlmos durante tació celebrada la seSsió del divendres tipliquen llur heroisme els nostres nisteris vindran a la Cambra.
èl ministre d e Justíc ia i aclarir mics 1 sempre recordarem els t emps
J
El senyor VILLALONGA també
el succeït.
el quinto Y sexto Y de una peseta en en el projecte de llei d'Estatut Mu- aviadors. Promet portar a la Camque treballàrem junts per a la salel sépttmo y sigulentes que hasta la nicipal, retornat per a nou exament bra aquest projecte d'organització rectifica i diu que ell no planteja
vació d'Espanya i de la República.
aquesta qüestió.
Madrid, 24. - El ministre de la fecha disfrutan.
Camí de presidi Elogià la dona salmantina. Fou ova- Governació,
pel President de la República, de no de l'aviació, abans de les vacances.
en rebre els periodistes,
El senyor VIDAL I GUARDIOLA
S'aproven els restants capítols i
fien
soldados
oposicions,
de
cionat.
les
de
número
vot
El
pel
d)
estat
haver
A la tarda, als jardins 1 pati de a primera hora de la tarda, els ha las con mAs de 3 años de servlcio el Govern hauria estat derrotat. S'e- queda aprovat a.mb ells el pressu- consum un altre torn. i diu que al
Madrid, 24.-Les notícies que s'han
dit que havia passat pel dolor d'haseu judici en el concepte de sobi-'
post de la Presidència.
tebut sobre els ex-<:onsellers de la La Vega serviren un banquet.
de separar del Cos de policia 74 existentes en los cuerpos no podràn \1tà la derrota en el material, però
\
el dicta- rania entra la inspecció.
s'aprova
discussió
Sense
El senyor OU Robles pronuncià un ver
peneralltat, donen compte que han
moral.
el
en
defl.mtlva
estat
ha
vode
dei
ciento
por
20
del
exceder
pollcles, Ja major part de la plantiPregunta al mlnlstre sl es preocullrribat als penals on han estat con- diScurs i féu història de la seva vida lla de Barcelona, per tal de corre- luntarios fijados para. servir en ellos.
Per això nosaltres, davant aquest men de la Comissió de Pressupostos
duïts per tal d'acomplir la seva con- 1 politica. Diu que per a salvar Es- gir deficiències 1 apaties que en alanormal de coses, continuarem soòre el de la secció 19 de l'atur pa de reorganitzar totalment el ser-'
e) Pera lngresar en los Instltutos ordre
vel del timbre i soHlcíta que quar~
panya s'havia passat a Ja República gun moment signUiquen una deixadernna.
essent espectador i anunciem que obrer.
cuer1
carablneros,
civil,
guardia
la
de
Es posa a discussió el dictamen de s'examlnl la partida 24, que es refe·
Pel Que fa referència al ingrés i s'havia unit amb els radicals.
1 manca de la disciplina indis- pas de seguridad, policla armada, mu- mentre no hi hagi diputats per a
desa
El senyor Lerroux féu història de pensable en aquest Cos, més que en
als penals, es guarda absoluta res~rprendre acords no passarà cap dic- la Comissió de pressupostos sobre €1 relx a l'impost del timbre, es tingui
va 1 no se sap altra cosa que ha tin- la seva vida, que sempre ha estat neta cap altre, sl vol complir amb la se- nicipal, guardias forestales 1 en cuan- tamen ni projecte sense que dema- de la secció 16, acció al Marroc, el en compte les seves indicacions. (E3
tos organlsmos armades exlstan de- nem votació nominal o ordinària. qual és aprovat també sense discus- sent amb gran dificultat).
Rut lloc aquest in¡rés dintre dels i s'ha desenvolupat a la llum del dia, va missió.
pendientes del Estada, provincia o Excloem d'això els pressupostos.
sió.
i ha estat la d'un home d'esquerres,
tli.tnits reglamentariS.
El MINISTRE D'HISENDA li wn·
De la policia depèn, en bona part, municiplo, seré. condiclón precisa la
Es POSa a debat el dictamen de Ja testa dient que s'ha d'ñprovar la
Pel fet que els ex-consellers de la encara que algú digui el contrari.
El Govern es troba en posició desla pau, l'ordre, lr. tranqul.I:Htat de de acreditar baber prestada como
Aiegi que ell també, per a salvar la vida ciutadana, matèries greus
favorable 1 si compta amb majoria, Comissió de pressupostos sobre el de proposta de la Comissió, entreu-ot•
Generalitat pel precipitat del viatge,
la secció 15. Ministeri de Finances.
hagueren de marxar sense fer els Espanya, s'un[ amb Gil Robles 1 els que ni per un moment pot desaten- mlnlmo, tres años de serviclo en filas que la faci venir.
es porta a efecte la reorg:tnització
la
de
ejérclto
del
unldades
las
en
El senyor PASCUAL LEONE con- del cos, que es proposa escometre.
equipatges, el senyor Gómez Hidai- seus adeptes perquè eren els únics dre el Poder públic.
d'HISENDA: El Gomlnlstre
El
penlnsw:~. o en islas, o en Africa sin
tola
de
contra
en
tom
un
sumeix
salen
fe
seva
la
tota
comp.
posaven
1
que
majoria
trAmit.
tingut
ba
1
d'aquest
té
vern
Ro s'ha encarregat
Ha afegit que amb motiu del lliuEl senyor VIDAL I GUARDIOLA
desfavorable, quedando dero- ta amb aquesta majoria absoluta per talitat.
' Les noticies rebudes de Còrdova var Espanya, ment res que els titu- rament d'un estendard a la guàrdia n<'ta
les manifestacions del nuagraeix
leglsla.la
QUI!
preiurencias
las
gadas
Demana que els expedients de de- nlstre i insisteix que sl Ja. votació'
a governar. No n'hi ha prou, per a
donen compte que, en arribar a l'es- lats esquerristes solament pretenien civil de Salamanca., havia passat el
hljos
los
a
concede
vigente
ción
voler demostrar el contrari, el fet volució de béns lncautats a la Com- de l'article primer no s'hagués prectlllentada població, el senyor Com- ensorrar Espanya en el caos.
dia d'ahir a aquella. ciutat.
y hvérfauos del personal de dichos
panyia de Jesús, sigui portat a b pitat abans, en llegir-se lagrupar.Jó
Després dels netes es,nc.ntats, c:>ls
Panys va poder parlar amb l'exHa acabat dient que tant el cap mstitutos y cuerpos, as! como cunl- de la votació de dissabte.
diputat senyor Antoni Jaén. El se- ministres de la Guerra, Obres Pú- de l'Estat com el ministre de la
El senyor LARA : Però la majoria Cambra.. Afirma que aquests béns
establecida
preferencla
otra
quler
produeixen a HiSenda 145.000 a l'any. ;:lxd~ll'~~~c~.~~~~rsq~el esti:,_~:~~
nyor Jaén ha parlat amb els pe- bliques 1 JusUcia estigueren en l:l. Guerra havien pronunciat discursos
cuanvo no acrediten habcr presta- està absent i bo estigué divendres
Li contesta, en nom de la ComisliOdlstes sobre aquesta entrevista i inauguració de les obres del pantan en el banqaet amb què foren obseconvotant
1
Absent
votació.
la
en
de l'Estat, s'hauria aixecat per n
do servicio dos ailos en unidades
sió, el senyor VlLLALONGA, el qcal fer
els ha manifestat que tant el senyor de «La Maya».
Govern.
el
tra
quiats.
una pregunta. al ministre d'Hiejército.
del
activas
planteja
que
problema
el
que
diu
Companys com els seus companys
El mlnlstre d'HISENDA: Jo no
senda relatiu a un problema de Ieor-'
prr.s·
és
no
Leone
Pascual
senyor
el
es troben molt animats. L'ex-Presif> Los voluntarios en mas que ho vaig veure.
ganització de l'admmistracio públ.ca,
Un vaixell anglès recull, en obtengan
dent de la Generalitat li digué que
ingreso en los cuerpos menEl senyor MARTTh'EZ BARRIO: supostarl. Nega que aquests béns pro- la qual estima d'Interès general i
pessetes.
dueixin un ingrés de 145.000
alta mar, els tripulants d'un cionados en el apartada anterior, cau- Doncs ho va veure tothom.
estava molt satiSfet per les aten- LLEGIU CADA DIA
de molta transcendêncla.
tions QUe havia rebut a la presó de
saràn baja en las unldades del ejérEl mlnlstre d'HIS&'U>A: Les opo- sinó que, pel contrari. orodueixen
espanyol
El projecte redactat pal senyor
avió
prrs·
el
l'efecte,
a
Recorda,
pèrdues.
l.l:atirtd, 1 per les que seguia rebent
incorcito y veri!lcanín su lnmedie.ta
sicions sl volen poden suscitar una
Marraco, creva el cos cl''llSpertors
qual
el
.m
Marraco,
de
senyor
del
ràdio
de
supost
L'esta.c;ó
24.
Càdiz,
dei personal encarregat de la seva
poracíón a las que sean designades, votació nominal 1 es convtnceran
Puntales rebé un m!ssatge del vai- sln que haya soluclón de contlnuldad que el Govern compta amb majo- figurava una partida de 110.0..'0 pes- del timbre de l'Estat, 1 la Coil'.isCUStòdia. En el poble de Valdeiglesió d'HiSenda, a les reunh)ns de la.
coqual
el
en
«Merwnu
angiès
xell
~as es detingueren breument per a
entre el cese en el ejército y el alta rla. Està clar que les oposicions es- setes per a les despeses d'aàministra.- qual diu l'orador que no iYJ!IUé assisretornen,
es
que
béns
d'aquests
ció
recollit e:.. tripu!ants en su nuevo destino.
haver
munica
tan en el seu paper en discutir e!s
e.>!norzar i a Ocafm durant prop
no als jesuítes, sinó als ~u leg[tlms tir, va suprlmlr totalmenl. r.qut>sta'
d'un a vió espanyol i es dir!ge ix amb
projectes del Govern.
d'una hora per a dinar. Digué tamMadrid, 24 de junlo de 1935. amos, que no són preclsam~nt. els partida, 1 el que demano -afegí- és
ells a Càdiz.
per
el
tenim
No
LARA:
senyor
El
MaJosé
Guerra,
la
de
mmistro
El
el senyor Jaén que al poble de
~aldeiglesias
que les coses continuïn !!J.:.al cc.ru
El remo!ce.dor dels pràctics 1 una ria Gil Robles.»
què demanar cap votació nominal jesuites.
un vel en veure el seestaven. Crec que el mlnl..:itre ba dl
vaixell
del
pas
al
rorUren
barcassa
Al..l.ò
LEONE:
PASCUAL
senyor
El
la
a
perquè
momtnts,
aquests
en
dis·
la
decrüa
es
sentència
la
A
sabés
no
«Si
digué:
nyor Companys,
dir quin és el seu criteri tobre l'asRota,
da\'3nt
trobaren
el
1
anglès
<Rialles>.
ningú.
creura
ho
no
no
Govern
el
que
està
tots
de
vista
QUe esta a la pres6, creuria que és solució de les agrupacions soc1allssumpte.
perSi
I
VILLALONGA:
aviadors
senyor
El
els
transportà
d'on
des
de
vots
els
amb
compta actualment
&Quest., assenyalant al propi Com- tes de Turon.
Elògia la labor d'aquests !unclocompletament deslroçat, a bar davant el Cap Traialgar nota- la majoria, j¡1 que el saló està gai- sistiu en solllcltar expedients, nos.'\!~~~~~~~~~~~~~~ l'aparell,
rebé buit.
remancaven
li
l'aparell
a
que
ren
aquest port.
tres demanarem uns altres d'incau- narlS.
El senyor AMADO l'int~rromp.
Es dóna per acabada la discussió tació deflnltlva, els quals LonstituelL'avió havia sortit de Madrid en voluclons, de.;prés capotà 1 calgué al
BL EN CR R AG I A A GUDA I C RONI CA,
El senyor VIDAL I GUARDIOLA
direcció a Cap Juby. Es tracta d'un mar. Els tripulants quedaren desso- de totalitat del pressupost de la xen un veritable greuge a In justlcla
S I F ILI S, «Bregueu de l'exèrcit, pi:otat -;>els ta l'avió, del qual aconseguiren sor- Presidència del Consell.
T OTAL . GUARIM ENT
parla de les funcions ct.els emple'lts
1 a la juridicltat.
Comença l'articulat.
Afegeix que aquests CXl)OOients no amb relació el Monopoli dl! TalJaCJ
PE LL, LLAG U ES D E L ES CAM ES tinents senyors Fran ce~c Màrqt:ez 1 t.or d esprés de molts es!orços. S'aga-¡
El senyor BARCIA, de clz.qulerdl\ tenen perquè venir a l'aprovació de
!artn a l'aparell 1 més tard foren
Antoni Na>-arro.
Republlcanu, intervé 1 diu: El que la Cambra, Ja que, segons s'ae<;rdi
(Passa a la p~ ~)
l allers, 29, entresol • D '11 1 1 I d e 5 a I · P R E U S E C O N O M I C S
Aquests man!festaren que en a.rrl- recollits pel vaixell anglè~.

L'ordre d'autorització perquè la Guàrdia
civil pugui prestar
servei de paisà

i;at
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Al 'ACTE DE NOMENAR FillS QUE EN UN MOMENT DONAT
PREDilECTES D'AQUEll A POT SORGIR QUELCOM DE
SOTA lES PEDRES
CIUTAT ElS SENYORS Gil ROBlES I CASANUEVA, HI ASSISTIREN ELS SENYORS lERROUX, MARRACO I PORTELA

El projecte de llei so·
bre el voluntariat a
l'exèrcit

El MINISTRE DE GOVERNAGIO
DIU QUE S'HA VIST EN El
CAS DE SEPARAR DEL Cos 74
POLIGIESJ LA MAJOR PART
OElS QUALS DE LA PLANTI·
llA DE BARCElONA

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

LA HUMANITAT
-------*------Després de la sente' nc·ta de Turon

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

Dr.CASASA

Llegiu avüi i cada dia ·LA HUM-ANITAT, el vostre diari

la humanilttl
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La reforma constitucional

El

text del decret que autoritza la presenta·
ció del projecte a les Corts .

Madrid, 24. - El" decret autoritzant Ja. lecLura a les Cor ts del projecte de reforma constitucional, diu
aLxí:
cA las Cortes.
Por pnmera vez en la historia política dc Espaüa, una revisión constitucional se realiza. a.provcchando
las pos1bilidades jurídica~ que otorga la misma ConsLitución vigente.
Los regimenes preconstitucionales y
las Constituciones han tend.!do a la
mmut<>bilidad, con lo cua! todo cambio no tuvo mà.s trAmites que los dc
la violencia. La vida pública espaflola durante el siglo XIX, con dolorosa consecuencia en cada. hecho
concreto, confirma la. va1ldez de esta ley sociológica. Hastn 1837 se d.!lucidó en reguero de san¡;re si debía
lmplant.arsc un régimen constitucional; a partir de cste punto, el péndulo acordó su recorrido, y, elev·l·
da a Ja categoria de ax10ma la. neceSldad de Wla Constitución, el debate, con no menor tributo a.l hero!smo y a Ja muerte, sc limitó a. la determinnclón de su contenido.
La. primera gloria. de la República,
eu el tiempo y en la calidad, fué
el método de su a.dvenimiento. Se
pasó de una. Monarquia caida en
el absolutLSino a una amplia democracia constitucional por un procedimiento jurídico electoral de eficacia. no prevista por la ley, pero sanCiOnada por las conciencias, aun de
aquellos a. quienes perjud.!caba.
Surge abora. la exigencia de una
r eforma apoyada en una norma supcrconstitucional, porque si la Constítución es una Jey de leyes, la. regla
que gobierna. el transito de una Const itución a otra. reformada es una.
norma. interconstitucional, de superior poder vinculativo. Acusa. este
régimen superconstitucional un alto
grado de sentido jurid.!co y su pràctica un feliz cambio de rumbo en
nuestras costumbres ciudadanas.
El momento oportuno de reforma.
es este. Suelen engendrarse las Constituc!ones en trances de exa.ltación
que son pasajeros en los pueblos e
infieles reveladores de matices, y no
parece prudente aguardar para la
reforma a otra actividad sobreexcitada, de tal modo que la mas bàsica
ley del Estado sólo registre notas
cargadas de pasión exaltada.
Por otra. parte, en la Constitueión espa.I1ola, como en la. mayorla
de las Constituciones de la. postguerra, el fervor especulativa, rebasando sus naturales !!mites, se ha
arrogado una primacia que sólo corresponde a la vida, sin advertir que
IlO bay d!scordanc!a. mas torturadora
y peligrosa. que la. que se produce ent re el espiritu de la nac!ón y la
l orma jurid.!ca destinada ·a protegerle y revelarle. La deseada armolÚa entre una. y otra. sólo puede logra.rse atend.!endo a los resultados
de la cxperiencia. Superponer la.s
concepc!ones fUosóficas, moviéndose
siempre en una. región ideal, seria.
dt>sterrarnos tenazmente de la. realidad; actuar en unos momentos de
paroxismo sentimental sin atender
a la. voz de las horas serenas, seria
desterramos de nosotros mismos. Por
ello, esta propuesta de reforma. esta
construida sobre la experiencia, corta en el t!empo, pero grande en la
intensidad, a. través de las mas variadas situaciones, en las que los
hechos han hablado con irrebatible
objetiv!dnd.
El cambio de la reforma lo señala
también la expcriencia generalizada
de otros paises en los que las Cons·
tituciones de la postguerra han sido
seguidas de ineludibles reformas; la.
misma. ley de ritmo nos domina en
el tono templado que corresponde a.
un r~gimen pleuamente asimilado
por la. naclón, y asi lo proclamau las
previsiones y programas de nuestros
políticos.
El articulo 125 de la Constitución,
al hacer compartir la facultad revisora. entre uuas Cortes ordinanas
y otras Constituyentes, reserva a las
prímeras la facultad de señalar concretamente el articulo o artfculos que
hayan de supriroirse, re!onnarse o
adicionarse, y a Jas seglmdas, fieles depositarias de la integra. potestad soberana, lo. misión de deternunar el sentido y alcancc de las modiflcaciones propuesta.s. Lll indo:e
dc este procedimiento obliga. a l!ls
Cortes actuales a no prejuzgar t!l
scntido de la reforma, que no les
compete, sin que ello quiera decir
que no es función suya acotar el
campo de la rev!sión mediante una
determlnación concreta de los extremes a que debe alcanzar. Para elio,
Y para dar cumpl!miento también al
número se-gundo del articulo 134 dE'l
vigente Reglamento de la Camara, la
exposiclón objetlva de los motlvos
de la r eforma. no debe llegar al
anlilisis clrcunstanclado de los preceptes, que forzosamente podrian
determinar un principio de orientación que sólo a las futuras Cortes
corresponde.
Reconocido como basico el derecllo de las regiones consideradas como personalidades naturales, a ostentar y ejercer funciones de gabierno y administración propins, con
sujeclón a su capacldad para regirse y a los supremos intereses de h\
Nación de que !onnan parte, pa.recc
oportuno someter a. la decisión consutuyente el problema. de revisar, tr.t...to 106 requisitos de aprobación, modi!icación o acrogación de los Estatutos regíonales, a. fin de e¡~e no
queden sin narmn.s preclSa.S que las
regulen eventualidades grav:ísi.mas de
dejar inexcusablcmentc vinculadas a
la Ó•'bHa scbcrana del Estado funciOnes que, como la expcnencia ha
demostrada, no pueden entregarse a
la. autonomia regional sin grave riesgo; como la conveniencin de Wllf:ClU'
cuanto se refiere al dcrecho de fanulia, tutela, obligaclones y con~r.:ios,
que ya en lo esencial se orescnt:m
en toda Espafia con co.racteres uniformes. De a.qul la propuesta de modificaclón de los articules 12, 14 y

visto en el articulo 64, y sometldo a
sus normas.
Se impone la reforma del art!culo 76 por estos fundamentos: Con
r elación al apartado b) , la intervcnción del Presidente de la República
se debe limitar a aquellos y cont:~.
disimos casos en que lo exige la seguridad y la continuación de Ull-'\ pollUca nacional; en definitiva, los altos funcionaries inamovibles Y de
nombramiento especialmente 1 i b r e
(como consejcros de Estado, magiStrados del Tribunal Supremo, etc.) ,
los altos mandos militares Y los jefes de misiones en el extranjero. En
cuanto a la lctra e) • muchos de los
decretos que el Presidente autori.za
no deben ir a la firma presidenciPJ.
Es bastante la fo.cultad de acordlii que sigan a veces los decretos el
curso de un proyecto de ley, com-

