EL TEMPS , -

A CataiUnYl t1 cel titA oompletament aert I tfl

venta, '" aeneral, 16n enoalmetl o flulxoa de dlreoclcS variable.
Lea temperaturea extremea realatrades durant lea darrere• vintI-quatre hOres han estat: Mutma, 37 graus, a Seròs I Tremp. Mlnlmaa
12 graua a NOna 1 13 a Estangento.

.

F

; ; ; \IV- Núm. 1.0 « - Preua 15 cèntims

F

Barcelona, diumenge, 30 de juny del 1935
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DESPRES DE LA DECLARACIO DE L'ESTAT DE GUERRA
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Portela i Gil Robles passaren unes hores a Barc elona
G"uió del '"mome nt Arribaren

al matí i marxaren a la tarda en
avió, després de diverses entrevistes celebraUNA POLITICA CONTRA des a la Comandà ncia militar -- Els termes del
L'ATUR FORÇOS
•·
Reiteradament, incansablement, des de la. nostra. secció de Treball ban de proclama ció de l'estat de Guerra. -- ~Es
ens hem referit a. un dels problemes més greus, més intensos 1 més dra¡nàtlcs del nostre temps: l'atur forçós. En l'importantíssim manifest que
I nomen a me nt •Im me dI•a t de G o vern a dCI or
la c. E. d'«Esquerra Republicana. de Catalunya» acaba de fer públic, hi va a
una àmplia madurada referència al problema, com a un dels punts
neuràlgics de la.
del món i com a. una de les preocupacions primor- g e n e r r.t 12
De e IoraCIOns
.
de Is miniS
. .. t res de .Ia
dials en l'activitat governamental de les esquerres. Reprodu'im a. contiu
•• -nuacló un dels paràgrafs del Manifest:
la situació actual del món no basten els palllatius. Agradi o no
. Guerra i Governac ió
agradi, estigui d'acord o no amb les teories apreses 1 els principis que
ha

1

criSt

ttEn

No cal descobrir res.
La. Veu de Catalunya, tot glossant dies enrera un article del sen11or
Ramon Arruf at aparegut a les p4qines de l'òrgan de la Lliga junt amb
un altre del senyor lt!oliné i Brasés, pretén que per a creure en el catalanisme de Pi i Margall cal descobrir algun document que el demostri.
Mentrestant, el nega rotundament.
No ens estran11a aquesta actitud de La Veu, periòdic qu.e t~ una tra.
dicló a11tipimargalliana ja vella. Jaume Carner va contar, en un escrd
seu. $Obre Ildefons Sun11ol, un incident revelador. Quan l'any 1901 Pi t
!fargall va ésser mantenidor dels Jocs Florals de Barcelona, Prat d~
la Riba, que aleshores era director de La Veu, no volia publicar el re.
trat de l' autor de Las Naciona.lidades, contra el costum que hi havia de
publicar cada an11 el retrat del mantenidor respectiu i va ésser necessd·
ria la protesta vehement de Carner perquè al capdavall s'avingu~s a
publicar-lo; el retrat va sortir, però, en petita mida. Mesos després, en
ctonar compte de la mort ae Pi i MargaU, La Veu posà a la seva breu C
freda nota. necrológica un «Déu l'hagí perdonat,, qu.e no tenia gaire
dring criStià.
Quin era el motiu de l'hostilitat de La Veu a Pi Margall? No era
pa, la mancança de catalanitat. Precisament va ésser elegit m<Lntentdor
dels Jocs Florals per la seva posició favorable al catalani&me, la qual
s'accentud en els últim& an11s de la seva vida. El motiu era, com Prat
va confessar a Carner, la significació e~ta i heterodoxa de Pi t
MargaU.

