e L at:.M"Plf, - A l.iatalunya et ce1 apareix sere pel PJreneu, pla de
Lleida. riberes del Segre I a mb a bundant nebulositat per Ja resta del
pals. Els vents, ta direcció dominant dels quals lis la del segon qua·
drant, aón fl uixos o en calma. Temperatures extremes registrades
durant les darreres 2.4 hores: màxima, 30 graus a Santa Margarida
1 Tremp 1 mlnlmes. 9 graus a I'Estangento 1 a Angolaster, 1 7 • Hú·
r ia.
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ona vegada més - i cóm s'allarguen les setmanes 1 els mesos! - ,
una vegada més hem d'acudir als nostres lectors, als nostres amics, al
poble d<l Catalunya. Són necessaris nous esforços de tots per a ajudar
A continuació, i en facs1mil, reproels homes que viuen, de molts mesos ençà, darrera les reixes de les pre· duïm un fragmen~ del diari dels jesuïtes, de la &eva edició de dilluns.
sons.
Assenyalem el tracte que uEl Debateu
Es magniftc l'esforç de fins ara. De desembre ençà, sobre les pàgi- dóna al President i ex-Consellers de
nes de LA HUMANITAT ban aparegut sense interrupció, en columnes la Gener-alitat, que acaben d'ingressar als penals que els han estat
1 columnes, les llargues lllstes de noms que han vingut aportant el seu assignats per a complir la condemna
òbOl a la nostra subscripció. De com ba estat intens l'esforç, de com ha dictada pel T. de G.
estat fecunda l'aportació c1utadana. a favor dels empresonats que ban
uLos de la Gentralidad, al penal>>,
deiXat les llars desemparades, n'és una demostració el total de la xifra diu el diari de la C. de J. Es falta
al respecte més elemental entre sim·
reumda. pel nostre diari: avui som a. la llnia de Cent mil pessetes.
humans. L'odi rancorós, concen·
Aviat està dit. Cent mil pessetes! Equivalen a tres-cents mil sacrificis tpies
rat, implacable de les sotanes i dels
d'obrers, de c1utadans modestos, de treballadors. aportats dia a dia. sagristans no s'atura davant de cap
setmana. a setmana amb apor tacions petites, aparentment insignificants. dissort ni s'amaga ni es dissimula en
de cap principi.
un dels orgulls del nostre diari, al llarg d'un historial que ja té densi- nom
La upietatu dels confessionaris sap
tat 1 extensió de cosa viva 1 entranya palpitant en la democràcia catalana, acarnissar-se, innoble i covarda, en
é:; aquesta subscripció pro-presos que ba aparegut, sense interrupció, des el caigut . No l'atura r es ni sap d'altra norma que la. del seu odi im·
de primers d'any, a la darrera pàgina de LA HUMANITAT.
placable. Fixi's, encara, el lector, en
Però els mesos passen 1 les pr esons no es buiden. Al contrari, al con- la
notícia que precedeix a la. del
trarll Són, cada. dia més, noves llat·s desemparades, desconsolades, agita- tra-sllat dels nostres amics. Repari
en el titular, d'igual mida que el
des per l'angúnia de dies incerts 1 d'hores infinites de solitud.
Tots bem d'acudir al seu ajut. Cost! el que costi. El sacrifici nostre titular següent : ccUnos pistoleros roban un taxin. Immediatament desés ben pagat sempre amb poder Viure lliurement la. nostra Vida, amb prés, l'altra noticia : uLos d e la Gepoder acudir cada dia al nostre treball, amb poder r omandre cada nit a neralidad, al penal».
¿No li sembla. al lector massa ca·
la nostra casa.
Amb l'aportació de cadascú, hem arribat a reunir 1 a repartir cent sual la compaginació de dues notícies així? Sabtm com es fa l com
mil pessetes. En nom de les llàgrimes que ban eixugat, demanem un sa- s'ajusta un diat'i. I gairebé,
gairebe
crifici més a tots. Cal continuar l'esforç, per tal que no ens trobem qual- asseguraríem que no és un simple
atzar el que ha reunit les dues in·
sevol dia amb les possibilitats esgotades.
¿Què 11 d iriem, cóm 11 diríem, de quina. manera ens presentarlem a formacions ni la mà. que ha escrit
els seus dos titulars. Especialment el
la mare, a l'esposa o al fill de l'empresonat, per a fer-U saber que ja de uLos de la ~neralidad...>>
no ens és possible de segulr·li passant el subsldl'l ¿Què podria dir-nos o
¿Per què estendre'ns en comentapensar ella, la dona de la llar desolada, de tots els qui l'abandonen. de ris, que altrament no tindrien el va.lor, la força d't•xpressió ni la claretots els qui no saben o no volen o no tenen prou esperit de fraternitat dat
de la r èplica que mereix el sa1 de sacriflcl. per dur·li, amb l'aportació, la consolació 1 l'ajut a necessi- gristà redactor dels titulars que reproduïm
a continuació?
tats apremiants?
Jutgi el lector per ell matei:l::
Això no és possible. No pot ésser possible. Es deure de tots evitar-ho,
continuant el sacrifici. Cost! el que costi, la nostra subscripció ba de
I
continuar. Hem arribat a cent mil pessetes. ¿Per què no hem de poder
arribar a les dues-cent es mll'l
Enorme és l'esforç que demanem. No ho ignorem. Però la situació
de centenars de famllies és més dramàtica encara. I mentre sigui aixi,
· cap català no pot permetr e, no ha de consentir que un dia haguéssim
de trucar a Jes portes de les llars dels amics absents, per a. dir·li a la
El cocne aparetió abandonadG
mare o a l'esposa:
J OIJ6. Amns Reyero, eol)d¡lctcr d&t
-sabeu, dona? J a no us podem ajudar més! ...
"taxi" t 9.909; denW!cl6 que eata ma!len..
alrededor' da taa aet., CU&lldo .e eneont~
ba en un llUll tO de l". puert& de Atocha,
te aiqQUaron ·el cocho doll lndlvidUOI que

L'ingrés dels senyors
Companys, Lluhí i Comorera a! penal de

aquest penal dels ex-consellers,
s'anuncia l'arribada de familiars i amics dels condemnats.

Puerto de Santa María

sol, Esteve, Barrera i

?uerto de Santa Maria, 25.ft.bir ingressaren a aquest penal
els senyors Uubí, ~omorera i
Çompanys. L'entrada dels condemnats al penal passà desa·
p ercebuda. S' adoptaren algunes
precaucions que no foren notades pel pú!?lic. Pel moment
no es permeten visites als exconsellers de la Generalitat i
s' ignora el règim que hauran
de seguir al penal.

Mestres, al penal de
Cartagena

I

EL MOMENT POLITIC

le ordenarou lea llevara al eamlno baj G

Es di!icU de preveure en què poden acabar les converses que Slr
y apodertndoae del volanto • • dló a 11
f uga. Eutretanto, 101 otror do.' deaeonoo
Eden celebra a Roma. Es evident que el ministr e anglès ba fracassat a
cldos
encallonaron a Alvarez ·Ray«ro y 11
Paris 1 per ara no li van pas més bé les converses de Roma. Paris no
con~ujcron aaf haata la tai>!& del eelJ1en•
sembla disposat a cedir davant l'acord que Anglaterra ba celebrat pel .terto, en dor¡de lo t·~vleron llasta IU 7,0,
de 1a manau,:·
seu compte amb Alemanya sense comptar amb el a<>vern de França. No
i'oco desp!.[H do ·de!I'Ul\t~ et heeho-.
bl ba dubte que el Govern francès ha pogut adoptar una actitud freda
una pareja do Segurl<jecl encontr6 &ban•
davant un delegat de Londres, a causa de l'aliança franco-russa 1 l'en- 'don&do el '~" eh la. calle el~ la Beata
fortiment que ha experimentat França als Balcans a conseqüència de les ·Ma.rta Ana.
enteses d'aquests països amb la U. R. S. S.
Causa una certa sorpresa en veure com de sobte Anglaterra, part1·
dària sempre de la reducció d'armaments navals .-quan es tracta dels
armaments dels altres- s'ba avingut a reconèixer a Alemanya un dret
que, donades les relacions internacionals existents, és evident que no po.
dia ésser acceptat sense una prèvia reunió o quan menys acord de les
Ayer, a tu once de I& m&llaM. sa.
Ueron de la cArcel Modelo, cou dlreotres potències de Stressa. Alemanya, commmada a retornar a la Socieclón
• lò!l pen&.! es d~ cartagena <Y.
tat de Nacions no solament no bi ha tornat sinó que va complint el 'Puerto& .'de
Santa Marta, el ex prcsldeJI~
seu programa de rearmament tant si volen els altres com no. Potser és
y los··u \:ousejeros sle lt\ Generalldacl
Ocupaball, Bel~ cçoches, en total, y en ca•
la millor excusa d'Anglaterra, puix que Sl ara Alemanya haurà d'auguno de elloe IbM dor, en eompalll&
mentar la seva flota amb el permls d'Anglaterra ho hauria fet també 'da
de varlòlll .~ente.s: Eatoa c:ochea lbal:
sense, i, el que és més segur, sense que cap potència no hagués tingut prou v~lados P<>• otroa oçu~o•. .,or po~
cllUf,
.
força moral per oposar-s'hi, 1 lògicftnent, tampoc prou ganes ni força per
El ·tni.&!ado se lílzò con IIUina Olsere.
a provocar un conflicte per impedir-ho d'una altra manera. La realitat
tión, tan to, quo el· ce.mlno tu6 dlàUn•
to del acoatumbrt.do y en ~~ cual hable
d'aquesta afluixada de la diplomàcia anglesa. a ben segur que més que
sido montado ·un aervlc!o Cle vlg\lall>
en altra. cosa s'hauria de cercar en les reunions que han celebrat el darrer
ela. ·
mig any els rels de l'acer d'Europa, entre els quals no és pas el menys poTO;<fó$ los coches tucroh juntos has·
ta Oca.tiA. slgulendo uno•~ ·con. dlree.
tent Sir BassU Zaharof n1 tampoc és una de les peces menys importants la
elón a cartagena. ocuptndolos los ell
casa Schneider francesa. ¿Quin Estat és prou potent per oposar-se als
consejcro:1 scll.oros .BarTera, Estev~:.
designis a aquesta poderosa Internacional? Anglaterra ba hagut de ceCuso!' y MostreS, ¡r los re.stantu JX~ar•
cbaron a l'uerto de .Santa Ullrla. lila u
dir i França, a desgrat de les magarrufes diplomàtiques d'ara, no tindrà
en eatos ce.·he. Ior: 1e!!o~ Cotnpanyt,
més remei que cedir també.
Comorera y Lluhf.
.
x_.o. primrroe Uegaro11 a c,utacell4 a
Una co~a molt diferent són les converses que Sir Eden celebra a
la Ull& 7 cu&rt:Dta. y lo. .ecun®• 1
Roma. Mussolini ha demostrat tenir prou independència. de criteri, quan
laa tela '1 treinta, em nove414.,
de defensar els seus interessos es tracta, per a treure d'aquest acord
i d'aqu.esta visita tot el profit que pugui sense sentimentalismes de cap -----------------:*--~---------mena. Mussolini no està pas menys lligat que qualsevol altre cap d'Estat -1 perdoni el rei Manuel que el posposem- als interessos internaclonats del gran capitah.sme de racer, però no és menys cert que el seu
Pais passa per una situació intenor tan apurada que li cal cercar una Les senyoretes de l'aristoSoluci6 sigui com sigui 1 a cost.a. del que sigui. Per alXÒ ,hem VlSt qu~ Cràcia faran COmèdia a hO•
vius encara els esclats de joia de Stresa, davant la posslbl.ltat que algu nor de Gil Rabies ••• El dia 7,
U pegués demanar comptes del que fa a Abissinia, amenaça. en retira::se de Ginebra 1 es posa unmediatament a coquetejar amb Hitler. No és el senyor Lerroux també parPas un coqueteig antinatural -no pel fet de l'existència del feixisme
larà a Mestalla
en els dos països quo en realitat més aviat s'expel:len que no s'atreuenValència, 25. - Amb motiu de
Sinó a causa d'interessos d'ordre exterior relacionats sobretot amb l'arribada a aquesta capital del mlFrança. Mal França i Itàlia no han tingut motius suficients per a esti· nistre de la. Guerra, per a prendre
mar-se de debò, però, menys que mai, quan acabada la guerra, ~ la qual part en l'acte de diumenge, els elements de la «Derecha Regional VaItàlia anà pensant exclusivament amb 1es gangues que 11 Podna repor• 1enc1anu
estan preparant, per a la
tar la derrota d'Alemanya, no 11 són reconeguts els drets que es pensa- nit d'aquest dia, una funCló beneven els Italians haver conquistat amb la. traïció feta als Imperis Centrals. fica al Teatre Principal, en la qual
1 s1 00 h0 a pre eure va esperar prendran part les senyoretes de
Es el que no va preveure Fran~a.
v
v
l'aristocràcia valenciana. Es repreP<lder salvar-ho d'algun;l altra manera, quan amb el Pacte de Roma sentarà l'obra de Benavente cLos in·
de!xà les mans lliures a Ml.lSSOlini a l'AblSSinia.
tereses creades».
Ara Eden vol destruir els efectes perniciosos d'aquella conferència
El governador ha autoritzat l'acte
tà de Mestalla, en el qual parlaran els
1 de la de Stresa 1 és possible que no hi arr1bi a temps. Mussolini no es
senyors Gil Robles 1 Luc1a, 1 ha ma·
disposat a cedir 1 només accedirà a canvi d'Abissínia, sigui en Prot~to- núestat que espera del seny 1 cavarat, Sigui per mitjà d'una conquista tolerada o qui sap sl compartida per llerositat de tots el3 ciutadans que
les
comportaran en aquest acte com
potències que s'han dit i s'han present a t a1 món com a defensores es
ho feren en el celebrat al mateix
de la independència d' Abissinia. No hem de tardar gaires dies a saber camp els partidans del senyor Aza·
st ha pogut més Ja tossuderia del Duce o bé la tradicional diplomàcia fia, en el qual no s'hagué de lamenan~lesa. Tot ra creure que aquesta diplomàcia, abans considerada infal:ll- tar el més lleu mctdent.
ble, a mesura que es va ponent la cohesió de l'Imperi britànic, es va
Per la seva banda, el «ParUdo Aufonent també. Anglaterra ha de dedicar massa esforços a mantenir iU- tonom1sta Valenciano» està organit·
zant, per al pròxim dia 7 de Juliol,
gats uns territoris que cada dia es van allunyant més entre sl 1 van un altre gran acte polltlc en el qual
creant Interessos particulars que ells Jlíguen a altres paisos, fins fa poc parlarà probablement el cap del GoI!Slran;s amb més força que amb la Metròpoli. Tots els Imperis, per cu- vern, senyor Lerroux. Marufesta. l'òr.
rasa
ò
An 1a•A~ gan of1c1al del partit que, fins arn,
ment que s1guin cl.iltlvats, tenen la seva fi 1 au bo sap
8 ~··¡són més de 27.000 les localitats del,. Per tant. fugirà de totes aquelles complicacions susceptibles de prec1- manades de tota Ja proYincia, en la
Pitar la descomposició del seu.
qual existeix gran entusiasme.

__
Los de la Generalidad
al penal

LES DRETES AVALENCIA

Aquest llibre que ha escrit

-Os juro por los que murieron
por la patris. y por la República
que no abandonaré esta. coallción ...
1 Gil Robles manifestà:

- Hemos visto en la República
un medio pars. l¡;, salvación. de España y nos unimos en un abrazo
cordial ...

Assistia a aquestes ezpansions,
entre altres persones, i amb la seva representació otictal, el minis·
tre de la Governació, senyor Portela Valladares. El detall és im·
portant. Recordi's que en el curs
de les últimes setmanes els observadors assenyalaven discrepàncies
tom;tissimes - i fins violentes entre el ministre de la Guerra t
el de Governació, al qual els OP·
timtstes de sempre - Maura, sobretot - atribuïen imminents possibilitats presidencials amb decret
de dissolució de les Corts, que ja
haurien aprovat els Pressupostos,
i convocatòria de noves eleccions
amb una Llei en la qual es ressuscitarien els antics districtes i les
candidatures uninominals.
Però el cert és que Portela assistí a l'acte de Salamanca, a desgrat d'haver manifestat el passat
dijous que no comptessin amb ell
els salmantins. 1 el cert és que davant del ministre de la Govemació - que degué aplaudir í tot els senyors Lerrouz i Gil Robles
es lliuraren a efusives i entusiàstiques demostracions d'eufòria, en
dos discursos sentimentals t plens
de tots els tòpics de la vella escola per a impressionar la galeria i
dissimular les dificultats, les angúnies i la buidor de la labor goternamental i la por d'haver d'a.
èandonar el Poder.
El cert és que l'acte de Salamanca té un aire de compromfs
evident. Compromfs adquirit més
pensant en els efectes que pugut
produir al Palau Nacional que en
el públic que els orad{)rs tenien al
seu davant. Probablement el public era el men~s interessant de
l'acte de Salamanca. Fixi's el lector en una triple coincidéncia en
el moment politic oficial: dissabte
passat: comunicació de S. E. a les
Corts amb el projecte de reforma
constitucional; diumenge: abraçada de Salamanca; diumenge vi·
nent: concentració de «Café, copa
i puro» a Mestalla. Per cert que ta
c. E. D. A. t-'Ol ter anar a Vatèn·
cia diversos ministres no cedistes
i treure tot l'aspecte partidista que
pugui a l'acte. Aquest darrer és

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

Una bomba a l'Ambaixada
nord-americana de Mèxic
Mèxic, 25. - Uns desconeguts, que
no fou possible detenir, llançaren
ua bomba que esclatà contra la pn·
ret de l'edifici on hi ba installada
l'Ambaixada dels Estats Unit.>. L'ex·
plosió fou violentissima i ocasionà
Ja trencadls;;a de tots els vidres de
l'edilici de l'A.mbaL-,:ade. 1 d'altres
ca;;es veïnes. Afortunadament no h1
hagueren accidents penonals.

_____________*____________

Totes les mercaderies que
entraran a Itàlia pagaran un
tres per cent «ad valorem»
Roma, 25. - S'anuncia la Imposi·
ció d·una taxa del 3 per 100 «nd valorem» de totes les mercaderies procedents de l'e3tranger que entrin a
Itàlia.
. A
El nou impost afecta extraor~n..·
r!ament les indústries cstranger.::a
estab!ertes al nord d'Itàlia, especia¡·
ment a. Milà.

de Camps i Arboi:t .....Polltic~

cel-lent.
El punt central de l'obra és el 6 d'octubre. Però l'autor ta la htstc>ria t la clitíca d'aquell esdeveniment, no pas en el seu aspecte material,
ans en el seu aspecte espiritual i ideológic. Es un llibre d'idees molt més
que un llibre de Jets. Entorn del jet històric d'aquella nit dramàtica,
camps i Arboix descabdcL,a l'ezamen dels antecedents polítics, dels motius psicològics t dels problemes de partit. Tots aquests elements, posats
sota la llum crua del 6 d'octubre, apareixen estudiats per Camps t At·
boiJ: amb seremtat i amb penetració.
PoliUca d'Esquerra a. Catalunya és el llibre d'un home profundament
liberal i ferventment patriota. Aquestes qualitats van acompan~ades d'un
sentit pol!tic afinat ¡ d'una gran rectitud d'intencions. Per això en el
text del llibre no hi ha injuries per a ningú, ni per aquells sectors i aquells homes que l'autor blasma o censura. No estalvia els blasmes ni les
ce1lsures quan els creu justos & necessaris. Pere> no ht posa rancúnia
nt tel.
La finalitat de l'obra, essencialment constructiva, és ezposada a les
seves primeres ratlles amb preetsió sintètica: «L'ob¡ectiu primordial d'aquest assaig -{ltue7v-- s'encamina a exposar el nostre parer sobre et que
creiem ha d'ésser el partit d'esquerra que vulgui aprofitar els alliçona·
ments del 6 d'octubre.>>

(Del nostre corresponsal especia l a Madrid)
Madrid, 25. - L'atenció po!ftica
segueix centrada a Salamanca. Els
comentaristes informats opinen que
l'acte celebrat el diumenge a la
íUustre ciutat castellana té una
transcendència politica evident en
ordre a la continuïtat del bloc governamental, que, per diverses
raons, presentava - i presenta encara - esquerdes constderabilisstmes.
Es tnnegable que en els discursos que hi pronunciaren Lerrouz í
Gil Robles hi ha alguna / rase de
manifesta intenció política. Algú
ha recordat el que les dretes van
dir-ne, en temps del «bienni>~, Pacte del Frontó, entre Azaña í els
socialistes. En aquest acte de Salamanca, Lerroux digué:

Joaquín~

d'Esquerra a Catalunya- és ple d'intelligència, de probitat t de coratgf:.
1 està escrit en un estiL clar, concis i vigorós que ta tnteressant i agrd,':.
dable la seva lectura, Tant pel tons com per la torma, és un llibre ex~

Compàs d1 espera?