15 de la Constitución con su obllgado nizru: estos düerentes derechos, sin
re!lejo en el 19, en cuauto principio menoscabo de libertades Iegitimas y
regulador de la determ1nación de las sin norma de las garantias que al
bases en que pueden asentar~ las Estada corresponden, por modo inècrelaciones en malcria legisla~iv:\, en- clinable, puede ser la labor fecunda
tre el Estado y las regiones ·llltóno- que acot'netan las Cortes Constii.umas. La holgura del precepto con- yentes en la reforma del articulo 4.8.
signa.do en el articulo 20 de nuestra.
Aparecen como inconvenientes nolcy fundamental, ha pcrmitido que torios del articulo 51: a) Exageración
la representación del Estado en la constante e ineficac!¡¡, definitiva de
ó
j
región aut noma pueda e ercer:so:: en llas leyes que los partldos elaboran
forma cuyos peligros bien rer.:cntc- en contrad.!ceión con los adversa..'ios
mente sc han evidencio.do. Na<'.a mas que les preced.!eron. bl Pugna con pletada por la. previa facultad que
prudente que someter a revi:;lón este el Presidente de la República por ser ello suponc del derecbo de obserprecepto, proponiéndolo al estudio Y el único Poder dc contenCión !rente vación a esos m!smos decretos.
resolución dc las Cortes Const!tu- a la camara. e) Tendenc!a. a la ple- El «quorum>> exlgido en el artfcuyentes.
n.itud del Poder, nac!da de que í'l lo 80 para. que la Diputación PerEn motives lgualruente justifiCl· Gobierno estA somet!do a la. Camara manente legisle por decreto de urdos se funda la propuesta. de suprc- Y hasta tiene jurisd!cción que al- geneta, resulta prohibitiva Y no es
sión del articulo 23 en su númen canza al Presidente dc la República. lógico que un precepto lleve su dccuarto, según el cua! apa.rece la. ad- d l Falta de protección jurld!.:a dc r?gació;"l en si m1smo. Debe reduquisición de la vecindad como un las oposiciones, y excitación continua cuse ~cho «quorum».. Ademas, en la.
med!o de adquirir la. condlción ctr en la vida públlca de modc,ración. I hipóteslS de la. creaclón d~ una :;r.cspaüol. El precepto, por contradir- e) Abusos en la Iniciativa pa.rlamen- g~nda ~amara la compos!~lón Y funtorlo, debe ser objeto de estudio J)ara taria de las leyes, la instauración del clOnanuento d~ la Comislón Permadcterminar sl puede su~rimirSe, toda Senado es la única. soluclón conoc!da. ne~~ se refleJara en la reforma del
0 62
vez que para set vecmo en <.'lli'l- Las bases de su organizaclón, fun- art
·
.
1
quler pueblo de EspOlia se necealta cionam!ento Y atribuc!ones deberau Interesa. sea sometldo a correcc.ó~l
ser preViamente espaiíol.
figurar en la futura. Constitución re-¡ de esttlo el articulo 81 para que qu~La. ausencia de preceptes releti- f
d
dc bien claro que una vez cumplidv3
vos a la. negoc!ación y aprobación de 0~~aC:~stitución no tuvo en cuenta ¡ los. periodos mlnlmos 1 obllgatorios ~e
concordatos, la amblgüednd peligrosa . que debía armonizar el principio de ses10nes el Presldente de la Repude ciertas med.!das de excepc!ón, la la representa.ción nacionel con la po- l bltca, de acuerdo con el <J<?b!erno,
falta de flexibllidad de determina- sible autonomia de las regiones. Es ~~a prorrogar aquéllo~ y aun condas normas y la convemencla dc forzoso evitar que los diputados dtl voc~r Cortes que estuVle~n en v~
disti:'lgulr lo que es esenc!almente b región autónoma, que legislan so-¡ cacw~es. Por lo que atane a la diconstitucional de lo que debe ser bre ciertas materias cou exclusión S?lucrón de las Co~tes, aparece exceatribnido a la Jegislación ordinarla, del resto de la nac!ón, puedan, a sui srva.ment~ restring¡~a es~a facultad
aconsejan en un terreno estrlctamen- vez, pesar en estas m!Smas materiusl presidencral, con dano poSlble a la vote política pensar en la modlficació::~ sobre la legislación general. De ahf luntad. popular. De t~das suertes, quedel articulo 26, y un extremo con- la reforma que se propone del ar-¡ d:~o ab1erto con suf1c!ente amplitud
creto del 27, dentro slempre de IB ti ulo
el cauce de reforma para. que las
53
tendencia general del articulo te:- e
·
.
Cortes Const!tuyentes decidan sobre
cero, no reformada, de la Jey baslca . No es razonable que al pnmer pe-,la integridad del problema.
de la República.
rlodo. de tres meses se le otorgu.e el Es necesaria la posibilidad del veto
Significa el articulo 30 una prima amplio m~gen de febrero a septlem-, !rente a la. Camara únic~; de estaa favor de un cierto género de rt':'lin- bre incJusrve, Y que el segundo pe- blecerse el Senado, la. necesidad de
cuencia., y, por consecuenc!a, Ja pro- riodo de dos meses haya de d~ro- 1esta prerrogativa no desapareceria.
puesta de su supresión parece plena- llarse de octubre a enero inclUSive, 1 pero se debilitaria porque la. segunda.
mente justificada.
lo ~ue hay que agregar, para que la Camara. reemplazaria. al Presidente
Peligrosa. en e.xtremo la. rrdnc- noclón de la ango~tura. sea exacta, 1.a.1 de la República con mas facilidad o
c!ón del parrafo último del artlc.u- fa.cultad del PreSldente de .la Repu-,1 choque menos violento. El veto debe
lo 41, cabe pensar que ha. llegado el bll?a. de. suspender las sesrones por, entenderse que es independiente del
momento de abrir un cauce paa. qumce días. (articulo~ 53, 51 1 81) Y¡ refrendo, que no debe exigirse en el
que las Cortes futuras puedan regu- la frecuencla de cnsis en ese pe-, caso de atribuc!ones privativas del
lar el derecho de asoelación de los l'fodo que lleva.n la. secuela de la di·, Presidente de la República. De todas
funcionaries sin merma. para. í'l r.or- solución de las Cortes. Por. eso se suertes, materla es ésta de suficiente
mal desenvolvim!ento de la admil.is- propone la reforma. del artl~~o 58 importancia para. que sobre ella se
tración pública.
en térm!nos de amplitud suftcle':'tes, puedan produclr las Cortes con la
La regulación del régimen y crec- P.ara una mAs r azonable dete~na- amplitud con que se planten la retos del matrimonio en el articulo 43, ción de la duraclón de las legisla-~1 forma. de los articulos 83 i 84.
han provocada en el país rea;:.cior.es turas.
Siendo los Tribunales de honor funque no acreditau el acierto de los
Por si se entendiera que la in!- ción determinada. por la naturaleza
preceptos en materia dc imP'l"t:allCia ciativa de los diputados debe serl de los organismes donde puedan ser
bàsica para. la vida. familiar. Por ell0 restringida, y porque s u e I e recar- útiles y condiciona® por circunstanparece prudente invitar a las Cor-¡1gar el Presupuesto, y por sl eu c!as mudables, parece conven!ente sutes Constituyentes a. que revisen un · enanto a la. Iniciativa del Gobierno 1 primir el articulo 95 y entregar esta
extremo de tan honda trascenden-~ se creyera que no era precisa. la auto- materia al régimen de la legislación
ela.
rizaclón del Presidente de la. Repú- ord.!naria.
La.s expropiaclones y soclalizacio- blica, que liga a aquél indebida e La jurisd.!cctón del Tribunal de Ganes sin indemnlzaclón, sanc!onadas · inoportunamente, se abre un camir.o rantías, según el articulo 85, puede
como posibles en el articulo 40 y 44, n la reforma. del articulo 60.
~uedar d.!sminulda o eliminada. sl se
han constituido una amenaza c~tusa de
Los compromisarios deberan des- m staura. el Senado. Algo parecido
lncertidumbre e inquietudes' desvalo- aparccE'r y ser substituldos por el Se-, ocurre con los articulos 92, 99, 100
rizadoras de la propledad, sin que nado sl ~ste se instaura, en la hipó- Y 120.
la experienc!a acred.!te beneficio al-l tesis de que las Cortes Constituyen- Es insuficientc e inexacta el arttcuguno. Por ello se proponc la. supre- tes no pref!eran otro sistema de elec- lo 90 porque lp. realidad que sc debe
sión de la parte de dicho pr'?:e¡,tQ, ción presidencial, en el articulo 68. traer a este precepte es mAs e~tensJ.;
que sanciona este principio, co;1Lrario Reformada este articulo, la. modifica- e él deben !ncorporarse tamb1én los
en su esencia al régimen en que de- !ción se reflejara necesariamente en desgloses de atribuciones del Presisenvuelve su act!vldad econ6mica el ' el articulo 82.
dente de la República ya indicados.
país.
De establecerse el Senado, la. viceCaso de es~blecerse el Se~do, e~
No puede abandonar el Estado la presidencia de la. República parece h. que se re!1ere a person¡¡,lidad poftmción, estrictamcnte docente que que habría. de corresponder al Pre- liti<:a:. de . los .min!stros, podria tí'ner
le corresponde, sin perjulcio del xe- sidente de aquella Cé.mara, en ar- funClon ?:calizadora. Y basta potestad
conocimiento de ese mismo cterec'flo , monia con lo que es principio y prac- par~ e~tlr votos. de censura. Lll .exa favor de personalidades famllir,res tica generalmente admitidos.
penencla. extranJera nos adoctrun
y sociales, y mucho men os pu~e 1 La reforma del articulo 75 es ver- para. la _reforma del articulo 91. .
renunciar a la suprema. misión de bal. Se halla necesitado del precept•~
El artrc~lo 102, en la parte relatl~a.
!nspección y vigilancla en todos
dc tma mas clara expresión
que a la amrustia, d.ebe. reformarse sm
grados de la ensei\anza y la conce- quede !nequivocadaroente establ'!cido llegar. a. la prohibiClón absoluta essión de tftulos profesionales. Armo- que se refiere al mismo caso prc- tableCida respecto. a los indultos generales. P<'r lo fàcilmente que la amnistia. puede conducir a la. indefesión social, demanda restricciones,
que pueden ser la. intervención de
otros poderes, como el judicial, la. limitación de inic!ativas, la existencia.
de una estadística tranquilizadora, el
transcurso de un determinada plazo,
el cumplimiento de una cuota de la
pena, etr.
Un problema de transcendencia indudable se levanta en la alternativa.
entre el presupuesto anual y el bienni. Los daños y ventajas de una u
otra solución pueden resumlrse así:
a) Preparación reflexiva; b) Economia para el Tesoro en el bienal, dado que en cada presupuesto sufren
agravaciones los gastos; c) Prestigio del Parlamento en el bienal, menos pródigo en dispendios: dl Eflcacia. de las tareas legislativas por el
mayor tiempo libre, con que se cuenta en el bienal; el Acción del Gobierno màs eficaz en el bienal por
absorberle menos la.s tareas del Parlamento. En vista de elios, nada màs
lógico que proponer la. mod.!ficación
del articulo 107.
Desde el momento que Ja Constitución admite un tipo de Estado integral soberano con autonomias regionales, debe reflejarse tal estructura. en la del presupuesto con dos
esenciales divisiones en este: de un
lado los gastos comunes politicos de
f:Oberania, de sen·icios !nstransmlslbles; de otro, los separables, los de
gestlón, los ad.!n illú;trativos, los deJegables en los Estatutos. Los prlmeros podrian cubrirse con recursos que
pesaran sobre todas las reg!ones, y
los segundos con los tributos ced!dos a las autónomas. En este sentido
puede pensarse en Ja revislón del articulo 109.
Si el presupuesto se compusiera
66lo de gastes e !ngresos, seria admisible el precepto; pero los pellgros
que ent.ra.ña el a.rticulado hacen lnadmisible la eliminación consignada en
el articulo 110 de la garantia. que implica la promulgación del je!e de
&tado.
Toca en su centro el articulo 121
al Tribunal de Garantfas. La expcriencia ha demostrada que el recurso
de amparo (atribución b) no responde a las necesidades que en tíempos
hlstóricos aseguraron su efico.c!a. Ha
6Cl'V1do para intentos interesados de
compllcaclones litigiosas de conruétos de Jurisdlcc!ón, y hasta es anUEsperant que madurinómlco con el articulo 105. El esta<Per NeRo.)
blecl.ntiento del Senado y la elimina-
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SEGELLS A FAVOR DELS REFUGIATS POLITICS

El govern de Luxemburg ha posat en circulació uns segells de correu d e diferent va lor, el benefici dels quals
està lntegrament dest inat a prestar a jut als refugiats polltics Interna clonals - Com es veu tots aq~st
8
segells representen un metge, un periodista, un qulm lc, un advocat, etc.
(Express-Foto)
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Unes xifres interessants

NOTA SOBRE l 'AFER DEL
PERSONAl SUBALTERN NOMENAT PEL DISSOLTPATRONAT UNIVERSITARI
Avalada. per la Comissió del personal subaltern nomenat pel dissolt
Patronat Universitari, hem rebut la.
següent nota per a la seva publicació:
«Amb data del 6 de maig del 1935,
foren lliurades per la Generalitat
de Catalunya a la. Universitat Autònoma. de Barcelona. la quantitat de
25.000 pessetes per al pagament deis
havers del personal nomenat pel
d.!ssolt Patronat Universitari.
Les nòmines de dit persor.a.l lmporten el següent:
Ptes.
Personal administratiu
i d.
subaltern... .. .
ld.
per a la. neteja ...

8'700'1.295'-

Diferènc.in . . • . .•

16.774'15
8.225'85

6.779'15

Total... .. • ... .. . 25.000'Da.vant d'aquestes xifres, ser1a interessant saber, en quin concepte ha
estat esmerçada. la diferència destacada. entre les nòmines esmentades
i la suma lliurada per Ja Generamat,
pel fet que cal remarcar que m"ntre
existeix aquesta diferència, el personal que ens ocupa encara ll manca
cobrar el passat mes dc ma!g.
Diverses gestions realitzades per
l'esmentat personal, en prec d., percebre els seus havers devengats, entorpeixen amb l'obstacle de la. migrada. o gairebé nuHa vollilltat del senyors que poden re:;oldrc el problem.'l.
juridic de la nostra Uruversita~ tot
posant en manifest, però, que durant
l'estiu queda ra arranjat l'afer (lc referència.
¿Es just que a un personal sense
altres mitjans de vida els siguin res-

------------:*-----------ción de los compromisarios excluye
la atribución d). Reducldas las materias de subsistencia. mAs obligada. a.
los cuatro apartados a), e), e), y f),
es dudoso si el Senado harla. inneccsaria la primera, o, en todo caso, exclusivamente complicada. la continuación del Tribunal de Garantfas que
tal vez conviniera. conservar art!cula.do con el Senado, funcionando eventualmente.
Al procedimiento establecido en el
articulo 122 para la designacíón de
los vocales y presidente del Tnbunal
de Garantfns es inaceptable, porque
en él se filtra, y m uchas veces, dec!de, la pasión polltica. Deberian resolver las Cortes Constituyentes sl
convendria reformarlo, cstableciendo
un método de designación de tipo
técn!co.
Estando ya cumplldo carece de razón de ser el articulo 124.
Por último, el articulo 125 exlge
ser reformada. El natural deseo de
las mayorias de conservar su influjo y de los diputados de continuar su
mandato supone un gran obstàculo.
Esa. realidad hace pensar Sl deberà o
no mantenerse remora tan fuerte en
la pràctica. Como, por otro lado, la
votación por sorpresa de una. modificación constitucional envuelve pellgros mani!iestos, cabria btlScar solución al problema por distintos carninos: mención especial de los artlculos a reformar en el decreto de convocatoria de las Cortes, quorum extraord!nario muy superior a la ma.yoria absoluta para que la. reforma votada. por unas Cortes rlgiese, desde
luego sin perjuic~o de la ratificac!ón
por las sigu!entes; exclusión de ciertos preceptos fundamentales de este
procedimlento de reforma. ejecutiva,
etc. Sobre todo ello convendria que
fijaran su criterio lo.s Cortes que han
de resolver sobre esta prop.uesta.
En su v!rtud el Gobierno tiene el
honor dc someter a la conslderac!ón
de las Cortes la. sigulcnte propuesta
de reforma..
•
Madrid, 22 de junlo de 1935. - El
presidente d el Consejo de Ministres,
Alejandro Lerroux y Garcia.
A conUnuación se insertan los artfculos que se supr!men, reformau
o adicionan y que ya son conocidos.11

En \ cap ·uar -catalana~ no hti 'de mancar

oberta. el pròxim dijous de
I tindrà
6 a 9 de la nit, una oficina especial
d'orientació i consulta.

tringides part de les quantitats lliurades?»

ACLARIMENT
En la transcripció del parlament
del doctor Serra Hunter, «Els estudis

de Filosofia a la Universitat., publicada en aquesta secció el dia 20 de
juny, s'escaparen a la. correcció algunes errades que aquesta Redacció
creu necesso.r! salvar. Són, columna
primera., linla 20: «sustentar», per «intentat»; línia 29: «misterll>, per síntesi»; linia 67: «immediata», per «mediata.. ; linies 93 l 94: més certs», per
«uns certS»; lln!a. 98: «fortitud», per
postura». Columna segona, lini.a. 14:
«posa.», per «per a»; linia 15: «assegurada», per «adequada»; Unia. 18:
«Dret», per «Filosofia.»; linia 53: «Lagala», per «Lasala»; llnea 90: «fonologia», per «psicologia», i «Sultafisma», per cmetaffsica•; lin1a 98: «composat», per «comparat». A més, a. la
!lola 34 falten els mots «tipus modem 1 europeu en l'Acadèmia de
Ciències 1. ..»

CONFERENCIES

Els Interessats, que encara no ho
hagin fet, podran signar els fulls
corresponents.