eemblaven incommovibles, es fa indispensable una intervenció i reguELS SENYORS GIL ROBLES
No els he de dir res més. No sé per tal d'evitar fantasies en els fetslació econòmiques que defensin el feble de la voracitat del més fort, 1
I PORTELA ~ BARCELONA si el ministre de ~ Governació vol- públlcs. com el de l'incendi del Pasque preservin la coHectivltat dels estralls que poden causar-li els egoisdrà.
dir-los alguna· cosa.
seig de Gràcia, que fou llt'CSer.ctat
Ahir, a les onze del matf, aterrà a
El senyor Portela digué que subs- per molta gent, a la Direcció de Pomes i les apetències individuals. I que no es vulgui dir, demagògicament, l'Aeròdrom del Prat un trimotor en
crivia.
tot
el
que
havia
Ucla sigut facilitada una nota que
manifestat
el
el
qual
venien
de
Madrid els minisque els qui defensen aquestes solucions de conjunt van contra l'econodoni compte del que passa.
de la Guerra i de la. O<>vernacl.ó. senyor GU Robles.
mia catalana. Volem forta i pròspera la nostra economia, perquè as- tres
Tant el mlnlstre de 1& Guerra
El primer, acompanyat de dos seLES SANCIONS ALS AGENTS com el de la Governació trobaren
seguri un alt nivell de vida a tots els catalans. Es per al seu millora- cretaris i l'ajudant de camp tinent
DE
POL ICIA
exceHent la idea 1 el general de la
ment que propugnem l'adopció de mesures generals que permtin resol- coronel Monasterio.
Un periodista preguntà sl es dicta- divisió contestà que ho faria, per•
•
Al segon l'acompanyaven dos adre la crisi, !er desaparèixer els paraU! 1 elevar els jornals en tot el gents
rien
sancions
per
a
La simpatia profunda t creuent que pel catalanisme sentia Pi no ~~
la
policia
a
conquè hi està d'acord.
que estan amb ell de vigllà.nterritori de la República. Els qui fan mal ensems als nostres obrers cia.
seqüència de les anomalles que s'han
una cosa qu.e necessiti d'ésser provada amb cap descoberta de documenta
1 a la nostra economia, són aquells que per un prejudici doctrinari, per
A l'aeròdrom hi h~via el general prodwt darrerament.
EL DINAR I EL RETORN nous. La prova és teta temps ha. Valent{ AlmiraU matei:c va afirmar.
El
senyor
Portela
contestà:
La
pode
la
Divisió,
senyor
Sànchez
Ocaña,
A
MADRID
un temor infonamentat o per la conservació de privilegis de classe, s'orotundament aquesta simpatta l'anv 1881 en textos qu.e havem reproduï~
governador 1 alcalde interi Ple i licia està al seu lloc 1 la disciplina
posen a l'adopció de les mesures necessàries. Són els partits d'esquerm el
Els ministres, un cop acabada l'en- i en altres qu.e reproduirem en un treball que tenim en preparació. En d
Pon, el cap superior de policia se- és completa per propi impuls del deuels que poden resoldre els problemes econòmics 1 socials, amb programes nyor Alvarez 1 el cap de la base de re, perquè aixi bo exigeix la. llei als trevista, anaren junts a dinar a seu. setmanari El Nuevo Rég!men, Pi va manifestar a dotzenes
de vel'Aeronàutica, senyor Gonzàlez Ga- encarregats de fer-la complir. Dins casa del senyor Portela. Hi invita- gaqes, no solament la seva
de conjunt, amb solucions raonables, però coratjoses 1 decidides.»
simpatta pel catalanisme, ans encara el seu
la pollcla hi ha normalitat absoluta. ren també el senyor Ple i Pon. Prop
llarza.
En efecte, calen fórmules· de solució coratjoses 1 decidides. I -afe-Hi haurà noves sancions contra de les quatre sortiren de la casa persistent interès per la política i la cultura de Catalunva. ContinuaReté honors als ministres una
agents de vigilància? -preguntà un del Passeig de Gràcia 1 marxaren ment comentava les coses catalanes, t quan algun català illu.stre moritJ
gim- tal com s'admlnistra l'economia mundial 1 tal com està repartida companyia d'aviació.
cap a l'Aeroport del Prat.
informador.
En baixar de l'aparell els viatgers
la riquesa és impossible trobar una fórmula que solucioni el problema de
A les 4'30 sortiren cap ~ Madrid, Pi li dedicava el corresponent article necrológic, on palesava la conel:
El senyor Portela contestà:
manifestaren
que
havien
fet
un
viatl'atur involuntari. Aquest és afer de profundes transformacions 1 recti- ge molt feliç.
en un aparell «Focker» els esmen- xença que tenia del pensament, la ciència t l'art de la no~tra terra.
-Per ara, no.
tats ministres, acompanyats de llurs Recordem els articles que va dedicar a Bartrina, Anís, Coroleu. i Rubió 1
ficacions, que cal estudiar a fons per a un esdevenidor pròxim, quan
Després de les salutacions de riLES DI FICULTATS INF OR· respectius secretaris particulars.
les esquerres -no en tenim cap dubte- ocupin novament el Poder. Sa- gor, els autos es traslladaren a la
Ors, en els quals batega el sentiment catalanesc.
MATIV ES
Després d 'acomiadar-se 1 Iniciar
bem que hi ha homes, dintre els organismes polltics d'esquerra d'aqui caserna de la Divisió, on arribaren
Els periodistes feren veure als ml- el vol, alguns consellers, el general
• • •
a. tres quarts de dotze.
1 de la resta de la República, que es preocupen profundament del proEn l'aspecte polftic, Pi i Margall va defensar sempre les reivindicaDurant el viatge un dels cotxes de nistres que el públic que no estava de la Div1sió 1 el tinent coronel seassabentat
dels
actes
de
sabotatge
nyor
Gallarza
seguiren
l'avió
fins
blema per tal de trobar-hi 1 aplicar-hi solucions a la seva hora.
l'escorta sofri una avaria i els ocu- comesos últimament s'havia mostrat el terme de Barcelona volant amb ci<>M ea talanes, en una 1or·ma d
d'
e ra tcalisme a la qual molts homes i'
hagueren de canviar d'auto.
estranyat de l'acord d el Govem de aparells de la «Lape» 1 «Luft Han- alguns partits del cittalanisme no han arribat. El senvor Ramon d'AbaDiverses vegades hem afirmat, alliçonats per esdeveniment.ll recents, pants
A la caserna de la Divisió espera- declarar l'estat de guerra
1 que els sa». Retornaren al Prat poc després dal i Calderó r ecordard perfectament que en defensar per primera ve.
que la poosessió del Poder politic per part d'un partit d'esquerra amb ven els mlnlstres els generals i els
gada els principis catalanistes a les Corts d'Espanlfa, només va trobar.
un programa social avançat, però mancat d'un control damunt l'alta caps dels cossos. que complimentaren que ho sabien era a través dels ru- de les cinc.
mors
que circulaven.
Aleshores
el senyor Gil Robles mabanca, les grans empreses industrials, les assegurances, les Companyies el ministre de la Guerra.
un d iputat que lt fe& costat: Pi t Margall. En els seus discursos parlaAquest els manifestà que tenia el nifestà:
EL BAN DECLA RA NT L'ES- mentaris, Pi v a defensar sempre l' ideal de Catalunya. La nostra reívin:de Serveis Públics, els transports, etc., és un partit que a la llarga va pensament de venir a visitar