de San IeldrO. Al llegar all! 10 Iu uol4

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

I el dels senyors Gas-

~~~~~~~~

-

otro aujeto mal t rajeado, quo platola ea
muo le obllgó a deacendel' del-vehiculo,

LAPOLITICA D'ESQUERRA

~artagena, 25. - S' ha sabut
que han ingressat en aquest pe·
nal, procedents de la presó de
Madrid, els senyors Gassol, Esteve, Barrera i Mestres. Després
d e registrar-se l' entrada d 'acord
amb el Reglament, passaren a
la perruqueria, on els rasuraren
el cabell. De moment no s'ba
Amb motiu de l' ingrés en permès cap visita al penal.

un "tàxi"

A PARIS I ROMA

RA

L I e gi u cada dia LA HU MANITAT

IUnos pisioleros roban

EL VIATGE DE SIR EDEN

GO•

•

ex-consellers als respectius penals

Els que van posar fora de la
Llei el front del J4 d'abril

J e.

'dez,

•
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Barcelona. dimecres, 26 de Juny del 193\

un altre detall a consignar. Tot es
ta amb el pensament posat a la
Plaça d'Orient f a la impressió
que aquestes coses puguin produir...
Probablement aquesta setmana
s'enllestiran els Pressupostos. Després queda via llitu'e per veure qué
passa f per anar a les vacances
parlamentàries amb la perspectiva
de l'estiu per davant. ¡1 qui dia
passa an~ empeny/ El vell adagi
català encaiza ezactament amb la
intimitat del pensament dels actuals directors polítics de la República. Amb la canícula ve la
desgana i la dtspersíò. J sí no es
produeix un fet imprevist, quelcom que trasbalsi el panorama ac.
tual, què diable!, bé pot pensar-se
amb passar un estiu més sense
l'angúnia estrident i directa d'unes
Corts inservibles, d'un paí1 sotmès
a l'estat d'e.xcepció, d'una Premsa
amb censura, d'uns problemes de
tràgica i urgent gravetat.
Que l'atur augmenta? Que els salaris són vils? Que la crisi 3'inte,¡sijica7 ¿Que el Pressupost serà aprovat amb un dèficit inicial de vuit·
cents milions? Què hi tarem/ De
moment allò que importa és pas.
sar l'estiu. Encara que l'aplaudit
se,¡yor Jiménez Fernàndez fulmini
sobre el partit tots els auguris del
seu dese,¡gany i El Debatc remolonegi í els monàrquics s'escarrassin a cridar...
Clar que Lerrou;¡; i Gil Robles
proposen t... Però pel moment
aquesta sembla la perspectiva. Per
anar jent, els diputats cedistes i
radicals dedicaran els seus discursets estivals-entre bany í banyals avantatges í meravelles de la
reforma constitucional.

• • •

Després d'un estudi agut i ponderat sobre les responsabilitats polítf·
ques del 6 d'octubre, Camps i Arboíx deduetz les lliçons que d'aquell esdeveniment n'han de treure els demòcrates, els obrers, els pagesos ~
els catalanistes. En una série de capitals de notable vàlua dialèctica,
posa de relleu, un a un, els esgarriaments de certs nuclis catalans. La
roentor cordial i la claror racional de molts paràgrafs h.an d'exercir per.
torça una intluéncia de conve71Ciment damunt els qui llegeixen el llibre
amb la mateiXa netedat d'ànima amb què ha estat escrit.
Ens plau de poder dir que estem d'acorà amb les premisses i les con.
elusions de Camps i Arbotx. ¿Com no hem d'estar-ht, st ht trobem ez'a
mateixos pri7~cipu i la matetxa posició que nosaltres sostenim amb l a
nostra ploma t la nostra paraula?
No ~n. ha sorprès gens la nostra total coincidència amb Camps i
Arboix. Durant els quinze anys de la nostra amistat, hem sostingut aml>
el nostre correllgionari gironí llargues converses, en les quals s'ha fet
palesa la comunitat íntima dels nostres sentiments. A les pàgines del lli·
bre hi hem trobat sOVint el ressc> dels amicals diàlegs sostinguts a Girona t a Barcelona.

Llegiu LA HUMAN I TAT
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Dema-liberalisme polttic; ampli reformisme ~ocial; afirmació plena·
de la personalitat nacional de catalunva. Aquest és l'ideart esquerrista'
que camps i Arboix defensa amb igual amor per a cada un de~s tres cnun.
ciats. Els procediments per a realitzar aquest ideari amb l'eina d'un gra~
partit, sem la sinceritat, la responsabilitat, la preparació i la disetplina,
Davant les múltiples lliçons del 6 d'octubre, cal reconèizer que han à'és•
ser corregides algunes actuacio7lS anteriors, més en els procediments quf
b~~
'
Nosaltres tenim l'esperança que seran tetes a temps les rectifica.
cions oportunes. Més encara: creiem que }a han començat a ter-se. No
es tracta de cap retrocés ni de cap claudicació; es tracta de corregir el$
dejectes del mecanisme de partit, que han estat exagerats per l'aàver.
sari, però que són innegables tanmatetx.
1
Entenem que no són necessàries ni convenients les grans operacions'
quirúrgiques o els daltabaixos interiors. Fora d'un reduït nombre de cal
sos personals, la gent que ha actuat en la polltica d'esquerra és bonci
gent catalana í republicana. 1 si alguns homes í alguns sectors han pO:
gut de vegades ezcedir-se o desviar-se, ha estat més per ofuscacions m~
mentànies i per entusiasme poc controlat que no pas per vicis congènit$.
En plantejar concretament els problemes actuals de l'esquerrisme
català, Joaquim de Camps í Arboix ha prestat u11 servei a la doble cau1
sa de la Pàtria i la Llibertat. Després de la lectura del seu llibre enS
sentim encara més decantats a mirar amb optimisme l'esdevenidor d6
la pol!tlca d'esquerra a catalun~a.
A. ROVIRA 1 VIRGILI

AMPLIACIO DEL COrJSELL

terminant les sancions per als uÍ,¿
fractors.
l'
El Consell aprovà, a proposta de)
miniStre de la Governació, una diS)
posició declarant fets de guerra ÏÏÏ!'
guns fets d 'armes en què intervin_!.
gueren els Instituts armats, Guàr~

El senyor Portela donà compte d e Ies
mesures preses contra a lguns agents de f.:tr~~~cio~~~u::~~~ignd~:J:{t~ec~C:'
••
d. , tabliments, repressió de desordres tl
ohcaa
de
Barcelona
degudes
tgue - 1cedeixen
altres rets d'aquesta indole. Es con~
f
els drets que l'actual legibl!f:
P
•
1
t
1•
'
•
1
•
ció determina en aquells que resultÏir
especia men a neg •geneteS re ac1ona- ferits O perdessin la Vida, i es COJ11
des amb els sabotatges a ls tramvies ~~ei!~mi~s. beneficis corresponen~!~
El llll.niSU·e d'Hisenda féu una è. •

ES RESTABLEI XEN ELS NOMS QUE TENIEN
ABANS, ALGUNS REGI MENTS DE L'EXERCIT

~~:SSu~¿~[~~~óald~r~~ic~~esgit

fn1~~~J~: ~~;:;cifa~r:~~~~~o~:l;
la presentació i estudi pel Consell

Aquesta setmana serà presentat a les d'~~=~in~~e~t~nyor Lerroux per \
· te de re forma cons t't
· I ' aelstractar
de la rebruxa soferta ên
I UCIOna
serveiS d'aviació, 1 que 1mportà
eortSeI projeC
aproJUmadament 8 milions de
1

Madnd, 25. - Abans de passar E::s
ministres a reunir-se en Consell co' t
liti d s ¡ '
mcntaren l ac e po e e a amanca, congratulant-se de Ja compene·
traci_ó que existia entre els cap:; del>
p~art1ts que tenen representac¡o al
uovern, principalment els que presideixen els senyors Lerroux 1 Gil
Robles.
.
.
La reWlló IlUilllilenal !ou en la
seva ll',lajor part de c~~ter adnunlstrauu 1 no e;s. tractà d assumptes
de caràcter polític.
•començà la reunió tractant-se
d a..'Sl!Dlptes que figuren a la nota
oflc1osa del Consell, entre ells el ~elac1onat amb les , negoc1ac1ons comerClals amb. Ang.ater~a l l>'rança.
El mmistre d Estat dona compte ols
seus companys de la marxa d'aqueates negoc~actons, d_'acord amb les
indicacloru> que hav1a rebut dels reprcsentants espanyols que es troben a Londres 1 a Paris. Sembla que
el pun~ més delicat fins ara en les
ne¡oclacions amb Anglaterra, es el
referent a la. I.IIlportació al nostre
país de carbó an~lès, ja que per a
no per)udicar le;, explotacions ml·
neres nacionals, no es vol augmentar
el nombre de tones que fixa per l:U

Aquest número ha
estat visat per Ia
censura

d"~r importades a Espanya, el
Conveni. co
. mercial vigent
·
.
El mm1stre de la Governació In·
forma al:; seus companys de la Sl·
tuac1ó de l'Ordre public, 1 es refcn en primer Uoc a l'mteot de vaga
general a Astúries 1 al seu fracas
absolut. Els dtr1gents no han acon·
seguit l'atur I sols han mancat al
treball els obrers d'algunes romes.
També el senyor Portela Valladares dona compte als seus companys
de Govern de la mesura. que adoptà
fa alguns d1es, separant . del serve1
a algWlS agents de PollCla de Bar·
celona. Exp.ll<;a als seus companys
les cau:;~s d aquesta determmac10,
que d1gue que en la._ seva major pan
ot>t:eut a negligenCles, espcc~a1ment
en relació amb els sabotatges delB
serve~.:> tramviaires. Es preclS que
aquesta mesura dlscipliDil.na s'esrenSUI a algun altre servei depende::lt
de la D1reccló general de Seguretat..
El ministre del Treball llegí un
decret autoritzant a la Caixa N:v
clonal d'Assegurances d'accidents
del treball, per a personar-se en els
procediments per reclamació en cepr~entac 1 6 de l'anomenat tons de
garanties. Fins ara en els accidents
del treball els patrons esta\'en represenr.ant.s per les Companyies
d'Assegurances 1 es feien transacclons Cora de la llel. Això és el que
es \'Ol e\i t.ar amb aquest decret.
El ministre de Comunicacions donà compte d'haver circulat armes
de foc en e:s serveis postals anomenat.s paquets-mostres. El miniStre
dictarà una ordre prohibint-bo i de-

p~

setes. Exphcà la ineludible necesst:~
tat que exiSteix de cercar un proc~
climent que ev1ti aquest crebanta· 1
ment per als serveis d'a.Viacló, 1 s'à·
cordà Introduir un nou article al
l'articulat del pr~upost, pel qu!ll
es restableiX la quantitat suprtmld!i;i
A més s'afronten en aquest articulat
importants problemes 1 per això no'
tenen res de particular que tmgue~i
sin un examen detingut. A1xi, ;.ei
exemp:e, \an a ell els serveis trllS-1
passats a la Generalitat de catalu·
nyJ. 1 la dotació dels serveis de Guerra, d'acord al pla ja aproYat i el
qual regula el pagament en or dels
sous als diplomàtics, 1 altres as-'
Sl!Dlptes de menys quantia.
Quedà aprovat. aquest articulat
per tal de poder-lo murar a la Carn-'
bra
I
s =aprovà un decret de Guerra pel
!t

(Passa a la pàgina S)
1

*

-
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TEArRES

TEATRE OLYMPIA

TEATRE PO LI ORAMA

Gran Companyia Lfrlca del T eatre
de la Sarsuela, de Madrid

Setmana gran d'espectacles llrlcs

Companyia de Comèdies de M~rla
Fernanda Ladrón de Guevara

Avui. dimecres. «Setmana S ch ubert» Darrera d 'actuació d'aQuesta. companyia - Tarda, a les 5.
ButaQues a 3'60. Exit sorollós!

Avui, dimecres, tarda,
515 1 nit, a les 10'15:

a

les

LA MILLONA

DOfJA FRANCISOUITA

per t ots els &eus genlale cretv
dors Nit, a les 10'15. Butaques a 3'60. Extraordlnàrln !unció dedicada a la Colbnla Aloma·
nya de Barcelona amb assistència del senyor cònsol d'aquesta.
nació - L& meravelloea. obra:

el gran êld t de S uàrez d e Deza.
I el trlom! personal de Mar ia
Fernanda Ladrón de Guevara.

TEATRE BARCEl ONA

amb el popular divo

EMILI VENDRELL
I

Matilde Martin, Antoni Pala·
clos, Lluls Sierra, etc. La rel>rcsentacló de Df\a, FRANCIS·
· QUITA començarà o. les 10'45 •
Butaques 1ra. a 6 ptes. Butaques
2na. a 4 ptes. - Demà, tarda 1
nit. LA FESTA DEL SAINET.
El mis destacat en art desfilarà
per Olympia - DIVENDRES, tarda, superb matlnée. NIT, 2na.
GALA: LUISA FERHANDA p er
l'eminent cllvo

per Pere Terol, C. Baf\uls, A. Sniz,
F. de T oro 1 el famós «As•
del llenç Robert Ray.

TEATRE COMIC

¡SOY UN
SINVERGUENZA!
Ln comèdia de les grane rialles
1 una de les creacions de la Companyia.

TEATRE ROMEA

PALAU DE LA REVISTA

MIQUEL FLETA

A'I'Ul. tarda, 5'15. Butaques,
1 pta.: AL CANTAR EL CALLO,
per Laura Plnillos, Ala dY i Lepe.
Nit, 10'15. Funció de Gata. amb
asslstèncl& de Mlle. PARIS 1935.
El gran èxit: LA SOTA DE OROS,
per Laura Pinillos, Alady, Lepe
1 iota la CompiUlyia - Gran presentació.

Butaques 1ra. a 9 ptes. Butaques
2na. a 6 ptes. - Despatx a Comptadurla 1 Centres de Localltats.

CINEMES
PUBLI - CINEMA

TEATRE NOU

Telèfon 22026

Gran Companyia do Revistes

DARRERA SET.MANA DE MORE·
NA CLARA. A les 6'30 1 10'15,
147 1 148 representacions de:

Avui, tardo., 5'15. Butaques, 2
ptes. General, 0'80: LAS LEAN·
DRAS. Nit. 10'15. El gran èxit:
HI.JAS DE Ml ALMA!
per Cè lia Montalvan, Ignasi León
1 tota. la Companyia. • Gran presentació.

MORENA CLARA
la comèdia de Quintero 1 Guillén, l'êxlt de Ja qual testimoniegen eh! 144.000 espectadors que
l'han vista - Demà, tarda: MO·
REHA CLARA - Nit. Home nat·
ge a la nrimera actriu Antòni01
Herrero: 150 1epresentacló de MO·
RENA CLARA 1 FI DE FESTA
per Laura Pinillos, Alady i LePe.
Divendres, nit: Excepcional procrama de Revotlla. Pro!usió d 'obsequis a tots els espectadors.
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UROUINAONA
Temporada do grans represes

Programa còmic infantil
Avui. tarda, o. les 4 I nit, a
les 10: TORERO DE OCASIOH I
EL TERROR DEL CUADRILATE·
RO (Dos d!bulzos de Popeye):

·COMERÇ I FINANCES·
.

LA BORSA
*

(Dibuix en colors de Betb Boop)
per Jackie Cooper

Pistoleros de agua dulce

pels cêlebres còmics germnns
Max - Preus: Butaques, I! ptes.
Entreso l 1'50. Gener¡¡l, 1 "ta. •
La temperatura més agradable
que podreu gaucllr a Barcelona.

Borsí del matí
Nord, 52'50, 52'65, 52'50; Alacant,
40'10, 40'25; Ford, 254, 252'50; Asland,
71'00, 71'50, 71'25; Explosius, 127'35,
126'75; Rif, 63'00, 63'25, 62'85; Aigües,
184'15, 184' 25, 184'00; Colonial, 43'50;
Chade, 436, 435.

Impressió

Els deutes d e l'Estat, amb molt poques operacions, encara que les cotitzacions estigueren sostingudes.
Sooteniment en les Obligacions Municipals, Diputacions, Provinci.Us 1
Tresoreria. de la. Generalitat. Les ferroviàries repetiren els canvis anterlors. Al rotllo hl havia més av1at
abundància de paper; això fa que
les esmentades Obligacions quedin
quelcom atuïdes. Les industrials, només que sostingudes.
Els rotllos de fl de mes, seguiren
l a. tònica dels mercats de Madrid i
J3ilbao. El negoci està completament
aralitzat. Això és u n perill e n
quests moments de 1¡~. proximitat
' e la doble, puix que moltes po¡i.ctons, en entrar l'estiu, es llquiJl,en, i, com ja. hem dit altres vegades
"ttue als mercats bursàtlls hl ha exÇés de posicions alcistes i no hi ha
qui s'emporti els titols, ens podem
trobar en un moment donat en un
~arreró sense sortida. Aquesta és l'oinió que hem vingut exposant cUerents vegades, 1 com que el personal
ursàtu ja. fa anys que és el mateix
. no es renova, no hl ha excés de
i:Uentela. com alt:'es vegades i aques~ és la. causa de la fluixedat general
als rotllos de fi de mes, tant al d'Acions ferroviàries com al d'indus~~ls, i també als de les Chade i
•r;wPlnes.

Borsa de la tarda
Nord, 52'50, 52'35; Alacant, 40'20
40'00; Andalús, 10'00; Aigües, 183' 75'
183'00; Colonial, 43'00, 42'50; Asland:
71'00; 71'50; Ford, 252, 251'50, 254,
253; Hulleres, 52'50; Explosius, 126'50,
126'25 ; Felgueres, 41'50, 41'25; Rif
62'35; Tramvies P, 48'00; Chade, 435:

Borsa oficial
Alacant, 40'00; Chade, 439, paritat;
Chade D, 86'60, paritat; Chade E
86'60, paritat; Filipines, 366, paper;
Ri f, 62' 35, 62'15; Cros, S. A., 175.

~

CANVIS DE MONEDES
Lliures
Fra t.: es
Dòlars
Lires

J

Marcs

SuÏ8808
Belgues
Florins
Escuts

Cor. Praaa

Cor. SUeQUeS
Cor. noruegues
Cor. daneses

p er Charles Boyer
P r e u s d'e s t i u
Butaca, 1 p ta. General, 0'70 ptes.
EL MILLOR PROGRAMA I EL
LOCAL MES F RESC

EXCE L S I OR
Tarda 1 n!t:

GRANDIOS CARTELL
D'ATRACCIONS

36'10
36'20
48'35
48 45
7'32
7'34
60'46
60 65
2'945
2'965
239'50 23!1'75
123'25
123'75
4'975
4'985
32'18
33'20
30'70
ll0'90
1'85
1'87
1'80
1'82
1'60
1'62

GRAN TEATRE ESPANYOL
liiATEHCIOI!!
Per tal de commemorar les 100
projeccions de la p eH!cula

LOS QUE NACEN
AVUI , DIM ECRES, TOTES LES
SENYORES GRATIS!!
si van acompanyades d 'un senyor
cada una d'elles. Irremissiblement
AVUI, DARRER DIA
DIJous, dlvenúres, dissabte 1
dI u menge ¡,SENSACIONAL li
Walt Disney amb els seus r.ucKEYS 1 Dll3UIXOS EN COL(J'.o:l$.
TOT EH UN SOL PROGRAMA!!
Miokeys, Porquets, Llop ferotge,
etc., etc.

COLISE UM
A vui, tarda, a les 4'15 Nit a
les 10'10: LOS TRES c:udos
(Dibuixos):
REVISTA
PARA·
MOUHT; UN PASEO POR BOU·
LOGNE·SUR· MER (Documental) I

EL PAN NUESTRO
DE CADA DIA

Un film de King Vi dor (Artls- '
tes Associats).

ra».

SORTIDA DE TEATRE

GRAN CABARET

CINEMES

Grandiós èxit
de

Mil e. París 1935
Que l 'empresa de

EXCELS IOR
d'acord amb
El gran Comitè de París
ha presentat a
Barcelona

Frontó Principal Palace
Avui, dimecres, tarda: OAONA • SARASOLA contra GUTIERREZ - DEVA. Nit: OUILLERMIN • OUILLERMO contra. JUA·
RISTI • GUTIERREZ.

Rodamon 1S Band
Che f d'Orchestre:

CINEMA PARIS

f. f. COFINER

Avda. Pta. Angel. 11 I 13

PORTADORES, J

SEMPRE EL PROGRAMA MES
ATRACTIU I EL SALO PREFERIT
PER LA SEVA AGRADABLE
VENTILACIO
Tarda. 4'30. Nit, 9'45: REVIS·
TA PATHE • FEMENINA • Ri·
chard Barthelmess en:

MASSACRE
(la matanza)
Joe E. Brown en el divertit !11m:

MARINERO EN TIERRA
Dissabte 1 diumenge, MATINAL
10'30. Preu únic, 1 pta. Dilluns v inent: BOLERO • WONDER BAR I DESFILE DE CANDI·
LEJAS. Preus: Preferència, 1 pta.
Especial, 0'70 ptes.

~ - PISCINA

GUINARDO

(Canòdrom Cuinardó)
El lloo més fresc, més divertit i
millor de Barcelona
Cada nit, DANCIHG I sopara a
l'americana a la PISCINA
LLUMINOSA
ACTUACIO DE LA FAMOSA
ORQUESTRINA AMERICANA

CLARENCE NEMYR

i el « REGUA~'S JAZZ•
Actuació de aBOYS • I «G IRLS»
AME RICANS - A LA SORTIDA
DEL TEATRE, A LA

PISCINA GUINARDO
ANUNCIEU A

FANTAS IO

CINE

TEATRES

1•

CAPJTOL. - Avui, tarda, a les
4. N1t. a les 10. Gran èxit segona setmo.no. de: AMOR Y ALE·
GRI A, per Wheeler
Woolse¡r;
EL CEHT AURO DE
WEHN~
per Tom Keene I Do - ..IIXOS.
EXCELSIOR. Avui, I!CSSló
continua de 4 a 12'30: EL CLUB
DE MEDIA HOCHE, en espanyol,
per Cllve Broolt; LA ISLA DEL
MISTERIO, per Nlgel Bruce
1
Heather Angel;
ORO VIRCEH,
per John Boles 1 Claire Trevor 1
DIBUIXOS,
COMTAL. - Avui, sessió continua de 3'45 a 12'30: UNA MU·
JER PERSEGUIDA, per Wlnne
Olbson 1 F'rances Dee, en espa.
nyol· HOCHES DE HUEVA YORK
per Spencer Tracy; LA JSLA DEL
MISTERIO, per Nlgel Bruce 1
Beather Angel 1 DI BU IXOS.
WALKYRIA. AvuJ,
seSSió
contmua de 4 a 12'30: EL HE·
REDERO DEL BAL TABARIN, per
P. Duvallcs; ESPIGAS DE ORO,
en esp:.nyol, per Richard Arleo;
EL REFUGIO, en espnnyol. Per
Robert Montgomery 1 Mnnne
O 'Sulllvnn 1 DIBUIXOS.

La pobre cenicienta

Les peripecias de Skippy
.

per Paul MunY

I. F. 1, NO CONTESTA

EMPRESA CAPIT OL

MARIA ESPINALT

c.

AvuJ 1 cada dia, tarda, a les 5'15
1 ol~. a les 10'15, el gmn éxlt
de Mulloz Seca 1 P6rez Fernàn·
dez:

SOY Uf~ FUGITIVO

Presentació de l'eminent dh•a.

LA CASA DE LAS TRES
MUCHACHAS

Companyia titular del Maria
Isabel, do Madrid

Avul, dimecres, tarda, a lea 4:
NARRO U • CAMPOS contra
CHIQUITO BILBAO - QOIN1'ANA m. Nit, a les 10'15 : FERNANDEZ - JAUREOUI
contra
PASTOR - Q UINTANA U

per Kate de Han

AVUI dimecres, tarda, a . les
4'30· LA MOHTERIA • KATIUS·
KA, amb bons repartiments PREUS POPULARISS IMS. NIT, a
les 10'15:
VIVA EL MATRIMOHIO
Primera gala

LA CASA DE LAS TRES
MUCHACHAS

FRONTO NO VETATS

Sessió oontlnua
Des de les 4'15 a les 12'30 nit :

Yo de dia y tú de noche

TEATRE NOVETATS

ESPECTACLES PER
A AVUI

VARIETATS

Principal Palace

Avui, tarda, o. les 6. Nit, a
les 10. Inauguració de la temporada dc represes: VIAJE DE NO•
VIOS, per Brisitte Hehn - UNA
CAHCION, UN BESO
Y
UNA
MUJER, per rl!artha Eggerth 1
Gustav Froelich.
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SAIGON

Amèrica. cSu última nocbe». «El
signo de la cruz• 1 1Canclón àe
Paris»."
Arenes. - cUna avena en Ja llnea»,
cEl guapo» 1 cCbun-Cbon-ChawJ.
Actu011itats. - Setmann del Jazz.
Astòria. MuJeres de pastin•, u.a
hija de nadiell 1 1Cabo de saba».
Avinguda - cVlvlendo un suefl.oll, cEl
noveno huésped» 1 uEl pequef1o gt.
ganten.
Barcelona. - eLa Maternal», cCatalino. de Rusln I cA mi me susta asb
Boheme. - cRaptoJ, «El desqulte» I
cBusco un mUlonarlo».
Bosc. - eLa pellrrojall I •Tenores y
Jadrones».
Boh èmia. - cPor el mal ca.mlno», rEl
gran experimento», 1 cVIaje fellz».
Broadway. - cVolando VOY», «Los ca,.
lavcra.s» t uPnprika».
Ca p itol. - cAmor y alegria», cEl Centauro àe Cheyenne».
Coliseum. - 1El pnn nuestro de cada dia».
Catalunya. - cSor AngèLica», 1Cont1go a la estratosfera».
Cèntric Cinema. - cBusco un miUonarlo¡, cSu mnyor ézlto» 1 cEl negocio ante todm>.
Comtal. «Una mu.Jer perseguida».
cNocbes de Nueva. York» 1 1La 1sla
del mlsterlo».
Diana. - cEspérame», cDedélt 1 •VoliUldO en poe de la dlcha».
Espanyol. - cLos QUe nacen» .
Esolai . cEl re!ugio», c20 mutones
de enamorados» 1 cEl encanto de
una noche».
Excelsior - «El club de media noche», eLa iaia del mlsterio» 1 10ro
vlrgen».
Fantàsio. - cRosas del Suu.
Fèmina. - I.Liebelellt 1 cVerónlca».
Foc Hou. - cSu última noche», cCanción de Paria• 1 eLa llama eterna».
Goya. - cCaballeros de capa y espada», cLas mil y dos noches» 1 «La
vtda privada de Enrlque VIII».
lntim. «Vaya nlfla!», «Un Ilo <1c
familia», «Charlot vagabundo» 1 cEl
blznleto de Tarzàn».
Iris. cCatalino. de Rus1n», cUna
Mentura de Sherlock Holmes» 1 cElla
era una da.ma».
Ku rsaal. - cTorero a la !uerza», cLuces de la ciudad».
Laietana.- cVIva VWab, cCalamidaà
con suertell 1 «El noveno huésped».
Majèstio, - cLe. codicla del oro», cDedé» 1 1El casino del man.
Marina. - cChucho el Rotolt, 1Un llo
de familia» 1 «Mata Harb.
Maryland. - cEl último vals de Chopin». cTe Qulero y no
se 011en
eres».
Metropol, - Mata Hary», «Una aven-

DANGING D'ESTIU Tot. :13841
PASSEIG DE L'E XPOSI CIO
(Edifici Funicular)

Ca da dia, tarda, a les 8 1 nit. d '11 a •
FORMIDABLES ATRACCIONS A LA PISTA
Sorollosa actuació de:

MARYLA ND

ADELINA DURAN

Placa Urquinaona, 5. Tel. 21966
Tarda:
3'30: EMIL Y LOS DETECTIVES
Fritz Rasp
4'30: EL ULTIMO VALS DE CtiO·
PIN, Sybille
SchmiU-Wolfond
Liebeneiner
6'10: TE QUIERO Y NO SE
QUI EH ERES, Jean Murat
7'35: EL ULTIMO VALS
DE
CHOPIN
Nit:
10: TE QU IERO Y NO SE QUIEN
ERES
10'30: EL ULTIMO VALS DE
CHOPIN
BUTACA, 1 pta.
AMFITEATRE, 1'65 ptes,
Nota: L'aire d'aquesta sala, constantmt:nt renovat, és prèvlnment
filtrat, purificat i refr iserat.

genial artista coreogràfica procedent del Capítol Palace, de New
"leors; l la cèlebre orquestra

NAPOLEON'S BAND
T 1V 0 L 15Companyia
darrers d ies de la gran R A M B A L
Dramàtica
AVUI, tarda, 5. Nit, 10'15. La grandiosa obra en 22 quadros:

¡-,

EL

MARTIR

DEL

CALVARIO

I Espectacle ú nic al món t. PrOducció meravellosa de la Passió
d'Oberamergau (Alemanya). Preus d'estiu
2 PTES, BUTACA, 2 PTES • ilOO ARTISTES, 1001

LLEGIU CADA DIA

LA HUMANITAT
'

TANCA

Ant.

Deutes de l'Es tat
Interior 4 •¡, A .. , ......
76 15
»
B.._,,,.,,,,
75 15
•
o ......... 75 15
76 15
»
D •••••••··
75I
K ••••• ••••
I
p ._,,,, , •••
76 15
•
ot a.~ ...... . 74Perp. Ext, t •¡, A ....... ..
ga_
t- »
»
•••••··· ·
•
»
eB ........
. 82 75
» »
ll2D ........ .
I
I
11215
E ..... ~;.
!1165
•
I
F ••• , •••••
1t
1t OIR ........ .
113Amortit. 4 •¡, A ........... .
831t
1900B,.,..... .
87 25
BCI 50
IAmortit.
I
0 •••••••••
5 •¡, A . . ...... .
117 65
J.tj tlt •
1900 B .. ~ ... .
lli 75
. •
o,........ 97»
0,,,,,,,,,
96 76
117 15
a
E •••••••••
I
p ,,,_.,,.,,
118 Amortit. 5 ' I • A ....... ..
11575
1t
1917 B ........ .
11!1 75
115 75
I
0 •••••••••

Avui

/6 50
70 50
70 50
70 ss
78 ss
76 15
74 -

9425 11425
ga25

1t

D ........ .

I

E •••••••••

1t
F ........ .
Amortit. 5 •¡ , A ........ .
»
19268 •• •••••••

•

o.._••••••••

D ....... ..
E •••••••·•
F •••••••••
Amort.f1/2 ' I• A _ .....
I
1928 B ,,,,,.,,,
1t
I
I

•

o ••.•.•...

Amortit. lí •¡ , A ........ .
• 18~7 sense B ........ .
lt LmpostoeO ....... , ••
1t

I
I

D ....... ..
E ••••, ...,
p ,,,_.,.,,,,

Amorti t. 5 ' I • A . ....... .
• 1927 amb B •••~.... .
I impostos 0 , • ,., ... ,

»
I

»

D ........ .

E ••• , •••••

F,,,, , ,,,,

Amortit. 5 ' I • A ....... ..
lt
1928B ........ .

•

o·········

Amortit. f ' I • A ........ .
t
1928 B ........ .

9460
94
75
103 -

82 75

lli 75
113 50
14 118 118118 118 11!1 75
11!1 75

115 75

• gs-

103 102 80
103102 15
101 70
100 50
100 65
100 85
103 10
103 ~
103 ()(i
103 25
102 go
102 go
115-

102 80

100 75
100 65
100 65
103 25
103 25
103 25
103 25

11!111!1-

11590
11585
9685
ll590

gs 15
82 79 75
7g 75

81 75
71l go
7g 115

ll5-

D486

116-

g7 75
•
o .......... 1/75
Amortit. 5 'I· A ....... .. 103
15
t
1929 B . ....... . 103 15
•
o ......... 103 -=
t
D ........ . 102 80
I
B ....... .. 102
t
F ........ . 102 85
25
Bona or Treaorerla A... 248Boo.s or Tresoreria B ... 247 75
Deute Ferroviari 6 •¡ , A 102 5U
Deute Ferroviari 5 '/ • H 102 50
Deute Ferrov!art lí •¡, o 102 96
Deute Ferrv. • 1~ •¡, A
117 75
Ueute Ferrv. t 1/2 '/• B
17Deute Ferrv. f 1/2 •¡, O
lli Generalitat
'l'Na. Geovallt.a t 11 •I. I 102 -

uns

ll7 75
ll7 75

Ant.
AJuntaments
Badalona 6 'I· ............
Barcelona, semestre ...
1t
1906 A ......
190GB ......
11
1906 e ......
1907 D ......
1910 D ......
11
11
1912 B ampl.
11
1912 E •...••
191~ F .. ....
lt
1913 B ampl.
11
1910 B ......
1917 a ......
lt
11
1918 B ••••••
11
1919 B ••••••
1920 B ......
1921 6'/• ..•
I
1921 6 •¡. dc
1925 6 •¡• ...
1926 6 •¡, ...
1929 6'1• •• •
1922 Ezpos.
1925 Balmes
1928 lla1mcs
1928 P.Frc.
1928 5 'I• ...
1934 6 •¡, ...
Elxa.mpla 1907
Eixampla 1918
Eixampla 1927
Bone Re!orma.
CAdlz 5 112 ' I• 1929 •.•
llolàlaga 6 ' I • 1923 . ... ..
Màlaf.e. G •1. 1925 •••. ••
SevU a &lposlció 6 •¡,,
Valèocla 5 'I• ............

••

•

•
••

67 15
6850

8850
88888/ go _
87 85
6687 50
75 75
117 50
68 75
72 50
896850
7085-

8S50
8850
87 75
~75

87 8725
75 25
117 50
7S 50

llU-

61 -

71-

7125

ll5-

••
•I
I

8235

9650
llT 25

.Juntes d'Obres Públiques
118BarcelOna.. diverses
112de CMI.z . ...........
113 75
de 01Jón Musel •••
87<1e Sevilla s. D . •••
8150
s. E~ .. 00t
s. F~ •• !11
go_
<1e Tarragona ......

•

cotitzen
públics
Banc Rlp. <1'Esp.a f •¡ ,
11
•
•
5 •¡,
11
•
•
5 'I•
1t
11
t
G •¡ ,
•
•
• 5 l /2 •¡,
Orèdlt Local 6 •¡,
lt
•
• 5 1/ 2•¡.
t
• Interprv. lí "I•
11
•
lnterprv. G·I·
Cridlt Local G •¡ , 19~ .
Bona ~ lnternao..•
Loca1 6 •¡, am~ per lo ta

•

go 75
101 55
103 81155

D4 -

85 75
102-

11825
11!175

94 -

IM! -

102 106 16 101101 25
112 -

94

2525

•

•

••

•

·-

•

com afectu
11 811 -

Avui

Va lora amb Guantla de l' Estat
Cnlza d'Emis. 6 •1• ...
25
151
Hidrogràfica Ebre 6 •¡,
9450
Deutes 1 Obli&aclona
Cédules Argentines .....
1 55
Emprèst. Argent16 •¡, A 100 ss 100 25
lt
I
B 100•
•
e 100Ernpr. Austrlac t1 •¡, A
99Empr. Austr1ac 6 'I• .1:1
811 75
Empr. Austrlac 6 'I• C
99Oov. lmp. Marroc 5 'I•
!11!11Emprst. MAIZen 6 •¡, A 107
B 107
107 50
•
• ruca. ••e 104
Cêc1. 'l •¡, costa
5ili0
Ferrocarril•
Noru Espanya J.a s 11 "I·
60 60»
2.•s. 3 •¡.
»
5625
11
s.•s. 3 •¡ ,
61 50
•
•
•.•s.3 'I• 61 25
•
•
5.•&.3•¡.
61 50
Esp. Pamplona 3 •¡, ...
5825 6865
Prior. Bal-celona 3 •;•• ••
61 50
Segòvia a Medina ......
50 AstUI'Ies 1.• blpoteca...
5850 65 75
•
2.• blpoteca. ..
ó55C
t
3 .• blpoteca•••
5550
Lleida a Reus 3 'I• ••.
61 50
Vtllalba a Segòvia ......
151 50
Especials Almanaa ......
62 25
Almansa a Val~ocla ad
64 75 55Ml.nea Sant JOIUl 3 •;•.
55- 55Alsasua 1 Sant Joan ...
74Osca a França ............
62 75
63Nord especials 6 'I • ...
92- g()(N
Id. Valencianes 5 1/2 'I•
81 50
87 75
Alar a Santander ......
8250
Alacant 1.• bipoteca ...
64 25
6460
I
2.t.
I
828.•
11
80 A 5 '{¡ .........
74 50
~ . , . &H
I
B f
60 o • •¡. u••••~ 51125
5550 5550
o ••, ........... 55
I
50 64lt
!: 4 1~ 'I• ...
63- 62 75
I
F ó •¡• ..........
18 25
G. 6 •¡. . ... _•...,
I
85150 85150
I
a 5 112 •¡ , .... 7g 50
I
I 6 •¡. VV "'*'
8550 8550
11
J 5 ' /• .........
71 50
lt
Franca lBM ...
8G50
11
França 1878 ...
se lt
Directea .........
47I
Reua a Boda. ..
82I
Còrdova 3 •¡,,..
51BadaJoz 6 •; ....
80 76
Andaluaos 1 ... ve.rlable ..
725
11
1.• 3 "I• .....•
11 75
I
2.& Yarlab1e"
6215
5156
11 25
I
2.r. 8
I
190'7~.,,
10 75
I
IBo
lt"
18- 111110
I
1918 5 •¡, •••
12 150
I
15- 151920 6 ' / • •••
og_
F. o. de Catalunya5•¡,
Get
I
6 •¡ , 84 1 Central d 'Ara¡ó •¡.
78 60
P. O. Oest Espanya 8 •¡ .
42P. O. Cremallera G •¡,,.,
8150
r. o. Becundarts ........... 41- 41 Gran Metro 11122 G •¡ ,,.,
85150 lle7S
Orat~ Metro 19:¡:; 6 'l-...
6450 ~ -

•

Port Barcelona 1908 •••

Valort QUI u

1 ten -

11825

•

11

75
85
50

8564640767 75
07 75
0725
6785
67 25

Ant.

I 94

66 /5
1!6 /5

Antlaues Diputacions
Barcelona, 9 mutons ...
8225
1t
lí mUlooa •••
78 75
aérle B ......
lt
74 50
I
sèrie e ......
74 60
go _
6 •¡ , 1926.••
I
IM! 6 "I· 1930.••
I
Prov1Dclals"
G750
Ma.ncomunttat 1914
159Mancomunitat 1920 :::
GeCalia Crèdit COm.......
71-

I

248
247
102
102

Q025
67 25
67 15875
6250

Avui

g' '"-'"

Ant.
Me<1!na a l:lalamanca...
44 24 50
Metropolltà Trans. 6 •¡,
Oreose A B O D 8 P ...
87 25
51 215
Ore nse O 1 a priOr. ...
F. C . Sarrià 6 '/• ......
87 Tàoger a Fes 6 •¡, ••.••• 104 50
Alaua I Can ala
Gu i Electricitat
AlgU es ae Huelva 6 •¡.
5SAl giles València 6 •¡.... 100 50
Bareelonesa. Elect. 1907
811 Bareelonesa Elect. 1908 118 96 75
Bar celonesa Elect. 1912
Barcelonesa Elect. 1913
118 75
Barcelonesa Elect. 1920 101 50
canal d 'Urs;eU ............
57 Catalana Oas O ......~..
82 50
Catalana Ollo8 E .........
~ ~~
Ca ta lana Ona P ........ .
Cntalana oas o 6 •¡.... 101 60
Catalana Ona Bons .... 101 15
Hlsp . Amer. d 'Eiec. 6 •¡ , 106 25
Bisp . Amer. d 'Elec. bona 115 Regants Ebre, Bone •••
85 Coop. FluJd Elec. 6 •¡." 02 50
p.
Manresana
Ener.
87 50
Coo
llS 50
Ene rg, Elec. O.tal. 5 •¡,
E nerg. Elec. Catal. 6 •¡, 1~ Energ. Elec.Cat.5"1•or 1 - Ene rg. Elec. o. 6 "I• 1928 102 75
Ene rs;. Elec. c. 6 •¡, 19a:l 102 75
&ner. Elec. O. Boo.s 1918 104 Ener. Elec. O. Bons 1924 1~ El.èctrlca Cinca G '/• .•• 101 Electrlca Tenerife 6 •¡, ga 25
Ele o.. 1 Oaa Lebon 6 •¡, 100 25
Alg Ues Barcelona 3 •¡,
74 A.lgtles Barcelona 4 ' /•
13Alg ties Barcelona 5 •;,
811 50
Alg~ es Barcelona G •¡, C
103 Aig ües Barcelona 6 'I• D 103 76
General Reaadlua 6 •¡ ,
76Llu m I Força UeviUlt...
00 Ma nresa.oo. Elec. 6 'I•···
811 Prod. Forces Motr.6 ' I • as 50
Prd. For. 11.1. Boo.s 'l •¡, ll3Pro. For. M. 6 •¡, 1923