La XU Festa d'Infants • de Flors,
La Com.lssió organitzadora de la
XII Festa. d'Infants 1 de Flors ha
assenyalat, el d.!umenge, dia 7 1\c
juliol, per a celebrar, definitivament, aquesta tradicional festa. que
tant d'èx.it assoleix cada any entre
la. mainada. catalana.
Com les anteriors, tindrà lloc al
clos del Parc de Montjuïc.
Curs de català.. - Tal com ha estat anunciat el dimarts, dia 2, començarà el curset elemental de ca·
talà. anunciat, a càrrec del professor senyor Jaume Aimà. Es donarà
tots els d.!marts 1 dijous, de vUit a
nou del vespre 1 consLarà de vint
lliçons.
Per a Inscripcions ,a. l'Associació
Protectora de l'Ensenyança. Catalana, Arcs, 1, principal.
Acadèmia Torner. - El director de
l'Acadèmia Torner prega a tots els
ex-alumnes d'aquesta institució d'ensenyança que es serveixin concórrer
a la reunió general que tindrà efec·
te avui, a. les deu de la nit, al local
de l'esmentada escola, per tal d'exposar, en termes generals, les nove!
orientacions socials, les quals hauran
de repercutir a profit dc la coHec;
tivitat organitzada, a.ixl com també
l'ampl!acló de les seccions: extensió
cultural, teatre, cinema, esports, bor•
sa. de treball, previsió, biblioteca, etc.
Escola Industrial de &rcelona. Es posa a coneixement dels alum·
nes matriculats per a sofrir l'exa·
men d'admiSsió als cursos prepara:
toris d'auxiliars i tècnics industrials,
que els esmentats exàmens tindran
lloc el proper divendres, d.!a 28 del
mes que som, a. dos quarts de quatre de la tarda.

-

Societat d'Estudis Econòmics.
Organitzada per aquesta entitat el
pròxim dijous, d.!a 27 a dos quarts de
vult de la tarda, tindrà lloc en el
Saló d'Actes del Foment del Treball
Nacional una conferència a càrrec de
la senyora Maria. Domènec, vídua de
Cañelles, desenrotllant el següent tema: «El treball a domicili: problema
social i econòmic». L'acte serà públic.
Societat Oftalmològica de Ca ta lunya. - Avui, a les vuit del vespre sclebrarà sessió al seu local social (Casal del Metge) sota els següents temes:
Dr. H. Arruga, - El restabliment
operatori de la permeabilitat llacri- ----------~*:----------~
mal en els casos que ha estat extirpat el sac. (Presentació de n1aLaltsl.
Dr. A. VIla i Coro. - Tractament
CLINICA MENTAL
del desprend!ment de retina per l'e(Torre de Campderà)
lectrolisl catòdica. Descripció clínica
A LLORET DE MAR · GffiOd'una nova varietat de conjuntivitis
NA - TELEFON 10
purulenta del nou nat.
Per a rasslstencla dels malalts
A l'Acadèmia de Mediclna.- Demà,
nerviosos, mentals 1 toxicòmans
dimecres, a les set de la tarda, l'Ad'ambdós sexes
cadèmia de Medicina celebrarà la
t.1etge
Director ttesident
quarta. sessió pública, dedicada. als
Doctor Bernat Carreras
«Estudis sanitaris de l'Acadèmia de
Medicma <Secció d'Higiene)», en la.
que, l'enginyer sanitari senyor C. Molinas Opisso tractarà. de: «El destl -----------%:--~~----de les escombraries I de les aigües
r esiduals».

~

LA REVETlLA DE SANTJOAN

CURSETS
CURS ELEMENTA L DE CATALA
Dema, demecres, d.!a 26, començarà a l'Ateneu Polytechnicum un
curs elemental de català a càrrec
del professor senyor Jaume AJmà.
Aquest curs serà donat durant tot
l'estiu, els dimecres i divendres. de
vuit a nou del vespre. A la Secretaria de l'Ateneu, Alt de Sant Pere, 27, pral., continua oberta la inscripció.

NOTICIARI
L'Es!:ola del Treball. - La Direcció de l'Escola. del Treball comoca.
als alumnes que han de prendre part
m els pròxims viatges de fi d'estudis
i que consteu en la llista. que fou
defin!tíva.ment t..ancada. el dia 17 del
corrent mes, a. una reunió que ha de
tenir lloc a la Sala d'actes de la. mateixa Escola avui dimarts, a. dos
quarts de vuit dc la. Yetlla. Aquells
alumnes que no es present1n n! remetil\ cap excusa per la seva manca
d 'assistència, quedaran exclosos de la
llista d 'expedicionaris, per enteudre's
que tàcitame!lt renuncien al viatge.
VIsita escolar a Poblet. - La. Comissió de Foment de l'Associació
Protec:!tora dc l'Ensenyança Catalana,
d'acord amb la Comissió Tècnica,
prepara per a la primera quinzena de
Juliol una visita escolar a Poblet.
Aquest acte, en el qual assistiran
alumnes de totes les escoles catalanes, haurà de constituir, segurament,
un dels aplecs més emotius que
s'hauran celebrat aquests darrers
temps a l'històric monestir, en commemoració de la seva. restauració.
Per a. detalls hom pot adreçar-s!!
a l'Associació Protectora de l'Ensenyança Catalana, Arcs, 1. pral.
El problema deis nens sense ucol:t.
-Per tal d'orientar a tots els mestres en general l als seus associats
en particular respecte l'oferiment fet
a l'Ajuntament de Barcelona per a.
solucionar el problema de l'alumne
sense escola, la Unió de Professors
Particulars del Districte Universitari
de Barcelona <Hospital, · 95, pral.),

Diumenge va celcbrnr-se la tra\
dicional .revetlla. de Sant Joan. El\
havent sopat, els carrers de Barc7~,
lona \'an esser emplenats tot segw~.
de Ja gent que amb el mateix cntu-~
siasmc de cada any es dirigia als}
llocs respectius d'esbargiment.
Les crui.lles dels carrers van ql.:f!¡
dar !llluninats pels focs tiples, ellf
capçalats per un objecte grotesc.1
No - •:lJlcava la gran animació pe~
balcons amb l'explo:nó dels artlc!CS
pirotècnics indispensables.
I
Les terrasses dels bars i cafès \'all
quedar també envaldes de la. ge~t
que dintre un pla de modèstia voli
celcbr ... r la. festa 1 contribuir a ~
seva manera al màxim esplendo~
de la revetlla. Tots els bal!s i IocaJ&
diversos d'esbargiment estíguere¡
també molt concorreguts.
A les places d~ braus Arenes~
Monument;U es desenrotllaren 1 ~~
arumadcs xarlotades sonores. mo1;
ben acollides pel públic, t¡uallll~
com la resta. dels · programes;
,.
mtu1tanya. de .MontJUÏC estlguc. ~
traord.!nàriameut animada, din
la decoració 5empre atraient
jocs d 'aigua i de llum.
Als afores de Barcekma la fe,
no vn tenir un det;eOJ'Otllamefe,
menys esplèndid. L'Escullera, ~'1
Planes 1 Vallvidrera reuntren ta,~
grans quantitats de gent bulh~tn.:S
Tal com és sabut quan a
·ê'
manife,:tacions, no va. regiStrar"'.'
un sol incident que vingués a e~r
tubollr la placidesa. de la . ~esif;_sel
poble català va saber di\ erctei¡¡at
però en cap moment. no va .
·~
de guardar la degud::l. correcCIÓ.bCtl.l
La gent tornava cap a casa ¡ eJ:
entrada la. matinada quan el et f11
tenyia de les primeres ciarfde~·elll~
rostres una. mica cansats 0~ rerfctd
ven, per sort nostra, aqtt 1 ~""!
de tristesa. i d'abatiment que a d':li!
panya als assistents dc í estes
tres !ndrels.
. ld
Només hem dc desitjar qu~~~
grans coque:; consuzwdes n~ noS1
gaires estralls a l'estómac d
tres pncüics conciulldans.
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Al Teatre Grec

EL DIA DE LA MONEDA A FILADELFIA

FESTA D'ART
«l'INDIA CLASSICA»
FIGURES DE: HOLLYWOOD

TELONSCURiS
UN TEATRE PER A AMA•
TE URS'?
~quest és un bell projecte qu~
cre1em que no fóra pas cap mal negoci
artístic i econòmic. Es tractaria per
part de la. Federació Catalanà. de
Teatre Amateur, de bastir un teatre, d'una cabuda. per a sis-centes
persones. en un lloc c.>ntric 1 dotat
de tots aqúells avenços que la tècnica teatral moderna aconsellés. En
aquest teaue es donarien, periòdica.ment, representacions a càrrec d'elements amateurs, i també en ell
tindria efecte el concurs anual que
des de fa quatre anvs ve celebrant• se. Repetim que el projecte és beU
però no fàcil de rea!itzar, de mo~
ment. Hom pot fiar, però molt de
l'empenta dels clements de la P. C.
S. T. A., 1 és de creure que el projecte esdevindrà. realitat tan bon
punt les circumstàncies fe.cm factible l'escometre el projecte en ferm.

SORT TENIM DELS AMA·
TE URS I
Un diaTi es lamentava de l'acaparament de teatres bnrcelonins per
~rt de!s autors de Madrid. Escriu
el co~ega:
cA!guns dians es planyen, amb
molta de raó, que Barcelona estigui sotmesa a un règi.men de provincianisme.
Els autors madrilenys disposen de
tots els nostres escenaris. Els escirptors catalans han de presentarse davant dels empresaris amb d
capeU a la mà, i, en canvi, qualsevol mitjania de Madrid troba obertes de bat a bat les portes de tots
els teatres.
Cal rea.ccionar davant d'aquest
proVincianisme. Si no barrem el pas
als fabricants de comèdies qne
creuen que Catalunya ès un pilis
conquistat, no podrem disposar ui
d'un teatre per a representar-hi les
nostres produccions.»
Si, amic. No podrem disposar tu
d'un teatre... Per això els autors
catalans, la majoria dels quals no
cerquen en 1'escena Wl mitjà de
viure, donen les seves comèdies als
amateurs. Afortunadament, el teatre català, compta amb aquest formidable reducte de més de cinc-centes companyies d'aficionats que cada.
diumenge, durant la temporada, ~c
tuen arreu de Catalun}'U... Pobre
teatre català si no fossin els amateurs! I pensar que dc vis hi ha qui
els menysprea!

Sota aquest títol la R~dència Internacional de Senyoretes Estudiants
anuncia, per a demà, dia 26, a les
deu de la vetlla, la celebració del
festival de clausura del CUJ'8 acadèmic, el qual es desenvoluparà d'acord amb el següent programa:
Primera. part: Concert per la
Banda Municipal de Barcelona, la
qual interp1·etarà: Siufonia inac.v
bada, a) Allegro moderato, b) Andantedante con moto, SchuberW.
Lamote de Grignon; L'aprenent de
bruixot, Scherzo. Dukas-J. Lamote
de Grignon.
L'Indi& clà:lsica, introducció musical, primitiu cant nústic del Travancore.
E~>Cenificació de l'acte tercer de
Sakúntala.
CanÇÓ de bressol, tema. musical
popular de Mysore, dansada per
Carme Gerber, amb acompanyament d 'orquestra i cant en .sànlcnt.
Eseenüicació de la rondalla del
Caçador lrurlat, del Panxatantra.
Javadis, dansa popular, melodia
del Sud de l'India.
Segona part: Interpretació per la
Banda Municipal, dirigida pel mtstre J. Lamote de Grignon, de Triotany i :!.solda, a) Preludi, b) Mort
d'Iaolda, Wa.gner-Ollva; Tanhaiiier,
Obertun, Wagner-J. Lamote de
Gri&'non.
Dansa de Civa, animació plàstica
d'una figura de bronze existent al
Museu Guimet, de Paris.
Escenificació del Rapte de Slta,
passatge del Pamaiana.
Dansa de Kbri.sbna i les Gopis
'
antic mntic sagrat de Tanjore.
Esceneficació del capítol XI del
Bjagavad-Gita, Mahabharat.a.
Les Invitacions per a aquesta festa poden sollicitar-se a la. Residència Int~cional de Senyoretes Estudiants, a. la. Llibreria Catalònia
1 a les Galeries d'Art Syra.

~er tal ~·activar la . cïrculacl4 de les monedes do plata 1 fer progrea sar el comerç, la ciutat de Filadèlfia
trab 0 [':'" tzat «El Dia de la Mone da>l. Un camió ple de monedes de plata ha recorregut la ciutat dit1 u n mone~ f<a .PaJades'?• amb l'ordre de diiQMlmlre-les tot seguit. Amb aq""t motiu ela magatzems
~ les ~igues s han v1st env~its per grana gentades, pul11: que el públic s'ha apressat a adquirir tota mena
e & res. Ha estat un elia de cran prosperitat per at comerç de Filadèlfia. El cam.ló recorre la ciutat