la guarTAT DE GUERRA
dicació culminant, la de l'ús públic i privat de la llengua pròpia, ell la
- Ja podeu dir que, h avent-se acdret al fracàs. No cal !er-se Ulusions quant a les mediatitzacions. Tal nició dè Barcelona, però que no era
centuat
durant
aquests
últims
dies
«Don
J osé Sànchez de Ocaña y va sostenir }Tancament. «En l'esfera oficial com en la privada -va
aquest
el
motiu
del
viatge.
com està el món en l'actualitat. són d'indispensable d'adopció mesures
els
actes
de
sabotatge contra tram- Beltr àn, general de Divlslón del
· També anaren a la caserna de la vies 1 autobusos,
es•
1 també alguns a- Ejército Y jefe de la Cuarta Divi- criure- cal emprar la llengua qu.e s'usi a la regió on visquem.»
ràpides i enèrgiques que transformin l'estructuració econòmica de la so- ~ivisió
orgànica, entre altres, els
cietat. S'ha de fer per força, no pas per caprici ni per exaltació extre- consellers senyors T orrents i Sedó. temptats, per tal de posar-hi fi im- sión Orgànica.
• • •
HAGO SABER: Que en cumpll·
¿Que la concepcció federativa de Pi i Margall no té la plenitud de
mista. Cal pensar-s'hi abans que el sufragi porti una majoria d'homes Hi havia també el senyor Veiga i el placablement 1 aplicar tots els ressorts
que
la
Llei
ens
autoritza,
hem
miento
de
Decreto
de
esta
fecha.
president
1
de
l'Audiència
ó
i
el
fiscal.
decidit fer aquest viatge I. declarar acordado en Consejo de Ministros a concepci nacional catalana? Es ben cert, i prou qu.e ho havem re..
d'esquerra al Parlament 1 abans que el Govern de la República 1 el de
1 Moments després d'haver rebut a- l'estat de guerrB.
y de conformidad con los preceptes marcat nosaltres mateixos Tampoc no arribà a aquesta plenitud Valen.
Catalunya, tomin a mans dels homes representatius de les esquerres.
questes visites es reuniren amb els
Funcionarà la censura, en aquests de la Constttuctón, ley de Orden ti Alnurall. Es tracta de graons en el camf ascendent de l'ideal polttic
Exemples no en manquen: el Pla de Treball d'Henri de Man, a Bèl- mlnlstres els senyors Ple i el general fets?
- hom li preguntA.
Público, Código de J usticla Militar català. Pi, amb el jederaltSme, va donar el primer gran pas; AlmiralZ
Ocaña.
gica; la declaració presidencial de Càrdenas, a Mèxic; la tasca. refor- Sànchez
El senyor Portela. contestà dient y Orden de 6 de enero de 1934 queDurant aquesta reunió entraren re- que
la
censura
seguirà
prohibint
la
da declarado el Estado de guerra va ctonar-ne un altre amb el particularit1ne; Prat de la Riba u1~ altre
madora, econòmica 1 poUUcament parlant del President de la Repúbli- petides vegades al despatx on es troca turca, Kemal Ataturk; la labor fmproba del President Roosevelt. So- baven els ministres l'auditor de 1a publicació d'aquests actes de sabo- e~ ~1 terrltorlo de la antlgua pro- definitiu en certs aspectes, amb el nacwnalisme. Voler ara que Pi h¿
lament damunt l'obra que realitzen els països esmentats hi ha sòlida Divisió i el cap de l'Estat Major de ~~~le~ s~t!~~~r~~di~e~u~ e~,a~ vmc1a de Barcelona; y dispuesto a gués parlat com Almirall o que Almirall hagués parlat com Prat de la
mar i causar pànic, 1 el fet de no ~!~~~er el orden públlco a todo Riba, revela una mancança cte comprensió àe la història àel catalanisme
matèria. per a estudiar. No cal anar a Rússia, malgrat que nosaltres la. Divis ió.
EL SR. GIL ROBLES Dl· publicar-los representa un avantatge.
entenem, que, despullant-.se de tota passió partidista, poden aprendre's molORDENO y MANDO · Art! ui
modern.
GUE ALS PERI ODISTES EL
Intervingué en la conversa el go- primero.
Seràn repelidOs porc 1~
No cal descobrir res per a provar l' adhesió de Pf a la causa catala..
tes i molt interessants coses, en sentit econòmic, de la U. R. S. S.
PERQUE DE LA DECLA- vernad.or interi senyor Pic i Pon per fuerza, sin previa intimación, todos 1 nista. Per a provar-la n'ht hauria prou, documentalment, amb
la sèrl~
El President Càrdenas, per exemple, féu la. seva campanya electoral
RA CIO DE L'E S TAT DE a dir als ministres que els periodistes closontraactoscuartede vto1 enc~ reallzados dels seus article& d'El Nuevo Régimen sobre la '"'estió catalana sè'"'""
GUERRA
de
Barcelona
desitjaven
ésser
equi1es,
vormes 0 depenamb un avançat programa econòmic que el portà al Poder. I ara l'aplica
lt
~..
•
""'
A les dues de la tarda els senyors parats a llurs conegues ~ Madrid, dencias militares,polineas
férreas y qu.e nosa res havem editat, ta anvs, en castellà i en català. Aquest caf..
encara que allunyi del seu propi partit homes de formació conservadon. Gil Robles 1 Portela r eberen els pe- als quals
es permet publicar tots a- de t~J?Vías u otros medlos de co- re de Pi f Margall només pot ésser negat per insuficiència d.'intonnacid
que miren amb ulls esverats les reformes introduïdes a Mèxic per mitjà riodlstes 1 el senyor Gil Rebles cedi quests fets 1 els compradors de pe- mun1c10n conduci
riòdics de la. capital de 'A Repu'bllca
•
ones d e aguas o per excés d e sect a,.....1.,sme.
de lleis 1 decrets. ¿Què hi fa que h1 hagi uns homes en el Partit Naclo. la. paraula al ministre de la Gover""premsa del Y energia eléctrica y los que
.A. ROVIRA I VIRGILI
s'assabenten
per
aquelld
se conació, el qual digué que havia de
,_
metan contra edlficios públicos
nal Revolucionari de Mèxic, de formació conservadora? Això no ha d'és- parlar
0
el senyor Gil Robles, que era que a Barcelona se'ls prohibeix dir. particulares,
Bancos,
fàbricas
es0
Eer un obstacle per salvar Mèxic, diu Càrdenas; que els que no estiguin el que manava.
El senyor Portela contestà al se- tablecimientos que estén custodia
<l'acord amb l'apUcació de les mesures de caràcter econòmic que figureu
Aleshores el ministre de la Guer- nyor Ptc que s'havien donat ordres dos por fuerzas del Ejército 0 d~
perquè això no passi més, puix que Seguridad.
en el programa del Partit i que el portaren a ell a la Presidència de la ra digué:
-Com ja saben, el Govern ha a- el que passava era que a Madrid tamArt. 2.0 Quedan sometldos a. la
República, faran molt bé en allunyar-se de la. vida politica activa.
cordat declarar l'estat de guerra a p~c no es publicava, però a les ed1- jurisdlcción de guerra y seràn juzBarcelona
1 el que fou la seva pro- Clons, de l?rovíncles sí, 1 això és el gados con (\rreglo a los preceptes
Paraulea sinceres 1 certeres. Quan s'escriuen 1 prediquen els probleD'acord amb la llei del Govern de
i aquesta mesura no obeeix que s ha ~ eyitar.
del Códlgo Penal ordinario el de .
nes és per a la seva apllcac!ó des del Poder. Altrament es consuma una avincla,
un moviment de rebeilló, Ja sola
Un periodista suggeri la idea que, Jus~tcia Militar o leyes esÍ>eciales,