ag 50
CIUl . I Re¡ant.a Ebre •..
88 50
Bons Regads. Llevant- 104 25
Regadius Llevant 5 '/•
liS Sev llana d'Blec. 7 sèr.
811 25
Sevlllana d'Elec.. 8 ~r.
liS 25
SevWana d 'Eleo.. 9 sèr. 101 On! ó E1èct. cata1unra. 102 25
Tramvies
{8Oral. 'l'ra.mvlea 4 ' I • .. .
75 50
Oral. Tramvies 5 'I• .. .
Ela: ampla 1 Gràcia 4 •¿.
159Tramv. St. Andreu .....
6G 75
TramY. Barcelon.a 1925. 87Tramf. Bnrcelona 1930.
as 10
Tramvies Sevilla 6 •;....
G15Tramvies Oranacia 6 •¡ ,
71l50
Navileres
Traneatlàntica ' 'I• ..•
Tranentlànt. G 'I• 1920 1410 Tran.satlànt. G 'I• 1922
Tran.a. 6 1~ 'I• esp.l9!l5
112 75
11250
Tranl. 61~ 'I• c:n.a.l925
g¡ 15
Transatlàot. 11 •¡. 19211
811 25
Tranaatlt.nt. lí .,. 1928
81125
Bons Translnec1l • G ' /•
Q025
Naval Llevant G •¡ ,

,_

u.

Avu i
24 50

Ant.

Avui

Obll¡;aclona lndu&trlala
Ap11caclona Elee. 6 •¡,_ 116 50
Aaland 6 'I• p referents
goAslaod 6 'I• 11116 ......
116 Aaland 7 'I• ............... 102 50
Aeland G '/• Villaiuenp
11/ 50
Asle.nd G ' I• Còrdova...
Auzu. cons. •saneón».
as 50
Comp. Auzll. de F. O
D4 50
Carbons Belga 4. 112 •¡, 57 CoiOn!n Güell 6 'I• ...
98Oonst;. PavLments 6 'I•
87 50
const. P'errov. 6112 •¡,
85 50
Cros, S. A. 6 •¡ . ......... 105 50
Electro Met. Ebre 6 •¡.
811 50 100 150
E:1 Tl bl<labo 5 •;. •.. •..
87 50
Com. d 'Obres Ce<1. 6 •¡,
86 Energ. lnd. Aragón G •¡,
00 2:f
Esp. CarbUl'l Met;. 6 'I• 101 25
cons~rucclons Elec. 6 •¡.
V4 Colorants 1 Explos. 6 •¡, 100 50
Fln . 1 Fld. Arnus-Oarl.
IlO- goso
Fom. d 'Obres 4 112 •¡.
118-

94-

54-

101 50

101 50
101 25

~~: ~:g~~ \ ·t¡. ïliz.i

101102 75

102 50
103 75
95 -

119-

8850

102 25

87 -

750

Fom. <l'Obres 6 "lo1Ullb
Fom. d'Obres Bona 6 ·¡.
Fom. d'Obres Ced. 6 ·¡.
Magatzems cEl Sl&lot"
Rote! Rltz 'I •¡, .........
Hullera Espanyola 1924
Hullera Espanyola 1926
Hullera Espanyola 11l;3!l
Mac1r1<1·Parls 6 •¡, ......
Mo.nwacturea <1e ~uro.
MAQu. Terres. Mar. 6 ·1·
Metropol..ltana de COca.
Mln. Potassa Surta 7 y
Productes Pircill 1928~
Scrt., S. A. 6 •¡, .........
TeletOn!ca 5 1; 2 •¡, ...
'I'eneria Moderna 'l ' / •"
Unió Cotonera 6 •¡ , ...
Unió Sallnera d'Ea, 6 'I•
Valén. Millores Urbnnes

:

=

Ant.
rabacs FIUplnea .._,... v .
Hispano Sut.ssa ........ .
Hotel RJtz 6 •¡, .........
lndústrlea Agrlcoles •••
MaQulnàrla Terrestre .•.

La secció d'estrangers afecta a la
Brigada d'Investigació criminal després d'haver efectuat moltes ~ece
ques, aconseguí detenir el súbdit~
Pierre Beneduccl, de 36 anys, el qual
està. reclamat per les autoritats por
tugueses per un delicte de rnalver:
sacló de cabals que importen alo.•h•
milions de creis».
"'~
El detingut estava instaYat al despatx 201 de la. casa. 21 de la Plaça
de Catalunya., a. tot tren, 1 era President de la Vacum
& Co de
Portugal, on sembla ésser allà.'que
existeix el desfalc.
Al seu damunt ll fou trobada la
còpia d'una. certa. adreçada. a la Societat defraudada, en la qual deia
que si el negoci no anava. bé era degut que no havien volgut escoltar
els seus consells i que estava. decicllt
a demanar per la via criminal una
indemnització per danys 1 p erjudicis.
El detingut :;erà posat a dispost.
cló de la. Direcció General de Segu.
retat, per mediació de la. qual s'ha
efectuat la seva. detenció, 1 amb seguretat que si es porta a cap la seva
extradició serà. condwt a PortugaL

ou

*:----tura nupcial» 1 1Un perro que tra&
cota».
Mistral. cEl desqulte», «Esklmo» 1
cEl difunto Cribtophor Bean» .
Monumental - «Siempre persegu\dlll
«Titanes del boSQue• 1 •Alarmat•.
Mundial. - cUna viuda rolllàntica» 1
cNocbes de Nuevo. York».
Núria. - cEl crucero amariUO», cTar·
zàn y su compa.fiera», 1Dick Turpln» 1 «Skimo».
P aris. «Massacret I 1Marlnero en
tlerra».
Pedró. «Vlaje fellz», «Al Este de
Borneo• 1 cEspêrame».
Pathe Palace. - cPatr1c1o miró a una
estrella». «Compaftcros de J uerga» I
cEl crlmen del Vanlt1ést.
Principal. eLa pellrroja» 1 aTencres y ladrones».
Principal Palace. - 1Yo de dia y tu
de noche», uSoy un !ugltlvo• 1 eL.
F. 1, no contestn».
Pubil Cinem¡¡. - Reportatge d'actuau
tnt.
Rambles. - «La mujer de ml marido», cSegunda juventUàll I «El Jl·
nete relàmpago»
Royal. - «Et collnr de esmeraldns•.
cJuga.r con ruevo» 1 cCUando el
amor muere».
Seloct Cinema.
cEl beso de I~
muerte» I uPor la. llbertad».
Smart. «EL exprés de Shanghnh,
uCinemania» I Dibuixos.
Splèndid. «El signo de la cruz» 1
uDon Enredosll.
T alla. cEsplgas de oro», «BoUbOU·
!e I, teY negro» 1 1Estaba escritoJ.
Triomf. cEl enemiga públlco nCl·
mero b
cRemo Sntàn» 1 cBajo el
clelo de Cubat.
HRemordlmlento» «De úl·
T 8t
tt~~· hora) 1 eLa rubia. dei l"o!leP.
Urqulnaona. ITorer ode ocaslón»,
«El terror del cundrii.Atero», P!stoleros de agua. dulce• 1 altres.
Volga. cEl A.rrabnl», eLa hlJ& do
nadle», cEl marido de la Amazona•.
Xile. - el ahora Quéh, 1Que caiaml·
dad».
Walkyrla. - cEl heredero del Bai Ta.
barln», cEsplgas de oro» 1 cEl re!ugloll.
Ant. Avui

Avui
Munopull Petrolis _......
Salinera Catalana ptea.
Tele!On!ca 7 'I• p ret •.•
l"eleroolca ordlnè.rtea Un!ó Salinera Espanya

874-

asso-

20787-

146Q0111 75 111 75
118 60 11176-

94-================================~

Merca t de Llotja

-

PREUI

PREUS
DESPULLES

FARINES
A.r8.¡'0 ••••••• •••••••••••••• ..._u

Castella (corrent) .,....
lel.
teztra) ......
~rea ................:.......

Local. corrent ,.,...........

ea

64
10
80
&4

71

65

71
80
65
70

ldem extra .. .. ...........
100 26
60
Q.egló ••••••••••••••••••• •••••
100 es
es
97 150
Preus eo ptea. els 100 Qulloa.
119 _
84 _
BLATS
ll4 _
91 150 110- Araao .• , .......u_.,..._, •••••••...._.
50
90 _
Castella . ................... .
50
112E1tremadura (corrent).
150
go 50
[dem
(crulzert.
50
sa 50
50
ertancha '"'" '·" ''''' ..... u ••, . ..
85 150
Nntarra ................, .. u.,
103 25 103 25 Penedès ut.•••••••••• .. •••.a.u
100 Orgell •••••••••••••••••••••,..
50
40Preus en ptes. els 100 qulloa.
102 150 102 25
85 ARROSSOS
40 101 l:tamba ••••••••• ,, ....,,...._,u
115
120
[dem Calaspar _ .. , .....
125
190
aeu-noo
o.
.
...................
.,
eo
61
Acc•ona Industrial•
Floret ...........................
es
64
P. o. Grans Pendenta.
70
5GranJa M4''
'"'"'''Lt''''
"'
6S
Selecta
..............
Funicular MontJuJo , ••
,....................
65
64
15rrencat ............... ,.....
48
Tramv. Ba.ro. prat. 7 'I•
47
411 Farina d 'arrOos •• .. ... .....
62
Tramv. Bare. preJ:. 6 ' I •
150
70 76
'I'ramv. Elèc. Granada"
t!0AJ.gúea València, pret_ 181MONGETES
Catalana Ollo8 a. D •••••• 1081~
Catalana Oas a. E ...... 121 oasteUa
¡correntl
........ 100
120 50 !dem (se
ecta) _., .... ..
111
120
Cat.alana oaa s. P 6 'I· 102Estrangeres
,
..............
..
80
80
Hiap. Amer. Elec. ABO 43760
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Els misteris de la
Ce da
La Libertad publica un editorial del qual extraiem els següents
pardgrats:

Paraules d'Ossorio

L'escola en perin

El Diluvio dóna el següent crit
I, encara que sfgut un. xic més
d'alerta:
llarg que les acostumades 1Wtes
«La escuela de todos, la escuela de
de ~remsa que donem en aquesta
secció, us preguem que llegiu aquest la República, causa. pavor y dicen
article d'Angel Ossorio, reproduït que espanta a los cavernicolas. Y
por esta. causa, por este solo motivo,
de Ahora:

~
.

a

.

al

, 1

Els negocis de la
guerra. a Alemanya
a Itàlia

o

El sentit de la responsabilitat

ita&

La Biblioteca per als obrers
en atur forçós

FEIXISME

està condenada a desaparecer. o
modilícarse, o morir; dicen que es
«UN VERDADERO GOLPE DE
patio de veclndad habido en la
el grtto de guerra. Y como no pueCeda es, ante todo, la forma. chusca
ESTADO
den modificaria, por que antes han
en que se desenvuelve. Pública fué
I
El temor de que algunos hombres de cambiar la. Constitución, se preUn llibre per al pres o un llibre
Hem fet un repàs acurat dels lllel sañudo vapuieo. Dióse la azotatna en presencia de numerosos tes- audaces se adueñen violentamente tende reductrla a. la. nada para lue- bres que ens han aportat els nostres per al parat. sempre farà una bona
del
Poder
públlco
Tant
y
establezcan
a
Alemanya
una
com a. Itàlia, els
go
convertiria
en
instrumento
de
tigos, que corroboren el hecho y
amics 1 lectors 1 ens hem adonat obra el que pu¡ui proporcionar-lo.
garantium la fiel exactitud con que tirania cruel, s1n estar enteramente sus prctensiònes de domi.nlo, como que les aportacions han estat valuoNosaltres estem plenament satis- governs feixistes volen eixugar l'atur
se transcribió las palabras del señor de...~rovisto de verosimilltud, tiene lo fué en tiempos de la monarquia. sissimes i molt nombroses. Restem fets, ho repetim, de les valuoses forçós a base d'incrementar el treEstamos en visperas de un ataque agraïts als nostres lectors per a aportacions rebudes a la nostra Re- ball en les fàbriques de canons i de
Jlménez Fernàndez contra su jefe menos fundamento de lo que creen
visible, ahora ya só!o medio jefe. las gentes asustadlzas. Si algulen se a fondo por el fianco que consideren aquesta nova. prova de confiança en- dacció. Però aquesta satisfacció nos- municions.
cada dia hom accelera el ritme de
Y, no obstante, la persona que re- atreviese a. tanto tendrla que enten- màs débil. De conseguirlo, la vic- vers el diari. Les aportacions de lll- tra. no és suficient per a començar
clb!ó la. dura fraterna sale del paso dérsel.as, mAs tarde o màs tempra- torla serà. de ellos; y aparte que bres ens encoratgen per a. prosse- a la. creació de la. Biblioteca, primeno,
con
enormes
masas
sociales,
que
sufrirà
el
pueblo
Y
los
educadores,
con Ull gastado artificlo. que ha
guir lo. lluita, car vol dir que el poble rament perquè una Biblioteca Puhecho reir mucho a muchas gene- cobrarian muy ooras Jas vejaciones se abrirà. un abismo entre los go- està amb nosaltres l que amb nosaltres blica necessita alguns milers d'exemraclones en los sainetes donde sale sufrida:s. Una dictadura es por su bernantes Y los padres de los alum- sent la lluita 1 la necessitat d'apor- plars abans d'ésser oberta al púpropla naturaleza, efímera.
se fal-~ nos de nuestras escuelas que no po- tar quelcom als obrers sense feina.
malparado un bravonel.
blic i segonament les circumstAncies
demos ni remotamente presumir
Todo se reduce a negar el seilOr sea. pronto 0 se acaba. pronto
Els llibres rebuts són, en la seva no són gaire favorables per a pensar
El verosimil y temible gol¡Íe con- donde nos conducirà.
Gil Rebles, a.nte quienes escucharon
immensa majoria, per a. no dir la en l'organització de la Biblioteca. per
•
• Parécenos que por boy hemos di- totalitat. aportacions de treballadors als obrers en atur forçós.
al Sr. Jiménez Fernàndez, que oye- sistirla en ¡r inocu1ando
en
el
cuercho
ya
bastante.
Damos
el
¡rito
de
ran aquellas duras expresiones. 1Y po _del Es~ado 1nstituc!ones. leyes, alerta, para. que nos oigan todos: que potser recordant els dies aspres
Es per a.lxò que insistim a demaJuego se conduelen algunos cedistas hàb1tos y Slstemas que, suavemente, los padres, los maestros, los c!uda..- 1 llargs de. l'atur involuntari, han nar noves aportacions. Hi ha molts
de que no se hal!e seriedad en la insenslblemente,
subscriptors,
i molts més lectors que
se apoderasen dc ~a danos de espiritu liberal y los poU- volgut retre un homenat~e als desCedal
graciats que al nostre palS no reben no ens han fet cap aportació. Pennación Y • destruyeran el. pequeno ticos de todos los matices.
uEL CALOR
Porque hay basta un aliado del
La escuela nacional se balla. en ajut de ningú en la desventura llur seu, lector, que sl cada un de vosalNo hay manteoado que se le re- Sr. GU Robles, un jefe de minoria ay~ce polltlco que la Republlca. slgtres fes donatiu d'un sol llibre, poinminente
peligro. La. escuela. laica de trobar-se sense treball.
aista por muy «congelao» que estó.>> ministerial, que afirma: «Las mani- ruflca. .
1
El treballador que a.l nostre pais dríem començar Immediatament l'orPor eJemp.o.
Sc habln. ahora de creada por la República, estorba a
(De 't!El Diluvio»>
festaciones son exactss. Es màs, reformar
ley Electoral restable- muchos que han vivido slempre a té la sort de poder tenir empleu, ganització de la. Bibllotecn.. Només
puedo a.segurar que si yo intervine ciendo los la.d1stritos
utúpersonales, o, expensas de la. ignorancia del pue- no U arriben els diners per a portar demanem un LLIBRE PER CADA
hicelo para echar agua al vino; t>n siquie~a.. creando circunscripc!ones
b!o, y quieren seguir viviendo de la un ajut material als seus germans LECTOR DE LA HUMANITAT i la
una palabra, ejerci las funcion~ de pequenas, de tres o cuatro diputa- misma.
en dissort i ba volgut contribuir a Biblioteca serà un fet immediata·
manera.
suavizador, porque me parec1eron dos.. Si tal se hkiese, se habrla prola creació d'una Biblioteca Popular ment.
Que
tomen
buena
nota
todos;
peunes declaraciones seilaladamente
Lector que llegeixes aquestes !.fun verdadero golpe de Esta- ro que se apresten antes que nadie, per als obrers sense !elna, per tal
fuertes.» ¿No es cómlco, pues, re- ducldo
mil veces mAs pellgroso que el cuantos estimen la escuela popular que en les hores interminables del nies: ¿ja has aportat el teu llibre
medlarlo todo con una. infantil ne- do,
pronunciamiento de qulnce o veinte de Barcelona. Los Grupos Escolares dia, tingui un lloc on trobar-se amb per a la Biblioteca per als obrers fn
gativa? Para que la cosa tenga. màs brigadas.
son el blanco contra quienes van los els seus companys d'in!ortuni alhora atur forçós?
saborci.l!o bufo, sólo ha faltado que
No t'hi pensis un minut més; por- El slmbol do l'antlobrerlsmc
El
distrito
pequeño
implica
la
reprimeres cailonazos. Y al decir Oru- que poder trobar-hi un altre exceHent
lnternll·
el Sr. Gil Robles llamara. ctnsensa- surrecclón de todos los viclos que pos
company: el llibre. El llibre és el ta un llibre a. la. nostra Redacció.
Escolares,
queremos
decir
canclonal
tez» al hecho Innegable.
millor
company
del
pres
1
de
l'obrer
la Monarquia 1nut.llizaron tlnas, educación e instrucción libePero, ¿es que negando el Sr. Gil durante
J. T. R. ens ha tramès un volum: la producló en la. Indústria
afrentaron el Parlamento. Sigul- ral y sólida, maestros que sueüan sense feina, perquè és el company
de Ja
Robles mejora su lamentable actitud Y
bo, de tots els homes que s'estimin "Como la lona blanca", de Luis An- guelT&
fica
nada.
menos que estas cosas :
en rea.!izar una obra. perdurable,_
1 també diàriament augmen·
presente? Ni él mismo ha de creerlo.
un xic.
ton del Olmet.
La
facilidad
para.
Jas
pre31
ones
del
Y
aun
queremos
decir
màs:
cleten els impostos que el poble ha. de
Mas. ¿qué recurso le queda sl qulen Gobiemo. Cualquiera. se mete en un r~e de escuelas con
la conslguiente
pagar per tal de mantenir els fa-los dirige a él y al Sr. Jiménez Fer· puño
a.
veinte
municlplos
aldeanos.
hilera
inacabable
de
alumnes,
que
bricants d'avions, canons, etc
nàndez no desautoriza la :teroz cati- No es tan fàcil cohibir a. 200.
sl ahora estàn dos años para poder
Els fabricants d'armaments ItaEls treballadors inteHectuals
linarla?
La. comodidad para la compra de ingresar en una es~uela, después eslians i alemanys estan d'enhorabona.
«EL BANQUETE DE SALAMANCA
Prueba la desairada. situaclón- votos.
Repitase
el
razonamiento.
Hay
taràn
sels,
ocho,
diez, o no ingresaRealitzen grans negocis. Des que Hi~
-Verà usted cómo la comlda de situación de sainete-en que se haayer va a ser la comidllla de hoy,,, lla. el jefe visible de la Ceda el fu- bastantes miserables, suflcientemen- r àn n1;111ca.
ler ocupa. el Poder, han augmentat
te
adinerados,
para.
comprar
un
dis¡Am1gos
de
la
escuela.
popular,
a
(De «La. V OZ»)
en
proporcions gegantines els superor nunca. visto, verdaderamente nue1
ràvits de les indústries de l'armavo en la Prensa españoln, con que trito en treinte o cuarenta. m11 du- defenderse tocan.»
ment.
los periódlcos del màs airado estilo ros. Son pocos los que puedan gasEl dictador Hitler, abans de l'as.
monàrquico toman part1do por el tar3e un millón para comprar una.
Sr. Gil Rob!es contra el cor~llgio provincia.
S'ha adreçat a. l'Alcaldia de Bar- per amunt, no tindran, perquè no salt al Poder, va prometre la nacioLa posibllidad - por los mismos
nario que le ha puesto en la p1cota.
celona l'escrit signat per Jeroni Sol- la. necessiten, "gratificació" munici- nalització de la. indústria de la guerra -punt 10 del programa nacional¿Verdad que es un fenómeno cu- motivos proporcionales - de multisona i Pallerols, l'escrit que a con- pal.
plicar
los pucberazo~. las falsedades,
Es clar que res no s'ha
rioso? Ni un dia.rlo rcpubllcano, lo
tinuació reproduïm:
Aquesta terrible enormitat que te- socialista-.
Heraldo
de
Madrid
dedica
el
seu
los
encarcelamientos
fet
relació a aquesta indústria,
de
notarlos,
etque se dlce uno. hacc suya la ca~
"Amb l'objecte que fos una. joio- nim a. Barcelona, que a mestres ofi- que amb
editorial a la majoria indisciplirealitza
grans negocis.
sa. del Sr. Gil Robles. En trueque, cétera.
sa. realitat !'"escola popular gralui- cials amb sous de 8.000 i 9.000 pesnada.
A Itàlia, des del ministeri de Ja
son los perió<!~cos de mayor violenLa evaporación de las grandes cota.",
l'Ajuntament
barceloni
ideà
el
setes,
se'ls
donin
3.000
1
5.000
pesse«¿Cuenta el Gobiemo con una
Guerra estant -aquest Ministeri és
to monarquismo los que lo cubren rrientes ideológicas. Cuando actúan
"sistema. de gratificacions". Nosal- tes de gra.tl!lcacló 1 en canvi, no es ocupat
pel propi Mussolini-, es fa
con sus alas de papel impreso. ¿Por como protagoni3tas del drama. cuan- mayoria parlamentaria? En la se- tres, dlgué, farem que els mestres
doni
cap
mena
de
grallilcncló
a.
mess!ón
del
viernes
se
dió
el
caso
insóuna intensa propaganda a favor de
qué? Averigtielo Vargas. Mas la ver- tos piensan de la. misma manera. en
"nacionals",
s'abstinguin
d'una
matres
amb
sous
oficials
de
3.000
1
lito
de
que
los
prestigios
de
la.
màs
la
Intensificació
de la indústria de
dad del caso es que todos ellos de- una. provincia les es fàcil solidarinera. absoluta de "cobrar retribu- 4.000 pessetes, ha de desapa1·èLxer.
l'armament. El departament dels serfienden al Sr. GH Robles con una. zarse y comunicarse el entu!'iasmo !\!ta magistratura. del Estado fuesen cions
escolars".
Però
reconeixem
que
Sl el treball professional és sensi- vels quimlcs del mlnlsteri de la Guer«LA REFORMA DE LA CONSTI• v!rulencla que no han puesto nun- recíprocamente. Si han de batirsc dcfendidos por un ministro reclén l'Estat paga. malament els mestres. blement
igual per a tots els mes- ra distribueix un opuscle setmanal de
ca ni para. defenser a D. Alfonso. los escasos c-entenares que partic!- llegado a. la. Repúbllca. y por los reTUCION
Essent
a!xi,
doncs,
els
donarem
una
tres
I 61 tots, també, tenen les seves propaganda en el qual es !a una republlcanos de l.zquierda., boy en la
Articulo 1.o Espal\a es una Flopú· ¡Un misterlo màs de la. Ceda!»
pan de una. misma asplración den- oposlción,
compensació amb el tom de "gratl- necessitats familiars i socials!
lació acurada de la fabricació de
blica. (En honor a los sel\ores dlpu·
tro de un par de doce1111.3 de pue- no habria. sin cuyos votos el Gobler- :tlcacló".
Què n'hem de !er que acf tinguem car~tes protectores contra els gasos
sido moralmente derrotatados se suprime lo de trabajadores).
blos, es sencilllsimo a:medrentarlos. do. Numero3os
Com s'hauria de concedir aquesta companys que disposin d'automòbil asfunants I altres articles de guerra
dlputados
agrarios
y
(De «La. Libertad»)
engañarlos o disper~arlos.
gratificació? Indicaré tres fórmules de propietat sl en tenim altres que
La Indústria italiana. dels arma..:
Y, en !in, la resurrccción de los de Ja Ceda se reUraron del salón. ¡;¡er tal que el qu-e llegeix! es tncl passen mil angúnies per
tal d'arri- ments no solament guanya diners a
Alguno de ellos incluso llegó a. vocacicatos tradiclonales. Ha.y en to- tar
bar a fi de mes?
en contra. ¿Qué propuesta mi- càrrec d'un anhel de justícia.
Africa 1 a Itàlia, sinó també en aldas partes caciques de distrlto. Es nisterial
Diferènc'cs, no. Justícia!
les repugnaba basta ese extres països. Periòdicament són a. cenmucbo màs raro ballar dominadoSOCIALITZACIO
DE
LES
A les mestresses de pàrvuls, treball te!lars els vagons que travessen AOJSa
tremo? La de retirada del dictamen
La. Publicitat suposa que no aní- res de provincias enteras.
ACTUALS
GRATIFICA·
d'una
tasca
formativa.
sobre
tan
unas
important;
modificaclones
de la ley
tna cap a. Hongria carregats d·arrd tan bé co1n creuen els seus
El distrito es el estimulo para. los Municipal, devuelto al Parlamento
ClONS
els mestres que regentin escoles de m¡¡ments.
aterríssats propugnadors :
audaces, los rlcos y los mandones. bace
Actualment,
les
unos
"grati!icacions"
dos
meses
En les eleccions del 14 de novemy
medio
concurrència
por
extraordinària
(Esco«El projecte dc reforma, doncs, Las circunscrlpclones provinc-iaies su excelencla el presidente de la. Re- municipals són distribuïdes sota la les unitàries>; per a fanúlia nombro- bre del 1919, Mussolini va prometre
no solament no serà. un aglutinant son el aliento para las muchedum- pública.
manera següent:
sa... Es que poden ésser iguals les la nacionalització de totes les fàbrimlnlsterlal, sinó un motiu de disso- bres empobrecidns y para los homE:staba clara. la maniotra de los
Pessetes necessitats d'un solter o soltera, d'un ques d'armaments i explosius amb Ja
ciació; de manera que sl altres cau- bres de pen~amiento.
monàrquioos
al
proponer
que las
matrimoni sense fills o les d'una llar intenció de suprimir els guanys de
Con el sistema de distritos, un mi- Cortes despai:basen
ses no la. precipitaven, la crisi naila guerra -programa del feix del 28
inmedlatamente 5 directors <ambdós sexes)
amb !amil!eta menuda?
xeria en puntualitzar la. posició ae nistro dc la. Gobemación puede crear la. ley devuelta. por su excelencia..
d'agost del 1919. •
de
les
antigues
Escoles
Ha
de
presidir
en
la.
concessió
de
para
Si
o
regalar
a.
cualquier
amigo
cada grup pariamentari davant la
En trance tan difícil, y aun podriaEl punt 12 del programa del parGraduades, a 1.500 ptes.
7.500 "gratificacions municipals" als mesun grupito parlamentario.
«E L .JEFE NO SE EQUIVOCA
reforma. projectada.
decir dramà.tico, para un Go- 15 mestres (id.) de les matres "nacionals", un criteri d'equi- tit nacional- socialista diu: «En vista
Don Gll.- ¡Pues seftor, «Dios quieSe dirà - ya se me dijo en algu- mos
Entremig d'aquest embolic de la
biemo republicano, Ja. mayorla se
telxes Escoles, a. 1.000 •
15.000 tat 1 una norma de bon sentit. Sen- dC,:• o:;acrificiz enormes dc sang 1
ra que no me equivoque,; pero me reforma, s'endevina. una novetat na ocasión - que con ese sistema desmanda
y los partJdos de oposi- 25 directors (fd.) dels nous
parece que me està saliendo un d'innegable transcendència. Cal te- de los distrítos utúpersonales represe les odiades "retrlbucions escolars" béns que la guerra. exigeix del poclón tienen
dar sus votos a la
Grups Escolars, a 5.000.
125.000 les gratificacions es fa.n indispensa- ble, s'ha de considerar com \m crim
grano I»
nir present que el text del d1scurs senté yo a uno dc ellos dunmte vein- propuesta. delque
ministro
de
la
Gober375 mestres ({d.) id. a 3.000 1.125.000 bles als mestres que perceben de contrl\ el poble l'acumulament de
(OP «Heraldo»)
que el President de la República te años consecutivos. Efectivament-e, naclón.
riqueses en un sentit personal com
50 consignacions a 1.500
l'Estat sous modestos.
pronuncià temps enrera. sobre el te- así es. Me dcc:aro culpable de haContràstese
esre
proceder
con
el
pessetes <no s'han fet
Per patriotisme no hem d'exagerar a resultat de la. guerra.»
ma de la reforma, no ha. estat pu- ber vivido dentro de una. ley, por- tono habi tual de los oradores que se
Ma.lgra.t aquestes declaroclons, són
efectives) . . . . . . . •
75.000 les nostres peticions. Dintre de les
blicat; el Govern, que en aquest\ que no estaba a. m1 alcnnce crear dicen vesta!es
nombrosos els industrials que s'enri·
orden, de Ja aut:o- En resum, en el pressupost
actuals consignacions, pot ésser sa- queixen
qüestió lé facultats discrecionals, ha otra. Pcro ese mlsmo ejemplo perso- ridad y hastadel
amb la fabricació de matebuen sentldovigent hi ba. per a. "gratisfet aquest desig d'equitat gratifi- rial de guerra.
cregut convenient mantenir-lo reser- nal corrobora ml prevenc'ión. Aun acaparado por del
sota la. protecció ofiellos, al parecer -.
tificacions" als mestres. 1.347.500 cadora."
vat. El públic, doncs, no ha. pogut tratàndose de un distrito ejemplar, Sus discursos suelen
cial
del
«führer»
i del «duce».
ser pura demaQuedem sense l'ajut financer de
conèixer la forma amb què S. E. por su nobleza y por su indepcnden- gogis., excitación y allento
Bona
perspectiva.
per als treballalas pa- la "gratlflcació municipal" fins 230
D'INTERES PER ALS XOFERS
matisà el seu parer, que els ben in- cia., be de reconocer que en él in- stones 'Q.ue saben agitan adelas
dors
alemanys
i
Italians.
millformats 3SSeguren que no coincideix fluian poquisimo las ldeas y la slg- sas a. que se dirigen. De aquí que mestres de les escoles dites "nacionals" i de grup.
amb els que sostenen la urgència nificacíón, pues lo que verdadera- los polftlcos de derecha
se pronunNOTICIARI
Repartit a prorrateig entre els 650 Els carnets de xofer de pride. la. reforma. Les declaracions èel mente imperaba era la amistad, las cien
siempre
en
los
comicios
de
mestres que figuren a la nòmina. ofisenyor Lerro\Lx sembla que s'adiguin corrientes de simpatia. y los móviles acuerdo con la naturaleza
ASSEMBLEA
DE MAT A·
y
calidad
mera
classe
amb les reserves que segurament de gratitud Precisamente mi expe- de sus a.uditorios. Para
LASSERS
los burgue- cial de Barcelona-ciutat, el total que
deuen trobar--.c:e en el document no riencla. personal me lievó a. consti- ses,
en
gratlficacions
dl~trlbuel~
el
nosDesprés
de
laborioses
gestions
reasegundnd de que la. masa. obreEs convoca. als matalassers de Barpublicat, document que més aviat tuirme en propngandista de la retre Ajuntament, resuita11en 2.075 litzades a Madrid, els senyors dirccseria un advertiment paternal que presentaclón proporcional y de las ra serà metida. en cintura. Para. la pessetes anuals per a cada mestre. tius de la Federació Industnal d'Au- celona i el seu radi a la reunió genemasa
obrera,
idénticas
seguridades
ral que tindrà lloc el dia. 27, a dos
un estimul reformatori. Donats a- grandes circunscripc!ones. No son
Un imperatiu legal disposa que tots I to- Transports de Catalunya han quarts
•LAS SESIONES DE CORTES
de deu del vespre, a.l local del
quests factors dispars es pot augu- escasos mis trabajo3 en ese senlido. de sentido contrario.
els mestres "nacionals" a la nostra aconseguit que tant per la. ComiSSió carrer
cEl número de diputados que
En
el
fondo,
pues,
no
nos
extrai1a
de Flassaders, 21, pral.
lA\ República tuvo el gran acierciutat
han
de
percebre
una
mateixa
revisora
aslste a las seslones estos dias rar que la. reforma no trobarà el
del
Codi
de
Circulació
com
Es prega. l'assistència. I puntualitat.
carni tan llis com algli suposava, I to de dar estructura a. sus primeras lo ocurrido en el salón de sesiones indemnització per casa, 2.000 pesse- pel Ministeri d'Obres Públiques foses muy e~caso.J
(De los l>Qrlódlcos.) si realment és alxi, la. vida ministe- Cortes ron el sistema de las gran- el vlemes úlümo. Cada. oveja oon su tes a. l'any. Alx.i, doncs, no fóra cap siD respectats els drets adquirits per
SINDICAT DE CAMBRERS
El ujler: -¡ A ver sl asl consegui· rial de les dretes no seria. grure llar- des circunscrlpclones. Por eso, las pareja. Los verdaderos hombres de cosa allunyada de la. raó el que tots l'antic personal conductor de vehi·
El Sindicat de Cambrers de Barga, perquè fins els més obcecats Constituyente3 tuvieron la · autoridad orden, los auténticos bombres de també poguessin comptar amb ldèn· eles de 3."' categoria. -camions 1 auto11\os que venga màs gente!»
gobiemo
dieron
sus
celona
votos
fa.
para
avinent a tots els seus assal(De «Las Noticias»)
haurien de convenir que el fracàs enorme de representar 1deas.
una situaclón arriesgadisima.. tica i compensadora gratificació per òmnibus-, els quals actualment es sociats que encara no hagin recollit
d•aquestes forces no podria ésser
Cayeron al finallzar su exlstencla var
provocada por Ja. aviesa. intenclón tal d'abstenir-se de "cobrar rctri- trobaven en situació difícil.
el nou carnet, que fins ara es donava
més extens nl més categòric.»
en el grave error de alumbrar una. monàrquica.
El resultat de tan llarga i labo- juntament amb un tirabuixó, obsequi
Los demagogos, los ver- buclons" de les famllies.
ley electoral desdichadisima que otor- daderos d1solvente3
Els
AJuntaments
de
L'Hospitalet
riosa
tasca
ha
estat
que per la. sub- de la casa. Domecq, que passat aquest
del orden esta.ga considerables primas de ventaja blecldo, negaron su adheslóu a una dc Llobregat, Terrassa 1 Sabadell, secretaria. del Ministeri d'Obres Pit- mes deixarà. de donar-se aquest ob"
11 a. los dos partidos mà.s poderosos en- propuesta. gubernamental que tendia establiren la. "gratificació munici- bliques, a. proposta de la Comissió re- sequi.
tre los que contienden. Mils como a poner a. salvo, como hemos dicho, pal única" per als seus mcst.Ies o!!- visora del Codi, hagi estat cursada
Aquest és el titol à'un article subsistian las clrcunscripciones pro- el prestigio de la. màs alta magistra- clals.
fi totes les «Jefatura.s» d'Obres Pu--------~~*----------vi.nclales,
también las actuales Cor- tura del régimen.»
que escrigué en la seva joventut
A l\UJOR SOU "OFICIAL" bliques d'Espanya l'ordre que estates
representan
las
corrientes