(ExpresrFoto>

GOVERN GENERAL

•

LA MAR I L'AIRE

•

CEl.EBRACIO DEL SANT

VAIJr.:ELLS ENTU.tTS DIU- Slt i ai11D carrega general, cap a Ar·
Mabrouu, amb 12 pa88atgers de trin·
MENGE I DlLLUNfi:l
De Gènova, amb càrrega geneN.l gel, i el «Oued Scbou», amb sls pasde transi~. el motor danès «Olim- satgers de t.ransit 1 a.mb càrrega ge.
d.lverso6 departaments ea 1iUIDarlen
.sens dubte, a la festa de don Joen: pia»; de Palma, amv correu, merca- neral I de transit, cap a Casablanca
Els periodiates tampoc no Unguerl!ll derie.s i 172 passatgers, el motor pos- i escales, via Marsella; l'italié. «Sa~
t tal «Cmdad de Barcelona»; de Valpn- bla», amb ctuTega general i de tran·
res a !er...
cia, amb correu. mercaderies i 330 sit i 12 passat¡ers de trànsit, ~:ap a
p~ssatgers, el rnotor «Ciudad de va- Trieste i escales; l'anglès «Dago»,
Oficial»
El «BUtlletí
Iencia»; de Gènova, amv 12 passa.!;- amb carrega general 1 de tran:>it,
En la seva edició d'ahir, el «But- gers 1 càrrega general. el vaixell tta- cap e. Anvers i Londres; el danès
lletí Oficial» publica, entre altres, les lla «Franca Fassio»; de Reyclavick, «Oll.mpla», amb carrege. general 1 de
Port Talpot i València, amy çacallñ.. transit, cap a Nova York, Filadèlsegüents "disposicions:
Circular dictant el vaixell islandès «ColwnbUS>l; de fia 1 escales; l'itaha «<da)). amb carO.vttaadó. normes perquè pu¡ul ésser demanat Marsella, amb 16 passatgers de trAn- rega. general i de trans;it, cap a i''lel reconeblement del dret que la sit i amb cArrega general, el postal ladèlfia I escales.
VELA. - El «Demetria Gómez»,
Llei Municipal de catalunya. atorga francès «Sidi Mabroux»; d'Ebsjerg,
als secretaris, en c~erc¡ci o no, i als Anvers i :València, amb ctrrega gene- amb carrega general, cap a Valè..'lcla; el «Franci:Sco Casanovu, arr.b
UN CONSELL DE GUERRA :: LES funcionaris municipals que reuneiXin, ral i de trílnsit. el vaixell danès «KarMARY ELLIS
carrega genera.!. cap a Castelló.
gecArrega
amb
Mazarron,
de
la»;
s·es::nenten.
que
condi.c1on.s
lea
però,
RE VET L L E.S : : ATROPELLA·
DESBARJO.-L'iot d'esbarjo franCultaca.. - Orc:l:e d!spoeant que neral, el vaixell espanyol «Ambos»;
MENT
dipòsit, al Patronat de Trieste 1 eacales, amb carrera cès «Bayon Vert», amb el seu equip
en
lliurats
Q¡uln
Al
telèfon).
(Pe-r
~.
Llelda,
POTSER EtJ FAN UN GRA
n.Òld· cap a TaiTJtgona.
«Mademoiselle París 1935>>,
Camp d'E<;part de la Joventut Re- cle POblet, per a la Biblioteca de Ca- general i de trAnsit, el vaixell
MASSA/
i
Orleans
Nova
de
c!cla»;
atnenei
esmenaón
que
volums
els
talunya,
de Lleida s'ha celebrat
AER.ODitOlt O E L'AEROarribà ahir a Barcelona ~uests són els «nazis». Figureu- publicana
escales, amb carrega general i Qe
amb molt d'entusiasme i brillantor tats, procedents d'aquell Monestir.
NAUTICA NAVAL
«Hasnordio\.merica
vaixell
el
transit,
vos que a Dusseldorf s'ha celebrat la revet!la de Sant Joan.
Economia i A:ricultura. - OrdreDia 23. - Procedent de Stutgart,
bada»; de Londres i Anvers, amb
el Congrés d'artistes «nazis» i, el
d'Es·
Caixa
la
autoritzant
circular
També en altres llocs com a l'Iris
doctor Stang ha condemnat el gest i la Penya Eureca ha tingut lloc Ul.lvi de la Generautat per a tornar càrrega general i de transit, el val- arriba, a les 9'10, l'avió postal lllede Ricard Strauss per haver escrit aquesta. tradicional festa amb força l'import dels dipòsits que hi foren xell noruec cAm!inn Jarlll; de Maò, many «Heinkel D-Ubmll, amb correu,
la seva darrera obra en coHaboració
constitul.ts per a respondre del com- Ciutadella i Alcúdia, amb correu, per a Amèrica del Sud.
amb un escriptor jueu. Aquest jueu concurrência.
Procedent ~e Berlin, an1b escales
mercaderies 1 28 passatgers, el motor
-Per a demà, dia 26, ha estat pliment de les disposicions imposa- espanyol
Zweig!
Stefan
que
menys
gens
no
és,
«Ciudad de Ibiza»· de car- a Stutgart, Gmebra I Marsella, a les
Ahir, al matl, arribà. a Barcelona
Rp¡Uladcr
Junta
dissolta
la
per
des
Guerra
de
Co11sell
el
assenyalat
poStraus s'ha lamentat d'aque~t.a
tagcna, amb 61 passatgers '¡ carrega 14'40, arriba l'avió postal alemany
Amy Colin <<Mlle. Paris 1935».
llUqueta tan baixa de so:stre, 1 lm- contra Josep Sanromà, per suposat ra de Contingents en l'atorgament de general, el vaixell «Roberto p .»; de «Junkers D-Atak», amb correu, merEs troba., doncs, entre nosaltres mediatament ha presentat la dlml:;- delicte de rebellió.
permisos d'exportació.
cad~r1es 1 sis passatgers.
!'«Ambaixadora de Paris)), la. qual es sió de president de la cambra de
Adm.i:Wstració de lleudes Públiques Cnsablanca 1 escales amb dos
- Ha estat assistit a la Casa de
D1a 24. - Procedl"nt. de Berlin,
presentarà. al públic de Barcelona. la Música del Reich. Allà, d'això Beneficència, on ha mort victima de Barcelona. - Relació de socie- satgera per a aquest port ; s.s dc
en l'aristocràtic Music-hali Cabaret també deuen dir-ne <<"Pacificar els d'una greu insolació, loliquel Mas tats de domicill desconegut, als erec- transit, i amb carrega general i de amb esrales a Siut.gart Ginebra 1
Excelsior, a.vui, dimarts, a la nit, en esperits» ... Molt bonlc!
Balagué, fill del vei poble de Torà. tes de notificar-los la liquidació per transit. el vaixell francès «Oued se- Marsella, a les 14'15, a.rrtbii. l'avió pasfunció de gran gala, en lloc d'ahir,
-També ha estat assistit per impost de timbre de negOCiació. cor- boU»; de Drema ¡ Anvers amb car- tal alemany «Junkers 0-Anyf», amb
COM HA ANAT AIXO?
com estava anunciat, ajornament
l'esmentat Centre benèfic carmcl responent als auys que Són e.Jme,l- rega general, el vaixell al~ny «H.,_ correu, mercaderies i sis passatU14 1:.-r. ( AL , ••L&JALL, A ._ .. p.
gers.
llos».
motivat per haver arribat «1\Ule. PaMomanL el qual fou atropellat a. la tats.
Retallem d'un dla.ri de Madrid:
TINIBM E I A LA VIRTUT <NO
Procedent de Madrid, a les 12'30,
Vela. - oe Oandt.a. amb carrega
viatge.
del
ce.nsada.
molt
ris»
a
va
Seg.nrra
<le
Maria.
«JOSE
rel>é
Ca.rmel
Corbins.
de
carrel.era
dllUllenge
passat
del
número
el
En
6ER.A REPRES FINS L'OCTUBRE)
' general, el pf\ilebot «Pranctsco ca- nrriba l'avió postal espanyol «F:~k
Per ésser molt interessant, trans- compartir su labor teatral con otra coniUSI.oC.S general..o de pronòstic re- publicA:
crivim a oontlnuació alguns antece- de gran amblción litera.ria. sacarra. servat.
0.\·unació. - Decret disposant la BBnovu; de Palamós, amb ciu'rega ker 8 Ec-Ak», amb correu. mercadeapareció en las llstaa de cand ents de com és ele¡ida cMlle. Pa- que
d'una ponència enC11J're- general. el pailebot cVlrgen Dolo~o- nes i nou passatgers.
constitució
didates de las izquierdas reunidas
Din 23. - Sorti. a Les 8'50, l'aVIó
ris».
l'anteprojecte de R&- sa»; de Maò. amb efectes, el pailed'estudiar
gada
FITXES
en noviembre de 1933 y que en r us
L'elecció oficial de «Mlle. Paris» discursos fué uno de los màa vioglament de Funcionaris d'Adnunis- bot «Pons Marti»; de Marsella, amb ~ postal alemany &Junkers D-Amaq»
té lloc tots els anys, durant una de lentes detractores de los lideres -:te
tració Local de Catalunya, amb l'ob- cirrega ¡eneral, el pailebot «C&:a per a Berlm, amb. escales a Ma~
les més importants gales de la tem- la Lliga, pasa a &er oolaborador perjecte de redactar el projecte de!initi l Pí»; de Palma, amb ciu'rega gener!!!. sella, Gmebra 1 Stu<.&art, amb carr··u
Ordre publicant el canvi dl' nQm el pailebot «Cala Contesa»; ct'Eiviss~ merca~erwa I 10 P:tSSatgers.
porada parisenca, e~tablerta sota manente de «La Veu de CataluSort!, a les 9'38, r~v1ó postal a1epailebot
ya». Traducirà dos cantos de «La
del munidipi de Sant Vicenç de Lla.- am bcarrc¡a general, el
lt4FO RMACIO LOCAL
l'alt patronat del PreSident de la ndivina
comedia» al mes y los co«Abel Matutes»; de Gandi, amb car- maJ?-Y «Hemke¿ D-Ubm», per a Se\'Í·
Betty Grable, l'adorable roosa, nova República i organitzat pel Gran Coreferènde
virtut
n
qual,
el
vaneres,
molt
estan
que
assabenta
ens
Hom
mentarà. E.<;te sintema junto al del
estrella Ràdio Films, va nèixer a
rega general, el pailebot cCala Mür- Amertca del Sud.
Sant Lhús, el 18 de novembre del mitè die Paris. Tota. la Premsa fran- tema de su ú!Uma obra «'ReJ.na», nvauçats els treballs preliminars de dum, es dtra de Sant Vicenç de ta».
lla l Larache, amb correu par a
marques
católes
totes
a.centundamente
estrangera,
i
matlz
cesa
un
de
constitució a la. no;:."tra vila d'un Ate- Mont-alt.
1915. Essent tot just una noieta, els
Dia 24. - Sort!, a les 9'40, l'avi:)
NAVEGADA
DISTANCIA
convola
firmada
haber
el
y
Uco,
seus pares es trasllada.ren a Los An- d'actualitats cinematogràfiques, tots
neu Cultural Obrer. per tal d'aple- 1 Finances. - Ordre establint l'noalemany «Junkers 0-At'lllol,
postal
SORTifS
VAIXELLS
DELS
de
bonor
en
banquete
del
catorie.
la
a
geles, on passà una temporada
els repòrters d'agències fotogràfigar-hi al jovent inteU.ectual .¡ dalerós rarl d'estiu als Centres de Contractaamb escales a Marsella,
Berlin,
a
per
DILLUNS
1
DIU!\lENGE
muestras
son
Pemàn,
Maria
José
a
vivien
que
seus
llar d'uns parents
ques hi són representats.
Ginebra i Stut¡ard, amb correu, rl;lt:revidentes de la evolnct6n polit.ica d'ànsleS renovadares com lea que pa- cl6 de Valors I de Mercaderies que
aquesta ciutat. En retornar el seu
Fóra d'horli.Zó es t.roben els val- caderies i 17 passa t.gers.
trocina LA HUMANITAT, en la sec- depenen de la Generalitat de CataCada una de les cinc o sis noies del autor de «Dijous Sanb.'lt
Pare a Sant Lluïs per tal d'aten<ire de la societat parisenca que han esxells espanyols «Amboto Mendi», amb
ció de Treball; amb tot i !er avinent lunya.
el seu negoci, ella i la seva mare es
Cultura.- Decret nomenant vocals carrega general, cap a Bilbao 1 cscaSense coment.a!.ii noctres. Cada:>- que aquest Ateneu no sustentarà tenBASE AEftO!II'A VAL
quedaren a. Los Angeles, pel fet que tat sollicitade$ per a discutir el Udèucia detennillada de ca.r~cter po- del Patronat del Monestir de P.Jblet, les; els correus cC. Seguru, amb pasProcedent de Roma. amb escales
nena demostrava una gran pre- tol, puja a la tribuna per a expo- cú que els fac! al aeu ~t.
ldispo&
el senyor Joaquim Ouitert i For:tseré satce i carrega ceneral, cap 1 Ceuta a Gènova i Marsella, a les 14'17, arlitlc ni relig16~.
hlció per e. la dansa.. Començà sar el seu programa 1 idees i defen1 escales; el «Rey Jaime lli, amb ribé. l'hidroavtó postal italia «Sa·
Li desitgem una ràpida. puixança 1 i la senyora Anna Girona i Clavé.
a es~ud1ar els balls moderns mentre sar la seva pròpla candidatura, uaterua la seva educació. En arribar S1Stida de dos advocats nomenats
Decret en virtut del qual i pels passatge 1 c(lrrega general, cap a boya I-5ola•, amb correu, Clerca..temolts anys de vida, en profit de la
els 17 anJ s intoressà com a «giri» de per ella.
mensa sort d'haver rtst concedir el n06t.ra cultura.
motius que s'esmenten l'Escola d'Art Maò; el «ClUdad de IbizaJt, amb pas- ries i passatgers.
conjunt als estudis Fox.
titol de cMlle. Pa.ri.u a la senyoreta
diu que molt aViat es veu- Dranuitlc pren el nom d'Iru;titut del satge 1 cil.rrega general, cap a Eivis-Se'ns
contradicEón
debats
eis
que
Com
Betty, encara que era una nena
Amy Colin. que, a més d'una pariValència», amb 1
L'AJR
DE
AI::RODROM
no e~tava co1úorme amb la poca im~ toris, és una. satisfacció per als es- senca extraordinàriament bonica, és rà la e&!Ji& contra els procesaats pels Teatre de 1& Generalitat de Cata- sa; el «Ciudad de ceneral,
cap a
paasat.ge l cil.rrega
FRANCE
fel..!i d'octubre a !.e. nostra vila, que lunya.
E?n<-ta del seu paper als estudis. pectadors interrogar les candidates
Ordre disposant que Sigui obert no- Valènciu; el cC1Udad de BarceloProcedent de Tolosa, arribi l'avió
._.,r balla.rma. era ésser solament i per aquest motiu es forma a la una. deliciosa cançonet.mta i una com se sap, són en nombre de seivament al públic el Museu de Sant na», amb pa.aaatge i carrega general, postal francès amb correu, m~"'Cade
~ element de número més entre sala un aml:l!ent de verltable reunió ballarina de gran t.alènt, que el pú- ~anta-nou.
cap a Palma; els francesos «Sid.! ries i passatge.
blic té la satisfacció de po4er aplauAmb tot I la lmportàncl& dels Pere de Galllgans, a Girona.
"" le¡tó de carn femenina que passa electoral.
...-r 1~ Meca del Cinema. Quan abens semblen bon !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!'!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! Procedent de Marsella, arrlbà l'avió
ts,
ocasionE
la im- dir a l'eJCena.
danys
tingut
ha.
Paris
any
Aquest
Ungue una oporturutat, abandonà el
po:;t'll !ranccs amb correu, mercad~
Kic ii'eUS les penes solUcliade.s, aixi
t:-eball 1 marxà. amb l'orquestra
ries 1 passatge.
com la. responsabilitat clvll per a llur
d Fto Rito a realitzar una <ttourProcedent de Casablanca arriba
indemnització.
CAMISERIA - CORBA TES
» pels Estats Units.
Teatre Poliorama
En fi ja veurem el que passarà.
l'avió postal francès amb correu,
DARRERES NOVETATS D'ESTIU
Durant a.quest temps, l'estrelleta
- Per la revetlla de Sant Joan, se
mcrcadenes 1 p:,&&atge.
rprengué a cantar múSica moderna
a moure la &eva modernissim9. 1
celebrà al Casal de La Principal un
EXTENS ASSORTIT EN OBJECSorti, l'avió postal francè6 per a
Paastlg ae Gracia 58
TES PER A PRESENTS propis per
~lturai lligura sobre les taules.
Tolosa, amb correu, mercaderies 1
lluït ball per l'orqueat.rina. RoyalU~
un uel Goldwyn la va veure actuar
Telèton 80321
a reg¡W
Jazz 1 una aud.lc.ió de sardanes per
passatge.
~ sola vegada en un teatre de
l'orquestrina Ferrar!.
Sort! l'av•6 postal franc~ per a.
d' Francisco 1 la contractà per tal
Casabl:mc.a, amb correu. mPrcnderies
- Es seguida amb la màximA si.m«La Millona» no la
a
Altrament,
n:ctuar a la seva empresa, cosa que
El tema d'Aquesta obra ja és vell;
1 passatge.
aet acceptà l'estrella, la qual preferí a l'escena i al lhbre. La mare que salva. ni la vivesa del d iàleg -un patia i interès a la nostra vila, Ja
W~ en un film amb Wheeler i
diàle¡ farc!t de rèpliques i contra.- ca.mpsny~ que ve fent LA liU.wANIALEMANYA
A
REVIStO,
DE
CONSELL
PRIMER
El
CORBEU D'.&.'&IERICA DEL
Prés ~· com a protagonista. Des- tot Ilo sacrifica pe.."<;Uè la &e\'& ru.Ja rèp:Jquei- ni la ben aconseguida. TAT per tal d'aconseguir una rebal~u»
d'in d aqueata interpretació, hagué gaudeixi un ci>mode benestar 1 si- Clq)O&ic.ió de !la part dramàtica. Te xa en el preu del nuit elèctric. I és
a terrompre les seves activitat:> per gui feliç, és assumpte en escreu - pObre r-:l)'Ora- tants d 'efectes ! més de remarcar aquet; inl:erèa en
L'avió postal francès de la Com'r acabar els seus compromisos amb resegu.lt. D2.r'reramcnt, ba eitat
pan.yia Air-France ::.ort1 el diumenge
Millal:la• mare, per ~xemple, és nosaltres, perquè estem a punt de co- l
ta~d ¡:o Rlto i la seva orquestra per portat a r~cena en eLa Papl.rusa• CLa
amb desti a les Republitj\1~ Sl.ld·
inversemblant mençar els treballs d 'una CooperatidaCUlr pel sud la «touméell amb un èXit que mal :no se'l podien un personatge fals 1
torne~ se
Americanes, amb correu.
dissorta da marc va Popular Elèctrica, simila r a les
M ça .
esperar ni els autoni ni les <CnlPT&- que re--..arru.. a.quélla
de «La portera. de la fàbrica. que que amb tan bon encert i èxit !untrac~ Grable, en acabar el seu conamb Ted F1o Rito retornà ses.
a
ciutats de Ca¡
Tanmateix, un tema pot no és3er tant enternia els .nostres a vis. També cionen a. les princlpala
d&~~~)~OOd !inalment, èontractaalun¡a
t
incompersonatge
un
resulta
Tony,
da
reléfons
.empresa Ràdio per a treba- orl¡inal, però, la ma.nca d'ori¡inall- prem:1ble. l\mb tot i I!CIIlblar que és
Uar
Dons bé : diem tot nlxò perquè ens
a aca diverses pel:licules i començà tat pot estar compensaàa amb la Ja figura• e>X de l'obra, puL.x que a assabemtcm que la Companyia «Rtetn tuar a d.a alegre divorc.iaclo manera de tractar-lo. Un tema vell 'irony és al qui se li planteja el con- gos Y Fuerzas del Ebre. S. AJo, que
rox ~~test~ pellicula, Bctty canta w:i a mans d'un autor intelligent que
Junt a e bos, «Pêgame en la rodillu, sàpip donnr-li una orlgillal i mo- ;tlicte, en el tercer i quart a cte a- actualment ens escorxa, pretén rebaiRedacció: 2212f
Amb m E<iward Everctt Hort.on. vlsSlma construcció I t1r.¡u1 !'~ooert questa figUra resta gairebé fonedis- xar el pre u de la llum, tot per a fer
dei f~anót d'encert co!pe.fà la caU14 ~ perfilar de manera ver..em'Dlant sa. es!umada; desapareix progressl- fracnssar l'empresa CIUtadana.
m s actor, que, després daqu
Però no es cregui que surti a.mb
:nunent a mesura que el drama s'inté~ rocta~e. ha Sl¡¡'nat un contrac- el caràcter dels pcrs:matges cen- ten.siflea.
la seva. L 'e¡;o1sme desmesurat de Jcs
:mcltes
oblidar,
1:t
l'obru,
dc
tral.$
anys amb ll1 Ràdio. !El
Prlrne~
Dels quatre actes que té aquesta grans empreses, qua.n no tenen c(llll·
tag0 nlst m.._que lnterpreta.com a ;¡::ro- >egade&. l'esperit d'imlw:ló -que D09'el!a escènica - això de novelia petidor. les empeny a abusar de J.a
1
emuna camMia muslcal DO és igual a l'esperit de plagiategr a
OPo e i frivola en 13 qual té com prat per l'autor en esco1llr la part ~ per despiStar- el primer 1 el lmpotèncm del poble, en ícr·li paJ:ar
segon pa.s$eil sense pena ni glòria ; a preus e!evadísstms el que, un cop
Bne.."lts a. Wbeeler 1 Woolse\'.
temê.Uea de l'obra.
nfonsa eo ~-euen desb<:Tdadcs, ofereixen a
~ etty és rossa plaU. molt ·boclca :i
WIGGINS <Estat del M.ississ1pi),
I nixb, ¡prec:sament, és el Q:W no el tercer decau i el quart s·~
QIJ.i¡ntaaUSSima. Amidctx 1'54, ¡,>es3 43
amb tct estrèpjt.,AQUCSt darrer e&tà més baix preu.
de
Su!orcz
se:IllW
i
r
fer
sabut
• 2i. - Un negre anomenat Mac Gee
b2
&Jn~ams, li ngra.den els espor"..s,
de
propi
amor
i
di~nltat
Per
la
presentat
1
desenvol\l;llft
vist.
ha estat llnxnt per Wl!l multttm1 de i
~ PrcferèncJ.a l'equitació I el ba.ss&- Deza en wa Miilowu. No ba Abut msnera de CEl procés dc Ma ry !r~nqul.ns no hem d'a.cocptar aques%00 perllOne&, després dc confessar
és ac~ suprema aspiració dc Betty relovenir un tema ve:l, un tema al D-..:gan», pero resulta una cònuca ta nO\'ll unposicló de les eom,panyles
\ que tun"b intentat n.lr.Jsar d'Unn nctatre 8 ~ com oponent de Fred As- qual, u.t.ra tcu!r ja la :pàtma de
I opa 1 e seu plaer màxim dbtenlr les eo;.;a; antigues t6 tot el ca!.re cancatura de l'esmentat procés. No explotadores de l'economia vilatana,
! na blanca d 'ame nnys.
ofcaquest
suposar,
de
és
com
que
jòl
els
tan~unttat de bnllar amb el fa.."llÓS d'un fulletó Pf.'1' entregues. ¿E¡ q ue té inte:es ru emoció a d esgra t d
Q".uut c:!rculà ln noticia. la multitinu t 1 ballarí. Bctty Grable con- aquesta :ralla denota iDexperiènc.a ~-u.gars truos escènics q ue empra rlment de ttbalxa de preu és motud emprcngue la recercn dd negre;
&rrt'Ja !"olt satisfeta de1 seu contrnct.e
hem ~lstrà de cua a1 osa, lftns
teatrn1 o una absOluta manca d'ins- l'atrtor per tal d'a~!r 1mpres- mentani o per lligar-vos amb un CO..'l1emlll'C3a Ràello Films.
_
tracw que, en definltlrll en sortireu
que !ou itrOb:l.t amacat a aa &.."Va llar.
piració en l'autor, o més ben dit, slon ar 1 commoure el public.
Aforlunadament per al senyor perjudicats.
\a ~&l'I
Fa ~ c!es començà a 'CwllD ol Jll'
LR multi Jd féu pujar el negre a.
en !:a rranjador? No ens atrclim a
Pre;t.em tot el nottre ajut i eotu- guerra, després óel restabliment del str"Vel militar obll¡;atori Vista un nutomObll i el conduf als afores
afirma r ni una cosa ni l'altra, ja que Suà re-¿ de Deza. la comêdla obUnA~UNCIEu A
del primer censell de r ilsW a Bet'lin
de la c1Uúú, on fou penJa t d'un
fins fa poc, per a no&altres el 'Se- guê una molt discreta interpreta- &iasm.e a la Cooperat 1 Elêctrica 1
abd faTem factible dintre poc -tempc¡
(E:.:prcss- Foto.)
tub l""
nyor Suirez era enenrn un valor cio.
c.
.
[unctonament
seu
el
SOLER
Llu!s
•et.'ral galr bf !nèdlt.
Al Q<n·cu General no hi va comp~~.rèixer ahir ningú. ~ ¡e.t.1.ora dels
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LA JORNADA ESP O RT-I V A D El D I U M.EN G E
DIUMENGE, A L' ESTADI

Després de la segona jornada, l'equip L'EQUIP
del F. C. Barcelona s'adjudica els Carn~
pionats de Catalunya d'enguany

EL SABADELL FINALISTA
CATALA I EL SEVIL.:LA JUGARAN LA
A MADRID, EL DIUMENGE VINENT

Joaquima Andreu baté el rècord
d' Espanya dels 600 metres llisos

FESTIVAl DE PilOTA APROFIT
DEl SiNDICAT DE PERIODISTES ESPORTIUS

metros plans semifinals:
Pnmera sèrie:
1. Arevalo, del Buc, 23".
2. Colomer, del Gironi, 24" 1-5.
3. Ricart, del Jtmior, 24" 3-5.
Segona sèrie:
1. Araci!, Barcelona, 23" 9-10.
2. Bravo, del Buc, 24".
3. Gordi, del Natura, 25" 1-10.