traïció al propi partit. «Cal complir al Poder allò que s'ha promès a hipütesl de la qual s'ha de descarla República, a partir del primer de
segun corresponda, como actos conl'oposició», ha dit aquests dies, i en hores doloroses una veu iRustre de les tar. Es pel !et que, havent-se agutrarios al Orden públlco:
ditzat la delinqüència social, que és
a) Los delitos de rebelión, sedijuliol el preu de subscripció dels diaris
esquerres catalanes.
la vulgar. cal tallar-U el pas amb la
clón Y sus conexos, y los de atenmàxima energia, màxima rapidesa 1
tado Y resistencla a la autoridad y
serà de 3'50 al mes I 10'50 trimestre
criteri lntlexible.
sus agentes.
Al Govern el preocupa la pau i la
b) Los que causen o tiendan a
causar desperfectos en cualquier
Molts interessos topen amb les reformes que podrien aportar una tranquillitat de Barcelona, de les
tan necessitada està, I se li
clase de vias de comunlcación tesolució. Un exemple recent n 'és aquell projecte de llei sobre els pare- quals
tornarà la pau i la tranquiHitat coslefónicas. telegràflcas o de ràdio tra la. libertad de trabajo o contrallers,del que !ou ministre d'Agricultura, senyor Jiménez Fernàndez. Per ti el que costi, puix que no és posY a impedir o dificultar la circula: tación.
ción de trenes, tranvias o vehicules
poc que toqui l'actual sistema de la propietat privada, sorgeixen les pro- sible de consentir que l'ordre públic
c> Los de agresión, ijuria, lnsulestigul
pertorbat
per
uns
malvats.
Ade
servlclo públlco y de transportes to o am~naza de hecho o p:-alabra
testes 1 els inconvenients insuperables. Els grans propietaris d'Espanya. quest és el motiu del viatge, segons
de
mercanc!as
y
los
que
ttendan
a
a
todo militar Y a~ente de la autono es resignen a perdre un xic, com mo!t atinadament remarcava Osso- podran comprovar pel ban mllltar
Impedir el abasteclmiento de artlcu- 1 ndad que d~e~pene funciones proMadrid 29
de
la
declaració
de
l'estat
de
guerra,
los de primera necestdad 0 serv1·cio • dPlas del serv1c1o
rio 1 Gallardo. I s'exposen a perdre-ho tot en una possible commoció
.óór- ~na
· s'han
' · reunit
- Presidint
senyor
al 1o cumpllmente
d
uns 17eldiputats
el
qual
hores
d
'ara
ja
deu
haver
esd,e agua,_luz o cualquler otro de ca- enes, sea cu qu era su gra ~acl n d esquerra
social. EI pes que arrosseguen les drtes els priva de fer una sola passa. tat fixat.
en una de les sessions del
racter
publico
t
lls
endavant en el terreny econòmico-soclal. I això pot ésser causa de fon- ""!!!!!!!!!!!!!!!!!'!'!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!~•""'!"!!!" y las coacciones con- Y cuyos delltos se consideraran de congrés Han assistit
!''!"'"'-"!!~!!!!!!!!!!!!!!!!!!~-~~ \ insulto
a. fuerza
armada.
re e Mas, els
-·
dl Los
de desacato,
injuria o ca- de
cortl'Esq.
des pertorbacions, car com diu Jacques Duboin en el seu remarcable lll- =
1. F~irr-:: senyors, en
Marial,
'ESTAT
bre «La Gran Revolució que ve...» l'home té el dret a la vida pel sol fet
DE
GUERRA
\lumnia
a las autoridades
No es parel~gu~~aaco~onff
·
a Instituciones
o CUerpos mllitares.
del Ejér- referent
LA PROCLAMACIO DE L
ets,
de venir al món. I aquest dret, que nega rodonament al treballador l'accito, cualquiera. que sea el mcdto per esperar conèixer 1P!c~itude~e r¡a,
tual estructuració econòmica de la societat, és perillosissim per a aquesta
empleado, con mcluslón de Ja im- forces governamentals amb res ec:
mateixa societat, que representa admirBblement bé el paper de madrasprenta, ~rabado, radio y todo otro a. l'aprovació del pressupost m~xim
1
de
difus1ón o publi~1dad.
I havent arribat al seu coneixement.
tra sense cor ni consciència del perill.
e> Los d!! tenenc1a llicl~ de ar-¡ que es pensava refondre en un sol
Les dretes, arreu del món, pretenen ofegar la protesta, la. inquietud
mas, explOSl\'OS, materlas m ccn~rn- article tots els que faltaven per aprortas y gases lacrimóaenos o as frv:tan- var.
1 la fam, mitjançant governs d'opressió. A França, Tardieu, que espem
tes, as! como cualqu1er otro rnedio
com una reserva final; a Iugoslè.via, Stoyodinovichs; a Itàlía, Mussolio artlficio capaz de producir ct a.ves -----------*:----------~
ni; a Alemanya., Hitler; a Portugal, carmona.; a Espanya, Lerroux-Gil
daños.
Los que tamblén por cualqu1era
Robles; etc. L'allau de la fam destruirà els governs de força i amb
de los medios antes meociouados
ells s'emportarà la injustlcla d'un règim fracassat. Que ho pensin els
exciten directa o indirectan1cr:te a
homes representatius de les esquerres. Cap solució a la dreta. Les solucometer alguno de los delites corncions s'han d'operar a l'esquerra agosaradament. cal transformar el sispren?ldos en este Bando, y lo-; rcparttdores o vendedores de Impretema actual de l'economia. La nacionalització de les riqueses vitals del
sos o publicaciones encaminn las a
sòl i del subsòl, és el carni
los fines expresados en cste m:.mcro
Y en el anterior, los que prrujc;'l a
Aspirar a la posseSsió politica del Poder, sense apoderar-se de les
Madrid, 29. - Signada en primer
la
via pública y los que I1jen p:Jsriqueses - baseS de producció i transformació, resulta un joc pueril.
pel senyor Calvo Sotelo s1la
qutnes con igual propósítv. serl n terme
presentat a la Mesa de la Cambra.
Les riqueses, com a producte de l'esforç coHectiu, han d'estar en poder
conslderados como autores de los una
proposició no de llei- que diu;
mismos delttos.
de la coHectivitat. personificada 1 enquadrada en l'Estat.
eLa Cé.mam recaba. del Oobierno
Art. 3.• Quedan igualmente some- la. revislón inmediata
de las mediJa no es tracta de combatre 1 Intentar vèncer el marxisme i detertldos a la jurisdlcción de Guerra das de separactón definitiva
del cuer-'
lninats partits d'esquerra. Es cosa de salvar la. vida de milions d'homes
todos los delitos comprendidos en 1:1. po dc Investigación y Vigilancla
Ley de 11 de octubre de 1234 con acordad'\S por 1& J unta Superior dé
que arreu del món resten sense llar 1 sense pa. I les forces de ¡ovem
las modUicaciones en ella tnt.roc'uci- Policia en 22 de los comentes mes
incapaces de donar ço que resulti indispensable per a la vida dels bodas por la de 20 de junio de 1')3-J.
y aúo: con excepción de las que conInes, han de deixar el canú lliure a homes I. a concepcclons noves que
Art. 4.• Los reos de les <!elltos clernen a funcionarios de dicho cuer.
&Inb llur acció de juctlcia portin la solució. La humanitat no pot morir a
(Passa a la ¡:àgma I) po que bubieran pasado al servic!o
de la Generalidad como consecuen•
taprici d'uns quants; en canvi, pot desaparèixer una organització de la
cia del traspaso de las facultades re.
SOcietat, com n'han desaparegut d'altres, 1 el món ha continuat el seu
latlvas al orden públlcoJ.
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HUMANITAT