ideol'actual president del Consell de
l\iENOR
GRATIFICACIO bleix que els permisos de conducc1ó que avui hom els exigeix, havien esministres. La seva gesta a Sala-. lógicas de noviembre de 1933, siquie"MUNICIPAL"
de segona classe expedits d'acord amb ¡tat repetidament denunciats 1 mulmanca el ¡¡assat diumenge -se- ra. las derecbas gozaran del ma.rgen ------~--~*·--.------~Una gratificació es concedeix per el sistema antic (o sia el que regia tats 1 estaven en el perill imminent
gons versió del corresponsal de La de favor que les regalaron, merced
a compensar la. modèstia d·un sou. &bans d'entrar en vigència el Codi de romandre sense treball per manca
Publicitat, a Madrid- ens ha re- a. aquella Jey, sus inocentes adverDavant una tan ciara veritat bau- de la Circulació) «siguin canviats pels '¡ d'aquest requisit, puiX que d'això hom
cordat aquell titol de quall Ler- sarios.
ria de !er-se que les gratlfléa.ctons de primera. classe» creats en el Codi, en feia responsable el propietari del
Reducir
las
m.a:;as
electorales
vale
roux era revolucionari:
de l'Ajuntament barceloni fossin sense necessitat de nova documenta-l vehicle.
tanto como restablecer los mà.s exe" inversament proporcionals" als 1 CI~ ni examen, sempre que llurs. posTots aquelli! que es trobin, doncs.
«Els comentaris polltlcs han girat crables hàbitos de la pol!tíca que
sous que de l'Estat cobren els mes· se1dors baguéssln estat . exammats en les condic1ons esmentades, poden
avui. en les primeres hores de la. crefamos haber desterrado: la peretres .. nacionals".
amb vehicl~ de_ la categona 3."' -ca- presentar llurs antics carnets de setarda, al voltant del discurs pronun- za del elector, la desconfianza en
¡..
Per exempla, una escala de graU- mió o autoòmrubus-. S'interpreta en gona cate~oria a les «JefaturasJ d'O.
etat ahir pel senyor Lerroux a. Sa- sus propías
fuerzas, la omnipoten!icacions
com
r..questa,
una
altra:
~quest sentlt el paràgraf segon , de ~res ~bliques, on, previ examen de
0
LA COQUETERIA DE .J. FERNAN· lamanca amb motiu de l'homenatge cia caciqull, la suplantaclón del Par){:
I.-A sous "oficials" de 3 _000 1 lapartat a>. de 1 article 298 de 1 es- 1 expedient respectiu, els seran canals senyors Gll Robles i Casanueva, lamento por el mini$tro de la GoDEI
oi
te
ua1s
•
d
..
roentat
Codi.
viats pels de 1."' classe, creats pel
acte al qual assL<:ti també el minis- bernaclón, la tomiZación de las !uerAnta el espeJO>>
PROVES DE PLENARI ·000 pesse s an .. • correSJ?:>n r..
Aquesta. favorable resolució perme- Codi de la. Circulació.
tre de la Governació, senyor Porte- zas polfUcas verdndera;, Jo. negt:P.ción
<De «El Siglo Futuro»)
Ahir, al despatx del comandant- una gratificació
municipal
•
de
trà
seguir
conduint
camions
a
molFelicitem la Federació Industrial
la; essent d'estranyar la presència de cualquier a.spiración desagrada- jutge senyor Artur Galan, van cele- 2.000 pessetes.
•
tfssims obrers els quals actualment, d'Auto-Transports dc Catalunya i esd'aquest últim, després d'haver a- ble a 106 Gob!ernos ...
brar-se diverses proves de plenari
Il.-A sous de 5.000, 6.000 1 7.000 per trobar-se mancats del perm1s de peciaiment el seu president senyor
nunciat que no hi assistiria. La
Sl se qulere que el Parlamento re- en la. causa que el mateix instrueix pessetes, una gratificació de 1.500.
prlmera. categoria, j¡¡. fos per les dl- Manzanarcs 1 Baró, per haver obpol.ftica, però, ofereix sorpreses d'a- presente
contra
Jaume Sala l altres; que
III.-A sous de 8.000 i 9.000 pesse- ficultats 1 despeses que els ocasionava. tingut una mesura. tan important la
de verdad a Espaiía habrà
questa faisó, que no han d'estra- de hncerse
tes,
una
gratificació
de
1.000.
la
nova tramitació d'aquell perm1s o qual haurà de beneficiar un cres'cut
foren
detingUts
el dia 6 d'octubre
una ley electoral sobre
nyar ningli, sobretot en aquests estos tres supuestos:
IV.-I als sous de 10.000 pessetes bé per no haver complert els 23 anys nombre de xofers.
darrer al Slnd.:cat de Vaquers. de ¡a
temps.
Representación proporcional.
nostra. ciutat.
El senyor Lerroux va confirmar
Assistiren a. les proves els lletrats
Circunscripciones provinciales.
solemnement el pacte amb les dreColegio nacional para la suma de defensors. senyors Velilla, lgleslas i
tes en tals termes que constitueixen
MOVIMErH COMPARATIU DELS ESTOC S MUNDIALS
comandant Raduà.
un lllurament, sense condicions, als residU<>$.
Sl resucitan los distrltos unipersoseus alla.ts d'avui, mentre aquests
nales, o lo que es casi igual, las cirEL FISCAL SIDiYOR QlJE·lllUUUN~ 1931
vu!guin mantenir l'aliança.
ROL, ABSE."<"T
L'òrgan nocturn de la Ceda deia cunscripclones. peqoJciili:imas; si se
mantiene
indefinldamente
la
susl~ ..
Per
trobar-se
absent. ahir no poa aquest propòsit que de les parau40 •
les pronunciades a Salamanca t>.S pen.s1ón de garanUas; sl se suprime gué actuar el Pisca1 comandant seJ)O 3
desprèn que. tant en el Govern com la. inamovilldad judicial; si Espaila. nyor Querol en els dos Consella de
120
en l'oposició. eswan sempre units vive si.n Diputaciones y siD Ay-.mta- guerra d'oficials generals que ~ vallU ~
mlent.os... , ¿pare. qué pensar en gol- ren celebrar, 1 hagué de substituir-lo
els senyors Lerroux ! Gil Robles.
100:
L'anunci d'aquest pacte indissolu- pes de Estado? ¿Qué mAs golpe de el tinent senyor Corbella.
)$
«Et. SENYOR CANONS
iO •
El motiu de l'absència del senyor
ble sembla inquietar molts radicals, Estado quo el entronlza.m.lento de
, -Atenclól que ara v.tlg a enge.pr els quals consideren que el seu cap tal régimen? Nad.ie se molesta en Querol, és el dellcat estat de salut
10 tD
1 tro de cinquanta pessetes. .. I ¡el ha. anat massa
~
matar
a
golpes
a
....
quien
muere
de
lluny en segellar una.
en què es troba el seu pare.
d
.... teix que una bomba•.. lt
aliança permant!'Ilt amb les forces ina.n1cl6n.»
<De «La Publicitat»)
s::
de dreta, que van prenent posicions
.LA CAUSA PELS FE'IS DE
1 estenent llur domini al Pafs o.
SABADELL
o
1r ,..
-------~---*:----------- l'empar del Poder, cosa que clivclla
L'Auditor de la Divisió, en unJ.
o •
la influència poUUca dels r&dicals.
nota lllurada a la seva secretaria,
;...
D'altres lerrowdstes creuen que ja
ha assenyalat per al proper dia oi
és bora de posar fi l'avanç de les CalsotelsJ!!J!!)
de Juliol, a les deu del mati, la v1ata
dretes.
de la. causa núm. 222, de l'any pasMentra que a França la crisi econb mica provoca dificultats financeres 1 polltlques, els fenbmens de mlllo·
El contrast entre el que diu el
Ut, con\z'a Ramon Gonzàlez Cuisld6
ramont són cada vegada més vlsibl es en altl'ti paTsos. Els diagrames d e preus de les primeres mat ~ rles mot•
senyor Lerroux 1 el que pensen els
i deu més, acusat& de rebeH.16 milltren aquesta tsndèncla. Els movime nts de millora de preu han estat sota la lnfluèncb de les devaluacions
seus amics és evident; per aquesta \p més priictjc i -l}ori
tar, pels fets ocorreguts a SAbadell
de la lliura I del dòlar, fins caleu lats sobre la base-or, els preus acusen, exceptuant França, una orienta•
part, però, no cal esperar per ara.
el
passat
mes
d•octubre.
cló favorable
,)&Jo"" ra.. t..u.. ..........ia.rrwt..;.s.®iOii6
repercussions de tipus p ' tic.»
«Lo màs risible del incldente de
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ELS MESTRES D'ESCOLA NO PERCEBEN
LES RETRIBUCIONS NECESSARIES
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Obrer català conscient: . el teu diari és ' LA . HUMANrrA~,

·LES LLETRES.·

INFORMAC
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L'ESPERIT I EL NO-RES
Anotacions a l'obra pòstuma d'A. D. Gurewitsch, per Fritz Heinemann

L'ACORD NAVAL DE ·LONDRES

Ral~win té el JrDJò~it ~e [ODVO[ar franta. Itàlia

Sol succeir en èpoques de grans talitat» dels últims principis filosòpertorbacions polítiques que aparei- fics, múltiples i contradictoris, i suxen llibres importants, i no obstant, perar d'aquesta manera, en la smpassen desapercebuts, perquè tot l'in- tesi absoluta. de tot l'existent, en
terès es concentra en la transforma- l'una, única l suma idea de les idees L'intercanvi d'ex-combatents Pombo pensa recomençar el
ció de la vida estatal. Però més i ésser de l'ésser, tota la intermediatard, quan retorna la r eflexió sosse- ció, determinació I limitació exter- entre Alemanya i Anglaterra vol d'un moment a l'altre
gada 1 les tribulacions permeten que nes de la relació interna, immediata
Br!ghton, 25.- La delegació d'exBelén, Estat de Parà (Brasil-, 25.
reapareguin, almenys per un ins- de tots els éssers, de la seva equivalència
davant de Déu 1 de la seva
tant, els problemes eterns, augmenta
el deure de defensar el temps contra més profunda unitat directa i com- ahir cap a Londres, des d'on retor- moment a l'altre el seu interromput
la pèrdua de substància i preservar penetració amb l'univers l Déu.
naran a Alemanya. aquesta tarda.
Josep Sol
rai! E~~~~~Mè:[~pa de l'aviador
de l'oblit l'essencial.
En aquest sentit crido l'atenció sobre
HITLER
SALUDA
ELS
CON·
transatlàntic
més jove del món serà
un fenomen d'importància europea:
ADVERTIMENT
GRESSISTES
de Belén de Parà a Paramarivo, caunpensador d'alt rang que e?'Press~ · En l'article d'ahir, dedicat a l'exBerlin, 25. - El canceller Hitler, pital de la Gualana. holandesa, on
una certa etapa de la històna ocel- infanta Eulàlia de Borbón diguérem responent al telegrama que ll fou se u prepara una entusiàstica re1
dental ~·una. manera original, inge- que era filla polltlca de hsabel II, diri~lt pels ex-combatents tsanJ¡=
buda.
n iosa. l única, un home essencial.que quan havia de dir filla petita. Aix1 ~~~~ e~tt~fu~¡~~es~q~~s Brlghton,
El cònsol d'Espanya a Belén ha
tingué la desgràcia que el seu llib~e mateix sorti altres esferes, en lloc l'ha contestat amb un expressiu des- r ebut
comUnicació de les autoaparegués poc abans de la r evolució d'altes esferes etc., etc. Confiem que patx en el qual uneix el seu vot al r itats una
holandeses en la qual comualemanya, per a sofrir ~rob.able~ent el bon sentlt del lector haurà subque tot està disposat a l'aede l 'amistosa reunió d'antics comba- niquen
una segona mort, la de 1 oblit. Aques- sanat aquestes errades
....om d e p aramarivo per a rebre
tents que -diu Hitler- contribuirà r è.....
ta obra, de màxim interès en l'ac·
bo
P
a l'entesa entre els pobles i la pau om · Te.m bé hi h a preparat el
tualitat, ja estava acabada l'any 1902,
mundial.
combustible especial.
en el qual l'autor posà voluntàriament fi a la seva vida i a la seva
;~;;~!!!'!!!!'!!!!'!!!!'!!!!'!!!!'!!!!'!!!!'!!!!'!!!!'!!!!!!!!!'!!!!'!!!!'!!!!'!!!!'!!!!'!!!!!!!!'!!!!'!!!!'!!!!'!!!!'!!!!'!!'!!!!!!
obra. Havia sortit a fer la seva passejada quotidiana, però mal més no
tom~ a casa. Se'l trobà mort al llac
de Thun, molt prop de la r iba. L'encant millor dit, el mister i: «Fonamentació d'una sintesi de l'ésser»
Han començat, amb activitat i en(Ve de la pàgina 8) u demana que puntualitzi els que
(llàstima que no es conservés el titol tusiasme, les tasques d'aquest Conpresencià i els que sols coneix per
primitiu que feia: «Transcendència. · grés, amb assistència nodrida i bri- que o1 el dia 6 deia que tothom referències. Es limita a reproduir la
Immanència, fonamentació d'una no- llant de les més preclares mentali- guardés ordre i que estigués a casa denúncia que té feta, dient que ell
va síntesi de l'existència»), consisteiX tats europees.
seva. Diu després que el processat havia estat detingut i que s'havia fet
en què les seves pàgines condensen
A l'hora que escrivim aquesta no- Miró gaudeix de bones simpaties i un escorcoll a l'estatge de Lliga Cauna vida d'infinita riquesa, una vida
que en aquest ban no es deia sinó talana. A preguntes del fiscal, diu el
sobreelxent d'expressió, d'amor a toque hom guardés ordre. Afegeix que secretari de la Lliga que no veié la
ta criatura i a tot ésser ; una vida
va oir que hi havia elements que persona que va fer la proclamació,
que traspassa, avançant sense par ar,
intentaven assaltar l'Ajuntament. A però que oi perfectament el discurs
fins a les últimes possibilitats, la
preguntes del fiscal diu que no sap i r econegué la veu de l'alcalde.
vida d'un esperit que viu i s'absorEl secretari de la Lliga suava en
l'hora en què es va llegir el ban.
beix enterament en tot el que emDiu que Miró anava acompanyat de acabar l'interrogator i.
Compareix després Florentina Viprèn, sense perdre's en res, i que,
l'agutzil i que no sap res d'altres
pel contrari, de tot surt més mescoses. A preguntes del vocal senyor dal, la qual s'afirma en allò declarat
tressa d'ella mateixa.
Moracho diu que no sort1 de casa el en el sumari. Explica. amb detalls
el que ocorregué a la Central teleTenim davant nostre una d'aquesdia 6 n1 tampoc el 7.
t es vides de joves genials que, en
El fiscal soHiclta de la Presidència fònica i finalment diu que va poder
poc temps, passen per totes les edats
que el testimoni quedi a disposició escoltar una conversa del Comitè rede l'home: infantesa, joventut, madel Tribunal per sl és convenient volucionari. El defensor la lnterpeHa
duresa i senectud. En aquesta obra,
realitzar després algun acarament manifestant-U si era veritat que les
però la vida exterior de l'home perd
amb algun altre dels testimonis, l telefonistes tenien l'obligació de lJO
escoltar llurs abonats i donar compla séva importància i ofereix única-així s'acorda.
ment el marc en el qual sorgeix un
Es interrogat després Joan Tarra- te de les converses que aquells tingueren.
El fiscal intervingué cridant
esperit que, a la fi, ha de confessargó. A preguntes de la defensa, diu
se amb aquestes paraules: «He de
que el dia 6, a la tarda, sort1 el so- l'atenció de la Presidència dient que
morir o transformar-me en tot el
metent, el qual romangué fins a les no es podien fer càrrecs a un testimeu ésser interior. La claredat intelnou del vespre al carrer, i declara el moni, i aleshores la senyora Vidal
lectual aconseguida exclou per a mi
que ja té dit al sumari. Diu que digué que, efectivament, no es podien
tots els grans intermltjos de l'espeaquells dies hi havia al poble ele- escoltar les converses, però que per a
r it en els quals s'ha de moure la viments forasters i que les mesures evit~r mals majors podia fer-se.
Fmalment va declarar Joan Roca,
da' forçosament. Estic completament
adoptades eren precisament per això.
absent per a totes les situacions <le
A preguntes del fiscal, diu que co- qui, a preguntes de la defensa, diu
la vida o m'exciten extraordinàrian~ix els fets ocorreguts per referèn- que ell va ésser un altre dels detinguts pel Comitè revolucionari. Expliment, i sols per breu temps em puc
Cies.
aferrar a elles.»
A continuació compareix Joan Cla- ca detalladament la seva detenció 1
diu
que el grup que el va detenir
Gurewitsch havia nascut el 1876.
rassó. A preguntes de la defensa,
ANDRE MALRAUX
anava capitanejat per Jesús BallesEra l'hereu d'un comerciant jueu de
diu
que
va
sentir
a
dir
que
l'alcalde
figura destacada del Congrés
Witebsck, ciutat de la Rússia blanca.
i el caporal del sometent estaven ter i Antoni l'liró. Que el portaren
del Comitè revolucionari 1
Als setze anys començà els seus es- ta, han tingut lloc ja els
tancats a l'Ajuntament i que l'alcal- davant
següents de,
tudis de filosofia a Berlín; al cinquè
des del balcó de Casa la Vila, que alli l'interrogaren.
treballs:
semestre es traslladà ~ Z~rich, I?er
limità a dir el que havia passat
Divendres, 21, nit. - Hom dedicà aes Barcelona.
INTERROGATORI DE L'AL•
a sentir Ricard Avenarms, 1 als vmt
Afegeix que hi havia
CALD E
la
sessió
a
l"'
Herència
cultural".
anys opta a una càtedra de Würzelements forans. A preguntes del fisVaren
presidir
Gide
i
Malraux.
ParA
preguntes
del fiscal - acabada
burg, amb un estudi titulat: «Per a
cal, diu que no sap que fos detingut
la història. del concepte del respec- laren Forster, Benda, Brecht, Cas- el capellà del poble, n1 tampoc al- la prova testifical - el processat
Rosselló diu que el que va fer va
te 1 la teoria de!5 sentiments D?-O- sou, Kisch, Aragon, Luppol, Tolstoï tres coses que passaren.
rals». Més tard v1u en la seva CIU- i altres.
Es interrogat seguidament Joan ésser complir l'ordre del diputat al
D:SSabte, 22, tarda. - "El paper Marquet, el qual diu que el dia 6 Parlament català senyor Folch el
tat natal; després a Berlin, Munich,
de l'escriptor en la Societat". Presi- uns homes armats. 11 feren tornar qua! li ordenà que s'incautés dels
Paris l Suïssa.
Aquesta vida breu, de tl!-n vulgar dència: Waldo Franck, Aragon. Ora- enrera el cotxe que conduïa I a pre- -v~cles- necessal'is 1 que sl ell respoma de l'ordre públic. Diu que no
aparlència, rep la seva t.ens16 interna dors, Huxl~y. Bloch, Strachey, Kolt- guntes del fiscal, diu que 'ignorava es
va detenir ningú, i que de la Gedel gran procés de diSsolució que zof, Nexo, Karln Michaells Toller,. que hagués estat requisat un cotxe
per telèfon se li ordenà
omple els últims tres-cents anys de Kew, Ivanoff.
de la Companyia «La Sarrealenca», neralitat.
que proclamés l'Estat Català que
la història occidental. UI?- cop l'home
Dissabte, 22, nit. - Tema: "L'in- en la qual presta els seus serveis.
tamPOC
va
fer limitant-se a donar
Tot seguit és interrogat Antoni
ha destruït Déu, el mon, els seus dividu". Presidents: Heinrich Mann,
móns espirituals i fins la seva prò- J. R. Bloch. Intervencions: G:d~, Bures, qui no aporta cap dada d 'in- comp~ de l'ocorregut a Barcelona.
El fiscal renúncia a nous interropia individualitat, .s·a~ona que .en Musll, Malraux, Max, Brod, Crevel, terès al sumar!.
gatons.
Després el fiscal demana a la preaquest estadi d'anihllac1ó no pot VIU- Erhenbourg, Braak.
L'ACUSACIO FISCAL
re sense la plenitud, sense Déu.
Diumenge, 23, tarda: "Humanis- sidència per a poder interrogar els
Acabada la prova testifical 1 d'inAquesta tensió entre el no-res I Déu me". Presidència: Barbusse, Nizam. t estimonis de càrrec, l comença a terrogatori,
fiscal senyor Corbeha estat viscuda per Gurewltsch en Oradors: Waldo Frank, Durtain, fer-ho J~an Tous i Tous. A pregun- ll!!- llegeix elel seu
informe d 'acusala forma peculiar del segle XIX i Sender, Nizam, Becher, Dubois, tes del tment Corbella, diu que quan CIÓ.
Va
fer
un
relat
dels fets ocorreanava a casa escoltà que es procla- ~ts a Sarreal els dies
fins les etapes successives d'aquest Frledmann, Jacub Kadri.
sis, set i vuit
mava
l'Estat
Català
segle són traspassades, completades
i
que
li
digueDiumenge, 23, nit. - "Nació i culd octubre, els quals qualifica
1 superades r àpidament, una . darre- tura". Pr.es'dents, Forster, Gueheu- ren que era l'alcalde. Afegeix que tll 1.!Il delicte d 'auxili a la rebeHió com
mira l'altra en aquesta curta vida jo- no. Oradors: Barbusse, Chamson, va éser detingut aquella nit per un litar en grau de frustració, del qual
vençana. 'Tota una sèrie de punts de Seghers, Mikitenko, Trua, Tabidse, dels processats que reconeix entre en féu responsable als vuit procesels que s'asseuen al banquet. Con- sats, per als quals ¡:emana: vuit
vista són presos a l'assalt i tot se- Michael Gold, Williams Ellls.
testant a preguntes del defensor lnguit abandonats: des de SchopenDilluns,
24,
tarda. - Continuació correix en alguna contradicció, sÉmse any,s de presó major per a Josep Roshauer al materialisme i el positivisAntoni Miró, Angel Muntada
de
l'anterior.
Presidents:
Nexo
i
Guique la seva declaració aporti res de sella,
me inspirats en Marx i comte. So- lloux.
l Ja':lme Ramon, i sis anys de la
nou a la prova oral.
bre la base d'aquest positivis~e pasmateiXa pena per a Sebastià Clvit
Dilluns, 24, nit: "Problemes de Ja
Compareix després Ramon Massa- Jesús
sa a un evolucionisme . inflmt ¡.¡~r
Ballester,
Farre i Ja-:
Avenarius al qual segueiX un~~: acti- crea.c;ó i la dignitat del pensament". nes, secretari de la Lliga de Sarreal sep .Potau, amb Esteve
abonament de la
Presidents: S!orza, Waldo Frank, i autor de la denúncia presentada al preso preventiva soferta.
tud subjéctivista en el sent1t de
Nietzsche aviat reemplaçada per un Moussinat. Oradors: Heinrich Mann, Comandant Militar de Tarragona. El
idealisme' critic afl als punts de vis- Feutchwanger, Regler, Tikhonor, secretari de la Lliga es ratifica en
L' INFORM E DE LA DEta de Roberty, Natorp, Stammler l Ernts Bloch, Lahutl, Dreyfus, Cre- el contingut d'aquell escrit i recoFENSA
Simmel. Aquest individualisme critic vel, Nezval, Maumirac, Lenormand. neix entre els processats els que seEl
lletrat
senyor Punyet llegeix
Dimarts, 25, a les deu. - "Orga- go~s ell, integraven el Comitè revo- el seu. ampli informe. Rebat els fets
es purifica al cont~~:cte de Be~son
luciOnari.
1 Bontroux, per arribar a un lde!i-- nització". President: Malraux.
i manifesta que no estaven ben claUN ACARAMENT res les declaracions de càrrecs conl isme jeràrquic emparentat amb l iTarda: Continuació del tema d'a A conseqüència de respostes del tra els seus patrocinats, moltes d'adealisme absolut de Fichte i Hegel, hir. President: Jacub Kadri. Orafins que aconsegueix, per fi, el propi dors: Poula!lle Humm, Kirchon Up- secretari de la Lliga, el fiscal dema- questes amb confusions manifestes i
punt de vista.
se, Slav, Kantorowlcz, Klauss Mann, na un acarament entre Massanes i especialment en el que es r efereix
e~ testimoni Talavera, per tal d'acla- a les hores en què es varen comeAra bé el procés vital i el desen- Weinert, Klaus, M. Paz, Jef Last.
volupament espiritual de l'home teNit: "Defensa de la cultura" . nr el text d'un dels pregons llegits tre el~ fets que s'imputava. als seus
pel
processat Miró. Massanes diu que patrocmats. Va posar de relleu alnen de comú la seva oposició a la Presidència: Tolstoï, Chamson.
l'altre testimoni, també es- gunes contradiccions que apareixen
tendència capital del ~egle XIX.
Oradors: Gide, Barbusse, Malraux, Talavera,
Aquest segle és, en ventat.. a des- Gu~enno, Babel, Toller, Glaeser, tava aquell dia a l'Ajuntament, er- al sumari condemnant d'Una manera
mat. Es posa en clar que els pregons explicita la denúncia - filla diu de
grat de l'idealisme alemany 1 de He- Boblin i altres.
a què ambdós es refereixen són dos !es enveges l animositats politlquesgel el segle de la destrucció de l'esLa
simple
enumeració
da
tants
perit: el sacrifica a l'instint <la vo- noms prestigiosos, palesa la impor- pregons distints.
1 recolza la seva defensa en les declaracions prestades en el periode de
luntat de Schopenhauer), a la ~.até tància del Congrés. Tractarem d'asr ia (materla.ltsme), a les cond_iclOns s!"bentar el lector dels acords que hi
CONTINUA LA PROVA plenan dels testimonis demanats per
TESTIFICAL
ell.
Acaba el seu informe soHicltant
1 formes de la producció (marxJ.SIDe).
a l'existència religiosa (K.ierk~a.ard), s guin presos.
Co_ntinua l'interrogatori del testi- l~ lliure absolució dels seus patroa la vida (filosofia de la v1da», al
mom Ma.ssanes, secretar! de la Lliga, cmats, tota vegada que havien queL,
desvirtuats els càrrecs que consexe (Freud). a la societat (socioeSCriptor Valencianista I a preguntes de la defensa, fa un dat
relat dels fets, però el vocal ponent tra d'aquests es feien.
loglsme), al poder (Nietzsche, Sorel).
Eduardo
Martr'nez
Fer«Hem arribat a un grau tal de destrucció que el problema de la torrandO ' VI'Ctr'ma d'Un aC•
MA NIFESTACIO NS DELS
nada s'ha convertit en el p~oblema
PROC ESSATS
de vida l mort de la humanitat euci dent
A preguntes de la presidència, sl
ropea.»
lè
els processats tenien res que aHegar,
2
La vida 1 l'obra de Gurewi~ch te- to~~al~;~~~rus
5·ta-seEnlyocronEedguuatrdesMcrarip_M. és un escriptOr català que pos- f¡Dtodi~ Miró. expressant-se en catanen la importància de portar !Dvoluseeix un bé de D éu d'idiomes t és
u que el que va fer fou amb
crat exlstencialment, tot aquest pro- tinez Ferrando fou atropellat per alhora, un home molt lacònic. A!xÓ lU?-~nt de P!!-ciflcar els esperits i
cés:, en aquesta últim~ fase d~ la ~~t;~tii'igainra
, r~si~~~màaamqube faernl.advea.s li ha guanyat un gros prestigi als Pe~lblir àdesgràcies al poble i que sols
decadència radical de I esperit s elem edis inteUectuals
e un pregó.
va Gur ewltsch, enmig d'~enses greus al front i a la cara; a més
Comentant aqu~ste d ts
l' l
Parla després l'alcalde Josep Roslluites interiors, a l'altura vertlgino- sofreix forta commoció cerebral.
tes i silents de M
ls . ~ uépo tg lo- selló, el qual diu que tot el que hal ·
pene
molt.
., a uu g • 110 a v1en fet ells ho feren complint orsa del geni que venç e mon en
- Romar'n Rolland a Moscou
M. té
.
ères de la Conselleria de Governatrar-lo. La força l la debilitat d'ala mater.xa virtut de Po- ció. Afegi que ell no va proclama r
quest intent radica en la seva intima
-temkm, l ambauador soviètic a Pa- l 'Estat català i ue sols va donar
unió amb el segle XIX. S'efectua en UNA ED ITOR IAL SOV IETI CA LI ris. Sap parlar en sis idiomes i ca- compte de la s~va proclamació a
connexió amb els grans parificadors COM PRA TOTA LA PRODU CCIO ... llar e1t nou.
1B~rcelona, que va r eclamar ordre als
de l'ànima d 'aquella època, Ni':tzsMoscou, 25. - Es troba en aques• • •
verns i que no hi hagué al poble
1
che, Dostoievski, Ibsen, Tolstol,
ta cap1tal el conegut literat franEls agents de circulació de Zagreb cap comitè revolucionari ni es pracamb els grans poetes filòsofs Novalis, cès, Romain Rolland, . el qual ha tenen un sistema cxcellent per a es- ticaren detencions.
Shelley, Poe. Però a cap s'acosta tant estat rebut en aud1ènc1a ~el Pres1- poruguir eis automo;¡ilistes refractaParlaren després el caporal del
cc.m a Novalis. Ja que el seu anhel dent del Consell de Conussari del ris a creure. Simplement desinflar- sometent i diversos processats, coint:s el mateix de Novalis: abastar per Poble Molotov, a~b el qual conver- ¡03 els neumàtics.
'
Cldint tots que eren falsos els càrmitjà de l'abstracció absoluta la &to- sà durant més d unn: hora.
No estaria per demés que al nos- recs que hom els imputava.
La pre~lSa moscov.1ta prodiga els tre país imitéssim aquest mètode
Ac~ seguit es dóna per acabada
seu:¡ e~og¡s a Romam Rolland del Hi ha molL$ refractaris en tots ezS la VLSta. Són dos quarts de set de
qua diu. que es..P!<JI>OSa adquirir la ordres que desinflats ' farien bon- la. tarda.
nacionalitat SOVletica.
dat '
'
'
Romain Rolland ha declarat a la
·
• • •
LA SE NTE NCIA
AUTOGH.AFS, DIBUIXOS.
Premsa: uEm considero feliç en troAcabada la vista el Tnbunal es reA Paris, rue Royale, un perruquer
AQlJARElrLES
bar-me en el territori de l'únic Estira a deliberar en sessió secreta que
tat del món que és el veritable pro- exhibeix, sota el rètol de la botiga, dura
i el mès Importan t assortinu nt
fins a un <J.Uart de nou del
un ajegit discret, on es llegeix:
tector de la cultura humana».
de G R A V A T S de Barcelona
vespre i dictà sentència condemnant
L'indubtab:e és que Rolland farà fl.Coijjeur de l'Acadèmic».
Josep
Rosselló a dos anys, Antoni
Exposició 1 venda a preus
Ens assegure1t que un «Fígaro» scz,. Miró a un n.ny ¡ sis mesos,
un . ma~íftc negoci fixant la seva
Angel
inversemblants a
re~1dènc1a a Russia perquè la casa badellenc davant els èxits pre- Muntades, Jaume Ramon i Esteve
editorial
soviètica
«Gosisdat»
ha
adsents
i
jut
urs
del
seu
eQuip
titulara un any, JesU.s Ballesté, a 8
ME T ROPOLITA N A
quirit totes les obres del poeta fran- es proposa jer-se imprimir unes tar- Farré,
mesos l Josep Potau i sebastià Cicès, s'encarrega de la seva exporta- ges que diran: «Tal f Tal, barber VIt a sis
Llibrenn vella i nova
ció 1 venda a l'estranger i fa que dels jugadors del Centre d'Esports cionaL mesos, tots de presó correcVan uda, 31 (baixos Sala Mozart)
l'Estat soviètic pagui a Romain Ro- de Sabadell, campió d'Espa1lya.» Aisembla que el vocal ponent ha prelland en dòlars.
xi sigui, simpàtic industrial.
sentat un vot particular.
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DESCONFIA STALIN DE LA El ministre de Marina de França diu que el
• h
b 1 1
GUARDIA DEL KREMLIN? seu pals a reco rat a I ibertat d'acció en
~b't~~ QUE L' HA DIS- matèria naval •.• Els alemanys s'han tor.
Moscou, 25. - Hom assegura que
~td~Ïrlto~e ~;a!~a ~~s¡r~~~~ï ~~~ nat a comprometre a no utilitzar els SUb·
lin, ha pres la decisió de dissoldremar"1ns contra va·IX ell s In
• defensos
la l constituir-ne una altra que estarà integrada per persones que desig-

I

DEL CONGRES INTERNACIONAL D'ESCRIPTORS PER ALA
DEFENSA DE LA CULTURA

a una [Dnferènria ~ànl

narà ell mateix.
La noticia no h a estat confirmada, per bé que circula intensament
en els cer cles ben informats de Moscou.
I QUE TOTS ELS SEUS COM·
PONENTS SERAN PROCES.
SATS
Moscou, 25. _ S'han accentuat els
rumors que han estat detinguts el
comandant en cap i vint-i-dos guàrdies de la famosa fortalesa del Kremlin, en la qual resideixen el senyor
Stalin i altres dirigents de la Rússia Soviètica.
S'assegura que serà instruït procés contra els detinguts, acusats d'haver !et públiques manifestacions antirevolucionàries.
.
Segons aquests rumors, el coma.ndant de la històrica fortalesa entrà
en relació amb elements antirevolucionaris i els enrolà a la guàrdta del
Kremlin, amb fins sospitosos.

LA PETITA ENTESA, FRANÇA I

LA U. R. S. S.
TITULESCO A PARIS
Bucarest, 25. - Ha sortit cap a
Paris el ministre d'Afers Estrangers
senyor Titulesco.
'
Als cercles politlcs s'atribueix gran
importància a la reunió que celebraran a la capital de França els senyors
Laval, Lltvinov, Benes i Titulesco
i born n'espera importants decisions
per ~ futur desenrotllament de les
relac10ns entre les potències que representen.
CELEBRARA CONFERENCIES AMB LITVINOV LA·
VAL I BENES
'
Bucar.est, 25. - Als cercles polftlcs
concedeixen extraordinària importància al viatge que ha emprès cap a
Paris el ministre r omanès d'Afers