200

Ha estat fixada la data d'avui per
a la celebració del festival de pilota
a pala que anualment l'empresa i
el quadre de pilotaris del Frontó Novetats dediquen a profit de la Caixa de Socors del Sindicat de Periodistes Esportius.
Els intendents del Frontó, senyors
Perca i Carreras, comptant amb el
concurs desinteressat de tots els pilotaris, preparen per a aquesta nit
una combinació que segurament cridarà l'atenció dels nombrosos aficionats al joc de la pilota petita.

metres steeple chase fins i :

1. Mur, del Barcelona, 9' 58".
2. Esteva, Gironi, 10' 22'' 3-5.

3.
4.
5.
6.

Segura, Buc, 10' 24".
Mir. Buc, 10' 35" 1-5.
Bernabeu Badalona.
Iriarte, Barcelona.

Salt d'alça lla final:
1. Gil, Atletes U. 1'60 metres.
2. Sierra, Lleida, 1'60.
3. Bartrina, Gironi, 1'60.
4. Altafulla, Buc, 1'60.
5. Pons, Laietània, 1'60.
6. Staat, Natura, 1'60.
Salt de llargada, final :
1. Altafulla, Buc, 6'29 metres.
2. Roca. Barcelona, 6'27.
3. Concegal, Buc, 6'03.
4. Fraga. Terrassa, 5'95.
5. Miramon, Faeet, 5'90.
6. Company, Ugeb, 5'89.

CAMISERS
CA~USES

PLATJA I CAMP
am b fil i seda

La casa millor assortida.
PORTAFERRISSA, 24
FONTANELLA, 16

metres tanques semifinals :
Primera sèrie:
1. Montgrell, Buc, l' 2" 7-10.
2. Pratmarsó, Junior, l' 3" 4-5.
3. Amat, Gironí.
Segona sèrie:
1. Roca, Barcelona, l' 3" 4-5.
2. Bartrina, Girom, l' 4".
3. Flores, Orphea.

400

El Gran Premi William Tarin

metres tanques, fin al:
1. Roca, Barcelona. 58" 8-10.
2. Pratmarsó, Junior l' 3-10.
3. Bartrina, Gironi, Í' 2" 2-5.
4. Montgrell, Buc.
5. Amat, Gironí.

El belga Hutz triomfà
a Tarragona

400

200
1.

3.

4.
5.
6.

800
1.

2.
3.
4.
5.
O.

metres plans, fina l:
Ex-equo Arévalo, Buc, 22" 3-10.
Aracil, Barcelona.
Bravo, del Buc.
Colomer, del Gironi.
Ricart, del Junlor.
Gordi, del Natura.
metres llisos. fina l·.
Angel, del Buc, !l' 2·10.
Montfort, del Buc, 2' 4-5.
Vives, Barcelona, 2' 4" 1-5.
Suescun, del Gironi.
Fraga, del Terrassa.
M1quel, Avant!.

Salt
1.
2.
3.

. .

A la memòria del que fou ànima
de l'esport tarragoni i un dels propulsors del ciclisme a Catalunya, va
celebrar-se diumenge el Gran Premi William Tarin, una magnifica
cursa internacional de 92 quilòmetres a les Rambles de l'ex-ciutat
imperial.
A la competició es congregà un
gran contingent d'aficionats que envaí la bella avinguda, convertida en
el teatre d'acció del magne esdeveniment.
Tal com era previst, els especialistes en velocitat han sortit triomfants, no sense abans imposar una
aerrissada lluita amb els participants caracteritzats per les proves
de gran fons lluita que ha tornat
a imposar-se ' en els darrers quilòmetres, millor dit, en les últimes
t¡oltes, on s'ha !et patent la duresa
. de a gran prova.
1 El belga Hut.z, vencedor de la Cursa Internacional. ha fet les 75 voltes (uns 92 quilòmetres) en el trajecte de les Rambles, a una velocitat miLjana de 40 quilòmetres 560
metres, i ha tngat 2 bores 16 m. 5 s.,
metres <2 ht' .•.s. 16 m. 5 s.), 1 ha
aconseguit 19·1 punts en els diferents <<sprints» de què constava la
cursa. El quilometratge tota de cada volta era d'un qULlòmetre i uns
300 metres.
La classificació general fou:
Hutz <belga), en 2 hores, 16 minuts, 5 segons <194 punts).
Isidre Figueres, 79 punts.
Marià Canyardo, 54 punts.
Ferrando, 32; M. Gascon, 28; G.
Deloor, 19; E. Pous, 18; J. Campamà, 15; Llompart, 14; V. Bachero,
10; J. C. Ferrer, 9; L. Pujol, 8; A.
Deloor, 6; V. C. Ferrer, 4; J . Pagès,
3; F. Gascon, 2; J. Figueres, Capella, Sancho 1 Salom.
Anteriorment ha estat disputada
una cursa per a terceres i quartes
categories, en la qual concorregueren un bon lot de participants.
El circuit era el mateix de les
Rambles, si bé amb un quilometratge més petit. Trenta-cinc voltes amb
un total aproximat d'uns 40 quilòmetres.
Triomfà Albert Forner, el qual
assoli en els «spnnts» 21 punts, seguit de Ferrer, Tarragó i d'altres.

I

de pèrtlga, f mal:
Concçgal, del Buc. 3'~0 metres.
~o~~alez. Terrassa, 3 ~o.
I· aru~as, Barcelona, 3 10.
4. Gord1, Natura, 3.
5. Fraga, Terrassa, 3.
6. Masoni, Atletes U., 2'80.

I

metres llisos, final:
Andreu, Indep. 15' 47" 2-5.
Fontserè, Faeet, 16' 3"
Ramonacho, Esculiista, 16' 7"
Borràs, Hèrcules, 16' 15" 4-5.
Miquel, Avanti.
Miró. Faeet.

I

&.000
I.

2.
3.
4.
5.
6.

Triple salt, final :
1 Concogsl, Buc, 12'84 metres.
2. Altafulla Buc, 12'81.
3. Company, Uceb, 12'65.
4. Giró, A. U., 12'55.
5. Roca, Barcelona, 11'90.
6. Mas, Giron1 11'72.

• x

400 mteres, relleus:
1. Barcelona, 3' 36" 4-5.
2. Giron1, 3' 42" 1-5.
3. Buc.

1.
2.
3
4.

s

6.

7.
8.
9.

Puntuació final
Futbol Club Barcel<Jna
Barcelona Universitary C.
Grup Excursivnista i Esportiva Gironí
Faeet
Unió Atlètica Terrassa
Centre E.xcursiomsta Natura
Centre d'Esports Lleida
Badalona Esport Club
Unió Atlètica Nurmi

127'5
99'fi
50
20
20
13
5
5
1

_-

...,,_,.,......

En conjunt. encara que el Sabadell
fou millor i jugà més que el Llevant, no fou l'equip dels últims partits. El resultat per la. diferència
de punts és just, no alxi pel nombre, ja que el Llevant mereixia marcar i el Sabadell també. El punt
aconseguit pel Llevant anave precedit d'una falta sense dubte de cap
mena. L'equip català demostrà. amb
tot, que és un equip diticil de vèncer en tots els aspectes, puix que
si bé el Llevant el dominarà en rapidesa, el tren que li imposaren
sempre acabà amb l'esgotament físic dels llevantins 1 moraJ, en marcar Calvet els dos gols catalans, en
una jug, da de ¡os o AlUe> oue aJun-

Avui, al Frontó Novetats

Result:lts tècnics de la segona jorna da :

~t.ooo

Proves femenines

Pes

...

_,~

~ --~

MUNDIAL

FINAL

Llevant, O ~ Sabadell, 2

· Després del seguit de resultats obtinguts per l'equip sots-campió de
Catalunya
i especialment la seva
1. A. Tugas, Badalona, 9'33 mts.
darrera actuació a Cami Fons, nom
2. M. Guascb, Buc, 7'23
ja donava. per descomptada l'elimi3. C. Andreo, Faege, 6'20.
nació del Llevant, però per a por4. E. Trepat, Faege, 5'39.
tar-la a terme el Sabadell hagué
de fer uns esforços que hom no esRelleus 4 x 75 :
perava.
Malgrat tots els handicaps
1. Faege, 46" 4-5, Andreo Cainon,
que tenia en contra el Llevant I d'uTrepat C, Trepat E.
na faisó més remarcable el jugar
sempre amb deu jugadors les tres
Disc:
quartes parts de la. partida, el Lle1. M. Guasch, Buc, 24' 79 mts.
vant dominà intensament i perillo2. A. Tugas, Badalona, 23'75.
sament durant el primer temps,
3. E. Trepat, Faege, 15'24.
essent millor el seu joc, precisió,
600 metres llisos:
conjunt, serenitat, però no alxi l'e·
1. J Andreu, Indep., 1'50" 7-10. fect,nto t òP Ja ""'"-ant.Pr::t. aue Sl bé
Rècord d'Espanya. batut.
2. J. Asensio Hèrcules, 2' 4" 2-5.

Diumenge passat, a l'Estadi, tingué lloc la segona jornada dels CampiOnats generals de Catalunya, competició que s'adjudicà l'equip del
Barcelona, despres de ravantatge
aconseguit en la primera jornada.
-Gal destacar en primer terme la
marca aconseguida per Arévalo i
Araci! en els 200 metres, que superen el rècord espanyol, però que no
pot homologar-se en efectuar Ja prova a favor de vent.
Segueixen les marques d'Andreu
en els 5.000 metres i la d'Angel en
els 800 metres; cal remarcar la victòria dels comarcals en el salt d'alçàna, ja que només es classificaren
Altafulla i Staat, pels de Barcelona.
En les proves femenines sobresortí la marca de Joaquima Andreu
en els 600 metres llisos, marca que
bat el rècord espanyol de la distàn-cia.

RECORD
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.,rtllfer sol del «baoaoellll
(Foto. Centelles)

va realitzar jugades d'alt valor I mèrit futbolistlc, I tirà bé alguns trets,
fallà en general en el tret a gol.
Durant aquest primer temps la més
gran rapidesa del Llevant desconcertà les Hnies defensives catalanes
a excepció de Font. Blanc I Massip.
Fou també degut a l'actuació deficientíssima de Mata en aquest primer temps que Artigues jugà a plaer
i va crear un seguit de perills que
els esmentats jugadors saberen unes
vegades aclarir i altres hacer de cedir còrner. La pressió llevantina no
vol pas dir que el Sabadell no existís; no, al contrari. El Sabadell no
fou el Sabadell dels últims partits
i menys el del diumenge passat al
camp valencià. Amb tot, la seva davantera fou més efectiva i perillosa
davant el gol i el xut que els valencians, donant ocasió a lluïment
a Vidal, que tingué una actuació brillantfssima. Es en el segon temps
que ja de bon antuvi el Sabadell
s'imposa i domina el seu adversari,
però el seu conjunt i l'encert no l'assoleix fins que en lesionar-se I retirar-se Gual queda també amb deu
Jugadors.
Amb el canvi de Barceló a mig
i Mot.'l. a l'Interior, el Sabadell sap
jugar amb la serenitat que li proporciona el dos punts a favor 1 el
jugar en camp propi. El fruit del
nerviosisme imperant ha estat motivat per l'excessiva tolerància de
Vallana. que deixà, en una partida
portada a gran rapidesa i tren dur,
que els jugadors campessin per allà
on volgueren. Això féu que les lesions abundessin junt amb els incidents consegüents.
- -- - -

daren, de gran conjunt i de classe,
que començada a la defensa sabadellenca acabà en gol sense que cap
jugador llevant! no toqués Ja bala,

testa i les jugades de perill se succeeixen davant la porta del Llevant,
fins que Esteve, intencionadament,
llança la. baJa fora.
Vidal és batut per Wl xut de Gual,
però la bala toca el pal i va a fora.
El mateix Gual executa una mitja
volta que bloca encertadament Vidal,
aixi com un xut de Barceló. Continua dominant el Sabadell I marca
tres còrners. que aclareix quasi sempre Vidal. En les seves reaccions el
Llevant obligà a emprar-se a fons
Masslp, que en dues jugades ha de
cedir còrner i un mal entès amb
Morral no és gol per miracle. Apar lclo i Felipe xuten bé I Massip para
molt bé; Montanyès falla, alt, dues
rematades perilloses.
En un avenç sabadellenc Vidal es
llança vaent als peus de Gual 1 priva un gol segur; després realitza
dues bones parades mes; amb tot,
als dinou minuts, en un gran avenç
personal de Calvet. aquest centra
sobre la ratlla, Gual corre cap a
la porta seguit dels defenses, però
Calvet veu la Intenció 1 fa la centrada retardada a Parera, que sol i
d'una capcinada formidable coHoca
la bala a la xarxa, després de rebotre brunzent en el travesser. AlXò
frena els valencians una mica; amb
tot, l'ala esquerra s'escapa i no aconsegueix marcar degut a la Intervenció eficaç de Massip. Acaba el primer temps amb domini general del
Llevant, però amb el resultat d'1 a
zero a favor del Sabadell.
Reprès el joc, el Sabadell s'imposa.
paulatinament i ja es nota de bones
a primeres que els valenciants estan
cansats de l'esforç del primer temps.
Vidal ha d'entrar més en joc, i
Parera crea, junt amb Barcel6, perill darrera perill. Gual fa a Vidal
diverses faltes amb e beneplàcit de
Vallana. Fins que en una d'aquestes
jugades, Vidal, que ha estat fins
aleshores fortament rebregat, envesteix Gual I surten tots dos lesionats,
però Gual ha de retirar-se per molta estona, sortint poc abans de finalitzar el partit i jugant d'extrem
dreta.
Durant la seva absència i Jugant
amb deu jugadors. Igual que el Llevant, és quan el Sabadell s'imposa
1 jug:~. millor 1 Calvet aconsegueix
en la. millor jugada de la. tarda, 1
d'una faisó molt valenta, el segon
gol per als catalans. A partir d'aquest moment, el joc del Sabadell
decau i en conseqüència el Llevant
domina fins a acabar. En aquest
domini Felipe, d'un gran xut, no

(Foto.

~entelles)

El partit final Sabadell-Sevilla se
celebrarà el proper diumenge, a Madrid. Les negociacions de la Federació
Catalana per a celebrar l'encontre a
Les Corts no tingueren èxit, puix
que els sevillans, davant la insistència de nombrós públic que vol assistir a l'encontre, no pogué elegir el
camp de Les Corts per creure que
es trobava excessivament distanciat
de la capital andalusa.

Campionat d' Espanya

Torneig Copa Barcelona

Júpiter. 1; Sabadell, o.
Martinenc, 5; Espanyol, 1.
llu ro, 4: Europa, 1.

La Promoció a Primera
Categoria A
Girona
Granollers
Badalona
Sants
Horta
Terrassa
Calella
Sant Andreu
El

12
12
12
7
7
6
5
3

«BETIS» A PORT UGAL

Jugarà a Oporto contra el
campió lusità
La Federació portuguesa ha autoritzat, excepcionalment, un partit
entre el Betis, campió d'Espanya,
i l'Oporto, campió de Portugal, que
se celebrarà a la capital del Nord
el dia 7 de juliol.

Resultats dels partits corresponents a la Copa d' Europa
de futbol

CAk~AGGIOlA,

En el decurs ~els Campionats de Catalunya femenins, la prova de rellevaments 4 x 75 fou guanyaC::a ¡.¡or
I equip ~e la FA EGE, que apareix en la fo tografia, despr és de Ja victòria

La final de la Copa
d'Espanya a Madrid

8aba dell, 2 - Levante, O
Osasuna, o - Sevilla, 1

El Gran Premi Automobilista
de França

Montlhery, 23. - S'ha corregut el
Gran Premi Automobilista de França sobre el cirruit de Montlhery (500
quilòmetres en 40 voltes; 12'500 quilòmetres cada volta). Ha triomfat
Caracciola, amb «Mercedes», en 4
hores, 54 segons, 6-10, a una. mitjana de 123'571 quilòmetres. seguit de
Braptschicb, també amb «Mercedes»,
en 4 h. 55 s., 1 de Tehender, aml>
«Maseratti», a dues voltes; Faccioll,
amb «Mercedes», a tres voltes, i Rossemayer, amb «Auto-Unlom, a quatre voltes.

dos xuts I finalment el Llevant marca un gol per mitjà de Felipe, gol
que és anuHat per mans, ja que
Montanès ha passat la bala a FeHpe
amb la mà.
Hem de remarcar encara una cap·
cinada de Calvet, que passa per damunt del travesser I dos xuts d'Esteve i un altre de Mota, que detura
Vidal. I amb dos còrners per banda
acaba la partida.
L'àrbitre, molt malament; no xiulà les faltes dures I en canvi xlulà
altres coses Insignificants. El públic.
nerviós I frenètic. Aquest no arribà
al gran nombre del dia del Betis.
Això fou motivat per l'augment en
el preu de l'entrada. Amb tot, eis
forasters abundaren molt més.

Les competicions
futbolístiques

__*______

AMB «MERGEDES», ASSOli UNA BRILLANT VICTORIA

Al jove esportiu americà Keith Brown se li ha adjud icat el rècord mundial del salt d'alçària amb perxa. Ha saltat 4' 73 metres a cambridg
(Estats Units) - Keith Brown, en el seu salt
•
(Express - Foto.)

Un moment del partit
<Express- Foto.)
malgrat haver recorregut el trereny
de joc en totes direccions. El partit
fou digne d'una semifinal I, com a
tal, dur i de joc poc espectacular ¡
afiligranat, si bé ràpid, sobri, però
efectiu i emotiu pels perills que alternativament es presentaven simultàniament a les dues portes. Els ml·
llors homes sobre el terreny, Calvet,
Barceló i Vidal; els altres, tots bé,
excepte Mota, aJ primer temps.

marca gol per evitar-bo el pal. Seguidament Massip, en una fallada
de Morral, evita un gol segur en
llançar-se als peus d'Artigues; Apariclo. el més perillós, falla també

A Tori: J uventus, 5- Viktoria Pilsen, 1 (eliminat).
A Florència: Fiorentina, 4- Ujpest, 3 <eliminat).
A Viena: Sparta, 5 -Viena, 3 (ellminat).
A Budapest: Hungaria, 7- Admira., 1 (eliminat).
A Praga: Szegest, 1- Slàvia, O <ellminat).

LA BUR O CRAC~UTBOLI STICA

L'Assemblea de la Mutual
Esportiva de Catalunya
Fou celebrada l'Assemblea de
Mutual Esportiva de Catalunya 1a
t~;~-1 d'aprovar ~a forma de trib:J..
c~ó per a cobnr el pressupost de là.
vment temporadna..
Presidi el senyor Roca de Ja Fed~raci? Catalana. acompanyat dels
d1rect1Us senyors Perpinyà Güell,
Guàrdia 1 Mas, i dels senyÓrs Vil&.
seca. Mir, Blanc i doctor Perpiny~
de la Mutual.
"'
La proposició presentada fou com.
batuda per alguns delegats de clubs
de primera categoria B i de la se:
gona categoria.
Finalment, foren aprovats els extrems següents: Els segells per a
fitxes d<:ls jugadors seran de 10
pessetes per a la. vinent tempora.
da. Els clubs de la Lliga Am&teur
contribuiran amb 5 pessetes per par.
tlt de competició oficial, I els Juga..
dors tributaran a raó d'I pesseta,
els jugadors amateurs de clubs pr<r
fessionals <a pagar pel Club), i ell¡
jugadors professionals amb 1'1 pet
100 de llur sou, I restarà estableri
el tipus mínim de 2 pessetes mensuals 1 el mà:t; m de 5.
Seguidament fou donada per a~
bada l'assemblea.