Reun·lor de d"lputats
d'esquerra

L'afer dels agents
separats del Cos de
Vigilància

I

____________*____________

tam1.

,

Aquest numero ha estat
visat per la censura

A València són suspesos els
actes d'esquerra

Madrid. 29. - El senyor Calvo SoEl go;·ernadcr el· telo ha proposat la. següent. esmena
\'li ha manuo:.swt. aquest& ntt. ah> ~ u l'article 15 de la llei de Pres.:."UposrJ.odist.es que havia suspès la cclebn- tos:
sin vigor ni efecto lo
Eis ministres de Governació 1 Guerra, senyors Portera I Gil Robles, en el moment d'arrib.lr, ahir, a l nu.U,
~~~~e«~~= ~~~b~3 ~~~ t.Se declara.
en el articulo segunc!.o de
a l'aeròdrom del Prat de Llo'lre¡at, _ Acompanyaren els dos ministres, el Comandant general, senyor SAn· garutzats per al cii.umen¡e en alguns di~puesto
la ley de 31 de mayo de 1935, acerche.z o cans, 1 el govunador lnterl, Ple I Pon
P~X?Ies de la. província. També dl- ca de los funcionanos que ln~m
<F«.o. cent.elles)
~~u~~~posat. multes a dt- ban el Cuerpo de Vigilancla de 1&
Generalidad de Cata.luñat.
Val~nc!P
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pOMERÇ

DIUME NGE, M DE . UNY DEL

ta¡

1

I AGRICULTURA TERRES DE LLENGUA CATALANA JOAN LLEVADOT ESTRADE
ADVOCAT

PREUS

PREUS
F ARINES

DESPULLES

AragO .......... ... .... ., •• ,.,...

ee
64

Oa.st.ella (correct) .. ._...
ld.
(c¡ctra) ......
Força ........................
Local. correct ............ .
ldem extra ...............

10
80

64

Gg

RegtO ••••••••••••• ••• ••••••••
M
Prew; en ptcs. eLa 100 QUilos.

78
66

71

IlO
66

70

66

BLATS

tic¡ones .._, .................. ~
Terceres .................... .
~uartea .,..............., •••••

1!1 50

Menuts prlnls ........... ,
begonet ...... ~ ••••..........

I I

286<1
21

Ara¡rO .. ........................~

Na.val'ra ••••••••••••••·••••••

50
50
50
50
fiO
fiO

u:rseu
···· .100
··
Preus···~···········~en ptes. e~

qUilos.

Castella .................... .
Extremadura (corrent) .
ldem
(cruller) .

Mancha ""' ................., ...

Penedès , ••••• , ............. ....

Preu,; eo

18
17 60

Floret . ..........._.,_, •••• •••••••
(lraoja .............. , ....... .
Selecta .........., ........,.,.
Tret1cnt .................... .

68
68
64
47

64
70

60

fiO

51

66

.ca

52

MONGETES

100
118

105
120

60
62
85
80

80

O•••••••••••••••JI

•

. .•• •• • ••••• • ••.uJO

I

u ................ ,

11

ntt•••••••••••~u

Ut.res

81
87

45 liO
41
88

45
42

1 fll

liS

7g
78
68

57

65

.t.<aves Anel.alusta ..........

60

90
90

100
80

PALLA I

58
fie

!.larroc ••••••.t••••••••, .... .
100
105
Mexicans .................. .
60
62
Palaus ...... ,.. ., ............. .
165
188
Sauc .•••,__,, •••••• . _••.••.•••••
Preua en ptes. els 100 QUllos.

44
44

411

42
42
42

42 50

90

ll5

100
110

120

42 60

44

l I

ALFALS

Aitals l.• ................ ....
AlfalS ~.a '''''''""'''""''

e

6
Palla d'Urgell •.• ,........
2 50
!dem curta ..... .. ........
2 liO
Preus en ptes. ela to Quilos

75

64

44
44

Ldem Extremadura ........
Mallorca .......... ..
Favons Aoc:lalusla .... ..
ldem Extremadura _. ..
Veces Andalusia .........
ldem es~rnn¡¡erea ...... .
Era pal.s .................... .
ldem cstrange!'ll ......, ..
Guixes •.• .••.•.••••••••••••••
Pésol.a estro.ngers _ , ,••
Idem paia ................. .
Uentllles Andalusia ... .
rdem Salamanca
I dem

64

CIGRONS

•

7U

18

LLEGUMINOSES

120
180

Anctatusla ••• ,.._••.•, ....... .
I
o••••••• .. , ...,,..

I

Escaiola. Andalusla ""

115
125

Estro.n¡erea .•••••.••,.,•••
Mallorca -· .. •••••t.•••••••·
Prat ........................... .
Valéncla ..'-'••••••••••••••••

Ja ounrtera de

Ordi, Ur¡¡ell ...............

Bomba ••• ••••.••• .,, .. t._,..,

Castella (corrent) ......
ldem (&electa) ......... ..

1!1
18

17

otvaaa Eltremadura ...
ldem Mancb1.1 ............
Moresc Plato., dJspon....
lderu pals . .. .. .. .... .. .....

ARROSSOS

Far1na d'arròs ........... .

r"lll

2ll
28

ORDI. MO RESC I CIVADES

50

Idem Oalaspar ...........
BeU·IIOO O. •..,_,...... ,_.....

24
22

20

28
Nwn. 3 •••••••••••••••••••••
27
Núm. f ••• •.••••••.•• ••••• ••
Pteue ec p~~ 6 tls 80 ou llos.

Segó .........................

GARROFES

CastellO, Delll'a '""''""

8S

88 50

àiaJlorca •••• •• •••• ...... ....

28 so

21150

El vtssa .................... ,_..

28

Mntatera, negra ... , .. .,,
81 liO
KoJa.
·•••••••··••••••
••·••••••••
so
Vlnaroc.
negra ............
88
Préus t!D rals eLa 42 Qu1Jos.

28

:ge
ss
50

En una. setmana. com l'actual que ha estat una. setmana. de quatre
dies feiners, comercialment parlant no ha tingut variacions d'importàn·
cia. comercial ja que els negocis 1 les cotitzacions estan igual que Ia setmana passada.
De totes maneres en el mercat de blats s'hi troba una agravant que
és l'oferta. dels nous blats de Catalunya la qual cosa fa. que sigui amb
perjudici del mercat de blats, ja que prou ofertes hi ha de si, sense la.
nova collita. que s'apropa.
Les farines segueixen el curs de sempre, blats a dojo, farines sostingudes 1 pa car, mes això no h1 fa res ja que els que governen ja mengen, i el poble hadeseguir tant si vol com s1 no vol les petjades que seguia. amb el règim monàrquic, en aquests moments la veritat és que no
si coneix res.
Les despulles en general quelcom fluixes per manca de consum 1
perquè estem d'un moment a l'altre en una major molturació.
El moresc més sostingut tal com ja. prevèiem en les nostres cròni·
qucs anteriors, ja que el moviment que fa el moresc és el normal del ne·
goci en aquests moments.
Ordis civades quelcom més fluixos degut a la nova. collita.
Mongetes, cigrons i lleguminoses, fluixes.

MERCAT O' OL I S

No podem donar grans impressions en una setmana. trencada que podrlem dir que només ha estat de quatre dies i per tant el comerç en general quedà quelcom paralitzat en aquesta. època d'estiu.
Hem de remarcar que els olis d 'oliva. segueixen davallant. Causes?
L'excés d'estocs a la. nostra. plaça; una, la. baixa d'olis als mercats es·
trangers 1 aquesta creiem que és la raó més forta, ja que el sogrant d'olis
a l'Africa del Nord ens assegura una persona ben informada que els
estocs són importantissims 1 la no flor dels olivers és tant o més densa.
que la del nostre pals, la qual cosa significaria per enguany una collita
internacional lmportantissima. d'olis que no fóra un factor favorable a
la puja. Aquesta és la impressió que ens dóna. una. persona. ben assaben'tada en el negoci d'olis internacional.
Els olis de llavors ferms i fermissims els olis de pinyol, sense que es
pugui explicar massa satisfactòriament aquesta. puja sobtada.
En el nostre mercat -aixi com en els altres mercats catalans- es
nota. una certa tendència a. l'exportació, particularment en el mercat de
Borges Blanques, el qual per noves que tenim ha estat un dels mercats
més afavorits per l'exportació.
PREUS A L'ENG ROS Corrent, 172.
Superior, 179.

OliS D'OUVA

Fi, 192.

Extra, 222.
Preus per 100 quilos.
ARRIBADES DE LA PRESENT SETMANA
Estació Morrot: 0 !1 país, 2 vagons.
Port: Oli andalús, 591 bidons; oli pals, 20 bidons.
Camions: Oli país, 24 bidons,
OLIS DE PINYOL
(s.tlse envàs)
Color verd, de primera, de 135 a 139; de segona, de 126 a 131.
Preus per 100 quilos.
Baixa acidesa, 140 a 142 ptes. els 100 quilos estació Barcelona.
OLIS DE LLINOSA
Cuit, a 170.
Cru (Sense envàs>, a 160.
Incolor, a 185.
~reus per 100 quilos.

MERCAT

DE VINS

No s'ha de demanar variacions en el mercat de vins, en absolut, ja
que la tendència del mercat en general é3 quelcom fluix, tal com vàrem
fer constar la setmana. pru;sada.
Davant ae l'esmentat problema crelem que e!s agricultors de la
«vvd» en venir la nova collita no els quedarà altre recurs que fer el que
. ·
han fet els bladers 1 les Companyies ferroviàries, potser amb molta més
'¡raó que els anteriors, ja que es trobaran amb els sellers plens quan vin·
drà la. nova collta
1. 1 el VI nou, preguntem. on el posaran? ¿a qui el ven·
1
dran? ja que l'arranjament de comprar vi per la fabricació d'alcohol ja
1
vàrem dir que fins l'hora present era. un mite.
Creiem ql!e fóra de raó que els sindicats vinlcoles procuressin de
l'Estat una concessió beneficiosa de préstec sobre la mercaderia ja que
d'altra forma estem al marge de la ruïna de l'important sector' agrlco!a