Estrangers senyor Titulesco. Celebrarà converses amb Lava.l 1 Litvfnov
i Benes, que es troben a la capital
francesa.
A Bucarest creuen que en les converses de P.aris s'adoptaran decisions
de summa rmportància relatives tant
al desenrotllament futur de h política dels països de la Petita 'Entesa com al pr?blema de les relacions
entre Romama i la Unió Soviètica
La recent crisi iugoslaca ja solu~
clonad~, i el viatge a Paris del senyor .T1tuJesco han fet que s'adiï indefmldament la reunió de la Con!~rèncla de la Petita Entesa que havia de celebrar-se aviat a Belgrad.
Es creu que no podrà reunir-se abans de la pròxima tardor.

La política interior
de França

LA DECLARACIO DE BALD- ments referents a la guerra sum
WIN
rlna, tal com es disposa en l'apart!t
Londres, 25. - Als Comuns, el cap quart del Tractat Nacal de Londres
del Govern, senyor Baldwin, ha m a- a acceptar-lo sense considerar sl I 1

nitestat que tenia el propòsit d'invitar els Governs de França, Itàlia
· 1a perquè enviessin represeni Russ
taclons a Londres amb l'objecte d'entaular discussió sobre els armaments
navals; però que, pel moment, no
podia donar més amplitud a la seva
declaració sobre aquest a.ter.

DECLARACIONS DEL MI·
NISTRE DE MARINA DE
FRANÇA
Paris, 25. - Avui s'ha r eunit el
Comitè naval parlamentari. El mi·
nlstre de Marina, Pietri, ha parlat
de l'acord naval anglo-germànic.
Ha definit l'actitud del Govern
francès sobre aquest acord, i ha d~clarat que en virtut d'això han quedat anuHades les disposicions del
Tractat de Versalles, ja que el Tractat de Wàshlngton que França signà
suposant que Versalles seguia estant
en vigor, no lliga el Govern de
França. Ha afegit que després de la
signatura de l'acord anglo-germànic,
França. recobra la seva lliber tat absoluta d'acció respecte els armaments
navals, fins que s'arribi a un nou
acord.
Mr. Pietri ha acabat la seva declar ació dient que França ba d'adoptar
mesures per tal d'assegurar la segu1·etat de la Mediterr ània l de l'Atlàntlc.
LA GUERRA SUBMARINA
TAL COl\1 S'HA ACORDAT
A LONDRES
Londres, 25. - En la sessió celebrada aquesta tarda a la Cambra
dels Comuns, el vice-almirall Campbell, ha preguntat al Govern si durant les recents converses navals anglo-germàniques, els representants
d'Alemanya hau fet conèixer les in·
tenclons del Reich sobre la polftica
a seguir l'especte l'empleu de submarins en temps de guerra.
El ministre de Marina, Sir Bolton
Eyres Monsell, ha contestat: "Alemanya s'ha complomès a no emprar
novament la guerra submarina."
Ha continuat dient que durant les
discusions sobre molt punts de detall,
referents als Tractats navals existents, els representants alemanys declararen que el SêU pals estava disposat a adherir-se a tots els regla·

altres potències s'haurien adherit es
ell.
a
Slr Bolton ha llegit a continuació
el que disposa el dit apartat quart
i ha afegit: " Això slgnlf1ca que Ale~
manya ha acceptat no acudir Illa!
més a allò que era tan conegut du·
rant la guerra, la lluita submarina
sense restriccions."
L'apartat quart del Tractat Naval
de Londres, llegit per Sir Monsen
diu alxi: "El que segueix és l'establi~
ment acceptat de regles de llei Internaclonal:
1. En la seva acc1ó, respecte eLs
vaixells mercants, els submarins han
de conformar-se amb les regles de la
llei internacional a la qual estan
subjectes els navilis que naveguen
per la superficie.
2. Amb l'excepció del cas· de resistèncla persistent a negar-se a:
~sprés d'haver estat avlsat convenientment, o per resistència activa
a ésser escorcollat per un vaixell de
guerra, el vaixell qu~ navegui per la
s uperficie o el submarí no poden en·
fonsar o deixar incapacitat per a la
navegació a un vaixell mercant, sense haver salvat els passatgers, tri·
pulació 1 documentació. Respecte a
això, els vaixells no són considerats
com llocs de "a salvament" a menys
que la vida dels passatgers i tripulacló quedi completament assegurada amb la proximitat de terra i en
bones condicions de mar 1 temps, o
per la presència d'un altre vaixell
que estigui en disposició d'acollir-los.
Les altes parts contractants inviten totes les altres potències a expressar la seva opinió respecte les
anteriors regles.
Contestant a ulteriors preguntes,
Sir Monsell, ha declarat que l'apartat
quart del Tractat de Londres fou
signat per Anglaterra, Estats Units,
Japó, França. i Itàlia.; però les úniques que el ratificaren després han
estat Anglaterra, Estats Units 1 el
Japó, però no ho fou per I tàlia l
França.
El Primer Lord de l'Almirallat ha
acabat dient que Anglaterra i Alemanya han contribuït a l'abolició
pràctica dels submarlns, però que,
desgraciadament, les altres potències no han manifestat, per ara, la
seva conformitat.
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La Conferència Internacional Clausura de la Conferència
de Cambres de Comerç
Internacional del Treball

Ginebra, 25. - La Conferència In·
París, 25. - A la Conferència l nttrnacional de Cambres de Comerç, ternacional del Treball ha clausurat
que s'està celebrant a Paris, ba pro- aquest mati les seves sessions.
nunciat un discurs el professor de
LA S ETMANA DE 40 HORES,
Paris, 25. - Existeix una grau efer- l'Escola Econòmica de Londres, seAPROVADA D' UNA MANERA
v~scència politica entre els grups nyor Gregory, el qual s'ha pronunTEORICA, QUAN ES TRAC•
d esquerr a, degut a les amenaces dels ciat a favo r d'un acord internacional
TA DE POSAR-LA EN PRAC•
partits de dreta, especialment de l'a- en la qüestió de les divises.
TICA NOMES ES ACCEPTA•
nomenat «Creus de foc».
DA PER A LA FABRICACIO
Sembla que les esquerres donaran
ELS DISCURSOS PRONUN·
D'AMPOLLES
estat ~arlamentari a la qüestió en
CIATS PELS DELEGATS
Ginebra,
25. - En la sessió celela. SCSS!Ó d'avui.
ANGLESOS I ALEMANYS
brada avui per la Conferència InLa indignació de le~ esquerres ha
Paris, 25. - Avui ha celebrat ses- ternacional del Treball s'ha tractat
augmlentat per la reuruó que el coro- sió plenària el Congrés Internacional d'implantar la jornada setmanal de
ne de La Roque, President dels de cambres de Comerç i ha tractat 40 hores per a determinades indús«freu:; .d e foc», celebrà a Lió amb sobre la qüestió de l'estabilització de tries, com la de metaHúrgia, mines
e ~ISt~e d'Aeronàutica, general divises.
de carbó, treballs públics, construcDenam. S a~usa a aquest de tenir
La majoria dels oradors que pren- ció i fabricació d 'ampolles de vidre.
alguna relac1ó amb. ~quelis. ais qu::.l.; gueren part en el debat es mostra- No s'ha obtingut la majoria necesles lóesquberres. quallf1qu~.1 d 'organit- ren partidaris de la necessitat d'u- sària més que per a la indústria da
zac . su ver~lVa.
na estabilització internacional. El de- fabricació d'ampolles de vidre- i ha
D~versos ~hputats han 1\I\Unci::~ t que llegat britànic, però, ha. fet algunes quedat ajornada la votació sobre les
e~ a se~s1ó. d'avui demanaran que reserves a la qüestió. Mr. Gregory, altres quatre fins les reunions de
s aclari 1 actitud del gene.al D.;onatn professor de l'Escola d 'Economia de l'any que ve.
amb respecte als «Cr~us de foc»; però Londres, considerat com ~a autoriEl fet de no haver pogut obtenir:
en els cerc!es politlcs es creu ~ue tat internacional en matènes econò- se la majoria que calia per a la lm·
s!L es PlanteJa dita qüestió, el senyor miques ha advocat per l'estabilltza- plantació de la jornada de 40 hores
aval no dub~arà a llegir el decret cló. Ha' estat ajudat pel francès Rist en aquelles importants indústries es
~~ pròrroga. S1 Mr. Laval es condueix ¡ i l'alemany Fischer. Mr. Gregor y ha deu al .fet que, a més dels represen·
aquesta forma, obligaria al Parla- posat de relleu que no parlava en tants patronals, els dels ¡¡-overns ba.ll
ment a tancar fins octubre.
votat contra.
nom del Govern anglès.
El migrat èxit obtingut avui bA
• • •
Ha dit també que el resultat final
Paris, 25. - Aquest mati celebrà de la depreciació és l'augment dels desagradat particularment I tàlia, la
fnta nova reunió el grup radical-sacia- Impediments per al comerç interna- qual va prendre la iniciativa de la
IS a de la . Cambra per tal d'exami- clonal y que la general inquietud so- proposició de la setmana internaclo-,
nar 1es ~re!Xents activitats 1c les or- bre la sort dels països del bloc or na! de 40 hores fa dos anys. El degan1~ac10ns dretlstes, esp~clalment els havia menats a una situació con- legat !talla ha manifestat que, a d:
de 1 anomenada «Creus je foc». Els fusa i havia augmentat la intran- pit de les votacions d'avui, 1~ s ••
mana de 40 bores està en marxa 1,
reunits escoltaren unes denú•1cies so- quUl.itat a l'exterior.
bre suposades complaences d'algun
Després ha dit que el petit intent no hi haurà obstacles que deturin !$el
ministre amb els «Creus de Ioc».
de salvar la crisi mundial mitjançant seva implantació definitiva arreu d
E? I~ reunió s'acordà acceptar la la desvaloració havia creat factors món.
Les sessions de la Con!erèncl!l In·
inv1tac1ó per a prendre part en una que són obstacles greus per al restaternacional del Treball s'han
reunió d'organitzacions d 'esquerm bliment de l'economia mundial.
entre elles socialistes i oomunistes
seguidament ha parlat l'alemany i no tomaran a ésser represe.o
que es cele~rarà aques~a tard:\., en 1~ Fischer 1 ha fet seves les ll!aoifesta- l'any que ve.
qual exammarà la Situació creada clons de Gregory. Ha afeg1t que sl
per les activitats dretistcs i s'adop- u preguntessin si preferia l'estabilit- L' Anuari d'Armaments de la
ta.ran importants acords per tal d'o- zació o bé la continuació del caos
posar-se a aquelles.
que hi havia a les divises, contestaS. de N.
ria que sense una prèvia estabilitzaGinebra, 25. - Resulta m~lt lmció era impossible vèncer els obsta- pressionant la lectura de I AnUBJ'!
cles dels quals depèn el comerç in- d'Armaments del 1935, publicat pe.
la Societat de Nacions. En ef~te,
ternacional
A continuació Lord Luke, en nom d'ell es dedueLx que durant 1 anY
del Govern anglès, ha manifestat que 1934, les diverseS nacions del rnófi
Belgrad, 25. - El nou Govern ha el ministre d'Hisenda d'Anglaterra despesaren en objectius guerrer.s"""
augmentat, en proporcions im¡;or- havia declarat repetidament que la formidable suma mínima. de '*"""'
t ants, alguns Impostos amb l'excusa tornada de la Gran Bretanya a l'es0
de la nec_essitat de recaptar fons per tandard or depenia de l'augment dels m~~~ x~ir:òf:;;ia réstat el ll!33 de
a invertir-los en l'organitzac10 de nivells de preus per a ajustar la 4.400 milions de dòlars or.
ats
Els càlculs més amunt expo55 t03
l'auton omia .de Croàcia i altres regions venda al cost de producció; a la lide Iugoslàvia que posseei.xe:"l carac- mitació o superació dels obstacles es troben basats en els pressuJ>0 rrs.
presents per al comerç internacional; oficials dels 1\.finlsteris de la gu~ual
teristiques acusades:
1 conS'assegura que el nou Govern an.l.- regulació definitiva dels deutes de de les diferents nacions, per da
rà decididament a la reforma de la guerra, i implantació d 'un sistema cosa cal suposar rex.istència e c~
llei electoral per tal de rlnn.lr satis- que eviti la fluctuació de la capaci- siderables despeses bèliiques d! Jes
facció a grans masses d'opinió les tat de compra de l'or, dependent cte ràcter secret, no exposades
xifres abans esmentades.
quals consideren l'actual legtsÍació raons de política de les divises.
electoral com apta per a nfitvonr el
centralisme 1 el predomini del C:oEl rècord homologat del El Consell Econòmic de la
vern que es trobi al Poder en el moment de celebrar-se les eleccions.
Petita Entesa
«Creu del Sud»

::.:1:!

La política del nou
Govern iugoslau

LA POLITICA EXTERIOR
SER A LA !UATEIXA
Belgrad, 25. - El cap del nou Govern, senyor Stoyadlnovicb, ha declarat oficialment que la polit;ca exterior de Iugoslàvia no sofnrà cr.nvis
de cap classe.
Respecte a la missió polit!ca interior del nou Govern, digué que seria
de conciliació per a CODS<Jlida.r la
unió de les d1verses naclonruitats
dintre de l'Estat iugoslaLI

u

narï.

Paris, 25. - L'Aeri Club de França ha comunicat anli que el nou rècord del món de distància en linl~
recta per a hidroavions establert per
l'aparell francès «.Creu del Sud» ha
estat superat amb la marca de 4.335
qnilòmetres, distància recorreguda
des de Cherburgo fins a Ziginchour.
L'anter ior rècord del món que detentaven els italians és, doncs, batut
per una diferència de 200 quilòmetres

S' OC UPAR IA D'ACTIVAR L~~.t:é
LACIONS COM ER CIA LS tPON Eif
ELS PAISOS QUE LA COfi EcOD·JBucarest, 25. - El eonsell c·aus~·
mic de Ja. Pet!La Entesa h~ ;t t:ll
rat els seus treba!ls S\.!Pli~omPta
comunicat en el qual dona , e¡1t.S
d 'haver-se establert ~. proc~ er.·
per tal d'mtensificar I mterc es contre els tres paÏSOS, els qu~facl!!tst.S
cediran també mutuamen . u:r.es.
ferroviàries, fluvials I mant

.

LA HUMANITAI lluita pels ideals catalanS i republicans
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DE JUNY DEL 1935

LA SESSIO DE CORTS D'AHIR
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EL CONSELL DE MINISTRES D'AHIR

rOVatS eiS preSSUpOStO d'lndu'str·la NO TINGUE --- SEGONS LA REFERENCIA
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GOVERN GENERAL

•

El CONSELL DE GOVERN ••• El NOU PRESSUPOST ••• El
SERVEI DE RECAPTAGIO DE CONTRIBUCIONS--- 20.000 PESNC 0 PER Al GRAN PREMI PENYA RHIN

Lerroux digué que el més interessant
HISenda I diVerSOS diCtamenS en· deEl senyor
la reunió era el fet d'haver quedat resolta la
c;:s!ó~~~.~~~~su~!~~~v~a:..n. .. ~~~~d~~ ~:~F~;~G~ ~:.::r.~,i·.;:·;~~.r.%~,/.';,~
de la Co·
de creació
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. t· en Madrid i sap que la valoració d'OUtat Hi
maU fins a un quart de dues de la. ments per la Pàtria als tinents de t d 1 G
menys
de
En acabar-se la reunió, a dos bé digué que s'havia acordat enviar
Han sortit junts el President i el Pozard, per haver estat ferits pels
ministre de Comunicacions. Aquest, sediciosos, 1 a la senyora Vicenta He- quarts de nou del vespre, el senyor tota la documentació relativa al stradreçant-se als periodistes, els ha vie Azcoaga, vídua de Dagobert Be- Pic sorti al despatx de la Secretaria, vel de recaptació de contribució, que
susta, mort en els successos revolu- on es trobaven els periodistes, 1 els serà portada a Madrid per dues perdit:
sones que no han estat desig'!ades
•
-El senyor President és testimoni c!onaris de Mondragon, el 5 d'octu- digué:
SESSIO Comerç per al següent semestre de aquest projecte sigui un assaig, però
LA
CO~IENÇA
-Hem estat estudiant les posslbi- encara, per tal de lliurar al minisbre del 1934.
res
absolutament
res,
ha
hi
no
que
Al\IB DEU DIPUTATS
l'any 1935.
-afegeix- tinc lp. completa segureIndústria 1 Comerç. - Decret au- litats per a fer el Pres~;upost. Jo 1 tre la petició que formula la Genedir del Consell d'avui, !ora dels
r.Ie.drid, 25. - El senyor Alba obri
Es posa a debat el de 1:\ secmó 14, tat que els resultats d'aquest assaig aafers
ressenyats en la nota oficiosa. toritzant el ministre d'Indústria per el senyor Escales estem designats ral!tat 1 tota classe d'antecedents
M••ió a un quart de cinc de la «Despeses de les contrlbucicru: i ren- no els veurem nosaltres.
El senyor Lerroux per la seva part, a la presentació a les Corts d'un pro- per a confeccionar-lo, 1 consistirà en que tenen relació amb la forma en
le.des públiques».
Després es refereix a la situació
jecte de llei sobre autoritzacions unn pròrroga trimestral dintre de les què es prestava el susdit servei.
manifestat:
t~e..banc blau hi ha els ministres
No intervé cap diputat en la dis- econòmica de les Companyies i ex- ha-En
Afegf que el dia primer de juliol
possibiltats legals, per tal, també,
efecte, no hi ha res a am- aranzelàries.
posa que l'aval de l'E:¡tat acabarà pl!ar. Els
d'EStat, Marina i Indústria 1 Co- cussió de totalitat.
Modificació de l'article sisè del de- que quedin reparades totes les defi- entrarà en vigor la pròrroga del Presinteressant per a ml,
Es passa a. discutir l'articulat, 1 ar- en l'emissió de Deute a curt termi- és que ha més
que no oferirà modificasupost,
r esolta la manera eret creant el Comitè Industrial de ciències que afecten a la situació ePI~· ha deu diputats als escons 1 ticle per article s'aprova aquest pres- ni. No crec - afegeix - que darre- d'introduir quedat
clons d 'interès i di¡ué també que
conòmica.
Seda.
la
pressudel
l'articulat
en
es vint persones a les tribunes. supost sense que interv!ngul cap di- ra. de tot això existeixin altres pro- post el relatiu als serveis d'Aviació.
Es dóna el cas -afegf- que les s'havia votat una subvenció de 20.000
Obres Públiques. _ Decret dictant
unEs
llegeix 1 s'aprova l'acta. de la putat. En ell figura una baixa anuai pòsits aliens a la qüestió, puix que
La nota oficiosa que ha facilitat el normes compl<!mentàries per a trans- partides d 'ingressos són deficients 1 pessetes, destinades a la cursa inaugment
un
i
pessetes
909.961'83
de
ho
no
esponsab111tat
r
de
persones
sessió anterior.
hem de cercar que ens doni un su- ternacional d'automòbils Gran Prede comunicacions, diu alxf: ports per carretera a Galícia.
en els crèdits per al segon semes- poden fer. Les pròpies Companyies ministre
un altre aprovant el projecte d'o- peràv!t extraordinari 1 amb ell po- m i Penya Rin.
Pres!dència. - Designant per a
EL PRESSUPOST D'INDUS- tres del 1935 de 634.456'94 pessetes. han declarat que donats els termes representar Espanya a la Conferèn- bres dels troços segon
Digué que l'Ajuntament, per la
portar a terme una sèrie d'iniEl senyor CANTOS I SAINZ DE en què està. plantejat el problema cia Internacional de grans xarxes moll pesquer d'Algeciras.1 tercer del der
TRIA I CO!\IERÇ
c!atives que tenim en projecte, ja seva part, votarà també una subuna vegada llegit el despatx ordi- CARLOS intervé breument al final no poden competir amb els trans- elèctr!ques d'alta tensió, l'Inspector
de 35.000 pessetes 1 posà de
venció
supemateix
aquest
utilitzant
un altre per igual tràmit de les sigui
ràv¡t O bé Capl.talltzant-lo per a ob- r elleu que aquesta cursa no s'hauria
nari s'entra a la discussió del pres- per a fer algunes observacions (l. ports per carretera.. Els origens del general senyor Montafí.és.
Burrlana.
de
port
al
dragat
de
obres
l'esmentat pressupost de con I ribu- problema no són fets nous, puix que
' t d'Indústria 1 Comerç.
tenir resursos extraordinaris. Per a pogut celebrar de no haver-se-ll conte
u altr
_ Jubilant a instància
Just•cia.
e aprovant el projec d'o- l'altre trimestre és propòsit nostre cedit les esmentades subvencions, per
n
11
su:s posa a debat el dictamen de cions i rendes públiques.
ja. es coneixien ra alguns anys.
tenir formulat el nou Pressupost, o no haver aconseguit les que se li
Mar!n.
de
comercial
port
del
bres
preEmperador,
Lluís
senyor
el
seva,
el
sobre
Ja cómissió de Pressupostos
Com que el senyor Barc!a recolza
Comunicacions. - Ordre prohibint sigui un pressupost def1nlt!u que ens concedien per part del Ministeri d'OEL PRESSU- les seves asseveracions en els docu- s!dent de la sala de l'Audiència de
S'APROVA
e despeses de la se!:ció 11 <:Ministeri
la circulació d'armes de foc, les se- permeti atendre les 1nlciatives que bres Públiques, a conseqüència de les
1\UNISTERI ments pertinents, el senyor PEREZ Càceres.
DEL
POST
~'llldustria 1 Comerç» per al segon
darreres crisis 1 canvis polltics.
Addicionant dos vocals de lliure ves peces 1 municions pel servei pos- constantment ens són formulades.
D'WSENDA
MADRIGAL sollicita que es llegeixi
mestre del 1935.
Un periodista féu observar l'abHem designat una ponència, que
se El senyor MANGLANO, cradlciol'article 80 del Reglament de la nomenament a la Junta provincial tal de "paquet mostra".
pressupost
el
votació
a
posa
Es
del senyor de Prat, gestor del
sència
Husenyors
consellers
els
integren
les
regulant
i
autoritzant
Idem
de Protecció de Menors, de la prone.J.!Ste., consum un torn en contra. del Ministeri d'Hisenda, que quedà Cambra.
permutes entre funcionaris de la ma- guet i Rov!ralta perquè, junt amb Departament de Justícia, 1 el senyor
vincla de Madrid.
PEREZ
senyor
el
aquest,
Llegit
del dictamen.
alúr i és aprovat per 126 MADRI GAL diu que es tracta d'un
Dissolent el Patronat de Protecció teixa categoria del cos tècnic de una representaciÓ municipal, estudiïn Pic digué que no es troba.ya a Bar(Entren els ministres de Comuni- pendent
vots contra cap.
el problema hospitalari 1 la seva re- celona 1 que arribarà demà.
baixador. (Rialles.) Es refereix a a la Dona, 1 acumulant les seves Correus.
cacions 1 Hisenda).
-No us ve de gust, veritat, parDecret creant el Patronat del Fo- solució def1nlt!va.
funcions al Consell Superior de ProFe. un detingut anàlisi de les parLA C0- l'article llegit i diu que el senyor tecció de Menors.
DE
CREACIO
LA
També hem tractat de diverses pro- lar d'aquest oonyor? -insinuà el regar-Escola d'òrfens de correus.
tides del pressupost per tal de t reure
1\IANDANCIA 1\1 ILI TAR Barcia ha dit que anava a relatar
Resolució denegant la soH!citud posicions 1 entre elles la d'establir pòrter.
Reposant diversos funcionaris jula conseqüència que no s'han fet ecohistòries llunyanes, 1 com que en el
D'ASTURIES
-Per mi, sf. El que cal és que em
nomies com es tracta de fer veure,
Reglament es prohibeix la lectura dlcials jubilats, d'acord amb la llei del funcionari senyor Aguillaume en el carnet d'identitat; quant a això
qua} demana que es computin en últim hem convingut estudiar la si- conteu coses per a parlar-ne, ja :¡ue
la
1932.
del
sinó que s'han creat despeses supeEs posa a votació el dictamen per de textos, prega a la Presidència de 8 de setembre
Governació. - Decret autoritzant llurs drets d'excedència com a d!pu- tuació legal de l'assnmpt.e, ja que no en sé res.
riors a. les possibilitats econòmiques t al de crear la Comandància MW.tar que no ho toleri.
-Es que caldria anar al Pala\l
d'Astúries.
El senyor TUl"tON DE LARA, que a declarar determinats fets com de tat, les despeses de representació que h em de tenir en com;>te l'aspecte perde la nostra Hisenda.
de Justícia 1 remenar molts papers...
tenia com administrador de Correus sonal 1 també l'electoral.
Queda. aprovat.
El MINISTRE D'INDUSTRIA I
presideix : Prec:isament el senyor guerra.
-Doncs deixem-ho per a un altre
Preguntat per un periodista si en
coMERÇ contesta al senyor ManBarcia estava, utilitzant els r ecurel transcurs del Consell s'havia trac- dia -acabà el senyor Pic.
Marina. - D ecret autoritzant el de T 0 1e d0 •
gle.no. Defensa el dictamen 1 diu
r eglamentaris, pronunciant un ministre per a adquirir per concurs
sos
I s'acomiadà dels repòrters sense
Treball. - Decret donant normes tat de la valoració dels traspassos
LA PROPOSICIO 1\IONAR- eloqüent i documentadissim discurs
les eines necessàries per als tallers perquè el fons de garantia pugui de s_erveis, digué que no havia estat fer més comentaris.
11ue no són certes les asseveracions
QUIC.A SOBRE CASAS VIE- que escoltava amb gran atenció tota de reparacions navals de Balears, exercitar l'acció establerta per l'ar- '!!!!!!!!!!!!!!!!'!!!!!'!!!!!!!!!!!!!!!!'!"!'!!!!!!!!!!'!'!'!'!'!'!'!!!!!!!!!!!!!'!'!'!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
(!el senyor diputat. El senyor que era
administrador de la revista esmenticle 161 del reglament d'accidents.
la Cambra. A més el temps regla- pel seu import de 187.000 pessetes.
JAS
tada ha deixat de cobrar uns centementari no ha acabat.
Decret autoritzant la Caixa NaIdem sobre proposta de la concesdels aparells que fornuwa part
conen
presa
la
votació
a
posa.
Es
pars de pessetes que cobrava menEl senyor PEREZ MADRIGAL diu sió de la Creu de primera classe del clonal d'Assegurances d'Accidents El que opina un diputat agra- deUn
l'escuadreta descendí amb l'objecminola
de
proposició
la
de
sideració
del
partides
li\le.lment i en algunes
segon de l'article 78 Mèrit Naval, blanca, pensionada amb del Treball, perquè en representaparàgraf
el
que
d'auxiliar els seus companys.
pressupost hi ha evident economia. ria monàrquica, la qual demana que estableix que els discursos es pro- el deu per cent del empleu actual, ció del fons de garanties 1 al seu ri de l'acte de Salamanca i te
Aquest aparell anava. tripulat pels
¡:¡'han disminuït les places a diver- el Parlament intervingui i aclareixi nunciaran o. viva veu, 1 el senyor 1 durant aquest i l'immediat, a l'of1- càrrec, pugui personar-se a tots els
Lerroux
Sr.
del
discurs
del
Valdizar 1 Urbano.
senyors
sos Negociats, com, per exemple, el les possibles responsabilitats que po- Barcia està. llegint, amb la qual co- c!al tercer d'escafandrers, senyor procediments que s'incoïn per reclaA quatre quilòmetres del lloc on
de l'Assessoria Juridlca, Delegació den recaure als senyors Azai'ia i Ca- sa V. S., senyor Pre3ldent, està col- Pau Rondon Soriana, per l'extraor- maclons dlmanants d'accidents del
Madrid, 25. - Aquesta tarda els caigué l'aparell, trobaren els dos
sares Quiroga pels successos de Casas laborant als fins del senyor Barcia. dinar! cel i competència 1 elevat es- treball.
(!e la Transatlàntica, etc., etc.
periodistes han parlat a la Cambra aviadors que s'havien salvat gràcies
El senyor MANGLANO r ectifica Viejas.
BARCIA replica que la perit en l'exercici de la seva prosenyor
El
tres
de
term1nl
un
concedint
Idem
un significat diputat del part!t a haver-se llançat amb el paracaiamb
Es rebutjada la presa en conside~ Cambra haurà escoltat amb sorprebreument, per tal d'insistir, en part,
mesos a les cooperatives, societats i agrari espanyol. La conversa ha gi- gudes. Tripulaven l'aparell sinistrat
fessió.
a
19
i
contra
en
vots
124
per
ració
en els seus arguments i es mostra favor.
sa la interrupció, a. pesar que, tra.oDecret disposant que en el succes- particulars acollits a la de 21 d 'a- r at al voltant de l'acte celebrat a
satisfet de les explicacions que arran
tant-se del senyor Pérez Madrigal, siu les unitats de l'exèrcit es distin- gost del 1931, perquè justifiquin que Salamanca 1 especialment sobre els el sots-tinent Daniel Palaclos i el
S'aprova el dictamen de la Comis- no
sergent Francesc Herrero. El sotsd'algunes economies U h a donat el
ningú.
admirar-se
pot
giran portant unit al número el so- han obtingut el corresponent prés- discursos que hi pronunciar en GU tinent pateix algunes ferides de consió del Tribunal de Comptes sobre
senyor Alzpun.
El senyor PEREZ MADRIGAL: brenom que també s'indica.
Robles i Lerroux, en el transcurs sideració al cap i el sergent resultà
tec.
concessió
la
a
relativa
Memòria
la
Acabada la discussió de la totaliSf, però jo no sóc còmplice de conAgricultura. - Decret aprovant el dels quals afirmaren que el pacte que illès.
Idem modificant l'article segon
d'un suplement de crèdit de 750.000 trabans ni d'assassinats.
tat, es passa a l'articulat.
28 de febrer darrer sobre si- reglament de la llei d'autoritzacions tenien establert al poder no el romde
del
de
plaga
la
combatre
a
per
pessetes
El senyor RODRIGUEZ DE VIGUEl senyor BARCIA : S. S. no té
prien a l'oposició.
per a la compra de blat.
Madrid, 25. - Aquesta tarda., a
RI fa Wla breu aclaració sobre la re- la llagosta.
autoritat per a endegar el debat es- tuació 1 destf de caps i oficials.
Preguntat amb aquest motiu si en
Mein.
sobre
dictamen
el
S'aprova
les sls, ha arribat a. l'aeriport de BaPúblid'Obres
ministre
el
aqui
tant
dictamen.
d'aquest
dacció
Lersenyors
pels
signat
pacte
aquest
S'incorpora al dictamen un vot mòria del compte general de les ques i el president de la. Cambra..
roux 1 Gil Robles hi era inclòs el rajas l'aviador espanyol i enginyer
El senyor PEREZ MADRIGAL
particular del senyor J ust Villanueva, posicions espanyoles de l'Africa Ocelpartit agrari espanyol, el diputat es- senyor Cierva. Ha sortit aquest matl
1926.
del
trimestre
segon
del
dental
LES DRETES
protesta. 1 el president de la CamCATALUNYA
a les 9'10 do l'aeròdrom de Croidon
que diu així:
mentat ha respost :
S'aprova el dictamen sobre la Me- bra tracta de tallar, a la qual cosa
«Capitulo tercero, articulo cuarto,
«-Jo no puc dir res sobre això, (.Auglaterra) en un avió comercial
de
general
compte
del
relativa
mòria
aquell r eplica.: «He estat injuriat.
grupo segundo, «Junta Nacional del
però el meu judici personal és que que realitza el servei Londres-Paris¿Amb quin dret em negueu S. S.
Comercio Espai'iol en Ultramar». - l'Estat de l'any econòmic del 1933.
aquest pacte no és prou clar, 1 .:¡ue Madrid. Demà donarà una conferènde
dictamen
el
debat
a
posa
Es
l'autoritat?
La cifra quedarà reducida a 15.000
el discurs del cap del Govern ha es- cia a Madrid sobre els darrers moEl senyor BARCIA: Perquè la vospesetas, especiflcàndose que de ella Justfcia sobre el projecte de llei relatat, com tots els seus, un discurs hà- dels d'autogirs.
1 ma- tra interrupció és impertinent. (Ocu~ïClamente podràn emplearse justifi- tiu a la inamobll!tat de jutges
bil 1 de vell polit!c, en el gual ~pa
gistrats.
pa la Presidència el senyor Alba.)
çadamente para personal 5.000 peser entment afirmà una intelligènc1a o
els
particulars
vots
presentat
Han
únique
diu
1
Explica l'ocorregut
tas, justificàndose debidamente la inpacte amb la Ceda, però que en reasenyors Iglesias Corral, Blasco Gar- cament llegi tres pàgines d'una Melitat tingué cura que les seves pavers!ón del r esto.
López.
Gonzàlez
i
zon
mòria.
raules no el comprometesSin gens.
En la subvención que figura para.
rebutja el vot particuEntre els senyors BAROIA, PEFixeu-vos sinó que unes vegades parla "Casa América de Barcelona, se larLadelComissió
«Si no fos per l'acció cultural de les nostres
senyor Iglesias Corral.
REZ MADRIGAL I ALBA es creuen
respeta la cifra del proyecto, especldels quatre partits coalicionats al