CICLISME
Guerra s'adjudica la Mi!an·
Modena

E

Mòdena, 24. - Ahir es diiputà. la
clàssica. cursa ciclista Milà-Mòdena,
la darrera part de la qual es c<Jrrla
amb entrenadors en bicicleta.
La cursa constltui una completa
victòria de Learco Guerra, el qual,
precisament a la part que entraren
en escena els entrenadors, tragué
notable avantatge a Olmo, que sem·
blava el seu rival més directe.
S'establi la classificació següent:
1. Guerra, 4 h. 25 m. Velocita6
mitja d<! 4l'705 quilòmetres hora.
2 Ohno, a tres minuts.
3. Scorticati.
4. Bini.
5. Girardengo.
6. Borsari.
Solament prengueren la sortida
deu corredors, sl bé tots ells de qu~
litat.

BOXA
Preparatius per al combaJ
Uzcudun - Schmeling
Sant Sebastià, 23. - Paulino U~
cudun ha acabat els seus entren •
ments i es disposa a. pa.rtir cap
Berlin, on ha d'efectuar un comba
de boxa contra Sch.meling.
l
Paulina segons el parer dels qll!
l'ban vist entrenar-se, es troba ~èlf
una forma increïble. Ha perdut mo
de pes 1 li ha desaparegut la qu
titat de greix que fou la nota
cordant del seu últim encontre
l'Estadi de Barcelona.
No seria d'estranyar que Paulln~
ens reservés una sorpresa.

A.

tr
de
I
tio

F. M.

Llevant: Vidal, Calpe, Puig I, Dols,
Çalero, Porrera. Puig IT, Artigu<!S,
Montanyés, Felipe i Aparlcio.
Sabadell: Massip, Morral, Blanc,
Argemf, Font1 Mota; EsteYe, Calvet,
Gual, Barcelo i Perera.
I Ja de sortida obté en una gran
· jugada el Llevant un còrner que,
executat, acaba amb un altre que
crea un gran perill a Ja porta del
Sabadell. Reaccionen els locals 1 porten le Joc al terreny contrari 1 efectua Vidal dues exceHents parades a
centre i xut d'Esteve I de Parera.
Per la seva banda el Llevant crea,
amb les seves jugades rapidíssimes.
quasi totes portades per Artigues,
constants perills 1 Massip ba dc fer
tres parades quasi seguides I una
de les quals acaba en còrner, degut
a una gran estirada que desvià •m
formidable tret de Felipe.
Les jugades se succee1xen alternativament a les dues portes i en una
arrencada personal d'Esteve, aquest
I P_orrera topen. 1 resulta seriosament lesionat el jugador llevanU.
La jugada ha estat ben involuntària i sense cap intcnc1ó, rodant tots
dos per terra, però reprèn la bala
Esteve, qui centra. i es promou un
gran batibull que aclareix Vidal. Tornen a. la càrrega els del Sabadell 1
aclareixen els llevantins. Com sigui
que la bala no sur del. terreny I ja
fa uns minuts que Porrera és a terra 1 ningú no l'auxilia, el públic pro-
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JIM MY BRAD DO CK VENCE PER PUNTS MAX BAER
Veritablement fou una gran sorpresa la noticia que l'aspirant a l ti tol de ca mpió mund ial de totr.s res cat~go
ries vencé per punts Max Baer, el qual era posseidor de l'esmentat titol
Dues fases del comba t en el qual Max Baer perdé el seu titol
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Obrer català conScient: el teu diari es LA' HUMANffA'f I
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Ahir, a Les Corts

NATACIO

Barcelona, 7
Llevant, 2

L'actuació de l'equip del
Club Femení i d'Esports a
Perpinyà

Equips:
celona.. -

Nogués; Rafa> Ara-

Perpinyà, 24. - A l'estadi nàutic
la Garrigole ha efectuat la seva
presentació en aquesta població l'equip de natació del Club F emen! i
d 'Esports, de Barcelona, el qual ha
llu itat contra. les n edadores del club
perpinyanès «Enfants de Nep tune»,
en matx revenja del celebrat a Barcelona.
Els resultats tècnics de lf.ll diverses proves celebrades han t.-.;tat els
següents:
100 m. braça: 1, Srta. ~eynes <Perpinyà), 1 m . 46 s. 1-10; 2, senyoreta
Carpentier (Barcelona), 2 m. 1 s.
100 ro. esll lliure: 1, Srta. Ollvet
(Perpinyà), 1 m. 22 s. 5-10; 2, senyoreta Weiss <Perpinyà); 3, senyoreta Tosas (Barcelona), 1 m. 38 s.
6-10; 4, Srta. Laurent <Barcelona>,
1 m. 4.3 s.
100 m. espatlla: 1, Srta. Oll\'t
(Perpinyà), 1 m. 44 s.; 2. senyoreta
Vallès <Barcelona), 1 m. 44 s. 8-10.
150 m. reemplaçaments: 1, Perpinyà (Ollvet, Reynes, Wels), 2 minuts 19 s.; 2, Barcelona. <Vallès,
Carpentier i Tosas), 2 m. 34 s. 1-10.
Reemplaçaments 250 m.: 1, Perpinyà <Moyset, Piqué, Wels, Reynes
i Olivet>, 3 m. 37 s.; 2, Barcelona
<Vall, Nurl Vallès, Mas Ferrer, Tasso 1 Laurent), 3 m. 53 s.

~TrUjUlO, Fran~o. Lecuona; Sau- de

nA•

r!Jlll•

Raich,

Escolà, Fernàndez i

"onllOC·
.
., Al segon t emps Ramon ~>übstttuf
< ·ulo 1 en lesionar-se Escolà,
'l'~~h Í>er~utà el lloc amb Ramon
~aquest fou substituït per Villa-

C3lll~~nt.

- VIdal (al cap de pocs
de joc fou substituït per Oras> ; Calpe, Banfellu; Dolç, Ca¡¡re Angelillo; Martinez, Artigas,
¡er;Í, vuaseca i AparicL
B Arbitre: eomorera..

~uts

• ••

Pel que es r efereix als equips,
m podrà constatar com el Llevant
: estat vençut pel B arcelona en
unes Cll'Cumstàncies del tot desfavorables.
prl.nlerament pel fet que els vanciaDS no han pogut presentar el
~u equip complet; les modificacions
ue s'han hagut d'introduir en els
~nglès llevantins han estat de molta importància, puix que no han
pogut comptar amb Vidal, que, tal
com llem dit abans, es retl.rà. tot
seguit de començar l'encontre, Porrers. Puig n, Fellpe, Puig I 1 Núíie'Z .' a més, després del partit esgot~dor que disputaren diumen¡e al
sabadell, els llevantins no podien
oposar una. forta resistència. als seus
adversaris.
En el primer temps, i al cap d e
c!llc minuts de joc,Fernàndez, en una jugada individual, obtenia el primer gol; cinc minuts després el Llevant empatava per mitjà de Calero;
als 25 minutsc Fernàndez marcava
el segon gol per al Barcelona I deu
m!lluts després marcava el tercer;
no havien passat més de cinc minuts que Munlloc aconseguia. el que
!ela quatre per al Barcelona.

L'ORDRE
PUBLIC
TR AFICAN T EN T OX I CS
DET INGUT
La policia ha fet un escorcoll al
domicili d'Emill Portell Vila, consid erat com a. traficant en drcgues
tòxiques i s'ha incautat d 'un punyal,
un ganivet de molles, una fulla prima i llarga l una clau anglesa. Ha
estat detingut i posat a la dispo.
sicló del cap superior de Policia.
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Auto·
Escola
L'AS DE L'AUTOMOBILISME
nnr an ntnr

Mudances NURIA
Dintre i fora de la ciutat
• Servei acurat • Preus moU
econòmics - Consulteo..nos per
telèfon <n.• 32573}
C A L A B R I A, 2 1 4 (garatge)

lllí UU plí~.