èom és la «vid.!>.
El noslre mercat completament paralitzat 1 només es fan operacions
p er al consum
,
·
ftR EUS PER GRAU I HECTOLITRE I MERCADERIA POSADA AL CE•
Ll.ER DEL COLLITER
Penedès. blanc, 1'65; ld.., negre, 1'75; ld., rosat, 1"6~.
Camp de Tarragona, blanc, 1 '85; ld~ negre, 2'00; ld., ro.so.t, 1'85.
Conca de Barberà, blanc, l'SC; rosat, 1'50.
P riorat, negre. 2'50.
.Vilanova 1 la Geltrú, negre, 1'70.
Igualada. blanc, 1'65; negre, 1'65.
Martorell, blanc. 1'80; negre, 1"85.
Aragó, negre, 2"20.
Mancba, blanc, 1!70
Mistela, blanca, 2·9o; td., negra, 3.
Moscatell. 3'90.

•

Vestits a terminis

pessetes aetmatla - SASTRERIA
S.\.BOl'A
Carme, 44, entresol
(davant l'Hospital)

5

TORTOSA

BADALONA

ACTE POLITIC :: DEN UNCIA
ALTRES NOVES
En representació de la secció de
dro¡uers i queVlures i altres deri·
vat.s de la Unió Mercantil de Tortosa, una Comissió de la dita entitat
ha visitat diverse svegades el senyor Alcalde governatiu a l'objecte
d e fer-li avinent de l'abús que fan
alguns establiments que, en lloc
d'estar tancats els d iumenges, se·
gons preveu la llei de descans dominical, no fan cas de res 1 venen
queviures i altres articles en perjuaici d'altres establiments que respecten la. llei del descans domlnical.
Segons ens han !nlormat, el senyor
Alemany prometé als visitants que
s'ocuparia amb interès de la denun·
cia que li haVIen fet, aconseqüènc!a
de la qual donaria les ordres pertl·
nents per tal de fer complir Ja llei
als contraventors de la. dita llei.
Però en contra de l'ordre del senyor alcalde-gestor, o mes ben dit,
de la. seva autoritat governativa,
apareL't en escena el r egidor cari!,
senyor Morera, 1 bé per mi.tjt\ dels
seus empleats de llur fàbrica de sifons i gasoses o bé d'alguns guàrdies municipals, dóna. ordres perquè
diguin als contraventors de la llei
del descans dominical que facin el
que vulguin, sense escoltar ningú.
I bé. No ens ho han dit, però per
intuïció suposem que el senyor Morera interposarà la seva influència
de regidor a profit dels seus clients
de llur fàbrica., per la qual cosa.
poden obrir els diumenges gràcies
a. la seYa arbitrària protecció, sens~ exposar-se a tma. multa municipal.
Pel que es veu, però, tothom ma·
na més que la mà~ma. autoritat de
l'alcalde·g~stor lntcrl. No volem cap
mal a nL'lgú, però ens sembla que a
l'Ajtmtament no hi ha Alcalde...
-A conseqüència del nou canvi
d'ho1-ari de trens, la premsa. de Barcelona, la qual abans arribava a
aquesta ciutat a. doo quarts d'onze
del mati, ara. té l'arribada a les
12'34, però entre unes coses 1 altres,
sempre són prop de dos quarts de
dues de la tarda quan hom pot llegir algun diari. Per exemple, l'altre
dia. LA HUMANITAT 1 «La Publi·
citat» foren repartides als seus subs·
criptors a les quatre de la tarda.
No volem perdre el temps material en esbrinar les causes que motiven l'esmentat retard, perquè sa.
bem molt bé que per més que insistim no ens trauriem un pam de net.
Però hem de fer constatar que els
tractes han d'ésser iguals per a. tots,
sense distinció de color n1 preferència.

INFOR~IACIO LOCAL
Divendres tingué lloc un Ple extra·
ordinari a l'Ajuntament per a tractar
del termlnl de contracte amb la. «Propagadora del Gas», i aprovaren con·
cedir a l'esmentada companyia un
termini de tres mesos per tal d'estudiar els r egidors aquest assumpte.
-Hom rumoreja que els venedors
locals de verdura volen privar la. concurrència. al mercat del dissabte als
pagesos forans, evitar ah.i la. competència i, per tant, poder mantenir
uns preus elevats en perjudici del
comprador.
Cridem l'atenció a qUi té el deure
de vetllar per l'interès públic i evitar que una vegada més no sigui
objecte del joc d'uns interessos particulars en contra dels de tot el
poble.
-sembla. que aquest any ha estat
escollit el poble de Martorelles per
a lnstalar-hi les Colònies Escolars.
-Per la proper¡¡. Festa Major l'Agrupació Excursionista. de Badalona
prepara. en el seu local una exposició
dels valuosos 1 interessants objectes
apareguts en les excavacions del Clos
de la Torre.
-L'Agrupació Excursionista. de l'Orfeó Badalon! ha organitzat per a
avui una excursió a Reixac, on, eusems que gaudir de tot un dia d'aire
1 sol, es podrà gaudir també de ballar la nostra. dansa 1 contemplar els
ballets 1 «ball de bastollS» que s'.tu
celebraran.
Lloc de reunió: Plaça de la República. Hora de sortida, a les cinc del
mati.
-«D'un setmanari local:
«Ha estat creat el «Voluntariat» en
l'Exèrcit per tal de combatre l'atur
forçós.•

LA BISBAL

Mercat de Llotja

POPULARITAT :: ENSABONADA.
CARTE LLS :: CULTURA :: DIU
QUE DI UEN ...
La popularitat dc què gaudeix la
Comissió gestora éS quelcom d'extraordinari. La confiança que en ella ha
posat el poble és tan gran, que a les
sessions que ha celebrat no h1 na
assistit ningu. En la darrera, dos ciu·
tadans ~os!- hi feren acte de presència. En honor seu, el senyor Felip
palesà les seves dots pa.rlamentàrit!s
dissertant sobre problemes sanitariS,
i el senyor Albareda. posà de relleu
que, per ara i tant, és l'home que
parla més bé de La Bisbal, tant, que
ningú no l'entén, i dubtem que ell
mateix manta vegades sàpiga el que
es diu.
Aquesta manca d'interès del poble
per la Gestora ens fa recordar el
temps que regien els destins rnunlcipals Ajuntaments populars. La premsa de dreta es queixava d 'una fetor
insuportable de tabac ordinari, dominant al saló de sessions. Ara hom diu
que prèviament s'hi escampa essència dc violeta... Vaja, que progres-sem!
-Manuel Brunet, des de «La Veu»,
ensabona de valent el gestor gros
senyor Feliu. El cèlebre grimpador
aboca, amb uns. prodigalitat formidable, els adjectius encomlà.stics. Manuel Brunet -mal no podrà dir-se
senyor a qui té la h istòria tan tèrbola-, amb aquestes raspallades, p~
ga els àpats que ha fet aquests dies
per la nostra comarca.
No sabem la gràcia. que U haurà
fet al senyor Feliu veure's raspallat
per un home de la baL'<a categoria
de Manuel Brunet. Diu que diuen
(lue tms seus amics el fehcitaren, 1
l'home. amb la modèstia que el caracteritZI\, manifestà:
-Ha estat excessiu!
I nosaltres preguntem: ¿~ que ca·
lien uns quants àpats per a dir el
que ha escrit?
-Per la ciutat han aparegut grans
cartells anunciant l'acte de la Ceda
a València. Per cert que no eren
coHocats all1 on les autoritats disposen: a les cartelleres. Algun terratinent avui serà. a València a escoltar Gil Roblcs. Presidirà l'ambaixada. aquell senyor tan conegut per les
seves dites i facècies. Davant del senyor Gil Robles explanarà uns curiosa tesi sobre cultura 1 l'agricultura, l'anterior i l'exterior i els mancos
i Cervantes. Es el seu fort...
-L'Ateneu Pi i Margall, primera
entitat bisbalenca des de tots aspectes, prepara per a.l mes vinent dos
actes que l'honoren. Eduard Toldrà
i els professors de la seva orquestra donaran, dintre la. primera quin·
zena. del mes vinent, un magnific
concert al saló d'actes de l'Associació
esquerrista. Uns dies més tard, serà
realitzada una. excursió coHectiva. a
Empúries, on l'iHustre Rector de la
Universitat Autònoma I Director de
les excavacions, senyor Pere Bosch
'Gimpera, explicarà. amb tot detall,
als visitants, la importància. que tin.
gué Empúries I el valor de les exca·
vacions que, amb perseverança exem·
plar, vénen fent-s'hi.
A nosaltres ens scmbh\ que aquests
dos actes diuen molt més que tots
els comentaris que poguéssim fer, 1
que són ben preferibles als anuncis
estúpids d'uns festivals en els quals
-segons manifesten llurs p ortentosos organitzadors- no mancarà. la.
<:grimègia».
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Orquestrina Gatua-Hara
Lepant, 261, cinquè • BARCELONA

-------·*'--------
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Que des que varen fer-lo de la.
Gestora, el senyor Felip mai més
no ha fet arribar l'eufòria a graus
excessius, i menyg parlar de respecte
davant de senyores. Aquella Alcaldia
que va perdre's per massa. generositat!. ..
Que imitant aquells benemèrits
barons que han fet desaparèixer de
la Biblioteca Municipal de 'Girona.
obres de Voltaire, R ousseau, J?érezSaldró i altres mustres autors, el gestor Albareda, en uns. propera sessió,
vol proposar que es facin retirar de
totes les biblioteques de La Bisbal els