là
(Entren els ministres de la Guer- noves frases.
ficàndose que de ella solamente popoder 1 d'altres únicament del secorporacions i les iniciatives privades, CaMADRIGAL
PEREZ
senyor
El
Agricul1
ustícia
J
Governació,
ra,
nyor au Robles, per a dir-U aue era
dran emplearse justificadamente p<1ra.
tura).
exclama: Però jo no tinc a les mans
talunya seria la regió de més baix nivell
jove 1 que davant seu s'obre un gran
personal 5.000 pesetas.
sang.
i
llod
deGARZON
BLASCO
senyor
El
esdevenidor polit!c.
Centro de Estudies Económicos de
cultural de la Península»
·
El senyor JOST: Això és una in.Valencia. Se conserva la cüra de fensa el seu vot i es refereix a la fàmia.
El que sl és una realitat -ha afeSabem per què es fa.
JO.OOO pesetas, espec!flcàndose que tramitació del projecte al sf de la
Madrid, 25. - El senyor Estelrich, clàssica I d'estudis hispànics. He pro- git el mateix senyor- és que el ~e
El senyor BARCIA acaba anundiu que en aquest dicta'fte ella sólo podrà emplearse justifl- Comissió, 1 principi
amb el seu hàbU disnyor
Amb aquest· mateix titol el diari
és que les dispo- ciant que intervindrà. en contra de membre de la subconú&sió d'Instruc- curat que s'augmentés la consigna- curs Lerroux
'clldamente para personal 5.000 pese- men el seu
ha acot1segu!t incorporar defi- monàrquic «ABC» publica la noticia
de Pres- ció per a material de l'Arxiu de la
Comissió
la
de
.Pública,
ció
articles.
els
tots
podf'n
solament
legislatives
sicions
senyor
el
República
la
a
nitivament
·~. justificàndose asimismo la inversegüent, la qual no ens !ou possible
un altre torn en con- supostos, ha manifestat el següent: Corona d'Aragó. Els companys de
slón del resto.» (El saló s'ha animat modificar-se per unes altres d'igual traConsumeix
-La discussió del Pressupost per Comissió s'han convençut que s'ha- Gil Robles 1 les forces polítiques que d'inserir en la nostra edició d'ahir
el senyor MARIAL. Dlu que a~astant. Hi ha molts diputats als origen. El projecte és un veritable quest projecte ve a recordar-nos que la Subcomissió fou r ealment laborioseel
sl
cosa,
qual
la
per
acabdilla,
per causes alienes a la nostr a vO..
via d'ugmentar la subvenció a l'Ateintervenció
èscons. Pren seient al banc blau el perill, pel fet que dona judicial.
a aquestes hores s'ignora quines &ón sa. Igualment ho ha estat en la Co- neu Barcelonès, que ara serà de 15 nyor Gil Robles ha de passar per la !untat.
e:s
el
en
executiu
Poder
al
presidència d'un Govern, haur:\ d'acèap del Govern).
Diu aixi:
innecessari aquest projecte. ">erquè les despeses 1 ingressos de les Com- missió. En general, no es pot dir que mil pessetes. La subvenció a l'Obser- tuar com a president d'un O:msell
«Barcelona, 24, 3 tarde. - Esta mapanyies, la qual cosa. equival a pro- el pressupost que s'ha dictaminat mi- vatori de l'Ebre ha passat de 22.000
PRESSUPOST D ' IN D U S- tot està previst en lleis anteriors, 1 clamar el fracàs de tots els tècnics, llori l'anterior; pel contrari, accen- a 30.000 pessetes. Ha estat creada u- de Ministres de la Repblica actual, drugada se ha reclbldo en la Jefatura
cita textos legals per tal !l'afirmar Consells, etc.
TRIA I COMERÇ
tua les deficiències. Abans hi havia na subvenció per a «Lo Rat Penat observador 1 complidor de la .Cons- sup~rior de Policia un telegrama del
Sense discussió és aprovat el pres- els seus arguments.
I>'a història del prob~ema. 1 recorda un criteri tendenciós si es vol, però de València>>. S'ha establert la ~un titucio que tenim 1 d~ les p.elS per mmlStro de la Gobernación, por el
per
A,
Y
MC,
MARTINEZ
senyor
El
supost del Mllústeri d'Indústria 1
ell s'oposà a l'augment de les ara no hi ha cap criteri. El pressu- signacló de 20.000 pessetes per a l'Or- les quals es regeix, discrepm o no cua! se dan órdenes concr etas a l jefe
la Comissió, li contesta. oposant-se que
tarües. Analitza el projecte prolixa- post no pot, així, satisfer ningú. No questra Pau Casals. Finalment, 1 per de les doctrines que fins ara ra superior de Policia para que proceda
a l'aprovació del projecte.
~a incautarse de las placas 1 «carnets»
si creu s'hi ha tingut en compte res de la primer cop, h1 ha una subvenció Pt>r sustentat.»
El senyor BLASCO GARZON rec- ment i pregunta al ministre es
De-prés ha desmentit la informa- da 58 funclonarlos de Pollcfa que se
van juridicitat, com es féu l'any passat a la Capella Clàssica, de MallorcJ..
que en aquests nous mesos
tifica.
citan en una relación que va Íldjunta
s·anun~!a
qual
la
en
ció ;ublicada
poder realitzar els assaigs deguts en discutir-se el pressupost anterior.
També r ectifica el senyor MARTI- aamb
el fruit que e.s desitja. Recorda Subsisteixen les qüestions essencials,
que un cop aprovats els press~pos ~1 telegrama.. Añade éste que previo
NEZ MOYA, el qual insisteix en els que
tos tancades les Corts s'operara al- mforme de la Junta Superior de Poja l'any 1921, el senyor Maura continua sense solució el problema
(Ve de la primera pàgina) seus punts de vista.
deia que els ferrocarrils no eren 1:n
muna modificació en l'actual Govern. licia el ministro habia acordado el
la Segona ensenyança, mal anoEl senyor BLASCO GARZON de- negoci tal 1 com estaven concedits. de
menada de substitució de l'ensenyaNo crec que això sigui cert, per trl cese de los agentes que se mencionan
qual a algunes w1!tats de l'Exèrcit mana votació nominal i, verificada No em cap al cap -afegeix- que un ment religiós; subsisteix el problema
com la Ceda, a desgrat que s gu ~ de la. plantilla de Cataluña. Entre los
Se'ls dóna el nom que abans tenien. aquesta, és rebutjat el seu vot per Govern que en primer lloc ha de de l'organització racional de la inaquests els seus des1gs, no té ja for que han quedada cesantes en v!rtud
ll'a uns tres anys aquells regiments 116 contra 11.
curar de l'economia nacional, porti vestigació cientffica, mal plantejada Llegiu LA HUMANITAT
sobre el cap del Govern per 1\ de la dicha orden figuran nueve ael
aprovat
és
discussió,
més
Sense
~ batallons de Muntanya tenien un
aquest projecte.
~rtar-lo a aquests extrems, que ell gentes de los que, procedentes del
i mal resolta.
denegaaltre
un
com
aixi
dictamen,
pom e3pecial d'una regió del terria la Generalidad,
Opina que tota aportació de l'EsJ o sóc decididament partidari, per
- El governador Sr. Velar- no vol. Per tant, el Govern continua- Estado, se pasaron
¡t<>rt, un fet d'armes gloriós, un cog- tori d e la Comissió de Justfc¡a sobre tat hauria d'estar perfectament ga- a gran nombre de ciències, de se- deOviedo.
ingresando después nuevamente al
ara.
fins
com
rà
peels
tarda
aquesta
rebre
en
l'arampliant
Llei
de
proposició
la
jerarquia.
una
o
institució
Mm, una.
servicio del Estado, y 48 de la planrantida, 1 creu que els Convenis parar la funció docent de la funció riodistes els ha manifestat que el
tilla del Estado.
,~u dictada una disposició pel se- ticle 1556 del Codi civil.
haurien d'establir la condició que
A les Escoles de Tre- moviment havia fracassat completaEs posa a discussió un dictament s'arribés a una solució del plet to- investigadora.
,nyor Azaña, per la qual es suprimia
Una vez reclblda la orden, el jefe
missions
Les
va.
es
on
sé
no
ball
Gia
Oviedo.
a
treballat
S'ha
ment.
,~Questa denominació especial, que de la Comissió de Guerra Sobre el tal en breu termini.
superior la cumpllmentó, dlsponiendo
pesar
a
crisi,
en
estan
pedagògiques
molt
En
minaire.
zona
la
a
1
jón
acles
El problema s'agreuja cada dla del generós intent. El projecte me- poques mines han deixat d'entrar al
,IU'a es restableix en uns vint regi- projecte cte Llei reorganitzant
que lo.~ afectades entregaran la plamés, i el que avui és dif!cillssim ho galòman de la Ciutat Universitària treball alguns obrers.
tpent.s i batallons. Entre els noms tuals divisions orgàniques.
ca ,el «carnet» y la pistola, comunlHODRIGUEZ
ALONSO
senyor
El
serà molt més dintre d'un any.
càndoseles al mlsmo t!empo la resoQue es restableixen figuren e!s de
continua sagnant el pressupost, senAcabà manifestant el senyor Veparticular.
vot
uu
defensa
Es
Pastor.
Díaz
senyor
el
Intervé
Ba!lèn, Las Navas, Wad-Ras, Castise que pugui tal sols veure en què larde que s'havien practicat algunes
Sòria, 25 . _ Prop del poble de Mu- lución del m!nlstro, lo que dló lugar
VIGUDE
RODRIGUEZ
senyor
El
1
projecte,
del
preàmbul
al
refereix
p_eJos, Tetuan, Almansa, Alhuera, Es- RI, en nom de la Comissió, deft!nva a concloure tot això. Tenim ex- detencions d'elements extremistes 1 riel el Vlejo, trobant-se yolant una a la firma de un acta. Se les comudiu que ell creu que es tracta d'una cés d'Universitats 1 ningú no s'atre- que no estava disposat a permetre esquad.reta d'aparells militars, un nlcó, ademàs, que quedaban detenl~ua, Seriñola 1 Covadonga.
calorosament el dlctament, 1 diu donació de cinquanta mil milions de veix a abordar el problema ef!caz- que seguis endavant cap vaga en la
a dlsposiclón de la autoridad juLa llei d'Indústria sobre mesures sa
dels avions entrà en barrina i que- dos,
que el criteri exposat pel senyor Alon- pessetes que es fa a les Companyies, ment.
dicial.
qual no es perfili cap reivindicació de dà destroçat.
,aranzelàries tendeix a donar major so
de
el
amb
coincideix
Rod.rfguez
ja que del text es pot inferir que
Como quiera que el telegrama no
A tot Espanya. s'han donat oolf!- ràcter econòmic, ja que sols van
~la~tlcitat per a l'aplicació de les ta-De moment es va creure que hau- era màs explicito, esta disposición
l'Estat està en deute amb les empre- cis 1 grans grups escolars, i ara no encaminades a produir desordres 1
1 fes aranzelàries, pel qual motiu es la Comissió.
rt
l'aparell,
de
tripulants
els
mort
rien
GUERRA
LA
DE
MINISTRE
EL
que
liquldac!ó
la
que
Afegeix
ses.
del ministro ha producldo, como es
hi ha crèdits per a acabar 1 pagar a dificultar el desenrotllament de
e. una divisió de conceptes.
1 nega que t racti amb aquest s'estableix a l'article tercer, no ha les obres.
la vida d'Astúries, provincia tan un "Breguet" m!lltar amb dues me- natural. extraordinaria emoclón ent. El min1stre d'Obres Publiques par- intervé
de sortir del pla orgànic de de pract1car-se alxf. Ettima que els
tralladores.
tre los agentes de la plantilla de esta
Podria en fi citar altres diversos necessitada de pau 1 tranqulllltat.
là novament amb els seus companys projecte
defensa nacional, puix que aquest impostos que les Companyies recap- prob!emes amb manca de pla de
ciudad.
llobre el projecte de bons ferrovia- pla
pel
existeix 1 ja ha estat aprovat
Al mediodla el jefe superior de Poten per compte de l'Estat, han cie conjunt en l'organització o reorga~ i demanà autoritzal'ló al Consell
·--------------------*-------------------------i promet donar compte a la liquidar-se tot seguit a. aquest.
Uefa se ha reunido con los comisanització dels serveis de cultura a
Per a dirigir-se al Congrés i cele- Govern,
11
que
decrets
els
tots
de
Cambra
Seg1:eix dlent que hi na compa- Espanya. Necessiten organitzar el
rios y jefes de brigada en su desbd:ar una conferència amb els caps permet aquesta autorització.
nyies que tenen molt poca cura dels cobrament de crèdits bloquejats. Tot
pacho oficial. Antes de esta reunión
I
e grup, per tal d"arrlbar a una fórto~
apro;•at
és
discussió,
més
sense
acpropis
dels
i
pafs
del
interessos
l'Esa
especialment
incun1be!x
això
el Sr. Alvarez Santullano
comunicó
lllUla.
cionistes, 1 a aquestes, són a les que tat.
que había dacto órdenes oportunas
~~Sembla que el senyor Marraco ha el dictamen.
para la buena marcha del serv!cio.ll
es vol afavorir. Sollicita que les proEn la meva qualitat de diputat ca~tingut la conformitat dels senyor3
- • ~-----UN DICTA:\IEN D'OBRES meses que es venen fent de portar talà i regionalista, he de deplorRr
successos
als
respecte
amb
digué
que
ViRoyo
senyor
El
28.
Madrid,
· Btnbó i Maura, que foren els que
tot seguit el projecte de total orde- que aquest pressupost continua 1
lllajor oposició havien fet a l'antePUBLIQUES SOBRE FER- nació ferroviària sigui una realltat agreuja la situació dels serveis de lla nova conversà amb els informa- de Casas Viejas 1 manifesta qne
.
.
moel
com
partits
com
conc!bel.X
no
Gil
s
del
nderació
1
'"à
~rò Projecte d'emissió d'obligacions;
el més aviat possible.
ROCARRILS
va moA la matrnada d, ahrr
cultura de l'Estat central a Catalu- dors i e1o,.. a po
nàrqwc, que es nomenen conservar.
...,r 11 manca la dels restants caps
e
1 l'orador que- nya. La minsa dotació d'aquest ser- Robles en abordar els problmes, esdebat
el
suspén
Es
Es posa a discussió el dictamen de da en ús de la paraula.
~ ttlinories 1 per això es referiren
peclalment el de la refomla de la dors .facin campanya sobre asas rir la girafa nascuda el distemeritat,
una
ja
és
Catalunra.
a
vel
t
.
la qual cosa ha facih- V1ejas.
a la necessitat de tenir la conferèn- lp. Comissió d'Obres Públiques sobre
El senyor ALBA sollicita autoritza· que porta i portarà més desagrada- Constitució
Sabte darrer
Això no pot fer-ho nlngu que ~l'estat 'de concòrdia I unió en~ anunciada. Sembla que s'ha ar-~ el projèCte. de Llei que autoritza les ció de la Cambra perquè demà f:S bles conseqliències. L'Estat central tat
1
Govern,
de
respoll.Sab1l!tat
gui
deho
com
radicals,
1
at a un acord, amb l'excepció del companyies ferroviàries per a eme- discuteixi la totalitat del pressupost s'ha reservat el servei de cultura n. tre la. Ccda
no
si
que
puix
cas,
aquest
en
menys
Salamanca.
de
l'acte
mostra
Ahir a la matinada, va mor:.r, al
~nYor Barcla, que ha manifestat tre l>ons de Tresoreria fins la sun1a d'Instrucció Pública, sense haYer es- Catalunya, 1 sl no fos per l'acció
VUlanova el s'hagués tallat ràpidament . aquell Parc Zoològic, la girafa que ha\ia
... e combatria el projec-te al saló de de 50 milions de pessetes.
All udi el senyor· Royo
tat el dictamen el temps reglamen- cultural de les nostres corporac;?ns
hauria
s
comunisme
el
moviment
1
d
el darrer dissabte.
nascut
un
consumeix
BARCIA
senyor
El
~Ions. El Consell aprovà en linies
de Tardieu 1 ¡gue que es qua- apoderat d''Anda!usla. Ningú no pot
tari sobre la taula.
1 de les 1nlciatives privades, Catalu- llibre
tre coses que proposa per a sal\'ar
Durant el primer dia, ei seu aspec. neraLs el que dig\lé el ministre tom contra la totp.lltat.
de
regió
la
dubtar
sens
fóra
nya.
El senyor BARCIA dlu que, presFrança estan en la Constitució es- creure raonadament que un gow.r- te era completament normal, car
~?res Públique.> als representants Fa història de l'afer, al qual, dil;l cindint
d 'incidents com l'anterior, més baix nivell cultural de la Penlnla facultad del nant donés ordres de crueldat per a havia nascu' molt robusta 1 res no
s'ha de prestar major atenció pe~que
•amentaris.
dominat els !ets feia tèmcr per la se\-a mort tan presula.
pa.nyola, com
faa
inconvenient
cap
tenen
no
ells
•
per asondiSSoldre el Parla- després d'ha•·er-se
President
~ tra~tà breument de la reforma. és un dels problemes més essenc1!"ls. cilitar la discussió pressupostària, pela
m'explico,
no
que
criteri
Amb
ment, puix que a França s'ha de revolucionaris. Ha acabat dient el ma.tura. Durant els dies escassos de
AfegeLx que fa algun temps lRcper altra banda,
que
ltuc1onal,
1t', està enllestida quant a la inicia- tual ministre d'Obres Públiques s'o- rò li interessa conèixer l'abast. de la Sots-comissió 1 la Comissió han su- consultar amb el Senat; la prohl- senyor Ro)o VU!anova, que després la seva existència, la girafa nou-nada
primit totes les partides referents als blció al Parlament perquè pugui aug- d'haver-se incorporat a la ~pubil havla conquer.t. una popUlaritat re~18 <!el Govern e; refereix. Simp:e- ¡ posà a l'augment d'aquestes tarifes proposició presidencial.
El senyor MARRACO intervé l diu serveis del Ministeri d'Instrucc!ó Pú- roentar les despeses prusupoStàries; ca les torces de dreta, el Govern ha marcable, potser per haver nascut a
~ ent s'acordà presentar a les Corts ferroviàries; després, a la Cambra,
blica a Catalunya 1 al Consell Regiod'afavorir la formació d'altres forces la gàbia, cosa no molt corrent en els
~roJecte dc llei en la present set- votà a favor de l'augment 1 ara hom que el Govern, prescindint dels inci- nal de Cultura.. Jo proposo. en ~·ot el vot de la dona 1 el refenndllm.
un dels actes que fan .hono.r al d'esquerra, ja que la situació actllal animals d'aquesta mena.
concedeix a les companyies llibertat dents que aHudl el senyor Barcia, ha particular, que aquestes partides es
• ~a, P<>tser passat demà, dijous.
de reconèbi:er la correcció amb què consagrin al servei de material, per- senyor Gil Robles -ha dit-- es el no pot éa.scr et.erna.
El diumenge van observar-se en
¡ ...:_decret. creant el Patronat de absoluta de despeses.
l'animal algunes dificultats resplraS'ha de reconèixer que el traru:port està procedint la minoria d'oposlc!ó, sonal subaltern i gratüicacions dels referent. a la. reforma de la Const.b-wla. d"Orfes de Correus té per
thrlcs, p.~r la qual cosa u fortn tindelecte que hi hagi una intervenció per carretera ha dificultat a tot arr~u 1 es complau a reconèixer-ho alld.
instituts-escoles de Barcelona. Quant titució.
He defugit tota reforma de caràc- A Mestalla només hi aniran gudes atencions especials. De totes
, 1 l'Estat, ja que aquest contribueix la solució dels problem..:s fPrroytar1s.
El senyor BARCIA agraeix aquesta al Patronat Univeritari, he pogut. aEs refereix · a la ConferènCla. de declaració l més encara per ésser es- conseguir que es conservin les consig- ter rellgi6s en la Constitució. La mo- els ministres de la Ceda manert's el ecu estat \"t\ ana.r empit._~ so;teniment de dit establiment
dlficacló de l'article 26 ès cert, però
""nè!.c. Hi haurà en aquest Patro- transports i diu que en ella va trac- pontània.
jorant. fins que ahir, cap a les quanacions que f!,guraven en el projecte es conserva integre l'article tercer,
Madrid, 25. - Al m..n!stre de Co~ ~n representant del h-Iinisteri, tar-se el problema però no forer: El senyor CANTOS, per la comis- del
senyor Villalobos. Això no vol el qual declara que l'Estat espa11~·o1 mwuca.dons hom 11 ha preguntat si tre de la mat•nada. va tòrC!!I el coll
es
all!
que
solucions
que es puguin precisar exacta1'.:5
sense
aprofitades
altre
un
1
Universitat
la
de
t:e-! a.tre
sió, diu que aquesta té ultimat el dir que s·hi facin additaments.
té religió, amb la Q~l cosa es a l'acte de :Mestalla havien estat ment les causes de la mort.
Cie~ Instituts de S<!gona ensenyança donaren. No crec -diu- 9-ue hom dictamen, i que sl no fou portat a la
de caràcter no
problemes
dels
part
A
sino
que
ministre.¡
altres
invitats
Tam~
lluc.
tracti de resoldre la. qilestio de ma- Mesa fou degut a no ha\·er-ne aca- general, celebro algunes petites nove- manté el seu caràcter
F- Iad.rid.
No es pot afirmar que la mort sino es sotmeten a reforma els artl- guin de la ceda, 1 ho ha negat afe- gui mo1t sentida, però és evident
tu lllalment, el ministre d 'Agricul- nera. definitiva. 1 crec que més bé es bat les còpies el personal de Secre- tats obtingudes.
S'han aconseguit clí'S fouamenals de la República.
gtnt:
(•:a Hegí el reg:a:nent de la llei tracta de donar soluc~ó transitòria tarl.a.
25.000 pessetes per a la Facultat de
-Sols hi aniran els ministres del que quedarà un bUit, ara per ara, dl·
Després es refereix als atacs que
bJa~\()ntzacions per a la compra de per a cercar les deflnlt1ves, que potficll d'emplenar.
Filosofia 1 Lletres de Barcelona A.!Db 11 ha dirigit part de la nremsa.. pel meu varUt.
de
quarts
tres
a
sessió
la
S'aixeca
ocorregut
ha
com
trobin,
es
no
lot, _Que meresqué l'aprovació de ser
destinació als seminaris de ruologla
vespre.
del
nou
que
fa
cosa
qual
la
''egades,
altres
J
••· S.:ò.IS companys.

important debat sobre el projecte de bons ferroviaris

El diputat de la Lliga senyor Estelric diu
que el nou pressupost agreuja la situació
dels serveis de Cultura a Catalunya

*

ORDRE D'INCAUTACIO DE
PLAQUES I CARNETS DE
CINQUANTA-VUIT FUNCIONARIS DE POLICIA

-·---*-------

Ampliació del Consell

MANIFESTACIONS DEL GOVERNADOR D'ASTURIES

L'AVIACIO
1 ELS AVIADORS

El senyor Royo V'll anova fa unes • mant"'
t eres
In
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Llegi·u avui i CadO dia lA HUMANITAT~ ei_Vostre dia r1

Ia· liuman tat

TEATRE I CINEMA
El IVCONCURS DE TEATRE
CATALA AMATEUR
Aficionats al teatre de Catalunya! Escolteu aquesta nit a
un quart de nou l'emissora
«Ràdio Barcelona»

GIMECRES,

la pròxlma setmana en un local que

s'anunciarà oporttmament.
Sense cap mena de dubtes, una
sessió de films japonesos té ja assegurada l'atenció de tots els c!neistes actius ! del públic en general,
ja que, si més no, el seu aire exòtic 1 poètic donen a aquestes pr<r
duccions un interès real En pròximes edicions es donaran detalls
dels fUms que es projectaran i llurs
caracteristiques.
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lla. anar a Madrid en cas de classlficar-se. Nosaltres havfem formul11t
anticipadament la petició que la lluita final tingués lloc a Cbamartin,
qualsevol que fos el nostre contrincant. El «Sevilllll> no oblida que el
«Madrid F . C.» fou sempre el seu
més noble rival i que l'afició madrilenya, l'ha ajudat a créixer fort 1
l'actitud hostil apassionada de qualsevol grup no serà prou per a d~s
airar el públic de Ja capital d'Espanya.
Ens ofèn qui posi en dubte la sinceritat d'aquestes manifestacione. A
Madrid anirem si la Nacional accepta
l a nostra petiCió, confiats en l'esportivitat dels madrilenys, sempre ac<r
llidors 1 sempre cavallers. El «Sevilla»
es troba a Chamartin com en la casa
dels seus majors, 1 sl algú digué que
voliem jugar en un altre terreny, potser fou per a veure sl picàvem, però
Ja som veterans 1 gairebé històrics.

*

Emissió Ràdio Barcelona
PROGRAMA PER A AVUI,
DIMECRES
'7'15: Primel1l edició de «La Parau-

la». Diari radiat de RADIO BARCELONA. Discos.
8'-: Senyals horàries de la Catedral. Lliçó de gimnàs rndiat a càrrec
de la Federació de Gimnàstica.
8'20: Segona edició de «La Paraula» Diari radiat de RADIO BARCELONA. Discos.
9'-: Senyals horàries de la Catedral. Notes necrològiques, facllitades
per «La Veu de Catalunya».
11'-: Senyals horàries. Servei Mete9rològic de la Generalltat de Catalunya.

CARLES GARDELJ HA MORT

~arta

D ESPR ES DE LA SE)IIFINAL
ENTRE L'uOSASUNAn I EI,
uSEVILLA>~

Unes manifestacions del president de la F. E. de F., senyor Garcia Duràn

MIGDIA
12'-: Senyals horàries. Secció fe-

Es¡;lnalt qao aquesta nit interpretarà ((Dof\a
oisquita» al teatre Olympla

Un raonadíssim article de Díez-Canedo

MARGARIDA XIRGU HA ACABAT LA SEVA
TEMPORADA A L'ESPANYOL DE MADRID

~

DAVANT LA FINAL DE DIU- Davant el Gran Premi Penya Rhin-Cop
MENGE A MADRID
Barcelona que es ~isp~tarà el vinent di~
menge en el c1rcu1t de Montjuïc
Unes declaracions del senyor

RAD I O

En la funció de Gala d'a·
questa nit a I'OLYMPIA,
MARIA ESPINALT i EMILI
VENDRELL cantaran «Doña
Francisquita».

DE .JUNY DEL

•

El primer dels esdeveniments lírics a I'OLYMPIA Sànchez Pijoan, president del
Sevilla
tindrà lloc aquesta nit amb Sevilla, 25. - Interrogat el Presient del «Sevilla», senyor Sànchez
la presentació de MARIA ES- dPijoàn,
sobre el lloc on es celebrarà
final, ha dit:
PINALT i EMILI VENDRELL. la-B'ha
dit que el «Sevilla» no v<r

El Consell directiu de la «Federació
Catalana dc Societats de Teatre
Amateur» posa a coneixement dels
senyors jurats, dels amateurs concursants 1 de les persones que estimen el teatre català, que aquesta nit
a un quart de nou, el president de la
Federació, senyor Lluis Masrlera, d<r
narà una conferència documentstiva.
del significat d'aquestes competicions
i de la gran importància que ha tingut la d'enguany, conferència la qual
que serà radiada gràcies a la gentll
atenció de la nostra primera emissora «Ràdio Barcelona».

te

menina. Música selecta en diS<'OS.
12'30: «Plat del dia» del Restawant
Madrid, 25. - El President de la
Tivoli. Continuació del Programa de Federació
Espanyola de Futbol, sediscos.
nyor
Garcia Durà.n, el qual assistl
SOBRETAULA
al p artit jugat diumenge passat a
13'- : «Carnet de La Veu de Cata- Pamplona entre l'«Osasuna» 1 "ll uselunya».
villa», djgué que els dos punts aprG13'05: «Cockta!l del D i~» de Pedro vats per l'àrbitre ho foren degudaChicote. Programa de discos variats. ment. Després de lamentar-se de l'G13'25: «Cockta!l d'avui» del Restaucorregut, ha dit, respecte les sanrant-Brasserle Tlvoli.
13'30: Informació teatral 1 carteleimposar a
ra. Continuació del programa de dis-Això és desagradable perquè el
cos.
13'45: «Comentar! teatral» per Va- fet no pot quedar sense sanció. Ni
tan sols es pot discutir el resultat
lentí Moragas 1 Roger.
que classifica el «Sev!llaJ> per a la
13'55: Secció cinematogràfica.
14'- : «La Paraula». Emissió de les final; però, a més, el dilluns vinent,
de la final, es reunirà el CGdues de la tarda. Informació de Bar- després
Nacional, ! jo, com a testimoni
celona. - Actualitats Teatrals 1 Mu- mitè
de
l'ocorregut,
plantejaré l'assumpte
sicals.
14'30: «El !et del dia» per Joan en toda la seva importància. Per
Alayedra. -ButlleU Oficial de la Ge- sensible que sigui, és necessari sortir
neralitat de Catalunya. Sumari del al pas d'aquestes actituds 1 que els
número publicat avui.- Continuació seus actors coneguin els perills que
passen ells 1 els clubs que pretede les Actualitats.
14'55: Borsa de Treball d'E.A.J. 1 nen defensar. Precisament l'«Osasn15'-: «La Paraula>l Emissió de les na» acaba de pujar a la primera di·
tres de la tarda. Directament des de visió 1 sl la tàctica fos bona al terMadrid. Ministeris. Resum de Ja «Ga- reny de San Juan no hi hauria equip
seta>l. - Sessió r adiobenèfica. Discos capaç d'oposar-se a l'apassionament
dels espectadors; això no pot ésser.
escollits.
No n'hi h¡¡. prou que l'equip de Pamplona hagi quedat exclòs; és indispensable que recaigui Wl càstig exemplar perquè aquests espectacles, que
aquesta temporada ban estat, per
sort, rarlssims, no es puguin repetir.
Jo estic segur que, sigui el que sigui,
l'«OS!iSUnall acceptarà. diSCiplinada.·
ment la sanció perquè un club de
primera divisió ha d'aspirar o. molL
més que a guanyar partits: el seu
primer deure és fer esport i esportius.

~'hn:as¿:», he~mseJ¡~~

Demà s'efectuarà la primera sessió
dels entrenaments ••• El francès Rey i el
nacional García inscrit amb Bugatti
El lot d'inscripcions per al Gran
Prem! Penya Rhin, Copa Automobilista de Barcelona, h a anat completant-se amb tots els atractius imaginables. Després de la inscripció dels
equlps de les marques alemanyes i
de les «scuderieS» italianes que es
disputen la supremà.cia a les grans
curses Internacionals, Penya Rhin ha
anat acceptant la participació dels
independents de notable qualitat. En·
tre ells figuren, a més de Villapadierna, el volant espanyol més destacat al món internacional, de P!ntacuda, Ja gran esperança italiana, i
de Soffietti, que ja té acreditada categoria d'as veritable; el francès Plerre Rey, conductor de brillant hist<r
rial en curses de circuits difíCils 1
gran especialista de pujades, 1 el
nacional Salvador Garcia, que pot
disposar d'un Bugatti 2.300 c.c. modificat 1 que ha fet afinar acuradament previ estudi del circuit amb el
qual, sl no batre els grans asos estrangers, aspira obtenir el prem!
especial per a nacionals per tal de
disputar-lo a Villapadierna. Rey i
Garcia seran, doncs, els «bugattistes»
del lot, ja que la marca oficialment,
com born sap, no disposa encara
aquest any de cotxes prou preparats
per a presentar-los oficialment davant dels nous cotxes alemanys i
italians.

Es de creure que la inscripció de
Garcia serà acollida amb simpatia
per l'estlmul que significa als «amateurs>> nacionals 1 dintre la signif!cació modesta, però entusiasta ql.!e el
propi conc~;~rsant com els orgamtzadors li ass1gnen.

I

S'ha. rebut un telegrama
casa Aiercedes Benz en el
de la
que els seus cotxes s6n ja Qual diu
Barcelona 1 que el carburan~ de
c!al serà demà a la frontera. T eB¡le.
anuncien l'arribada per a de lllllbé'
dijous dels cotxes i carburants lilà o
cials seus la Scuderia Fe
espe.
Subalpina. Per tal de~ la
bé el circuit, també per a ~ er
o dijo.us, són esperats tots els
parL!c1pants, a excepció dels
es
nais, que ja són a BarCelona Dae!o-

Jx
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Ha estat rebut pels organttzad
un magnífic trofeu, «Copa. M' . 0~
que !a honor a l'explendid~dlula,
seus donants.
e

•••

Al. circuit de Montjuïc ha estat in .
tens1!1cat el treball per al munta~
ge de tribunes, defenses de <aes t¡.
bales de palla, serveis de te!èr :-.
cronometratge, «affichatge» etc L~·
ganització ha decidit muntar
tribunes al lloc anomenat «La Pè
golal>, vista l'afluència de demand r.
de I~tats. La venda seguea a ~
secretana de Penya Rhin, Ratnbla
d'Estudis, 6, principal (local del Cfr.
col Artlstic).

també

•••

L'Automòbil Club d'Espanya ha de.
signat, per a la cursa del d!umeng
als cronometradors oficials senN:S
Adolf Cano i Eugeni Exriche.

•••

El servei d'altaveus anirà a càrrec
de les emissores de la ciutat, les quall¡

tenen el bell gest d'associar-se d'&o
quest& manera a la major br!llantesa
1 èxit de la gran cursa Internacional
del diwnenge vinent.

EL GRAN PREMI AUTOMOBILISTA DE L'A. C. F. (PARIS):
,.,.,..,.,,.=~"":.:.:t:;;,-,;;~».?'7'0?':7"'""··m,:,

TEN IS
La primera ronda del Tor·
neig internacional de Win·
bledon
Londres, 25. -

Ahir es celebraren

a les pistes de Winbledon 64 partits

de ten!s, corresponents a la. primera
ronda del cèlebre Torneig Internaclonal.
Un dels resultats que més sorpresa
ha. causat fou la derrota del jugador amer!ca Allison, a mans de l'australià Mc Grath, a quatre sets.
Avui començaran a jugar-se els