Tltols de tra. classe

~~~~~~ls':eWet

ge 1 Foment • Pòllsses 1 Utols • Tot comprès.
Nl un cèntim més! Tltols de 1ra. Especial

Títols a motoristes

CORTS, 412

LA FABRICA DE

NEVERES
,'GLACIAL"
VEN BARATISSil\1, DIRECTE
AL CONSU~UDOR. Immens assortit per a tots els usos, d es
dels preus més ínfims
Neveres patentades de màxima
refrigeració 1 sense mescla de
gustos 1 olors, a preus mòdics.
Benet 1 Mercadé, 26 <al costat
d 'Estació Gràcia 1 Teatre Bosc)

rals «Les Flors de Maig», sota la
direcció del mestre Joan Carbonell.
22,05: «La Paraula», emissió de
les deu 1 cinc del vespre. Directament des de Madrid. Sessió de
Corts. Resum de les informacions
radiades durant el dta.
22,20: Radioteatre D'«E A J 1.»
La comèdia en lres actes d'Ignasi
Iglesias, que porta r r tibOl: «La
UNIO RADIO, S. A .
,senyora Marieta», pe cuadro escèPROGR.AltfA PER A AVUI,
nie de l'Estació.
DU.!ARTS
24: «La Paraula», emissió de les
7,15: Primera edició de uLa Pannila», diari radiat de RADIO BAR- d otze de la nit. Darreres in.formacions.
CELONA.-Discos.
\
FI DE L'EMISSIO
8: Senyals horàries. - Llicç de
gimnàs, a c:lrr;:c de la Federació de
VENDA I CLINICA
Pimnàtica.
8,20: Segona edició de «La PalJ'ENCENEDORS
raulall, diari radiat de RADIO BARCELONA. - Discos.
9: Senyals horàries. - Notes nePROGRAMA PER A AVUI
crol~>glques, racllitades per «La Veu
A
les 12. Obertura, senyals horàde Catalunya»,
13651
11 : Senyals hur:'.lrles. Servei ries, música variada en discos. - A
Meteorològic de la Generalltat de les 13: Fragments de sarsueles. A les 14: Música selecta. - A les
Cato.lunya.
14'30: Fi de l'Emissl. - A les 19:
Obertura, senyals horàries, música
MIGDIA
12: Senyals horàries. Secc~ó simfònica. - A les 20: Cotitzacions.
-A
les 20'05: Música variada. - A Per a
mitges
PemPnina. - Música selecta en dismit¡ons
les 21: Noticiari i servei meteorocos.
aneu
al
lloc
n.• 6, de JOAN BORRAS,
12,30 : «Prat del dia», del Restau- lògic. - A les 21'15: Concert de dis- CARRER D'URGELL
(Encants de
rant Tivoli. - Continuació del pro- cos de M arcos Redondo. - les 22: Sant Antoni), <<L'AS DE LES !\fiT·
Jazz. A les 22'15: Noticies de
grama de discos.
GES11 i de la barator
Premsa des de Madrid. A les
22'30: Jazz.
A les 22'45: Fi de
SOBRETAULA
13: carnet de «La Veu de Cata- l'Emissió.
lunya»,
___ x
:sr
13,05 : «Coclail del dia», de Pere
Cbicote. - Programa de discos variats.
Casa recomanable pel seu pels
13,25: «Coctall d'avui», del Resfresc i menjars d'encàrrec
taurant Tivoli.
1~ 30: Informació teatral 1 carGran t~rrassa d'estiu pròpia per
telcta. - Continuació del programa
de discos.
a banquets 1 feste3
ELS IMPOSTOS SOBRE
13,55: Secció cinematogràfica.
EL VI
14: eLa Paraula», emissió de les
Avui, suculents coberts a preus
dues de la tarda. Informació de
molt ajustats
El conseller-regidor de Pr o ve IBarcelona. - Actualitats teatrals i ments, senyor Santacana, en un es-PASSEIG NACIONAL. 6%llluslcals.
14.30: cEl fet del dia», per Joan crit elevat a la Comissió de Govern
Barcelona. - Telèfon 19235
.Municipal
exposa
la
situació
dels
viAGlavedra. - cButllet! Oficial de la
eneralitab. Sumari del número naters i el fet que considera anor'PUblicat avui. - Continuació de les mal que el \'i, producte eminentment
Actnalitats.
català, pagui a la nostra ciutat més
H.55: Borsa del Treball de «E. Impostos que cap altre producte allA. J . 1.1t
15: «La Paraulu, emlssló de les mentós. En el seu escrit dóna la se~es de la tarda. Dírectament des güent taula. comparativa:
e Madrid, Resum de la «Gaseta»
«Examinant ràpidament els triI Const'll de ministres. - Sessió rabuts que paguen diversos articles,
rlobenèfíca.
trobem que sobre el preu de venda
TA.RDA
en producció paguen : el bou, un
16 Programa de discos.
11'50 per 100; la vedella, un 12'50;
l'anunciant~
18 t.La Paraula», emissió de les el xai, un 6'40; el porc l el cavall,
~f d.c la tarde.. Informació general. un 10'60, i les conserves del primer,
_,o!!D-acló del Consell d e mlnistr!!S. un 6 o un 7 per 100.
'"""ital de violi, Ju!i Jarque. P1a-~
n!¡¡ta, Rosam·a coma.
El peix paga entre un 1 i un 9
18.30 : Suplement de «La. Parau- per 100, 1 la llagosta 1 llagostins, ar~-dedlcat a la sessió infantil de ticles que es poden considerar de
eon:llsB~rcelona. Rondalles, cont~s. luxe, no paguen més enllà d'un 1'25
,_:;;ullis, etc: - Prog ra!lJ!l- del a un 2'85 per 100. Les pomes es•-uooient. - D1scos a petlCió de
.
i
&enyors subscriptors de Ràdla Bar- tranger~s paguen un O80 per 100;
telona.
les fnutes del pals, de 0'40 a 2'60
qrf:.15 : «l:.a Paraulu, emissió d'un per 100, i les verdures, un 0'10 per
Ctó ~de, ~t de la tarda. Informa- 100.
Cir'-4 i I c:>tranger, Barcelona, Ma-.
En examinar les begudes l liqulds
~6 d Provincles. Obertura de la veiem que la perfumeria. paga d'Un
e Corts.
.
.
19
br¿o:
cVlatges, excursions 1 es- 160 a un 6 60 per 100; els alco.\drfàlllcnts imaginaris. Conversa per hols, de 5 a 10 per 100; els escu~ Gual.
mo~ i vins de luxe, de 0'60 a 2'50
.~ : Cotitzacions de monedeS. per 100, i la cervesa, de 7'50 a 9'40
per 100, l, en canvi, el vi corrent
20·
NIT
usual 1 a la menuda, arriba a pat.J.. · ct..n Paraula». Noticiari e.spor- gar un 50 per 100 del valor, càrrega
\lta• - Con.ferèucla d'Acció Educat
no superada més que pels Impos2:1.30 : Program:~. de discos selec- tos que saUsfà la. Propietat urbana.
Per tot això exposat, tinc l'honor
cl620•5·
(1" • No t telar! des de la Red.ac- de proposar a l'Ajuntament de
20 5e «La Publtcttab.
tles · ;: Cotlt.zAclons de mercade- Barcelona que, estudiant la qüestió
a fons i amb temps, procu ri, per
t 2¡. a 1ors 1 cotons.
l.!t~Senyals horàries. - Ser..-ei tots els mitjans al seu abast i pel
Cata¡ lèMftc de la Generalitat de procediment més adequat, suprimir
21 ~Ya.
els pròxims pressupostos l'impost
li€::lta~~- Amenttats art.ístiques, pre- en
d 'entrada dels vins corrents de tau21.3s ·' P<:r Perfumeria Paren!..
Concert per la Societat co- la a la nostra ~iutat.1

*

Emissió Ràdio Barcelona

rr

EAJ·39 • RADIO BADALONA

la .lrtrtnanltal
Serviu-vos anotar la meva subs-cripció a L A H U M A N I T A T

la Justícia

PELL •• VIES URINARIES

RAD I O

ria

___

FAR RE PIJUAN

la humdnltal

la

,....

___________*___________

es complau a fer avlnent als seus lectors I simpatitzants, que té a la
seva dlsposicit> el darrer retrat <la millor producció fotogràfica
realitzada, obra de l'artista Màrius de Bucovlch) de l'Honorable
senyor FRANCESC MAClA 1 LLOSA, Primer President de la Generalitat de Catalunya.
Edició Popular, al preu de 3'50 ptes., sense marc, 1 10 ptes. amb
marc (Descompte als majoristes).
Per encàrrecs adreceu·vos a .les oficines de LA HUMANITAT
(Ronda Universitat, 25) - TeiHon 22122

ma,

SENYOR ADMINISTRADO R DE
REBUDES LES DARR ERES NOVETATS PER A LES TEMPORADES
DE PRIMAVERA I ESTIU
Camises darrer model, confeccionades Immillorablement, estU
americà. obertes - Corbates1 • mitjons. Cinturons. pijames 1
barnussos de gran mod~. E:xC'euent asaortlmeot de gèneres per
a CAMISES A M.IDA
Call, 30. Plaça Reolíbllca, 3
Rbla. Flo~J 4
T elèl. 19.873
Telèt. 19oo7
BARCELONA

diuen que en una casa de mala
nota un individu promogué un fort
aldarull. Hi acudi la guàri:l.ia clvU
i l'esmentat individu els plantà cara,
Festa. - Pel fet d 'ésser el dia
per la qual cosa la parella de la benemèrita hagué de !er ús de les ar- i.nhàbU no es veieren a l'Audiéncia
mes. L'individu resultà mort. De cap de les causes a les sales del elEXPULSIO D'INOESITJA· moment hom ignora el seu nom.
vil 1 criminaL
BLES
El jutjat de guàrdia fou reemplaHan estat detinguts, per indicuçat alllr al mati, a les onze, pel
CRIM
A
SANTA
COLOMA
mentats, els súbdits argentins Josep
jutjat número dotze, que el substiDE GRAMANET
Ramon Gonzàlez Daña 1 Joan BaPtuïa. A les secretaries dels jutjats
tista Martfnez Bozan.
A la Colònia Artigues, a la casa no es va treballar.
El primer fou expulsat d'Espa- número 19 del carrer de Pu!¡vert,
una substracció. La senyora
nya i, per haver infringit aquests s'ha esdevingut un sagnant succés Amades Aub1n va denunciar que 11
ordre, ha estat posat a disposició del qual ha resultat mort un home.
havia estat substreta una Jlònca de
del Jutjat de guàrdia.
Sembla que els germans Llàtzer brillants valorada en dues mil pesPer indesitjables, l aprovada l'or- 1 Sebastià Martfnez Soto es troba ven setes. Olgué que la substracció U
dre d'expulsió, han esat acompa- reunits amb un amic anomenat A- havia estat feta, segons creu, en sornyats fins a la frontera. Mahomet vell Perroca Corchado 1 la germana tir de l'església de Betlem.
Mustafà, Edgard Stein, Hens Stro- dels primers, Teresa.
un senyor de gent. - Fermlna
hen, Eduard Wuyer i Oougus Won
De sobte es presentà el marit d'&- Ros, en nom de la seva mare 1 d'Un
Det-Zong.
questa, Joan Antoni Cabijo Sala, el germà seu, presentà una denúncia
qual, després de discutir acaloradaHOME MORT PER LA ment amb l'Aveli, li clavà una ga- conra el seu pare, el qual els ha
GUARDIA CIVIL, A CAR· nivetada al coll 1 li sacc1onà la ju- trets de casa i han hagut d 'anar a
parar a casa d'uns parentS;.
DONA
gular. Poca estona després el PerroA més, culpen el pare de mals
A la Prefectura de Policia s'han ca. moria. L'agressor ha estat detin- tractes 1 d'amenaçar-los constantrebut notícies des de Cardona que gut.
ment.
Al segon temps Escolà marcà el
cinqué al cap de 'l minuts de joc;
vint minuts després VUaseca obtenia. el segon i darrer pels lle\'antlns;
Farnàndez marcà poc després el siMETGE ESPECIALISTA
sè i dos minuts abans de finir l'encontre Ramon marcà el setè i darrer
pel Barcelona.
DEFECTES SEXUALS
Fundada l'any 1912
De l'equip blau-grana destacaren, Rambla de Canaletes, 11, primer
CURS DE CONDUCCIO, REGLAper damunt de tots, Femàndez i
MENT 1 MECANICA, 40 PESSETES
Monlloc; pel Llevant, Artigues; tots
els altres, sense excedir-se.

AVIS

an·

•".:J

Nom ................................" ........................................................... ..

a comptar del de ......................................................................." ...
D om I o lli ..................................................................................
P o b 1a o J 6 .................................................................................. •
:<Signatura o segeU del subscrlptorl

Llegiu LA HUMANITAT
.

Ybarra y C. S. en C.
3
,

Línies regulars de grans vapors per als destins
que es detallen
SERVE1 RAP1D ENTRE BARCELONA 1 BILBAO
Sortides tots ela DIMECRES a la nit cap a Vn.t~ncla, Alacant._Mà.laga.,
SevWa. Vl¡o, Vlllagarcla, Col'Ullya, Musel, Santander l allbao.
Altern:wt-se les escales de:
Tarragona, Ceuta I Huelva cada dues setmanes
Sant Carles 1 Ferrol cada dues setmanes
SERVEI CORRENT ENTRE BARCELONA I BILBAO
cada dues setmanes
Sortides els DIVENDRES a la n1t, cap a rarragona, t3:~nt Carles,
Vlnaroo, Va.léncla, Cullera, Alacant, Cartagena, AJtulla.s. Almerta, M&Wla, Motrll, Màlaga, Ceuta, Càdlz. SCvWa, Huelva, VIgo, Marln, VI•
Uagarcla, Ferrol, Corunya, Avllés, Musel, Santander, Bllbao 1 Pasajea
SERVEI ENTRR BARCELONA, SETE 1 MARSELLA
Sortldee QUinzenals elS diJous cap a Séte 1 Marsella
serve! Quinzenal cap 11. OENOVA
La ct.rr._a e11 rep al Tlnglado de la Companyia Moll del Rebl!.lx
Telèfon 13585

-oMADRID: Passeig de la Castellana 14. - BARCELONA:
LINIA RAPIDA DE GRAN LUXE BARCELONA • CADIZ •
Sortides setmanals els dissabtes, a lea 12. ECeduara.n el servei
uCIUDAD DE SEVJI.LA» I «VILLA DE MADRID•
LINIA RAPIDA DE GRAN LUXE BARCELONA • PALMA DE MALLORCA
Sortides cada cua (llevat els diumenges) de Barcelona. 1 Palma, a. les
19 hores per les motonaus
«CIUDAD DE BARCELONA » I «CIUDAD DE PALMA»
SERVEIS REGULARS ENTRE TARRAGONA, VALENCIA. ALACANT I PALMA
DE MALLORCA, BARCELONA • MAO I BARCELONA • EIVISSA
LlNIA COMERCIAL AMB ESCALES A TOTS ELS PORTS DE LA MEDITERRAN1A. NORD D'AFRICA I CANARIES. - SOrtides Quinzenals de Barcelona elS d ijous. LINIA COMERCIAL BILBAO - CADIZ - CANARIES, AMB
ESCALA A TOTS ELS PORTS DEL NORD D'ESPANYA. - Sortides QUinzenals de Bilbao els dijous. LINIA RAPIDA REOOLAR ENTRE ESPANYA
I TERRITORIS DE LA GUINEA ESPANYOLA !FERNANDO POO). - Sortides el dla 17 de cada mes, amb escales a València, Càdlz. LM PolmM, Santa
Cruz de TenerUe o Freetowo, Sl\Ilta Isabel de Fernando Poo, Bata. Ko¡o 1
Rlo Ben1to pels v..pol'S
«PLUS ULTRA» I «LEGAZPI»
LINIA RAPIDA REGULAR ENTRE BARCELONA I VALENCIA
Sortides de Barcelona els dilluns 1 dijous, a les 1!0 hores
«CIUDAD DE VALENCIA»
Preu a coberta: 9 O:I pessetes. Bitllets d'anada I tornada a oreu s redults
LINIA REGULAR ENTRE BAR~ELONA • ALACANT • ORAN • MELILLA
VILLA ALHUCEMAS • CEUTA i VICE-VERSA
Sortides de Barcelona cada dlumen¡e, a les 8 hores; d'Alacant els dimarts;
d'Cran ela dimecres; d'Oran cap a Alacant, ela CUmarts 1 d'Alacant cap s
BarcclonB, els dimecres.

SERVEl H.AP1D CAP AL BRASIL - PLATA
per moto-transatlàntics correus espanyola
Sortides tlxes cada 21 dies
Ca:;¡ a SANTOS, MONTEVIDEO l BUENOS AIRES aorttrà el dia
2 juliol del 1935. la magD11lca motonau

«CABO SAN ANTONI O»
Que a:imetrà passatgera

*

FILL DE ROMUL BOSCH, S. en C.
VIA LAIETANA, '1

*

Una de les armes que
amb preferència utilit·
zen les dretes contra la
premsa d'esquerra, és la
coacció a
Per a contrarestar-la,
cal que els lectors de
LA HUMANITAT donin
preferència, en fer. les
seves compres, als esta·
bliments productes que
s'anuncien en aquest
diari

ID em.
- ·,o

D'OCASIONS

36, Soqueria, 38
VESTlTS BANY :: BARNUSSOS
CAMISES PLATJA :: Camisa RA·
GLAN (Patentada) : Mitges FERRO
de garantia.

PREUS BARATISSIMS

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

Bar Petit Miramar

TbT Ó'OCASIO
CORTS CATALANF.S,

Telèfon ;:JU4.22

~14

BARCELONA

.; ..... "" :w

- ...

APARELLS
FOTOGRAFICS
PRlSMATICS • BINOCLES • CINEMES
PEL·LICULES · PATHE • BABY ' MAQUINES
FONO GRAFS DE TOTES MENES · DISCOS, etc.

RELLOTGES • OBJECTES DE PLATA

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

CASA BAGUES

TELEFON 22057

Ferrer Batlles

DE MOBLES, PIANOS,
CAIXES DE
....
......RADIOS,
CABALS, MAQUINES D'ESCRIURE I DE coSIR, M.ALE'1'ES, DISCOS, etc.

•

•

Camiseria - Corbateria

COMPRA I VENDA I CANVI

~

AJUNTAMENT

1

,~ MERCAT

mercaderies

del Moll de Balears, tclé!on 18274
Consignataris:

CASA SUBIROS

Hospita1, 42 • Tel.

1

La cll.rre¡a es rep !t08 la vetlla del dia de sortida, al tln¡lado núm. 1

Carrer de Sant Pau, 6
<prop Ramble:s) Tel. 14137

B A R C E L O NA

CLINICA GALLEGO - VIES ·uRINARIES
Carrer Nou de la Rambla, 1S - PELL- SANG - VENERI • PROSTATA •
MATRIU . IMPOTENCIA · DIATERMIA - Director a Or. R iu Porta consulta, 11 a 1, 4'30 a e. F. 10 a 1

ANUNCIS PER PARAULES
Les dues primeres ratlles J '00 pesseta
Cada ratlla de més •••••• 0'30
»
HOSTES
i PENSIONS

HABITACIO tot estar
25 duros mes. Balmes,
3er. 2na.
DESIT.IO senyor sols
FACILITO gratis pen- dormir,
carrer Arislons 1 habitacions. Rbla. bau, 110,bany,
2on. 2na,
f1ora, 10, entresoL
LETAMENDI,
PLACA
PENSI O ROYAL. h~ 26, 4rt.. hablt:~cló ventites preua econòmics. Pl. lada, 6 duros.
e orreua. Mer~. ~.
DESITJO 1 o 2 jovee
PINTOR FORTUNY, 3, tot estar. Casanov!l., 32,
1er.
1ra., prop Corts.
1er.. 30 pessetes setmana. tot est!l.r, dutxa l te4
DUROS
habitació per
lèton.
a senyor. Peu de la Creu,
21 bls, 3cr. lm.
RIERA ALTA, 60, 2on.
1ra.. hablt!l.cló sola dormir.

7:

DIVERSOS

4 PESSETES dla, tot
Pt.úmona.
MALALTS,
estar, l'50 men,Je.r, babl- cox¡¡.
general.
tocló Independent. Dr. SH s,Medicina.
Ral&&
X,
tiOl arDou, 12, entriJIOI, 2n&.
tlflclal. Dr. Llull Cue¡ta
Crgell. 20, pml. CousulHOSTES tot estar o ta de s a 6.
sola donntr; bany, a.scensor. P'lorldablanca,
80,
PIANO, I)Cr estudia, n e2on. 1ra.
cesslto 1 hora dlàrta. do11aré
10 mes. Esc. LA HU
PENSIO LAIETANA tot
contort modem. preus MANITAT. nUm. 518.
redults Per a fi.Xos. Via
ANGEL MARTI. 'l'llller
Laietana, 29 - Placa Bed'enQuadernació <Mani
renguer, 2.
nez de la Rolla, 17. T •
BAlLEN, 2, 3er. 2na.. teton 75352 - Barcelona¡ ,
desltlo 1 o 2 senyors tot
COMPTABLE, conelxeestar. 26 d~ mes. b.
dor analèl> r rran~ l tr ecnrrer.
bnlls d'ottdna. 5'0!eBAlLEN, 109, 11r. 1ra.. retx tot el dla o bens
bona habitació, solS dor- Esc. LA HCMANITAT
mlr.
nüm. 157.

Llegiu

LA

CASTELLDEFELS. E&pl6ndlda caseta de ba117,
tocant al Reataurant;
cMar I Sollt 1 lloc guarda cotxes, traspassar6
per 3.500 ptes, Informes
a LA HUMANITAT

OFERTES
i DEMANDES
MODISTA a·orerelx a
casa 1 a domicili. Preue
econòmics. Rocafort, 15t
pral. l .a.
MOSSO O COBRADOR,
deSitJa collocac16 45 an.ya
I bonoa referències. Eso
crture a LA HUMANITAT
núm. 534.
VIATJANT a·orerelx per
Catalunya, ram dc tel:llts
I gèneres de punt. Amb
bones relacions cUentel&.
Escriure a LA HUMANI·
TAT oum. 150.
COMPTABLE, ooneJxedor trcD:UIS d'orlctna &'olerelx tot el dia o hores.
Esc. LA
UUMANTTAT
núm 165

SASTRE, !alta mig radn, ladnna 1 mltJ:~.. Am1l

c:u-.

112.

EBENISTA, falta al)l"enent avançat. 1toaer, ?.:.!.

HUMANITAT

Llegiu LA ·H U.MA.NITA T

Dimarts, 25 de Juny del l935
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LA TRAGEDIA ASTURIANA: TURON

Qua tre pene s de mort, trent a tres cade nes perp ètue s

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

PER ALS AMICS EMPRESONATS

La·nostra subscr ipció
Relació de donatius rebuts a les nostres oficines
administratives (Ronda Universitat, 25, pral.)
Ptes.
Suma anterior

E1s amics de Sant Llorenç
Savall (quota ~etmar:.al).
D e ur e setmanal d'uns
amics ................. .
Un grup d'amics d'esquerra...
........... .
Sebastià Obiol
M. T. C., a la salut d'En
Companys i Consellers...
On d'Estada Aragonés.
Delfina Roma... .. . .. . .. .
R. Manassé
Els dc la Poca. Roba (16
vegada) ..... . ........... .
Un republicà d'esquerra de
l'Atmella del Vallès .. .
E. G., una vegada més .. .
Miquel Carni, Esquerra de
Montmeló ... ........... .
1\!aril. i muller sense treball (6." vegada). ... . ..
Nitlleroy ...... ........ . .. .
J aume Donato, de Mollerusa (2.' vegada).
T eresa Mauri {2." vegada).
Bruniselda Donato (2." vegada). a la memòria de
Jaume Iglesias ... . .. ...
Florentina Donato (2." vegada), a la memòria de
J. Colldeforns... .. .. ..
E. LL. F....
... ... .. .
Antoni Pigtúllcm ... ... .. .
Carles Jeremies ........... .
F rederic Febrer (5.A veg.).
E. Casas ................. .
Benet Casòliba i familia de
sant Adrià ........... .
F amilia Grau, de St. Adrià
Grup d'amics empleats de
la Barcelonesa d'Electricitat, s. A. ........... .
Otto i F r!tz .. . .. . .. .
La nena Montserrat Nogués ! el nen Armand Nogués .................... .
Les dues germanetes Montserrat i Nuri R iau i el
seu cosinet Jordi Verdú,
a la memòria de Macià.
F . C. ................. .
Pere Dalmau i família (21
lliurament)
...
M ar i a Santandreu, a la
memòria dels meus pares
Francesc Illa .. . . . .. . . .. . ..
Enric Sala ...............
Una manresana, a la memòria d'En Guimerà
Teixidores, a la. memòria.
de l'Avi ... .............. .
Emília Fonoll Segui <deure
setmanal> .............. .
Maria Campà. a la memòria de Macià .. . .. . .. . .. .
Apolònia. Tomàs . .. .. . .. .
A. S. C................. ..

Joaquim Rauli (23 veg.) .. .
Adelina. Serinyà (23 veg.).
~IarcelU Oringué Pons

- - ---*
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Gabriel Rota Terrades (3.~
vegada) ...... ........... .
Joan Claramunt ... .. .
Antoni Torras ... .. .
Baptista Solé
. .. .. •
Família J osep Vives ... ...
Joan Corney 1 els companys de treball .. . .. .
Rosa ... ... ... ... .. .... .. .
U. Vergés ............ ..... .
Familia. Subiranes-Ur quizu
Cinc esquerrans:
Eduard Cervera... ... ... .. .
F. E ................ ... . ..

Magi Ràfels .. . . .. .. . . ..
3' - Espiridió Capella . .. .. .
Josep Pastó .. . ... .. . . ..
2'2'- Jaume Moral ... ... .. .

Isidre Ma!né... ... ... .. .

2'- Josep Flores .. . .. . . .. ... .. .

Ramon Vallespi ... ........ .

2'- Rafael Andreu .. . .. . . .. . ..
:.l'-

1'1'-

1' 1'2'1'50
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EL MOMENT POLITIC

Cristòfol Pipó ... . .. .. . .. .
Josep Segura... .. . ... . .. . ..
Un company, a la memòria. de Macià .. . .. . .. .
Joan Alarcón .. . ... . .. .. .
Josep Sànchez .. . . .. .. . .. .
Un company ......... ..... .
Vicenç serrano .. . . .. .. . .. .
Un grup dc teixidores de
la fàbrica Rebés (3.a vegada.):
Pepita CUsó .. .
.. . . ..
Francesca. Fonta
...
Engràcia. Casanovas .. .
Pepeta. Gira!... ... . .. .. .