volums que es deuen a aquests homes, i que siguin substituïts per les
novcl:les dc Folch i Torres i els pam.
nets del uCaballera Audaçll. Més que
res, és perquè el senyor Albnreda ha
llegit el uCàndid11, de Voltaire, i tem
que la coneixença que faci el lector
amb el savi Panglors l'eclipsi...
Que és molt estrany que determinada premsa dc dreta, que tnnts
marramaus tela qunn manaven les
esquerres, no publiqui l'Estat Comparatiu de la Recaptació d'Arbitris ...
No ho diem per res, no!. .. Fóra una
curiositat que podria- !Hustrar-nos
tots plegats ...

GRAN O LLER ~

INFORMACIO LOCAL
Dissabte passat, un auto, que pas-sava a velocitat excessiva, atropellà
en passar Ja carretera, pel carrer de
Prim, Antònia. Vives i la deixà greument ferida.
Fou conduYda a la Pollclinlca del
Vallès, on u feren la primera cura.
i quedà
.
hospitalitzada.
Poques hores després, un altre cotxe
s'enfilà a la vorern de La Unió Liberal, amb el consegüent sobresalt
dels que hi havia per alli en aquell
t So
qmuoemeens 'sol rt, però, que lestitauldes
en passar eren re ra es,
per la qual cosa ara no hem de laroentar una desgràcia de proporcions
alarmants.
Volem remarcar aquests dos fets,
en demostració del escàs compte que
les autoritats de Granollers es prenen per la circulació, tot 1 a pesar
del crescut nombr d' t
lls
.
e a rope
q_ue
es venen reg¡straut a la nostra ClU·
tat.
-La colla de tbarrilnireS:t anomc·
nats Penya Pataix, han retornat, en·
cantats de les ntenciQns rebudes, en
la seva excursió per terres de Girona,
Han visitat, entre altres, Palamós,
La Bisbal, Figueres, Banyoles, Olot
i Ripoll.
Felicitem la Penya Pata.ix pt'r les
seves gestes, dignes d'Imitar.
- A la colla «Amunt 1 Crit.sJ del
Foment de la Sardana d'aquesta ciu·
tat, ll ha esta ta.torgat. el primer premi en un concurs de sardanistes celebrat darrerament a San- Qulrce dc
Besora.
- En data 20 d'aquest mes es
va presentar la. suspensió de paga·
ments del fabricant de vidre de
Les Franqueses, Eduard Barrera Far·
ró, l'expedient de la qual es tratruta
al Jutja~ de Primera Instància d'aquesta Ctutat.
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TAMBE LA PROCESSO : ALTRES
NOVES
La nostra ciutat enguany també
s'ha vist sorpresa, després de quatre
anys d'absència, amb una manifes-tació catòlica que en diuen processó
de Corpus. l és que precisament
havia d'ésser l'any que havien prohi·
bit totes les manifestacions públiques (almenys per als republicans),
és l'any que aquesta. gent surt al
carrer, protegida per la. guàrdia civil
1 per «Acción Ciudadana>l, per al
cas que passi alguna cosa.
Els nostres ciutadans, però, no h1
donaren importància i els deixaren
cantar de la manera que varen voler.
- Una altra obra de la nostra. Gestora Municipal. Després de l'ordre del
governador general de Catalunya,
senyor Pic 1 Pon, de fer portar ves-tits complets de bany, el nostre Ajuntament s'ha empr~ pel seu compte
una obra cmagna» per a. matar els
negocis que verifiquen els petits comerciants de les pesqueres del nostre
llac.
S'ha. prohibit banyar-se -amb vestit de bany- a molts llocs del llac
on precisament estan enclavades les
esmentades pesqueres.
Al lloc on tenia l'estatge el ja finat
C. N. Banyoles es conserven per
iniciativa d'alguns joves algunes palanques per a celebrar per les festes
de Banyoles boniques proves de natació. Amb tot, també s'ba prohibit
banyar-se en aquest lloc 1 enderrocar
al nostre llac la mica d'afició que
h1 ba. per aquest esport i que algun
dia. hauria enlairat el nostre llac.
Felicitem (?) la nostra Gestora 1
també valem aconsellar c. tota aquella munió de joves que volien embellir més l'estany, fent tm bon club,
per a admiració dels forasters, que
no ho ~acin perquè les seves csperan_c:es ser1en. C?derrocadcs.
I per últltn, sols ens resta dl:t:
Que estem conformes que J?-O delxm
banyar amb el diminut «Shp» 1 que
facin cJmriplir l'ordre donnda,lliperò
que no P vin de banyar-se a
on
la gent tenia més tirada Ja que d'a·
questa manera maten eis petits comeruos de la nostra ciutat.
- L'Ateneu Republicà d'Esquerra
~tà fent grans projectes per tal
d allunyar als joves dels vicis. Després de crear un gran elenc teatral,
integrat per joves 1 senyoretes, ba.
creat un cor per als amants de la
cancó catalana. Avui ja són molts
els joves que l'integren 1 esperem que
dint d
re e poc admirarem una gran
munió de joves coratjosos que ens
alegraran amb aquelles canuons tan
nostres.
, Donem les gràcies als elements de
1 Ateneu per les seves obres a favor
?el nostre jovent.
- Les festes de la revetlla de Sant
Joan s'han vist molt lluïdes. A l'Ate·
neu Republicà. 1 al bar Llera s'ban
celebrat g;ans balls de tarda 1 nit
molt. esplcndids, a més dels altres
espectacles.
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SANT JUST
DESVERN
L'OBRA DE L'AJUNTAMENT
POPULAR
Suspès l'Ajuntament popular, compost la seva. majoria del partit de
«Nosaltres Sols», 1 la. minoria d'Esquerra Republicana de Catalunya,
per les autoritats militars, degut als
fets d 'octubre, fou invitat aquest
Ajuntament Popular per l'alcaldegestor, Gaspar Modolell, per a formar part de la Comissió Gestora que,
segons el governador, interl, havia
de formar-se a tots els Ajuntaments
de Catalunya.
Tant la majoria com la minoria,
coincidiren en què no podien formar
part d'uns. Comissió Gestora estant
vigent la Llei Municipal, aprovada
pel arlament Català.
Sabem que l'alcalde-gestor els digué que si l'Ajuntament popular no
acceptava, com a gestors, ell presentaria la. dimissió per motius de salut
1 que la Gestora ell no la nomenaria.
La. sorpresa fou en veure com l'alcalde-gestor recuperava de sobte la
salut perduda 1 nomenava la. Comissió Gestora.
Sabem també que no manca qui
diu que Si l'Ajuntament popular no
acceptà la propoota d'alcalde-gestor,
és perquè no es veuen prou capaços
de tirar endavant el carni emprès pel
susdit Ajuntament popular.
L'Ajuntament popular posà, per
unanimitat, per alcalde el senyor
Daniel Cardona i estem segurs que
el senyor Daniel Cardona, com tots
els consellers que formaven part, es-tan disposats a acceptar sempre que
sigui el poble qui els doni la con·
fiança.
L'Ajuntament popular acordà, per
unanimitat, posar jutge el senyor
Marcel Vives, home de les actitUd'l
del qual no dubtàvem pas 1 que dit
càrrec l'exercit amb tot el cel que
el cas requereix.
Avui tomem a tenir com a jutge
a Jaume Cuscó, el que ja exercia dit
càrrec durant la dictadura..
L'Ajuntament popular féu un em·
prèstlt a la. Caixa de Pensions per
tal d'adquirir un local per a. destinar-lo a Escoles Municipals. El seu
director, senyor Joaquim Barroso,
professor conegudissim 1 que tot els
pares dels alumnes que van a les
escoles municipals estan contentissims.
Recentment es celebrà una reunió
de pares dels alumnes invitats, per
la. Junta del Patronat, per a tractar
d'assumptes d'ordre moral 1 material. D'ordre moral fou l 'haver estat
posat per una. professora un crist a
les seves aules. També es tractà d'en·
senyar la Doctrina Cristiana, a pesar que la Republlca. Espanyola sigui
laica 1 Que en el seu article 48, par àgraf 5 i 6, digui el següent:
«La enseñanza serà laica, harà del
trabajo el cje de su actividad metológica y se inspirarà en ideales de
solidaridad humana.
Se reconoce a las iglesias el derecho, sujeto a la inspección del Estado, de ensei1ar sus respectivas doctri·
nas en sus propios estableclmien·
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LLEIDA

SANT ADRIA
DE BESOS

LES REVETLLES : NENA QUE
l\IOR OFEGADA : ALTRES NOTICIES
NOTES DIVERSES
Lleida, 2G (per telèfon). - Ahir
es celebraren lluïdes revetlles al
Una de les coses que ha QUeda:
Camp dels Esports de ~oventut Re- palesament, clar¡¡. en l'afer de les t
publicana 1 al Camps Elisis, orgnnit-lravies de lAvlnguda de Garcia
zada per Penya Eureca. Les dues re- nàndez, tan foscament portat e
vetlles foren molt concorregudes.
~estors cedo-radicals, és que els ~
_ Passejant-se amb bicicleta per dits transitoris feren els poSsibles pe
la carretera de Balaguer a camara- no haver-se d'entrevistar amb el
sa la nena de 13 anys, Teresa Bar- nyor que donava amb exceHent3 con ,
baÍ-à 1 Romà, tingué la desgràcia dicions les dites voraVIes -més q~