partits simples de senyores, aL'tl com
també els dobles.

BOXA
El belga Kid David, en vèncer
Praxylle Gyde, és el nou
campió europeu dels
mosques
Lila (França), 25. - S'ha disputat
el combat per al Campionat europeu
del pes mosca entre el francès Praxylle Gyde 1 el belga Kid David. Després de les quinze represes concertades, ha estat declnrat vencedor per
punts Kid David, el qual, en conseqüència, queda campió europeu dc
la categoria.

EAJ·39 - RADIO BADALONA

LA

CATASTROFE

FOU

CAUSADA PER UNA TOPA·
DA DE DOS AVI ONS
Medellln, 25. _ La catàstrofe d'a-

v!ac!ó ocorreguda ahir a aquest aero
port va produir en total 17 morts.
Només h1 ha hagut dos supervtvents. Són do.s passatgers que varen
tenir Ja sererutat de llançar-se a terra per un::~. finestrella, abans que el
Coc envoltés per complet l'aparell.
Oficialment s'anuncia que la catàstrofe fou deguda en topar els dos avions comercials. Un d'eUs anava a
emprendre el vol en aquells moments
i l'altre aterrava. La topada fou espantosa i provocà l'incendi dels dos
avions.
L'avió que emprenia el vol era un
tnmotor comercial de l'empresa aeronàutJca colombiana «Sampen el
qual pilotava l'aviador colombià sen~or Saco gerent de la Companyia.
L altre avió .era també un trimotor
d~ construcc1ó aleman;ya, el qua] pertanyta a la Company~.a Scatas, que
en aquell moment aterrava. Degut a
la gran força del vent que !eia, va
desviar la marxa del primer l el féu
topar violentament contra el que ate:rrava. origlnz.nt-se a!xi la catà.strote.
Els aparPJis varen quadar tot seguit a mercè del foc.
Quan ~rribaren les forces de l'exèrclt nomes quedaven les restes calci-

Medellln, 25. - Les darreres noticies referents a la catàstrofe d'aviació fan augmentar a dinou la llista
de les victimes
En canvi es diu que els supervi
1
•
•
1 vents són tres, ! que es produïren fe.rides greus.
SEGONS ALGUNS TESTI·
MONIS ELS APARELLS VA·
REN E s s ER LLANÇATS
L' UN CONTRA L • ALTRE
PER UNA TEMPESTA

Medellfn, 25. - Una multitud que
Ines
es .:alcul'\ en mc::s de 50.000 pers<r
és continguda dülcllment per la

tropa a l'aeroport d'Olaya-Herrera,
lloc on es produi l'horrible <.atàstrofe d'aviac1ó a causa d'haver topat dos trimotors. Centenars de dc.nes ploren davant el tràgic aspecte
que ofereix el munt de runes fumejants que resta dels dos aparells 1
de 19 dels seus 22 ocupants.
Testimonis presencials de l'accident declaren que el trimotor c...'\!8.nlsalles» de l'Aeria Samper, que piIotava l'aviador Saco, havia iniciat
la sortida per tal d'emprendre el vol
quan una violenta ratxa de vent
llençà. el geganti aparell contra l'altre tò.motor també de grans proporclons que en aqueU moment aterrava tripulat pels aviadors alemanys
Hans Thorm ¡ H. Fuerst. de la Com,
pany!a Scadt.as. Es produi la topada
1 immediatament var en sorgir grans
flamarades de foc les Quals envolta-

Catalanista
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Programa per a avui, dimecres
A les 12 Obertura senyals horàries,
música variada en discos. A les 12'30
música militar. A les 13 música variada A les 14 música selecte. A les
14'30 fi de l'Emissió. A les 19 Obertura senyals horànes música simfònica. A les 20 Cotitzacions. A les 20'05
música variada. A les 21 No~lciari 1
Servei Meteorològic. A les 21'15 Emissió de cansonetes. A les 22 Jazz.
A les 22'15 Notícies de Premsa des
de Madrid. A les 22'30 Jazz. A les
22'45 FI DE L'EMISSIO.

Són ja a Barcelona
els films japonesos
amateurs
PROXIMA SESS I O

Amb el desig de satisfer el justificat interès amb què tothcm esperava la participació dels films jap<r
nesos en el passat Concurs Internacional del .Millor P1lm Amateur,
1935, la Secció de Cinema del Centre Excursionista de Catalunya no
ha parat ni un moment en les 6eves recerques per tal de no deixar
perdre aquesta ocasió única de veure uns fUms dels millors cineutes
del Japó, pals considerat en anteriors concursos internacionals en
primerlssima posició. Avui podem ja
avançar que tots els onze blms que
han estat seleccionats aques& any
són a Barcelona 1 que la Secció de
Cinema del Centre Excursionista de
Catalunya organitza una exhibició
única d'aquests fUms tan peculiars
com interessants, la qual Undrà lloc

1 republi~

El gran premi automobilista do l'Automòbil Club dc França es disputA
dissabte passat a la pista de Montlhéry, amb un temps magnlflc I p,...
senclat per nombrós públic - La sortida es dcnà a les 13 hores
<Express - Foto.).

BASQUETBOL
CAMPIONAT DE CATALUNYA

Una brillant actuació del Pa·
trie que vencé merescuda·
ment el Laietà

per u arrib:tr al cobejat t!tvl. I així
PRIMERA CATEGORIA
fou. El Patrie, que es presenta all
Laletli,
24- Patrie, 38.
camp en una forma i una moral
J un!ors, 16 - Barcelona, 23.
magnifiques, porta tot el joc de la
Espanyol, so - nuro, 22.
manera en ell habitual, i ja al priLaietà: Martínez, Fèlix, Prieto S.
mer temps tenia el resultat al seu
favor per 22 a 12, i el segon temps Muscat 14, Cruces, Llebot 2.
Patrie: Maunier 1, Arnaud 9, Font
les característiques foren les mat.eixes que el primer, però sembla que 14, H enry 4, Mitchell 10.
Arbitre: Picola.
per un moment el Patrie es resentls
Juniors: J. Vidal, P. Vidal, Benach
de l'esforç del primer temps, 1 amb
2,
Escalera 8, Redon 4, Piera 2.
tot, encara ens donaren uns moments
Barcelona: Carbonell, Farré. Maforça emocionants en la reacció que
feren en els darrers moments del llart 3, Hernandez 4, Tomas 16.
Aro! tr e: Surribas.
partit.
Espanyol: Sierra, Brotons6, Coll lS,
El Laieta, després d'haver anat
tot el Campionat al cap de la clas- Farré 16 Roca 15.
Duro: Roldós, Baró, Xlvillé 7, Mesificació, ha estat al últim partit que
ba vist esfumades les seves iHusions nes 3, Cordon 8, Riera 4.
i hauré. de mirar uo sense recança
CLASSIFICACIO
com es disputen el titol el PP.trie
i el Barcelona.
14 10 4 351 321 20
Laieta
El d!wnenge que ve, aquests dos Barcelona
13 9 2 2 377 316 20
13 9 1 3 435 264 1~
equips jugaran el partit més emo- Patrie
14 9 5 368 270 18
cionant que de molt de temps hau- Espanyol
14 6 2 6 29'1 286 14
rem presenciat, per les conseqüències Duro
13 6 1 6 285 !!49 1'
que pot tenir en la classificació. El Intendència
14 1 _ 13 239 401
vencedor d'aquest partit serà el nou Juniors
13 1 - 12 297 422
campió, però el Barcelona, fins i tot J oves
empatant ja en tindrà prou per a
TERCERA
CATEGORIA
aconseguir el titol No cal dir, doncs,
INFM'TILS
que el diumenge vinent els que vulguin frUir de totes les emocions d'una
Prat de Ja Riba, 9- Ateneu, 223
final, faran cap al camp de Les
C. D. Garcia, O- S. E. Comtal, •
Corts.
Ollmpic, 2 ·U. E. Rubf, O.
0.
Dels altres partits, l'Espanyol venA. c. Mollet, 47- RenalX.ement, 11J.
C. C. Hospitalet, 34- U. C..Joves.
cé l'Tiuro per un resultat força cresNew Catalònia, 34- Atlètic, 21.
cut 1 el Barcelona passa els seus neJuniors, 52- Patrie, 10.
guits per tal de vèncer al Juniors.

1

Un partit entre el Laieta 1 el Patrie sempre és una cosa interessant, t
aquesta vegq,da l'int.erès s'acre1:'tia
perquè en aquest partit el Laieta si I•
pel'dia, perdia totes les possibilitats

A JUI\\TAMENT

UALU.ATS
.,
DARRERS MODELS DE TEMPORADA
Grans existències
Preus avantatjosos
Sempre al

Hotel de Vendes
Pelai, 8

el teu diari

*

PAGAI\IENT DELS SALA·
RIS DELS MESTRES :1\-IU·
NICIPALS

vigents reglaments municipals que ~
refereixen a botigues de collSlllll.
fent-se ressò de les demand~s ~<!!:
muJades pels diferents gre!Ills d8
questa ciutat, en tot el que tenen
just i equitatiu, disposà que es ~
cedís judicialment contra el propn·
tari de la carnisseria an~ame71 •
tAri a de l'Avinguda Gaudi_:_?~osoS
el qual, féu cas ornis dels uv.u-~~
avlsos que li foren donats, i se
en franca rebelUó.
su•
Havent-se comparegut ~ e1 1
mar1 tramitat per desobediè~t
l'Autoritat Municipal, ha tr res·
auto de processament con a de·
mentat infractor, a petic!ó :Se ~teri
fensa de l'Ajuntament, 1 , al!lll
d'aquesta Presidència, P~t.s
clS cSSOS
el mateL"C rigorisme en to ·
semblants.

Els sous 1 els altres emoluments
que perceben els mestres del Municipi, corresponents al mes de juny,
els seran abonats en els dies 1 hores
següents:
Dia 27, de dos quarts de deu del
mati a. la una de la tarda, es pagarà
els professors les inicials del,s cognoms dels quals estiguin compreses
entre les lletres A fins a la e, in·
closa.
El mateix dia, de cinc a set de la
tarda, els QUI ho estiguin entre les
lletres D, fins a la LI.
El dia 28, de dos quarts de deu
SUB;\ITh'lSTRE D~~~
del mati a Ja una de la tarda, de les
TITS PER ALS BO- ~·ad•
lletres M. a la P. 1 aquest mateix
Fins al dia 27 del corrent, pird·
dia., de les cinc a les set de la tarda, metran al Negociat.S d'Obres . d'Ei·
de les lletres Q. a Ja z.
cuJars i Personal de la secc:op<r 1
xampla, oferiments de preuscon!ee"
UN CARNISSER PROCES· l'adjudicaCió del concurs
rest~tl
SAT l'ER TENIR OBERTA c!ó i subministrament de J.MV _ al
UNA BOTIGA D 'UNA MA· d'estiu I quatre pantalons ~ns
NEnA INDEGUDA
personal del Cos de Born~-,\ aJ.t
El President de la Comlssió de model 1 classe que es c en:.r-1 cid
Provelments, senyor Santacana, vet- industrials a. la caserna
llant per l'estricte compliment dels carrer de Provença.

es ..tA

c:;n

HUMANI'l'A'f

la hmnañita.t

DIMEC RES, 26 DE JUNY DEL 1931

LES.COMAR~UES
LLEIDA

GIRONA

DEL 6 D'OCTUBR E
-- ~sroUS
~ CONSTITUCIO DE LA COOPE-

la.

1

·~

EL COIDSSARI DE POLICIA CESSA EN EL SEU CARREC : INCENDl DE GARBERES DE BLAT : A
IVA DE F LUID ELECTRIO
••
L'ESGLESIA DE SALT ES BATEBAT
I.Jeida, 25 (per telè!on).-Després JADA UNA CRIATURA GITANA :
d'bnver complert la pena imposada ALTRES NOVES D'INFOR:\IACIO
Girona, 25. _ Avui ha pres pospel Consell de Guerra pels fets d'octubre darrer de sis mesos 1 un dia sessió del seu càrrec de comiSSari Inde presó, ba estat alliberat Antoni teri de la ComisSarl.a d'Investigació
co_mHela.le~.ngressat a la presó Antoni 1 Vigilancia d'aquesta ciutat l'agent
senyor Palomares, pel fet d'haver
énodee;à hom celebrarà a Barcelona estat cessant de l'esmentat cos el
!o!_
senyor Antoni de Mesa, en virtut
un conseil de Guerra pels successos de les darreres disposicions del Miocorreguts a la caserna del Poal. Els nisteri de la Governació i que afecten
proces~ats cstavPn en llibertat pro- a 74 policies.
_ A Casteilé. d'Empúries s'ban
Visiona! 1 seran defensats per l'advocremat unes tretze garberes de blat,
cat senyor Antoni Bergós.
- Els obrers Miquel Teran 1 Lluis que representaven unes noranta quarCabera. foren víctimes d'accident de teres, propietat de Joan Fabregas, 1
treball. El primer es produi una fe- també unes altres dues garberes de
rida a. la. mà esquerra 1 el segon una. blat 1 una. de civada propietat de
A Ang 1 M U u baCo
Vi
contusió al peu.
o a
e
mes.
cenç
-Al Casino Mercantil, sota la. preteren algunes garbes de civada 1 se
s!dència del senyor Torres 1 Viguens, U emportaren el gra. Hom diu que
s'ha. constituït la Cooperativa de els focs han estat intencionats. Es
FlHuld ~~mlcel~;it~.l~~a.segUents sc- clar, ¡això ho diuen els senyors de
L11ga Catalana I
"'
an
- Ahir a la nit a Salt fou dut
nyors:
Representant de Gremis 1 en~tats a les pilés bapttsmals el 'fill d'un
econòmiques•. J. Calvet, Presi.dent, M., matrimoni gitano, el qual esta lnstalAnnengol, Vlcep~esident pr~er; B. lat als afores del poble amb les seves
IAiegret, vicepresldent. segon , J. Llo- respectives caravanes Acudiren en
renç, tresorer; R. Sentis, comptador. aquest acte més de vuitanta gitanets,
Els vocals són els senyors Bernadó, descalços 1 en mànegues de camisa,
Ribé, Rubió, Bordalera, Correras, Far- etcètera. Un cop sortiren de l'esgléré, Ariu, Gulsnnts, Sanuy, Colomer, sia amb el seu «Juanitol batejat,
tots els convidats 1 famUla es posaSoll'r i Sans.
ren a cantar 1 saltar amb gran alegria, alhora que escampaven confits
a tort 1 a dret; però que la mainada
no collien. tal vegada perquè eren
dels gitanos. El campanar es passa
més de mitja hora tritllejant c01u
EL RESPE CTE A LES LLEIS
un negre... Es que hi varen donar
L'alcalde regionalista president de un «duro» perquè anunciés a tot el
l'Ajuntament governatiu, va trame- poble el bateig del petit gitano.
Els convidats, amb el seu nou
tre aquesta carta als funcionaris:
cristia, es passejaren per tot el poble,
«Dist.lnglt senyor:
Fent ús de la llibertat de cons- sempre cantant 1 llançant confits.
Després es retiraren a. celebrar el
ciència 1 del dret de practicar 1 prot essar lliurement l'exercici de qual- seu apat a les voreres del riu Ter,
sevulga religió, que regula l'ai'I:.icle que és on tenen installada actual27 de la vigent Constitució i 2on. de ment la. seva colònia.
El senyor Rector, digué:
la. Llei de 2 de juny del 1933, aquest
-Benbaurats els gitanos!
Ajuntament de la meva presidència,
Pel Patró Regional del Museu
en sess!I del dia d'ahir, va acordar
assistir en corporació als actes reli- del Poble Espanyol a Girona, senyor
giosos que es celebraran a la. nostra. Joaquim Pla., ban estat lliurats a dit
vlla el dijous pròxim, amb motiu de Museu, establert a Madrl, diversos
la. festivitat del Corpus Cbrlsti, o- objectes i peces de vestir de caire
fici I processó de la tarda, la qual popular corresponents a les comarcosa us faig avinent per si voleu ques gironines. Entre ells cal esmenacompanyar l'Ajuntament en dits tar, per haver-ho cedit generosament els seus posseïdors, diverses
actes.
Aprofito aquesta avinentesa per a peces de ceriÍJ'Oica de La Bisbal, ceretre-us nou testimoni de la meva ràmica negra de Quart, tramesa pel
senyor Marcó 1 un lot de goigs i esconsideració més distingida.>>
tampes velles, ofrenat pel senyor
A. Franquet, de la nostra ciutat.
- El ve[ de Bordils, J osep Brugués i Puig, de 21 anys d'edat, solter camperol, ha posat fi a la seva
vida engegant-se un tret a l cap. Es
tracta d'un pertorbat mental.
LES FESTES DELS BARRIS
- Davant la caserna de la guarEnguany les festes dels barris no dia. civil del vei poble de Sarrià de
h an tingut la transcendència d'anys Ter, han topat els camions G. 3.358,
anteriors. Hi mancaTs. humor. Mal- conduït pel vei de Torroella de Montgrat això, foren precedits pel de la grí, Rossend Plans, 1 un altre de mapaperina... de confits. Sembl:a.va el trícula. alemanya, condUit pel vef de
Carnaval.
Barcelona, Francesc Allepuz i Giner.
-El nostre company, secretari d'Es- Els cotxes resultaren amb seriosos
querra Republicana, En Josep Benet, desperfectes, sense que es registreshiL lnstallat un magnf.fic i modern sin, sortosament, desgrAcies persoestabliment de pastisseria i fleca.
nals.
• - Amb més o menys lentitud i diplomàcia (?), continuen les represàll~ dels monàrquics vergonyants
d'aquesta vila contra els obrers que
tenen la sort de no pensar com elis.
,També hi ha desvagats que s'entretenen a parar trampes. Ja veurem
qui s'hi enganxarà primer.
· No cal que s'escarrassi aquesta mena de gent, car tot serà endebades,
puix que si ells compten amb la força. del capital a nosaltres ens assisAUDI ENCIA
teix la força de la raó i la fe en el
nostre ideal Indestructible que ens
PR IMERA SECCIO
portarà definitivament a la victòria.
Suspensió. - Per no assistència
dels jurats fou suspesa la vista anunciada en aquesta Secció.

SANT HILARI
SACALM

Les Arts

L'ORDRE

*

PUBLIG

EX PO SICIO· FIRA DE Dl·
BUIXOS A LA SALA GAS·
PAR
A la Sala Gaspar ba estat inaugurada l'exposició-fira de dibuixos
anunciada darrerament. S'hi apleguen, a més d'una collccció do mestres vuitcentistes, tals com Fortuny,
B. Galofré, Rigalt, Roca-Furnó 1
Nonell, les mlllors firmes del moment artistic, entre altres Meifrèn.
Cardunets, Vila-Puig, Terrueila; 011vé, Créixems, Vancells, Opisso, Marquès-Puig, Commeleran, Oaussachs.
Carles Vàzquez. Oms, Castanys, Roca i d'altres, els quals han :¡port.t,t
les mlllors teles de la seva producció de l'any. Aquesta exposició durarà fins el 10 de juliol.

•

La Cultura
*

UNIVERSITAT
Nou secretari da la Facultat de
Medicina. - El Claustre de la ~
cultat. de Medicina, a proposta del
Degà, ha nomenat secretari de la
susdita Facultat el doctor Gregori
Vidal Jordana, catedràtic de Pediatria.

SENSE NOTICIES
Ahir al migdia el Cap de Policla
no va rebre els Informadors per
haver hagut de marxar a conferenciar amb el general de la Divisió.
El seu secretari partlc-.üar, senyor
Muñoz, digué als periodistes que el
CURSETS
senyor Alvarez tardaria a tornar, però que no hi bavla noticies d'Interès
Curs elemental da català. - Avui,
a comunicar.
a les vuit del vespre, a l'Ateneu Polytecbnicum començarà el curs d'esTRAMVIAIRE A DISPOSI· tiu de català, a càrrec del professor
CIO DEL JUTJAT
senyor Jaume Aimà. Per a lnscrip.
Ahir fou posat a disposició del clons a la secretaria de l'Ateneu, Alt
Jutjat nÚIIL 16, Josep López Oa.reia, de Sant Pere, 27, pral
ex-tramviaire, acusat d'haver pres
part o saber quins són els autors de
CONFERENCIES
l'assassinat del tramviaire Josep e~
banyes, ocorregut a Sant Andreu, la
Societat de Biologia de Barcelona.
matinada del dia 13 del corrent.
-Aquesta Societat celebrarà sessió
El detingut està Incomunicat.
cientifica, a vut. dimecres, al seu nou
domicili social (Casa de ConvalesSCHIRO•KAUER DETI NGUT cència, Vell Hospital de la Santa
S'ha comunicat a la Direcció su- Creu). a les set de la tarda. Hi seran
perior de Policia q-.¡e a Amsterdam llegides les comunicacions següents:
havia estat detingut el conegut es- G. Ramon: «Nous aspectes en la inCorts, 613
tafador SChiro-Kauer, el qual fug[ munologia»; F. Gallart i P. Domingo:
Eugènia de Loutchiski
Pintura del seu domicili del carrer de Mun- «Estudi anatomo-patològic de la coViladric
I)
taner d 'aquesta ciutat, on estava en litis ulcerativa experimental»; M.
Vicenç Romero
presó atenuada.
»
Amat Bargues : «Aportacions a l'esGuillem Bergnes
Sembla. que el Govern espanyol sol- tudi dels lnfinitessimals en Bloquiml»
licitarà l'extradició d'aquest detingut. ca»; A. Pi Suñer i M. Farran: «So<<Amics de l'Art Velli1
{maquetes 1 reproducc1ons>.
alpresènciaJ.d'àcid
la orines•;
RATX A DE DETENC IO ÑS bre
Forns:encNoSuróspirúvic
guues
Per agents de la brigada d'im·estigació criminal ha estat detingut ves aportaciOnS a la prova de BellidoAntoni Munna Maggio, súbdit italià Bürger. La injecció lntraportal d'inque no té documentació 1 serà pro- SUlinal.
Acadèmia I Laboratori de Ciències
posat, segurament, per a l'expulsió.
Mèdiques da Ca talunya . - Aquesta
malconegut.
Vallès,
Palero
Miquel
celebrarà sessió cienti!ica
Diputació, 26:1 - Telèfon 18710
factor; Joan Rodríguez Pineda, re- Corporació
a I dimecres a 1 Set de la tarda
ART 1 ORNAMENTACIO
clamat per un Jutjat d'instruccló de envu'
es
' presentades
les co-'
seran
la qual
València, i Pere Santamarla Ventura munlcaCI
OBJECTES PER A PRESENTS
·ons segu"ents·. Ors. A. Oriol
reambdós
Bella,
Pujol
Francesc
i
Granyer, Llaurador, Camps- Ribera,
1 J. Pinyol: «Un micrometabollmetre
clamats per llurs familiars.
per animals petits»; Ors. A. Oriol 1
Commeleran 1 Gausacs
J Rlvalta· "Un aparell per a deter
(Exposició del G. A. 1.)
DETINGUTS P E R PRO • .
•
.
. '
minar reserva alcalina ràpidament» 1
Dibuixos
Joan RaureU
MOURE UN ES CANDOL
úrea
determinar
a
per
«Micromètode
Fins el 28 de juny
Foren detinguts al ParaHel Ismael
residual en sang»; Dr. PeSerrano i altres Individus que ana- i nltrògen
Babot 1 Boixeda: «Dades compa_...,....._..,_,._..,....-:**-- ,,......w...,...,.,=..,.._• ven amb ell, per promoure un fort re
valors subministrats
entre
ratives
escàndol i Insultar els guàrdies quan per diferents els
apatells de metabolisintentaren detenir-los.
me basal».
Foren posats a disposició del TrlL'acte tindrà lloc a l'estatge sobi.lilal d'Urgència.
cial.

ISales

SANT SADURNI
D'ANOIA

La Justícia
*

TERRASSA

SEGON A SECCI O
ACCIDENT AUTOMOBILISTA
Estafada.- Narcfs Font I Bofantll
ALTRES NOVES
Entre una 1 dues de la tarda del fou processat acusat d'haver estafat
diumenge proppassat, un cotxe par- a un obrer, mitjançant un anunci
ticular, condUit pel ciutadà terras- publicat en un periòdic demanant un
senc Pere Duran, amb domicili al obrer amb fiança.
El fiscal demanà per al processat
carrer de Sant Joan, 37, venia per la
carretera de Castellar envers a la la pena. de cinc mesos de presó.
nostra ciutat, quan en arribar al viTERCERA SECCI O
ratge un xic pronunciat que hi ha
Robatori en grau de temptativa. prop de la cruilla de les carreteres
de Matadepera 1 Sabadell, i per tal El processat Eduard Dfaz, ac-JSS.t
de donar pas a un camió, s'arracerà d'un delicte de temptativa de robaen excés, despistant-se de la carre- tori, es conformà amb la pena de
tera, i s'estimbà des de regular al- 300 pessetes de multa que li demanà
el fiscaL
t ura.
suspensió. - La vista anunciada
Unes persones que s'escaigueren
Passar, avisaren ràpidament a la per jurats es suspengué a causa d'baCreu Roja egarenca, en donar-se ver renunciat el defensor a la decompte de l'accident. Al cap de pocs fensa dels processats.
minuts arribaren l'ambulància junQ UA RT A SECCIO
tament amb els metges doctors CisFallida IHegal. - Es va veure la
taré 1 Palet, els quals co10ençaren
a donat assistència als accidenic~.ts , causa contra Agusti Palmés Nogués
PUlx que, a més del ciutadé. esmen- I Josepa Nogués Cases, acusats de
t at també viatjaven els egarencs fallida fraudalenta a Sabadell.
El fiscal demanà per als processats
Francesc Castella 1 Jover, de 50 anys,
domiclllat al carrer de Francesc Ma- la pena de quatre anys de presó.
Cià, 25; Joan Calslna i Esquius, de
48 anys, amb domlclll al número 81
TRIBUNAL D'URGENCIA
de l'esmentat carrer, 1 Pompeu CalSina 1 Rovira, de 12 anys, fill de l'anDIVERSES VI STES
terior ciutadà.
Conduïts per l'ambulància foren
8113. \'ist la causa seguida pel Juttraslladats a la Cllnlca d'Asseguran- jat de Sabadell, contra Josep Vilarces, on. apreciaren al Castellé. la gueltcn Prcsegué, Telesfor Grau Cafractura de la columna vertebral, le- pell, Angel Cruelis Montsech 1 Ansions a la mèdula 1 diverses contu- dreu Bellavlsta Montserrat, per dipòSions; Pere Duran presentava una sit d'armes. El tribunal condemnà t>ls
ferida de consideració a l'orella dre- processats a la pena de sis anys, vult
ta enmig del cap, contusions a les mesos 1 un dia de presó.
tnans i al tòrax. Ambdós foren luternats a la ciinlca esmentada, en graEs veié una altra causa contra
víssim estat el ciutadà Castella.
Isabel Pérez, la qual fou condemnaEls altres dos ocupants es produï- da a 100 pessetes de multa, però com
ren lesions de poca Impo1tñncia.
que és insolvent, foren commutades
- També dues motos toparen el per deu dies d 'arrest.
cnülla
divendres darrer, prop de la
de les carreteres de ViladecavallsTambé es veié la causa contra PiMartorell. Els ocupants resultaren
Alsina Vllardell, acusada d'un deamb lesions de més o menys consi- lar
de resistència, que el tribunal
deració, particularment tm d'ells, licte
considerà falta, 1 la condemnà a 50
anomenat J oon Jorba, de 24 anys, pessetes
de multa.
dornicUJat al número 49 del carrer
Riera d'Olesa, el qual es produl una
s·acusa\'a el processat Pere Llusà
ferida. fonda amb esquinçament irregular al malcoto i la fractura del d 'un delicte d'injúries a l'autoritat i
fou condemnat a dos mesos 1 un dia
Peroné esquerra.
Fou guarit al Dispensari Munlci- d 'arrest, en compte de dos anys t
quatre mesos que demanava el .fiscal.
P&l.
L'esmentada topada ha estat obJecte de den(mcia al jutjat.
NOTICIARI
- Les diverses empreses han confetetonat els seus programes per a la
MOVIM ENT DE MAGISTRATS
pt'opera Festa Major, la qual es cel•·brara en aquesta ciutat els dies
Demà, dljO".lS, prendrà pos.sess.t.ó de
l , 2, 3 1 4 del vinent juliol.
la Presidêncla de l'Audiència Provinhi Teatre Principal actuara la com- cial el magistrat senyor Gonzàlcz
llan}ia de comèdies de Lola Membri- Andia, recentment nomenat.
ves; al Recreu, la companyia lírica
A vu1 s'efectuarà l'acte de la presa
a~ada per l'actor Antoni Pala- de possessió del magistrat senyor
~os amb Marc Redondo; a l'Alegria, Frederic Perera, recentment nomeau. Gorgé 1 Matilde Martin, 1 el nat. Segurament anirà a la secció
acabdillat pel popular Josep segona.
8conJunt
ant pere.
Ha estat nomenat maglst.rnt S\!·
~!.Ot.s ells presentaran el millor dels plent el letralt senyor Pere Vinyes
--.. repertoris.
canyardó

d'Art

APlRELLS
FOTOGRAFICS
PRISMATICS .. BI NOCLES • CINEMES
PEL· LICUL ES - PAT HE • BABY ' MAQUINES
FONO GRAFS DE TOTES MENES · DISCOS, eto.

RELLOTGES • OBJECTES DE PLATA

JOIES· BRILLANTS
TOT de VERITABLE OCASIO
COMPRA, VENDA i CANVI
Carrer de Sant Pau, 6

CASA BAGUES

I

<prop Rambles>

Tel. 14237

B AR C E L O NA

Galeries Laietanes
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La Música
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I CONGRES DE L'ASSO·
CIA CIO E U T ER PEN SE
DELS CORS DE CLAVE
Programa oficial dels actes que
s'han de celebrar els dies 28, 29 l
30 del corrent mes:
Dla 28: A les deu de la nit: Constitució de la Mesa de discussió l
obertura del Congrés.
Parlament de la Presidència de
l'Associació.
Dia 29: A les deu del mati: Continuació del Congrés.
A les tres de la tarda: Visita a
la Casa de la Caritat i Concert, en
obsequi als Mus estadants.
A les quatre de la tarda.: Continuació del Congrés.
A les deu de la nit: Continuació
i clausura del Congrés.
A les dotze de la nit: Al <!Restaurant Esport» (Rambla del Centre,
número 32), Vl d'Honor als senyors
congresistes.
Dia 30: A les deu del maU: Concert extraordinari al Teatre Goya,
a benefici dels Hospitals de la. ciutat, amb la coHaboració de renomenats artistes lfrics.

___________*___________
ANUNCI S OFICI ALS

*

COl\IPANYIA ffiSPANO Al\tERICANA D'ALIMENTACIO, S. A,
Es convoca els senyors accionistes a Junta general, que .se celebrarà. al domlclll social, Plaça de la
Universitat, núm. 3, el dia 11 del
vinent mes de juliol, per a tractar
de l'aprovació del balanç 1 nomenaments de nous consellers. Es prega
facin ei dipòsit d'acc:ons amb la deguda anticipació i d'acord amb els
estatuts.
Barcelona, 24 de juny del 1935. Pel Pr~sident del Consell, el vlcepresident, Antoni Sa.loña Muro.

LES SARDANES
A L'ORFEO GRACIEN C
Per la Revetlla de Sant Pere tindrà lloc una extraordinària audició
de sardqnes, conjuntament amb jocs
i festes propis de la diada, a la terrassa. de l'Orteó <Astúries, 83).

CAMISERS
CAMISES PLATJA I CAI\lP
amb fil i seda
La casa millor assortida
PORTAFERRISSA, 24 1 26
FONTANELLA, 16

NOTES POLITIQUES
«Esquerra Nacional a Catalunya».-

En l'assemblea darrerament celebrada

per aquest partit es p¡:ocedi a l'elecció dels comitès local i municipal i
!~~~~ es prengueren els acords
I . Amnistia general per a. tots els
presos polit.ics i socials.
n. Reobertura de tots els centres
politlcs i socials i reposició dels Ajuntaments suspesos.
In. Protestar contra el projecte
de Llei de Premsa per entendre que
significa una coacció a la lliure emissió del pensament.
IV. Nombrar President d'Honor
al President del darrer Govern de la
Generalitat senyor Lluis Companys.
v. Felicitar el senyor Manuel Azaña. per la seva elecció de president
de la secció de Ciències Morals i
Polftlques de l'Ateneu de Madrid. i
VI. Demanar als Poders públics
la mà.xlma indulgència pels condem, nats de Turon.

MAGISTERI
De la Secció Administrativa de
Barcelona. - Han estat nomenats,
segons el Decret del 20 de desembre del 1934, 1 Ordre de la mateixa
data, Mestra Interina de Gisclareny
Josepa Bardisa. 1 Bardisa, núm. 25
de la llista, i l'acord de la Junta
d 'Autoritats 1 Suplents de CastellJaume Benet 1 Figuerola, núm. 23
de la llista, vacant per caducitat del
nomenament del senyor Baieta el 8
de juny del 1935, I Joaquim Temes
i Alvarez, núm. 180 de la llista i
vacant per renúncia del senyor Teruel, el 10 de juny del 1935.
El termini per a prendre possessió acaba el quart dia a comptar
del de la publicació del present anunci al {(ButlleU Oficial de la Gen eralitat de CatalunyaJt; els in&eressats podran recollir llurs tftols administratius en aquesta. Secció qualsevol dia feiner, de dotze a tretze.

Carrer Nou de la Rambla, 11 - P ELL · SANG • VENERI • PROSTATA ·
IM POTENCIA · DIATERM IA - Directora Dr. R iu Porta MAT RIU
c onsulta, 11 a 1, 4'30 a 8. F. 10 a 1

Llegiu LA HUMANITAT
ANUNCIS PER PARAULES

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

Congrés de la litiasi biliar
La Comissió organitzadora. del Congrés prega als senyors inscrits que
es serveixin notificar a les Oficines
de sl desitgen inscriure's a alguna
de les excursions que es celebraran
els dos dies següents al Congrés.
Oficines: (VIa Laietana, 31 (Casal del Metge).

LA FAB RICA D E

NEVER·ES
,'GLACIAL

VEN BARATISSIM., DIRECTE
AL CONSU!flDOR. Immens assortit per a tots els usos, dee
dels preus més ln!im.s
Neveres pat~ntades de màxima
refrigeració 1 sense mescla de
gustos 1 olors. a preus mòdica.
Benet 1 Mercadé, 26 <al costat
d'Estació Gràcia i Teatre Bosc)

CASTELLDEFELS. ~
HABITACIO tot. estar,
25 duroa mes. Balmes, 7. pléodlda caseta. de bany,
Restaurant
al
tocant
3er. 2u.a.
d1ar 1 SOlli 1 lloc guarhabi·
SENYORA, lloga
d& cotxes. tl"BBIPM68l'é
AVINYO. 31, 2on. 1ra. tació dormir. Rosselló, per 3.500 ptea. Informes
1 o 2 amics tot estar o 164, ler. 1ra.
a LA HUMANITAT.
sols dorm.lr.

DIVERSOS

OFERTES
i DEMANDES

Pulmons,
MALALTS.
general,
Coril _ Medlcma
FAMILIA
MODISTA a·orereu a
Or. Ll uls Cuesta
desitJa. un o dOll amics tl!lctat.
t a domJcJU. Preu.
a tat Clotar, b. c .. bany, Ur¡eU, 20, pral. COnoU1- casa
econòmica. Rocaton, lóf
telé!on, dutxa. Borrell, ta. de 3 a G.
1.&.
pral.
148, ler.
PIANO, per estudla. nePENSIO CEHTRICA per coatto 1 bora diària, doMOSS O O COBRADOR.
a. fiXOS, tot coniort. ca- nar6 10 mea. Elc. I..A HU- d~UJa
coHocac.ió 46 ann
WANITAT. num. 618.
s:mova, 48, pral.
1 booea retermctea. Er
cr1ure a LA I::JUMANITAT
ANCEL MA RTI. Taller nQ.m. 634.