Mercè Gisca . .. .. . .. . .. .
Amàlia Vellver ........ .
Maria. Forgas. .. . .. . .. .
Antònia Pujol .. . .. . .. .
Una. catalana de 1 Poble
Nou ..................
Caterina Vallverdú .. .
Francesca Plana s . .. . ..
Pepeta. Solanas... .. . . ..
Una dona ......... ... .. .
Carme Llorens .. . . .. .. .
Rosa Valls ........... .
Pepeta Serra... .. . . .. .. .
Una admiradora. d'En Pi 1
Sunyer ........... . .. .
Teresina Casas .. . .. . .. •
Joana Umbert ... .. . .. .
Teresa. Mart! .. . .. . . ..
Antònia Tarrats... ..... .

x. x ...................
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Suma i segueix .. . .. • 99.051'45

Han arribat a Catalunya. uns infants d'Astúries. Ja. és, aquesta.. la
segona vegada oue n'arriben. Són
uns infants que tenen el par e a. la.
pr esó, o el tenen a. l'exili, o no
tenen pare. Són uns infants que,
en obrir els ulls a. la vida-<tuan
tot per a ells haur ia d'ésser joc i
complaença., ben estar i alegria-l topen amb la misèria. i la. t ragedia.
Dels ulls d'aquests infants mai més
no en fugirà. la visió d'horror. Per
a aquests infants, Octubre serà una.
efemèrides terribles.
Un d'aquests infants, en la casa
que l'ha acollit en terres de Catalunya., somniant, s'aixecarà en el seu
llitet 1 cridarà amb la veu escanyada per una. por pànica:
--Ja vénen! J a vénen !
Hem parlat amb una de les dones
que han anat a Madrid a. cercar
aquests infants d'Astúries per a. portar-los a. Barcelona. En la veu d'aquesta dona hi havia una emoció
profunda, una. sincera. emoció. Ens
parla. de Madrid. de l'ambient de
Madrid aquests dies. Ens diu com
el poble madrileny té un mot d'ordre: «Fascio, no>>. Ens diu com tots
els «señoritos», tots els «pollos fruta». tots els freqüentadors de cabarets, tots els amics de passejar la.
mona. monàrquica pels carrers de la.
«villa. del oso», són feixistes. I ens
diu com anaren a estatjar-se, ignorant-ho, a. un hotel de l'Avinguda
d'Eduard Dato freqüentat per gent
de dretes 1 amb un «maitre d'h otel»
feixista, que tracta. el servei a cops
de puny i a. pessics: hotel en el qual
tot és feixista: les cambres, el menú, la manera de servir-ho. O sigui :
tot és desagradable.
S'havia. dit que el governador general d'Astúries, un senyor Velarde
posava obstacles a. la sortida dels
infants. Aquests propòsits fracassaren gràcies a l'energia del senyor
Portela Valladares.
I ens descr iu l'arribada dels nens
a Madrid. Venien cansats i bruts
del viatge. Eren cent-vint i cada. un
d 'ells portava. un número. Quar anta.
anaven destinats a. Alacant; cinquanta. a. Catalunya., per a ésser repartits entre Súria, Sabadell, Terrassa i Barcelona; la. r esta. es que·
dava. a Madrid. Sevilla 1 Logroño.
- Tenen una. inquietant gravetat
que rarament hom troba en la. infantesar-ens diu aquesta. dona, bona i intel:ligent, que ha. portat els
fills d'Astúries a Barcelona. - No
riuen; són infants que «ja» no r iuen.
Fa l'efecte que «ja» no en saben.
Tan sols, quan troben algú que s'in-
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PANGBORN VOL FER LA VOLTA
Al MON EN QUATRE DIES I
MIGDEVOL
Nova York, 24. - L'aviador americà. Pangborn, que fou classificat en
t ercer lloc en la. formidable cursa
aèria, Londres-Melbourne, ha anunciat que ha acabat de posar a. punt
un avió d'un tipus nou, amb el qual
es proposa. donar la volta al m6:1
en quatre dies i mig.
Es suposa que aquesta temptativa
no pOdrà. portar-se a cap almenys
fins pel mes d'octubre, ja. que Pangborn es proposa. realitzar el vol sense escales, i per tant, serà precfs organitzar curosament l'aprovisionament de l'aparell en tot el recorregut.
Aquest aviador es proposa. emprendre el vol a Sant D!ego (Califòrnia).
L'avió circunvalador del món anirà tripulat a més, pel segon pilot
Bennet Griffin i un telegrafista..
L'aparell que utilitzarà Pangborn
ha estat construït per la. casa Uppercu Burnelli Corporation, d'acord amb
els plànols de l'enginyer italo-amertcà Vicenzo BurnellL Desenrotllarà
una velocitat màxima de 400 quilòmetres per hora, però Pangborn ha
declarat que només emprarà un promig de 200 qullòmetres per hora.
Els aprovisionaments en a. ple vol
no seran molts, perquè els dipòsits
de l'aparell tenen cabuda. per 12.000
litres de gasolina.

* ____._,...,.._,_

Els exemples

El PRIMOGENIT GIL ROBLES
El naL-cement del primer fill de
Gil Rebles ha estat festejat com el
d'un princep hereu. Les Japs de casn nostra, recordant segurament el
que feien quan naixia un fill d\m
alt pe::sonatge avui a l'exili, han motivat la següent gasetula de l'Alcaldia:
«Han visitat l'alcalde, senyor Pic
i Pon, acompanyades del consellerregidor senyor Jaumar de BofarJll,
la senyora de Delàs, presidenta. d 'Acció Popular Catalana; senyora de
Jaumar, vice-presidenta. de l'esmentada entltat; senyora de Camps i senyoreta Vilella, per tal d'oferir-U
unes «canastllles» de les que dita
entitat ha acordat repartir entre persones pobres, sense distinció de matis polltic, en celebració del naixement del primogènit del senyor Gil
Rebles.
El senyor Pich acceptà complagut
el donatiu, i tingué paraules d'elogi
per la feliç iniciativa.»
No hi trobem a faltar més que
l'acootumada amnistia de quinzenalres I di' f:lltf'~ m llit.n r !' lleus.

'
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ver1tat
sobre els fets
d'octubre a
Catalunya
JIM ENEZ ASUA
defensor de L luhl 1 Comorera

En el llibre
d' Alard Prats Beltran

amb precisió de fotografia
reprodueix

els textos taquigràfics
dels d is cur~s, informes, declaracions,
testimonis i incidents
DE LA VISTA DE LA CAUSA CELEBRADA
DI ES PASSATS DAVANT EL T. DE G.

No es tracta de comentaris ap a~
sionats, sinó de fets objectius
El que ha arribat i el que no ha arribat
al gran públic de la Premsa diària
ho reflecteix, amb amplitud i amb emoció
el llibre

"fi ~o~i~rno de la ~~nerali~ad en el Hanuuillo"
Concessionària :

Llibreria Catalònia
3, Ronda Sant Pere, 3

teressa. per a ells i els tracta amb
amor, s'esbossa. en les seves boQues,
prematurament mar cides, un pàl:lid
somris. I s'observa en ells una. gran
estranyesa, un pasme dolorós : el de
trobar gent que no els escridassa,
que n~ els parla. de càstigs, que no
els mtra amb Odi.
Dos germanets, un nen i una nena, demanen que no els separin. En
ells l'accent de tr istesa. és més greu
i sembla. irreparable: a la porta. de
la casa. on Vivien varen veure morir la. mare.
Alguns d'aquests infants no tenen
més enllà. de tres anys. Malgrat això,
semblen comprendre. Damunt d'ells
ha passat la. tempesta. d'Odis 1 venjances, enderrocant-ho tot, destruint
llars i families. Els ulls d'aquests
~ants no pOden oblidar la. tragèd la.

Un d'ells, dl u:
-No vull que em duguis a una
casa. de gent catòlica. Si m'hi portes fugiré 1 me'n tornaré a.l poble.
Sense sortir de l'estació es fa el
repartiment. Després, en taxis. es
dirigeixen en grups de cinc al carrer Major , al local de cí'zquierda
Republicana», on esperen les famílies madr ilenyes que han de tenir
els infants un o dos dies.
L'encarregat del bar serveix el desdejuni als petits i no vol cobrar-lo.
Tampoc no han volgut cobrar els
taxistes. I un d'ells, que ha cobrat,
ha. repartit els diners entr e els nens
que porta va al taxi.
A «Izquierda Republicana», aquesta dona que ens parla h a. saludat
LUis Bello, mestre de periodistes i
de r epublicans l'home digne per
essència i potència, l'autor de «El
Corazón de Jesús» i de «Viaje por
las escuelas de España». Luis Bello
-ens diu aquesta dona-té veu 1 mir ada d'home bo, d'home d'una bondat infinita.
S'han entrevistat després amb
Clara Campoamor - dissident del
Partit R adical i això l'honora-<tue
des de Madrid tant s'ha. interessat
pels n ens d'Astúries.
L'endemà, com és lògic tractantse de dones catalanes, h an anat a
la presó a visitar els nostres presos.
Nostres per damunt de tot, com nosaltres som seus, ara més que mai.
Nostres quan triomfaven per bé de
Catalunya. i de la. República. Nost res quan. en la. lluita, han caigut.

Llegiu LA HUMA NI TAT
A la nit, aquestes dones catalanes
han anat a veure 1 a. aplaudir una
gran actriu, la primerlssima actriu
avui, del teatre espanyol, l'única que
dignament pot anar a. l'estranger,
com ací han vingut Sarah Bernardt,
Emma Gramàtica... Ens referim a
Margarida Xirgu. Margarida. Xirgu
no representa les bajanades de Muñoz Seca, Margarida Xirgu representa «Fuentc ovejuna». La. gran actriu, si bé és cert que té enemics
-tota la. morralla. que llegeix «La
Nación». «Informacionesll i altra
Premsa. per l'estil- té també molts
devots i admiradors: el teatre és
ple de gom a gom. La. representació de la més bella, de la més digna obra de Lope-que ha. estat incorporada. al teatre soviètic-és seguida. pel públic amb atenció fervorosa. «Fuent•1 ovejuna» avui és tota. Espanya: una. Fuente ovejuna. que
encara no ha fet justícia. en el comendador.
Ha arribat l'hor a d'emprendre el
viatge a Barcelona. Hi ha. un vagó
reservat per als infants d'Astúries.
Aquests van arribant acompanyats
de les fam!lies que han tingut cura.
d'ells i que se'n separen amb pena.
Els han banyat, els han peixat bé.
els han vestit de nou, els han comprat joguines. Un català resident
a. Madrid, no sabent com millor obsequiar els infants, els ha. comprat
cinc duros de fruita.
L'andana és plena de. gent. No es
pot donar un pas. Els petits viatgers i aquestes dones que eiS acompanyen, s'instaHen al vagó.
Tota l'andana. vibra dels crits i els
adéws 1 les aclamacions:
-Salut, camarades!
-Camarades !
-Camarades!
- Visca Astúries!
-Visca Catalunya!
Hi ha un vel de llàgrimes en molts
ulls. I el tren arrenca, carni de Catalunya, on aquestes criatures trobaran amor i caliu de llar.
LLUIS CAPDEVILA

El xovinisme americà
s' exacerva amb la
crisi
Cent cinquanta-cinc diputats
americans partidaris d'expulsar cinc milions d'estrangers i deixar sense feina la
resta
Wa3hington, ·24.-El diputat Díez,
de la Cambra de Representants, h a
declarat que 155 erganitzacions, que
representen cinc milions de persones, recolzen el seu projecte per a.
l'expulsió d'uns sis milions d'estrangers, amb la qual mesura. es resoldria. parcialment ia crisi de l'atur
als Estats Units. Dfez ha afegit: cH1
ha. 155 parlamentaris favorables a
aquest projecte, que preveu a. més
que en el sucessiu no es concedeL'rl
a. un estranger cap empleu que pugui exercir un nord-americà.»

____________*____________
La calor fa estralls
a Holanda

(Cròni ca del nostre redactor
a Madrid, Alard Prat)
Madrid, 24. Els temes que
els diputats discuteixen al saló
de sessions del Parlament són evidentment transcendentals: pressupostos. Una vegada més assenya..
larem la circumstància que aquests
t emes no semblen interessar la
cambra. En lloc del senyor Alba
la soledat presideix les sessions
l lampec en les quals els pocs diputats que ocupen els escons es
decideixen obertament per la continença verbal. ¿Quina autoritat
seriosa poden tenir les lleis que en
contingències tan estranyes <<són
portades» penosament endavant?
Als passadissos segueixen les
plàtiques d'estiu. L'aplaudit ex-ministre d'Agricultura senyor Jiménez Fernàndez ha llançat a la voracitat dels comentaristes les ma..
ni/estacions ja conegudes. Un home de bona fe t sincer, àdhuc republicanot, l'anomenen alguns. El
sen¡¡or Jiménez Fernàndez s'ha
apressat a rectificar, a Sevilla, el
que va dir a Madrid. La rectificació - n'hi ha prou amb llegir-ne
el text - agreuja notablement el
que havia dit de primer antuvi.
El senyor Jiménez Fernàndez té
raó. El Debate la hi donà e1~ el seu
article de fons d'avui, en el qual
ataca els patrons anarquitzants i
sembradors de la discòrdia civil
amb els seus abusos i la seva persecució a les classes humils. ¿Què
es veslluma a l'horitzó? El senyor
J iménez Fernàndez ho ha anunciat amb franquesa: un quatrienni de les esquerres al Poder amb
la plenitud de raó per a llançarse al combat amb les reformes
més rigoroses. I avui, la bomba:
J iménez Fernàndez, després d'una
conversa amb Gil Robles, dimiteix
tots els càrrecs que tenia dintre
de la C. E. D. A. Ja està bé per
començar la setmana...
La preocupació és el que esperona la Ceda a organitzar actes
emulatoris per a demostrar que
també ells tenen gent que els sostingui i que els atorgui la representació. Gent i diner per a antmar totes les simulacions possibles, en la pràctica de les quals
vénen demostrant tantes condicions rellevants. Per cert que no
semblen molt animats quant a
mostrar entusiasmes pels èxits
de llurs properes demostracions
de ntasses. Els ministres cedistes
han demanat a aquestes demostracions la presència de diversos
ministres no cedistes. Així pense1t
donar un caràcter d'adhesió al
Govern al que d'una altra manera seria un acte exclusivament cedista. De poca cosa servirà que
amb aquest arbitratge acudeixi
una mica més de gent als comicis. A Salamanca se celebrà ahir

set condemn es a 12 anys ¡
diverses absolucions de pro.
cessats.- Aquest haurà estat
el veredicte del Tribunal
OViedo, 24.-A les set mati d'avui
h a donat per acabades les seves deliberacions el consell de guerra. que
h a jutjat els successos desenrotllats
a Turon, en el passat mes d'octubre.
Immediatament fou cridat el jutge
instructor per tal de comunicar-U la.
sentència., pr esentant-se a. la. Sala. d e
justícia..
Moments més tar4 sortia. el jutge
instructor cap a. la P resó MOdel, per
tal de comunicar el fall als processats.
Per informes particulars s'ba sabut
a. aquesta. hora. que la sentència és
la. següent:
Penes de mort:
Silverio Castañeda R odríguez, Amador Fernàndez Llaneza, Fermin
López Naves 1 Servando Garcfa Palanca.
Cadena. perpètua:
Josep Morada, Fèlix Dfaz Sàncbez,
Manuel Gonzàlez Suàrez, Amador
Moro Gonzàlez, Manuel Suàrez Gonzàlez, Nicèfor Hidalgo, Vvelli Gonzàlez, Agusti Alvarez Rey, Manuel
Maizal Lobo, Antoni Josep de Larr os, Joan Antoni Castro Garcia,
Constantí Corral Rodríguez, Angel
Gonzàlez, Gregori Ganceda. Expósito,
J osep Losada. López, Manuel Pérez
un acte a honor dels senyors Gil
Robles<Oi Casanueva. Hi acudiren
Lerroux í Portela Valladares. Es
pronunci~ren discursos. de .~rcumstànctes. L'harmoma ojtctal
semb~a bona. Però els assabentats,
jan l ullet...
Amb aquests indicis aparents de

Blanca, Ramon Gómez Blan
sús Rodríguez Novo, Mar ceru co, Je.
R ubio, Nicolau Martinez TreuTeJero
colau del Prado Correa, Leone~· N¡.
n ueva, Virgili Alvarez, Antoni B illa.
Aristides Castañón, AureU C~stos,
J oan Bautista Garcia, Dimes ~Ya,
zàlez Suàrez, Lluis Gonzàlez Maon.
nez, Amadeu Novo Sanz CI rtf.
Liebana !'!arcos, Angel FÚver~~nt
nàndez i Antoni Rufi Gallege Suà e¡:.
Els condemnats a dotze anys r~
6n.
Pere P'lrteagudo Asensio
Burgos, August Estevez D¿tnfn PòUt
T omàs Martuo Novato, Leone¡ t ez.
tinez Con ca, Anicet Pérez Pr! toar.
J osep ROdríguez ROdríguez,
e l
Es absolt Josep Garcia Gonzà¡
P_Ctició de pena del qual ha esta~Zrla
t1rada .Pel fiscal. Entre els altres ~
solts figu ren Jaum e Prado Re a
, ~~
Ot
r ega Alfons, Fr ancesc R<>drf
Sañudo, Cassimir I gJesias Fernà~~ez
Samuel Bars Quirós, Averu D~
Fuertes, Pere Fernàndez Alva;
J oan Garcia. Gonzàlez, Tomàs
ela Vizcaíno, J oan Garcia VeJazco.
Horaci Suàr_ez Gonzàlez, Marceui
Sànchez Manana i Amadeu Lópe
Les conde~.es es dicten peJ d~·ic
te de rebeH16 1 no com a autors 1
l'assassinat, sinó com a. inductors. e
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Forma Govern el ministre di·
. •
. d
.
mJSSJonarJ e Fmances Se·
~~q~g,nami~~Jl:~~~~ J~~ald'e~¡d~~
nyor Stoyadinovich

qui parli de crisi? Se'n parla, no
obstant. Les declaracions del se·
nyor Jiménez Fernàndez, les conterències d'aquest amb els senyors
~aura (Miquel ),, Cambó, Ventosa
t amb aquestes 1tg11:res errants qu~
sobtadament aparet:ten com a ml-ministres en els departaments olicials, donen lloc a suposicions.
¿Seran aquests els encarregats de
donar el pas envers la normalitat
i les eleccions per t al de produir la
concòrdia civil de la necessitat de
la qual es parla? ¿Però són aquests
els homes capaços de portar a
etecte una tal empresa?
Avui al vespre, Lerroux en per sona ha Jet aflusió als esdeveniments que podien sorgir c!e sota
una pedra...
Allà cadascú amb la seva responsabilitat i la seva conducta.
Esperem els esdeveniments possibles - tot és possible quan les coses marxen per camins demencials - amb veritable curiositat i
una certa satisfacció.

~
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Belgr ad, 24. - El príncep regent
Pau ha. continuat durant tot ahir 1
el matf d 'avui les consultes per a
la. solució de la. crisi Ahir reba 1&
visita del cap del par Út agrari s; rvi
senyor Jovan ov!cb ¡ la. d 1
'
sulmà d
e cap mue B~sni.a, senyor Spaho.
Avia. a m1gd1a s'ha dit que els
candidats més probables per a Ja
prefectura. del nou Govern són el
president dimissionari Jeftich ¡ el
ministre d'Hisenda del seu Gabinet.
• • •

Belgrad, 24. - El regent Pau ba
confiat l'encàrrec de formar Govern
al ministre d'Hisenda. del Govern
dlmisisonari, senyor stoyad!novit!l,
el qual creu que aVUi mateix t~'l·
drà confeccionada. la llista.
• • •

Belgrad, 24. - El senyor Stoyadi·
n ovlch ha. format aquest migdia el
nou gabinet, però encara no n'ha
estat publicada la llista. Hom sap,
però, que Stoyadinovich es farà també càrrec de la. cartera d'Afers Est rangers, que la de Guerra. serà .ïonada. a. l'ex-president del Consell,
senyor Kifkovich i que tots els ml·
nistres croates que formaven parl
del gabinet Jevtich conservaran els
seus llocs.
LA LLISTA D EL NOU GO·
VERN. ES C O NS I O E R A
PRO V ISIONAL

Belgrad, 24. - Es coneix la llista
del nou Govern format pel senyor
Stoyadlnvichs, la qual és la següent:
Presidència i Afers Estrangers, Stoyadinov!chs; Guerra., general Sifcovicb; Interior, Korocbetz; Tràfic,
Spahov!ch; Treballs Públics, Pop•tz;
Finances, Letitza; Polftica, Preka; A·
gricultura, Stankowivh; J ustícia,
Auer; Treball, Wroban!c; Religió,
Stoschevics; .Ministres sense cartera:
Jankovichs i Behmen.
Es considera com a. provisional la
solució donada a la. crisi.
El fet que el cap del Govern hagi
inclòs en el Gabinet a Spabov!cb 1
Korochetz, es considera, amb tot. de
molta importància pel Govern, ja q¡¡e
assegura. l'ajut dels partits Popu!at
eslovenc i el musulmà bosnià.
Contra. el que s'esperava, el lfdeelr
croata, Matchek, no forma part d
La flota americana que es troba actualment al Paclflc, efectua grans Govern, si bé h1 ha en ell tres miniStres croates, els quals són Preka.
maniobres en collaboracló amb l'aeronàutica militar L a flota ame·
Auer i Wrobanlcb.
rlcana davant Honolulu, fa exercicis amb els seus reflectors
El nou Govern ha. jurat els càrrecs
(Express- Fot<>.)
aquesta. tarda a les cinc.
QUE

EL REGENT VOLIA
EL L I D ER CRO ATA MAT•
CKET FORM ES PART DEL
GO V ERN
Belgrad, 24. - se sap que el Re-

gent princep Pau i el general Zi~:
koVics, tenien gran interès que el~
der croata. Matcchek formés part ~
nou Govern; però no els ha esta
possible aconseguir-ho.
à •i·
Matckek t<>rnà ahir a la. se\' re!à
dència de Zagrab, on va conferencer
amb els seus amics politics. La III~
ria. d'aquests insisteL-cen en d~ta
la formacJó d'un Govern co~ del
1
ment neutral, la. missió princlpa·ons.
qual tos organitzar unes elecCJ lat.
les quals s'haurien de celebrar a v r
emprant el sistema de vot secret.:,:._
a. la formació d'un Parlament e ;;i.
tituc!onal. AL"Ú mateL't s·~ IIIanJb
!estat contraris a. tenir relacJOOSestJt•
go\'erns que no tinguin la repr nfrtacló autèntica del poble croata'oc:a·
g!nt que només tractaran o negt
ran amb la. Regència o rEXèrCl •

Una neboda * de Roosevelt

u.

s. s.

Amsterdam, 24. - Sobre tot el tera la
R.
ruP da
ritor i h olandès passa una onada de
Leningrado, 24. - En un g lll se·
calor insoportable. Per aquest motiu Amb motiu de Ja celebració de la primera loteria f rancesa (((Sweepsta· turistes americans ha arnbllt \'Sds
durant el dia. d'ahir les platges ho- k e.o) la qual t indr à lloc el d ia 26 del corr en t mes. s'instaHen al Palau de nyora J ulia Roosevelt, acompan.
landes es veieren plenissunes de pú- l'Esport, de Paris, els aparells per a la barreja I sorteig dels numer os de la seva filla.
del prt·
blic. La diada resultà tràgica ja que
t:r~;,n lats Un dels aparells
Aquesta senyora és nebOda
el nombre de negats fou de vuit.
(Express - Foto.)
s!clcnt dels Estats Unit~.

LA HUMANITAT lluita pèls ideals catal ans i repUblicans
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