PEHSIO tot confort_
150 peAetes. P'ranceiiC Lai d'enquadernaCió (lt.!artlnez de Ja Rolla., 17. Teret, 188, U. lra.
!éron 7~:¡ - Barcelona) .
MODISTA, Calta aprenenta. VUadamat, 1211,
PLACA PEDRO, 3, 1er.
lra.
ler.
2na. Ha.bltació, 25 ptea.
CO MPTABL E, coneiDdor anal6a l rran* 1 trePENSIO LAIETANA tot balla d'o!lct.na.. S'ofecouel%~
contort modern, preus reix tot el dla o horea. dorCOMPTABU.
d ·onct.oa s ·oreduïts Per a nxoe. VIa Esc. LA RUMA.?of!TAT ferel..xtrebal.la
boree.
o
cUa
el
toG
Laieta.oa, 211 - Plaça a.- nwn. Ul7.
LA HUMANITAT
Eso..
renauer. 2.
nWn. 166.
ESTANC CATEGOR IA
I EHYORA tola. deaitJa prop Rambles traspassa.
MOIIO, a'oleretx per
un o do8 Jovea. dormlr 1 ré a mare i filla o marentar, molt econ0m1c. trimoni amb fUla sol- ~ dJa., 40 anp. H::mea
HUMANITAT
re!eréncles.
lra.
2on.
95.
Raó : Bal1al,
tt>ra de 20 a :ro anYS.
P . Boters. 16. Qulosco. núm. 6111.
{Senta).
CATALANA, 6U la, Ralp X. Bol ar-

36, Soqueria, 38

VESTITS BANY :: BARNUSSOS
CAMISES PLATJA :: Camisa RA·
GLAN (Patentada) :Mitges FERRO
de garantia

PREUS BARATISSIMS

Auto· Escola

L'AS DE l 'AUTOMOBILISME

Fundada l'any 1912
CORS DE CONDUCCIO, REGLA·
MENT 1 MECAN1CA, 40 PESSETES

tnr ~~!àf~i~n;ls~e~i:t
an n
nr~ UU
JJ li~. ge Foment; - PòlisP
tltols - Tot comprès.
ses
1

1

Tltols de 1ra. classe

Ni un cèntim mésl

Títols a motoristes

Tltols de 1ra. Especial

CORTS, 412

ME RCAT D'OCASIONS
COMPRA I VENDA I CANVI
DE MOBLES, P IANOS. R AU lOS, CAlXE::; DE
CABALS, MAQUINES D'ESCRIURE 1 DE O().
S lR, MALETES, DISCOS. e~

TOT D'OCASIO
. CORTS CATALANES,

~J4

Telèfon 30422

BARCELONA

Ybarr·a y c.a, S. en C.

Línies regulars de grans vapors per als destins
que es detallen

))

HOSTES
i PENSIONS

PENSIO RO VAL. lloscorreus. Mere~. 46.

Ferrer Batlles

11

Les dues primeres ratlles J '00 pesseta

tes preus econOmies. Pl.

Camiseria - Corbateria

NOTICIARI
D'interès per als metges de guàr·
dia I Interns. - El Claustre de la
Facultat de Medicina, en la. seva última sessió va acordar prorrogar
durant 15 dies, a comptar d'avui, el
termini per a la presentació d'I nstàncies de soHicitud de les places
vacants de metges de guàrdia. d'aquesta Facultat de Medicina, nixf
com per a la presentació d'instàncies de soHicitud de les places d'alumnes interns vacants, de la mateilca Facultat, el termini de concurs de les quals va finir, segons
el corresponent anunci, el òia 15
de setembre de l'any proppassat.

CLI NICA GALLEGO - ·VI ES URINARIES

Cada ratlla de més •••••• 0'30

MA~fiW~ K~rò~ ~E I~ R~~telli~~ n·R êiL8~~c~AN.:.~ ~~~Ax:l~9"::·

sortides setmanalS els dissabtes, a les 12. Efectuaran el servei les motona us
cCIUDAD DE SEVI'. LA» I a:VILLA DE MADRID»
LINIA RAPIDA DE GRAN LUXE BARCELONA • PALMA DE MALLORCA
Sorttdes cnda dla (llevat els dlumenges) de Barcelona 1 Palma, a les
19 bores per les motonaus
• CIU DAD DE BARCELONA» I aC IUDAD DE PALMA»
SERVEIS REGULA RS ENTRE TARRAGONA, VALENCIAO NALACANT
v ssI PALMA
DE MALLORCA. BARCELONA • MAO I BARCEL A • El I A
Ll.NlA COMERCIAL AMB ESCALES A TOTS ELS PORTS DE LA MEDI·
TERRANIA. NORD D'AFRICA I CANARIES. - Sortides QuinzenalS de Barcetona els dijous. LINlA COMERCIAL BILBAO • CADIZ • CANAR1ES, AMB
SOrtides Quin•
ESCALA A TOTS ELS PORTS DEL NORD D'ESPANYA. zenals de BUbM els dJjous. LINIA RAPIDA REGULAR ENTRE ESPANYA
1 TERRITORIS DE LA GUINEA ESPANYOLA tFl!iRNANDO POO) . - Sor•
ttdes el dia 17 de cada mes, amb escales a Valéncla, Càdlz, Los Palmas, Santa.
cruz de Tener1!e o Freetown, Santa Isabel de Fernando Poo, Bata, Ko¡¡o 1
Rlo Benlto pels v.. pors
«PLUS ULTRA» I aLE GAZPI»
LINIA RAPIDA REGULAR ENTRE BA RCELONA I VALENCIA
Sortides de Barcelona ela dill uns 1 diJo us, a 111 20 hores·
uCIUDAD DE VALENCIA»
Preu a coberta: 9 ou pessetes. Bitllets d'anada 1 tornada a preus roduTta
LINIA REGULAR ENTRE BAR::ELONA • ALACANT • ORAN • MELILLA
VILLA ALHUCEMAS • CEUTA 1 VICE·VE RSA
SOrtides de Barcelona cada dlumen¡re, a les ll nores; d'Alacant els dlmarts;
d'Oran els dimecres; d'Ol'an cap a Alacant, els dlma.rta 1 d'Alacant CIU> s
Barcelona, els dimecres.

VENDA I CLINICA
1.)

ENCENEJ.>oa,s

CASA SUBIROS
Hospita,, 42 • Tel. 13651

SERV&l R.APlD ENTRE BARCELONA 1 BlLI::I.AO
Sortides tota els DIMECRES a la nit cap a \'atéocla.. AlaciUit,_MAiap.
Bevllill., VJ.ao. VWagvcia, Coruoya, Muael, ~tander l ~U bao.
Alte.-naowe 1815 escales de:
·.rarraaooa, Ceu~ 1 Huelva caua dUN setmanes
SIUit Carlea 1 Ferro! cada duea aetmanes
SERVEI CORREN'!' ENTRE BARCELONA I Bll.eAO
cada duce setmanes
Sortides ea DIVE.NDRES a 1& nlt, cap a l'arraaooa, ::>ant cartes.
VlnarOQ, Valéncla. Cullera,. AlacaJJt, Carto.¡ena, AJtUllas, Almeria, MeWla, Mot.rU, Mà1ap., Ceuta1 Càdlz, Sevtua, Huelva, Vtao. Ma.rtn, Vi•
Uap.rçla, Fcrrol. CoruoJa. AVUés, Mu.sel, ~t.ander, .Búbao l PasaJee
8Jm.VE1 ENTRB BARCELONA, SETB 1 MA RSEJ tA

SorUdes QuiJlzenaiB ela dl.loua cap a Séte
Se.rvet Qulnzenal cap 11o OENOVA

1 Ma.raeUa

La ct.rreaa es rep al Tinalado de I& Compo.ona MOU del 11ebal.z
Tel~on

t3S85

~

Fs~ola

CERVANTINA

Direct or : DUR ANY I BELLERA
El 63'63 per 100 de les matricules dels seus alumnes, en lea
assignatures de cura a l'Instltu~ Balmes, ban obt.ini\lt, CD
ela exàmens de juny, la <tuallflcació de: Mat.ricula d'hanor,
E:~cellent t Notable, i amb la.
qualificació d'Aprovat el 36'37
per 100, sense cap suspens.
Preparació per als exàmens
de setembre.
Hores de c1aaae: de 111 a 20.
SEPULVEDA, 174, l er., 2&.
B A RCELO NA

.,

Totes les ~causes ¡uifes,.trOben res_so en

SZRVEI. RAPIU CAP AL I::I.RAS1.J., - Pl.Al'A
per moto-transatlàntics correua espanyoLs

SOrttdes uua ca<la :u dlea
Ca::> a SANTOS, MONTEVIDEO 1 BUENOS AIRES eortlrà el dla
2 juilol del 11135. la ma&nlllca motonau

«CABO SAN ANTONIO»
QUe admetrt. pa.ssat¡rera

1

mercaderies

La clrreaa ea rep fma I& vetlla del dla de eontda. al Un¡rlaCio nQ.m.

del Moll de BAlears, telé!OD 18274
Oon.tScnat.arla:

FILL DE ROMUL BOSCH, S. en C:

Dimecres, 26 de Juny del 193S

Barcelona -- Any IV - Número

1.04()

SIR EDEN A ROMA

•
Finalment, en una nota oficiosa, es reconeix
PER ALS AMICS EMPRESONATS

Itàlia, a desgrat de les converses ~ continua
trametent tropes a l'Africa •·• Les negocia·
cions continuen amb moltes dificultats

La nostra subscripció
9elaci6 de donatius rebuts a les nostres oficines
administratives (Ronda Universitat, 25, pral.)
Ptes.

Suma anterior
Triadó Prats (21 setmana ................. .
Tres esquerrans forts de
Pons- Gualter:
Jaume Bad.. nas (2.• vegadà) ................. .
F rancesc Roxes (2.• vegada> ........... . ..... .
J . Fusté-Betriu (2.• vegada) ................. .
Joan Busquets, admirador
d 'En Companys i Consellers ......... ........ .
Un lleidatà . . . . . . . . . .. . . ..
Un grup de dones de la
casa Fabra i Coats (21
vegada) ......... ..... .
Una humanitària per vuit ena vegada ........... .
Alfons Guasch, del centre
Obrer Republicà de Sant
Quirze de Mediona ...
Enric Laco ma . . . . . . .. . . ..

s.

M. LI. Z .................. .

Antoni Biosca ... . . . . .. . ..
Guillem Mille . . . ... .. . . ..
Adela Coch .............. .
Miquel Casanovas . . . . ..
J osep Oliva . .. . . . ... . ..
J osep Rafecas ........... .
J oan Trullàs Riera . . . . ..
Un matrim oni català d'esquerra a mb dues nenes
«Arminyo» (quota setman al) .................... .
R amon Passolas (quota
quinzenal) . . . . . . . . . . ..
Una republicana. an ticlerical) ... .............. .
E . S . S .................. .

O. Torren ts . . . .. . . . . . .... .
Carolina F uertes . .. . . . ...
Agusti Garol, d'esquerra .. .
Joan Prat ... ... ........ .
J oan Pous .... .......... .
J . M. Lloà .............. .
La Sra. Carmeta. 1 tres més
Clients del «Bar Bonast re»:
Familia Bonastre . . . . .. . ..
Un socialista. . . . . . . .. . . ..
Emili Cabanyes . . . . . . .. .
Salvador Vives .. . . .. ..... .
Josep Arturo ......... .. .
Miquel Arnau ... ... ... .. .

Anton RibaraJgua. •. . . ..
- - Llu ls Ferrer . .. . .. ... . ..
99.051'45 Josep Feine ... ... . ..
J aume Lleona ... ... . ..
2.- 1 Josep F'lorit ... ... .. .
\Josep Farr é ........... .
Lluls Subirós .. . ... .. . .. .
Pere Bisbal ... ... .. . . ..
1.Camar adas ... .. ......... .
Camaradas .............. .
1 _ 1 Antoni Riba P uig ........ .
·
Josep Llagoster¡¡, .. . .. . . ..
Antoni Mayol .. . ... . ..
2·50 Ramon
Valls ...... .. .
Rafael Montado .. . . ..
.
R.
Permanyer
..... .
5. - Josep Querol ...
.. .
5
Antoni Amatller . .. . ..
Jaume Martí .. . .. . .. .
15 .- Joan Martí Batallé ...
J oan Fonollosa, d'Ulldecona. ................. .
5.Agustí Roig, d'IDldecona.. .
Agustí Subirós .. . . .. . .. .. •
3.- Els mateixos d'Avinyó:
5.- Josep Solé ...... ........ .
1.50 Varela (cobrador) ... .... ..
5.- :Miquel Molins .. . .. . .. . •.•
1.- Jacint Riera . .. . . . ... .. .
Un bilbaí ............. ..
1.5.- J oan Segui ... .......... ..
5.- Pau Bové ...... ... ........ .
5.- Ramon Bevià .. . .. . .. .
5.- Francesc Figuerola . .. .. •
Joan Cabestany . .. ... ...
10.- Rossend Forch .. . .. . . .. . ..
Un grup d'esquerrans del
2.dipòsit de Màquines de
M. s. A. de Girona (cin4.quena vegada) :
Joan Ba meda ... ... .. .
5.- Ant.on Bouñac .. . .. . .. . ...
2. - J oan Barbosa .. . . .. ... .. .
2.Un ex-empresonat ... ..;
2.- Benet Torrellas .. . . .. .. . .. .
2. - Vicenç Feliu ... .. .
1.- F rancesc Alexandri ... .. ;
1.Andreu Barbi . .. . .. ... .. .
1.- En Pepet G. P .... ..... .
3.50 Per l'admiració d'En Companys I Consellers .. .
Un laic ......... ........ .
5.- J oan Niell .............. .
3.- E . B ....... ... ... . . . .. .
2.- Antolin Llauradó ... ... .. .
2.- Domènec Sànch ez .. . ..... .
1

I

2.1.-

Suma i segueix

MALES 11\-IPRESSIONS DE
LES CONVERSES
Roma, 25. - Segons sembla, tam·
bé les entrevistes d'Eden a. Roma
1.arribaran a un resultat negatiu. En
3.efecte, s'assegura de bona font que
1.2.Mussolini n o accedeix en cap forma.
0.50 a la pretensió britànica de resoldre
1.- el problema. aeri abans d'abordar els
1.altres, per considt'rar que les dife1.rents qüestions es troben estretlment
1.50 unides entre sl.
0.50

2.-

SEGONS LES INFORMACIONS NO ITALIANES,
EDEN I 1\IUSSOLINI HAN
PARLAT EXT ENS~1E N T
D'ABISSINIA
Roma, 25. - Aquest mati s'han
reunJt novament els senyors Eden 1
Mussolini.
Encara que la premsa ita]lana. diu
que Itàlia no pot consentir la intervenció de cap altra potència en el
seu conflicte amb Abissínia, als cer·
cles ben Informats se sap que els
senyors Eden i Mussolini han dedicat
la major part (ie les seves conferèn·
cies a tractar sobre la dita qüestió.
Mr. Eden sortirà cap a Paris demà al matf.

1.-

1.0.50
0.50
1.1.1. 1.-

1.1.1.-

2.1.1.1.1.1.1.-

PERO ELS ITALIANS IN·
SISTEIXEN EN NEGAR-BO
1.Roma,
25. - De font oficial se1.gueix negant-se que Eden i Musso1.lini hagin examin at el problema d'A·
1.bissinla. Es dóna l'explicació que
"l'or gull nacion al italià no permet
que altres nacions es barregin en les
seves qüestions". No obstant aquesta.
negativa, ningú no dubta que en rea2.litat s'ha tractat extensament del
1.0.40 problema de referèn cia en les entrevistes entre els dos homes d'Estat.
1.1.-

3.-

ITALIA BA TROBAT UN
ALTRE MOTIU DE PRO·
TESTA
Roma, 25. - El Gove~n italià h a
dirigit una n ota a l'ab1ssini en la
qual formula algunes reserves davan t l'annexió al territori etiòpic de
l'antic sultanat de Dimma, annexió
ordenada per l'emperador abissini
en morir el sobirà. d'aqueU territori.
En la n ota. de r eferència I tàlia n o
critica l'an exló en si, però exposa
les seves exigències relatives als in·
teressos italians existen ts en l'antic
sultanat, prop del qual creu tenir
una influència reconeguda per alguns
tractats internacionals.

1.1.1.1.-

2. 1.-

1.1.1.1.-

99.230'85

liquidació fins el dia 25 de ¡uny del 1935
Existència en caixa el dia 18 de j uny ...
Ingressat dur ant els dies 16/6 al 25/6
»
per retorns de subsidis .. . .. •

23' 10
3.126'55
205'-

3.354'65

Dms

SORTIDES DE CAIXA :
Subsidis a diversos .......................... .
335'»
p er m itjà Comitè Pro-Presos . .. .. . .. . l-895'»
»
» Comissió Sant Vlcents dels
Horts .. . .. . .. .
75'))
»
»
» Sabadell .. . .. . .. .
30'»
a empresonats Presó Model ... .. . • . 255'»
Castell Montjuïc
»
»
200' »
»
»
T arragona .. . •.. .. .
150'95
))
»
»
Reus ... ........... .
100'70
))
))
»
Lleida ...... .. .
377'10
))
))
»
Girona ...
100'70
))
))
))
Pamplona ... ...
100'60
Existèn cia en caixa el dia 25 de juny del 1935 :

EL GOVERN ITALIA INVI·
TA ELS SEUS SUBDITS A
ABANDONAR ABISSINIA
EN EL TERME DE DEU

3.120'05

234'60

Londres, 25. - El corresponsal del
"Daily Express" a Addls Abeba co·
munica a1 seu periòdic que Ja Legació d'Itàlia a la cap:tal abissina h a
lnvltat els súbdits italians que encara es troben al dit pafs, perquè l'o.bandonln dintre el termini improrrogable de deu dies.
El periòdic posa de r elleu que,
efectivament, el Govern italià fixà
el 15 de jultol com la data. lfmlt per
a la dita evacuació.
El mateix corresponsal comunica
que la Legació d'Itàlia ha adreçat
una nota al Govern abissini queixant -se de 11anexió abissina de l'an·
tic sultanat de Jimma. En la nota
es fa observar que aquesta anexió lesiona interessos Italians, i que, en
conseqüència, Itàlia ha de formular
les més expresses reserves.
Per altra part, el corr<!Sponsal dl·
plomàtlc del "Daily Telegraph"
creu saber que el senyor Eden, en
les seves negociacions de Roma, ha
exposat al cap del Govern italià un
avenç de certes propos'cions de tal
naturalesa, que faciliten la discussió
del problema abissini.
El redactor diplomàtic del periòdic declara, no obstant, que seria
erroni creure que aparegués ni tan
sols com perceptible una. solució sobre el d 1t litlgl. "Itàlia sembla sincerament disposada a considerar
amb atenció les proposicions de la
Gran Bretanya perquè no 11 plau en
cap forma la idea qu~ pugui obrir-se
una seriosa bretxa en l'antiga amistat que uneix les dues nacions. De
totes maneres és ben ce:rt que els
projectes que té I tàlia respecte les
se\es futur~s relac:ons amb Abissinia van molt més lluny que qua}se·
1 vol pla d'Anglaterra si es trobés disposada a sostenir futures negocia·
clons."

1.
I

TROPES CAP A ERITREA
Nàpols, 25. - Aquest mati ha sal·
pat d'aquest port en direcció a Mas·
saua (Eritrea) el vaixell "Quirinale",
que condueix una companyia d'enginyers militars amb abundant material.

NOVA REUl\' 10 EDEN l'll PSSOLINI
Londres, 25. - Aquesta tard!l, a
les cinc, tomaren a reunir-se els senyors Eden 1 Mussolini.
Invitat pel sots-secret¡¡.rl de l'Exterior , Suvitch, el senyor Eden mer.jà avui al Castell de Fusano.
La conversa d'aquesta tarda entre
el Duce 1 Eden ha acabat a les set,
però no s'ha facilitat cap comunicat
oficiós.
NOTA OFICIOSA DONADA
A DARRERA HORA
Roma, 25. - A darrera hora s'ht\
L'Emir Jbd Sa ud d'Aràbia, de visita, durant la seva estada a Londres,
!et pliblic un comunicat oficial en
a un dels a eròdroms de la capital a nglesa
el qual es declara que Mr. Eden 1
(Foto Keystone>
Mussolini han sostingut una altra
conversa en la qual s'han examinat
diverses qüestions europees, 1 s'ha
decidit que les Unies generals de la
po11Uca esbossada en el comunicat
de Londres del 3 de febrer i les resolucions de Stressa han d'ésser desenrotllades
en interès de l'estabilitat
D'acord amb la llei del Govern de
europea. Afegeix el comunicat que
també s'ha. t ractat del conflicte ltnlola República, a parti~ del primer de
ab1sslni.

AVI S IMPORTANT

juliol el preu de subscripció dels diaris
serà de 3'50 al mes i J0'50 trimestre

LES CO~~ERSES DE LA
C0:\11 SIO D'ABIS L'oll A ES
CELEBREN A LA BAIA
La Hala, 25. - Lli Comissió de
conciliació nomenada per a la solu-

ció del conflicte ltalo-abissinl, que,
com es recordarà., donà principi als
seus treballs a Milà, ha r eprès avui
les seves sessions a Schven!ngen, població estiuenca situada prop de la
capital.
Hom creu que les negociacions es
perllongaren durant força temps 1
que no s'arribarà a un acord abans
del 25 de juliol. Com és sabut, les
decisions del Comitè seran fermes en
el cas que siguin adoptades per cinc
membres neutrals.

AL CHA CO

La Comissió de neutrals ha
començat els seus treballs
a Villamontes

No
•
una v eratat

Asunción , 25. - A Vlllamontes ha
començat els seus treba1ls la Comissió militar de neutrals. Els delegats
es r euneixen dues vegades al dia per
a <:il.nvlar impressions 1 coordinar
els treballs per arribar a acordar el
procediment per a la. delimitació de
les posicions de B.olivia 1 el Paragual al territori del Chaco.
Mentrestant continuen al quarter
general paraguaià. les reunJons oficials de treva que s'efectuen sota la
presidència del coronel Lettao Caralvo, de l'exèrcit brasiler.
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Els Consells d e Guerra d'a hir
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sobre els fets
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CONTRA L'ALCALDE I DOS REGIDORS
DEL POBLE DE VERGES
Ahir al mati, a les deu, al Saló
Biblioteca de la Comandància Militar, va tenir lloc el Consell de guerr a d'oficials generals per a veure 1
fallar la causa instruïda pel comandant jutge Enric Blbiano, en darrera
instància, contra Lluis Martí Grive,
alcalde de Ver gés; Josep Frlgola i
Mart! 1 Angel Pont Montaner , r egidors.
Presideix el Tribunal el general senyor Sebastià :Pozns, 1 actuen de vocals el general San Pedra, els coronels Llanas, Espallargas, Escalers,
Morach o, Cañadas 1 el tinent coronel
senyor Coll. De vocal ponent actua
l'auditor de Brigada senyor Cornlero
i d e fiscal el tinen senyor Corbella,
en substit'J.cló del comandant Querol.
De defensor dels processats actua
el capità del Batalló de Muntanya
n úm, 2, senyor J oaquim R uiz de
Porras.
A petició pròpia, els processats no
assisteixen a la vista.
L'A P UNTAMENT
El jutge senyor Enric Blbiano dón a lectura a l'apuntament, del qual
es dedueix que al poble de Ver gés,
el dia 6 d'octubre 1 com a conseqüència de les noticies que es rebien
per la. ràdio en r elació amb l'acte
realitzat per la Generalitat, es va organitzar una manifestació nodrida
que recorre¡rJ.é els carrers del poble
cantant «Els Segadors», al davant de
la qual anava el processat Pont. La
dita m anifestació s'adreçà al domlclcili de l'alcalde, al qual pr egaren que
reunís el Consistori 1 que, com a conseqüència de l'ocorregut a Barcelona,
proclamés al poble l'Estat Català
dintre la R epública. Federal Espanyola, com havia fet el senyor Companys. De les declaracions que es llegeixen es desprèn que l'alcalde, segons llurs manifestacions, reun1 el
Consistori al saló de sessions i féu la.
proclamació d'Estat Català.. Els manifestants demanaren el retrat del
senyor Alcalà Zamora i l'alcalde\ que
no podia despenjar-lo, demana al
processat Frigola que ho fes. Una vegada el retrat a poder dels manifestants, aquests el cremaren a la plaça de l'Ajuntament 1 ballaren al sea
voltant una sardana. També fou hissada a l'Ajuntament Ja bandera catalana. Es llegeix un telegrama que
figura al sumari en el qual el Comissari d'Ordre Públic de Girona nomena delegat governatiu el regidor Josep Frigola Martí 1 l'alcalde li dóna
possessió d'aquest càrrec a primeres
hores de la tarda.
Per esbrinaments que s'han fet en
el curs del sumari hom sap que el
que cremà el retrat del senyor Alcalà
Zamor a va ésser 'J.n individu anomenat «El Pipa», que algunes vegades anava a aquell poble.
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ver1tat

LES JORNADES D'OCTUBRE

En el llibre
d' Alard Prats Beltran

AUGUST BARCIA
defensor de Mestres I Barrera

dlu que ignorava quines eren les atribucions d'aquest càrrec. Preguntat
després sobre sl havia estat ell qui
despenjà el retrat del senyor Alcalà
Zamora, diu que ho féu a precs de
l'alcalde. El fiscal 11 fa la mateLxa
pregunta de si tenia el propòsit de
recolzar la Gener alitat, 1 el processat contesta. negativament.
L'ACUSACIO FISCAL
El fiscal comença el seu informe
adreçant una salutació al Tribunal,
per ésser la primera vegada que actua. en Consell de guerra d'Oficials
generals. Passa despr és a fer una relació dels fets en la form.l. ja coneguda 1 els qualifica com a un delicte
d'auxill a la r ebeHló en grau de
temptativa. Sollicita que s'Imposi als
processats la pena d'un any i sls mesos de presó correccional, que pot és·
ser substituïda p er la d'Igual temps
de presó menor.

amb precisió de fotografia
reprodueix

e ls textos taqui_gràfics

L'IN FOR ME D E L A DE•
FE NSA
El capità senyor Ruiz de :Porras
va llegir el seu informe dient que
no hi h avia tal delicte en els fets
de què s'acusava els seus patrocinats
1 que l'alcalde, en proclamar l'Estat
Català, h o va fer davant la coacció
del poble i per tal d'evitar que s'alterés l'ordre públic. Diu després que
el Frígola havia estat nomenat delegat governatiu i no va tenir altra
preocupació que mantenir l'ordre públic, i finalment, referint-se a l'altre
processat, Angel Pont, que és mlisic,
dlu que per aquesta q;.talitat va ésser
requer it perquè dirigís el cor que
cantava «Els Segadors».
Després el defensor fa aHusló al
partit on mllita actualment l'alcalde
i dlu que és enemic polític dels que
promoveren els .fets del 6 d'octubre
i que per això mateix es comprèn
que no podia posar-se mai al costat
de la Generalitat. Finalment diu que,
davant de les proves irrebatibles d'innocència dels seus patrocinats, espera que el t ribana! dictarà sentència
1
absolutòria.

del$ discursos, informes, declaracions,
testimonis i incidents
DE LA VISTA DE LA CAUSA CELEBRADA
DIES PASSATS DAVANT EL T. DE G.

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

"fi ~o~ierno ~e I~eanerali~a~ en el ~an~uillo"
Concessionària :

Llibreria Catalònia

EL FISCA L I EL DEFEN·
SO R RECT IFIQUEN
3, Ronda Sant Pere, 3
A continuació el fiscal rectifica.
Diu que després d'escoltar les manifestacions de la. defensa, havia de
rectificar en forma que com els fets
ocorreguts al poble de Vergés el 6 nal, però que per aquesta. culpa no
d'octubre coincidiren amb altres de es pot mai condemnar els processimilars realitzats en altres pobla- sats, i que en el sumari no hl ha
clons de Catalunya, ha de qualificar res que sigui motiu per a condemaquests fets com a un delicte de nar. Acaba dient que espera novatemptativa de rebeHió militar, 1 per ment una sentència absolutòria.
això soHicita. per als processats la
pena de sis anys i un dia de presó
LA SENTENCI A
major.
1
El Tribunal es retira a deliberar
Rectifica el defensor 1 diu que les en sessió secreta i dicta sentència
proves que ha aportat demostren absolvent els processats en el que
palpablement la Innocència dels seus , es refereix al delicte de rebellió mlINTERROGATORI DELS patrocinats. Insisteix en els punts litar 1 es condemna el processat Frimantinguts en la seva defensa i diu gola a dos mesos d 'arrest per insult
PROCESSATS
finalment que en ~s de dubtes la al cap de l 'Estat.
1
Acabada la lectura de l'apunta- culpa és seva,
per la manca
pràeLa sentència no serà ferma fins
ment i a soHlcitud del fiscal, es pro- tica d'informar davant d'undeTribuque
l'aprovi
rauditor.
cedeix a l'interrogatori dels processats. Entra en primer lloc l'alcalde
Lluls Mart!, el qual, a preguntes del
fiscal, diu que, degut a l'estat de nerviosisme i excitació que tenia la. nit
del 6 d'octubre, no es pogué adonar
bé del que passava, 1 per això no
sap si es va proclamar l'Estat CaAhir a la tarda, a. les quatre, al sometenistes de la monarquia, per a 1
talà o bé una altra cosa. El fiscal 11 Saló Biblioteca de la Divisió, va te- la qual cosa 1 en vista. que els intepregunta sl pertanyia a algun partit nir lloc el Consell de guerra d'Ofi- ressats no balxaren a obrir, en dues 1
d'Esquerra, i contesta que havia per- cials generals per a veure 1 fallar o tres ocasions foren enfonsades les
tangut sempre a partits de dreta 1 la causa instruïda, en darrera ins- respectives portes. En la seva declaara a la Lliga.
tància, pel jutge comandant senyor ració que consta al sumari, el senyor 1
-¿Es la Lliga un partit catala- Josep Urrntia, contra els senyors Jo- Rosselló diu que, en vista de l'ordre
nista? -li pregunta el fiscal.
sep Rosselló Rosanes, alcalde; Anto- que li havia estat donada de la Ge-Sf, però també és espanyol -res- ni Miró Sabater, Angel Muntadas neralitat, va ordenar a l'avui pro. ,~.v ............. -.=J
pon el processat.
Torra, Jaume Ramon Torruella, Se- cessat Jaume Rarr..on Torruella que L . •
Preguntat pel fiscal si fou ell qui bastlà Civil Llovera, Jo~ep Potau Al- sortís amb el sometent, del qual era Pot.:::a del- Sena, qo.l! h:i es~~ cl c~
lliurà. el retrat del senyor Alcalà sina, Jes!-15 ~lester Vmadé, Esteve caporal, per a mantenir l'ordre. Diu Presid:mt del Consell Mumc1pa 1
Paris
Zamora als manifestants, diu que tal Farré M1que1 1 Joan Pedreny Cas- 1 també que es presentà el diputat al
(Foto Keystone>
cosa es va fer contra Ja seva volun- telló, aquest en rebeHia, veïns tots Parlament català senyor Folch, junt
tat, r epetint i fent menció del seu ells de Sarreal,. pels fets ocorreguts amb la senyoreta Bargalló, el qual
estat de nerviosisme.
el passat .mes d octubre a l'esmenta- u confirmà les ordres. Segueix dient
El defensor 11 pregunta si l'adhe- da població.
.
en aquesta declaració que no fou
sió que constava en acta era al GoPresidi el Tribunal el general se- ell qui proclamà l'Estat Català 1 si
vern de la Generalitat, a la qual co- nyor Sebastià. Pozas t l'integra\·en el un foraster. Es llegeixen les declasa contesta el processat que ell ho general San Pedro, els coronels Es- · racions d'altres processats en les
HA REPTAT EN DUEL EL
havia fet en relació a un Govern le- pallargas, Escalera, Moracho, Caíia- quals es diu que ignoren qui fou
SEU ANTEC ESSOR EH LA
galment constituït.
das, Lla.nas i el tinent coronel Coll. l'autor de la proclamació de l'Estat
PRESIDE NC IA DE PARIS
El vocal senyor Cañadas li pregun- De vocal ponent actual l'auditor de català 1 que no existia tal Comitè
Paris 25 - El nou president del
ta si havia rebut un telegrama del Brigada sen_yor Fraz:cesc Corniero, revolucionari. Finalment es llegeix la Consell' M®icipal de Paris, se~.~
Comissar i de Girona nomenant dele- de fiscal el tment jur1dlc senyor Cor- denúncia subscrita. per alguns veïns Jean Chlappe, ha reptat a ~uel segat governatiu el regidor Frigola, a bella 1 de defensor el lletrat senyor de Sarreal. S'hi explica que els fo- president del mateix organiSIJle.
•
la qual cosa respongué afirmativa- Josep Punyet Rosic.
ren requisades les armes que tenien: nyor Pierre Godin.
tat noment, 1 afegí que ell mateix li haAssisteix a la vista nombrós pú- que es varen fer escorcolls en alguSegons
sembla, ja. han es •afi&•
via donat possessió del càrrec a les blic.
nes cases, així com també que al- menats e~s padnns 1 que el de. t a
13 hores del dia 6.
guns \'eïns foren detinguts, entre ment tindrà lloc d'un mOIIlell
Entra després Angel Pont MontaL'AP UNTAMENT ells el capellà, 1 portats a l'Ajunta- l'altre.
ner, el qual, a preguntes del fiscal,
El jutge senyor Josep Urrutla dóna ment, on romangueren tota la nit.
diu que ell formà part de la mani- lectura a l'apuntament de la causa. Es diu també que els dies 7, 8 I 9
festació obligat pels que la integra- Figura en primer terme l'atestat de encara hi hagué molta efervescència
ven i que, efectivament, anaven can- la guàrdia civil i més tard Ja de- i parlen d'uns pregons que van ésser de la Central, 1 que l'endemà ~~
tant pel carrer «Els SegadorS>>. El núncir\ d·uns veïns de l'esmentat po- fets al poble, en un dels quals tes intervenir
unes converses del ~i ¡es
fiscal senyor Corbella li pregunta sl ble. En l'atestat hom acusa Josep deia que, vençudes les forces feixisF1guren al s~ la desap si «Els Segadors» és un himne Rosselló Rosanes, alcalde, d'haver tes de Lerroux, es proclamava la Re- revolucionari.
declaracions dels signantsd ; qua.I.S
1
separatista. a la qual cosa respon que proclamat, el dia 6 d'octubre a la 1
1 re!epublica Catalana. Es diu també en núncla, Ja major p::.rtts eper
ho ignorava.
tarda, l'Estat Català dintre la Repú- la denúncia que els detinguts, abans diuen que saben els fe
Finalment el fiscal li pregunta:
bllca Federal Espanyola i de form:u d'ésser tancats, havien de declarar
- ¿Tenleu el propòsit de recolzar par t, junt amb els processats Antoni davant del Comitè revolucionari. Diu r èr..cies.
la Generalitat quan anàveu al da- Miró, Angel Muntada, Jaume Ra- també la denúncia que el dia 7 els
PROVA TEST,I f~~;.
vant de la manifestació?
mon, Jeslis Ballester 1 Salvador Ci- «revolucionaris», en tenir noticies de
Acabada la lectura de laP ,:a
- No, respon el processat.
vit, d'un Comitè revolucionari, que l'arribada de forces, fugiren cap a la ment i a petició del lletra!;, es pas::
Compareix finalment el proces- actuà permanentment a l'Ajunta- muntanya, però que el dia 8 tomala. prova testifical.
e Joa:l
sat Josep F rígola, el qual, a pregun- ment els dies 5 al 9 d'octubre. Segons ven a. ésser al poble, fins el dia 9, a Compareix
en primer teriii Ja. dctes del fiscal, diu que va prendre pos- es desprèn de l'apuntament, grups que arr ibà la guàrdia civil 1 els de- Talavera, qui a preguntes ~e el t:r:ul
sessió del càrrec de Delegat gover- d.homes armats, algtms d'ells foras- tingué.
fensa diu ~n catalfl.- qu
natiu al voltant de les dues de la ters, recorregueren la població 1 s'inHi ha també la declaració de Ja
tarda, 1 a pr"~tuntes també del fiscal, cautaren de les armes que tenien eis telefonista, que diu que s'lncautaren
(Passa a la ..r.àgtna '. '
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CONTRA L'ALCALDE, REGIDORS I VEIN S
DEL POBLE DE SAR REAL
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Chiappe comença bé
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