de !er un fals viratge que li costà no les que sense pensar-s'hi gens ha
la. vida morint n egada a la cèquia. fet dur els de la Comissió corres 0
- La Junta de Cequiatge anuncia nent. I que no volien entreVIsta~
un concurs per a proveir una. plaça. ho demostra el fet denunciat en Plt}lo
d'accquiar amb residència. al poble na sessió per un senyor de la minod' Alguaró.
ria. en dir que, acompanyat del QUi
feia l'oferta, anaren a casa d'un de lf\
majoria, 1 aquest; - oh, Senyorl
«féu dir a la seva muller que erà~
Barcelona. mentre que era dins de
casa!»
NOTES DIVERSES
El gestor majoritari replicà: «La
Enguany la tradicional revetlla de meva senyora fa el que Jo ll mano••
Sant Joan s'ha celebrat amb més <textual).
·
animació que els al.lys passats en
Un¡¡. petita escena de la gran farsa.
virtut d'escaure'& en aquell dia la que ens velem obllgats a escriure pe¡
popular festa dels Barris, que la nos-¡ bé del poble.
·
declaració
de l'estat feta
de 8\lertra vila
ve ce1ebran t t arn bé d es d'a- ra-La
a Barcelona
i comarques,
desbans del segle XVII, durant la vul- prés de tants mesos d'excepcions extada del Corpus. .
cepcionals, amb tot 1 la sensació cauPer aquest mot1u la mobllltzació sada, no per això hom deixa de trode públic fou més extraordinària, sor- bar-li excuses...
tint a recórrer les places i carrers
Com que tenen la voluntat del poo
per a contemplar les simbòliques ro-¡ ble necessiten Vigilància perquè no
gueres 1 els balls de barri fins entra- els arrabassin!
-Avui juga el Badalona contra. el
da la nit, amb la consegucnt gatzara Calella
en torneig p romociona! 1
i l'alegria de la joventut que no es camp locaL Començarà el partit aa
cansa mai de divertir-se.
les cinc I minuts.
- Continua clausurat encara el
-Aquesta nit, a les deu, a la car•
Centre Republicà Federal d'aquest retera de Mataró (Avinguda de PI
poble adherit a Esquerra Republlca- l Margall), hi haurà sardanes, tocades
na. de catalunya i acompleixen la per la cobla Catalònia.
d
a. que el fou imposada. pels
-El «felice» autoritzat per a obrir
con e?ID
. .
un quiosc. de begudes a la plaça de
fets d octubre la maJona. dels compo- Mari¡¡. Grau assegura que l'inauguranents de la Junta Directiva de l'es· rà pels dies de la propera Festa Ma·
roentada societat.
jor.
-La fira de bestiar dc llana, cabrlu 1 porci, que es celebra. el dia
de Sant Joan ha resultat per cert ben
poc concorreguda, per la. qual causa
no es varen realitzar gaires contrac·
NOTES DIVERSES
tacions. Ja no és solament aquest
any que s'ha notat desanimació, ni
A la fi, 1 després d 'haver fet parper la manca de concurrència que lar més del que calia, en aquesta poefectivament U resten les activitats blació s'ha arribat a constituir la
agr1coles de l'època actual, sinó que Gestora. de l'Ajuntament. Però s'ha
obeeix a la revolució que han impo- constituït a mitges, per tal com el
sat els moderns 1 ràpids mitjans grup radlcal-carll, que són cinc, no
de transports d'ara, que fa que es ban volgut prendre possessió dels
compri i vengui a domicili i estableix, respectius càrrecs 1 han deixat qut
amb aquesta forma, una nova moda- l 'Ajuntament el portin els de la
litat en la vida comarcal d'aquesta Lliga i Ceda... No es pot ésser tan
mena de negocis, que, si no fa inne- generós, minyons.. . !
cessàries les fires, els ocasiona un
- El mes passat tingueren lloc dos
greu decaimcnt.
actes civils a aquesta població: un
- Diumenge passat l'equip local enterrament, que es veié molt con·
F. C. Guissona. 1 els veterans de corregut, 1 un naixement. I aquest
l'extingida s. E. Gui.ssonenca, varen mes ha tingut lloc un casament
jugar un interessant partit de futbol al camp del Calvari, a benefici civil.
Com de costum, aquests tres actes
del jugador del primer equip Rahan estat convenientment criticats
mon Pinós, el qual resultà lesionat pels amics de la tiara 1 de la flor
en un encontre a Igualada. Es re-· de lis. Una. prova més de com obra
captà una r egular quantitat.
la p.seudo-cristianitat catòlica-roma·
Els contendents empataren a tres no-feixiSta!
gols.
- D'ençà el gran miting d' Azaiia,
- Amb el nou horari dels ferrocar- a València, que els que serveixen la
rils del Nord, restablint a les siS la. dreta. de la nostra població estan
sortida cap a Barcelona. del tren creguts que no trigaran gaire temps
lleuger de Lleida, i viceversa, rebem a veure les coses
canviades... I es·
ara la. correspondència a migdia., la tan
d'acord amb allò del «quatrienn.i»
qual cosa afavoreix una. mica mes que darrerament ha esmentat el seles necessitats de viatjar, que prou n yor Jiméncz Fernàndcz.
Oldà!
!alta feia.
- Els càrrecs de Justícia. municipal
- Han començat les feines de la d'aquesta
per no ésser menys
collita de cereals amb els ordis, que que a les vila,
altres poblacions de Cataja estan enllestits, aixi com també lunya, no fa gaire que foren reno·
les noves varietats de blats intro- vats, 1 ha estat designat jutge un
duïdes anomenades uOrdito» 1 «Men- destacadissim element
de Lli¡a Catatana:t. El blat blanc, que és la va·
d'aquesta localitat.
rietat que es sembra més per acl lana
- El Corpus ha transcorregut sen·
encara tardarà alguns dies, i es cal- se pena rú (flòria a la nostra \ila...
cula que la plena activitat de la seva I això que quatre dies abans se'n
collita no serà fins a primers del preocupà seriosament des de la. trona
mes vinent. La collita és esplèndida.. un senyor sacerdot que, dins la. Parròquia, no sabem quin càrrec te... l
- Amb quatre fogarades i uns
comptats bufs de música amb instruments de vent per a entretenir Ja
jovenalla local, es pot dir que ha
estat resumida la revetlla de Sant
Joan. Això si, diuen que hi ha hagut
molta paul
CAMISERS
- I ara, com els sembrats ja rossegen 1 els dies desfilen amb rem~r
CAMISES PLATJA I CAMP
cable xafogor, els pagesos de la vila
amb fU 1 seda
es disposen o. segar com més aviat
La casa millor assortida
millor, que tal vegada. tindran el
mateix resultat que s'esmenta en els
vibrants versos del pobre poeta do
<tLa mare eterna», del nostre im:nor·
tal Ignasi Iglésies.
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SANTA COLOMA
DE QUERALT

~lA S & ROCA

SE NYOR ADMINISTRADOR DE

tos.»

La part referent a l'assumpte material es resolgué gairebé sense discussió. S'establi una quota. de 2'50
pessetes al mes per a pàrvols 1 de
trespessetes els altres graus.
L'Ajuntament popular posà clavegueres als carrers d'Arrabal, Creu,
Bona\'ista, Camprecios i A. Clavé.
L'Ajuntament popular es!altà el
carrer de Camprecios, A. Clavé i
fUlS el carrer Font, joia 1 orgull d'un
poble a nou quilòmetres de Barcelona.
Fl dia 2!, dia de Sant Joan es
celebrà la processó anomenada de
Corpus 1 consti que no eo diriem res
sl no fos per la gran satisfacció que
tenim perquè fou un !racà.s dels
més rotunds; de no haver-hi anat els
alumnes de les escoles anomenades
rellgioses, gairebé ens atrevirlem a
dir que hi anaren dues dotzenes de
persones, entre dones i homes, mol·
tes d'elles de fOra del poble. Vàrem
~\S
S\~cf.
poder observar al carrer de Bona·
a Ja¿
YiSta com s'interrompia el pas d'un
.•8
auto particular posant-se enllassats
d
l
- · per les mans dos homes 1 quatr.a
no euen p anxar-se I!\~, dones, 1 l'auto no tingué altre remel
Tots els models
que tomar enrera, a pesar d'estar
NanutacLurea P, Marrun:--~@i!l
presents els Mossos d'Esquadra,
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Unió, J7, primer, primera
Telèfon 1979
TARRAGONA •• Despatx a MONTBLANC: els divendres
a Francesc Macià, 3J
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LA PREMSA

Retorn a la vella De fracàs en fracàs
Heus ací una nota de La Llberpolítica
tactEs cert que l'esmentada nota
En dir vella, volem dir bruta;
tan bruta que el seu record -el
seu sol record!- ja ta pudor. Llegiu aquests trossos de l'editorial
de La Publicitat:
.

no descobreix res de nou. Peró bo
és que hom digui el que senti i el
que veu. I que ho digui amb vaZentia.
Es cert que després, o sigui ahir,
el Govern tingué «quorum'll. Però
tou aconseguit amb «/Orce pn.

hi ha serietat en el Govern.
Llegiu aquest solt, t contesteu
vosaltres mateixos. Nosaltres, amb
la censura, no ens atrevim a ferho:

«El ~eñor Azaña aslstió ayer por
excepctón a la Oàmara. Creyó, sin
duda., que se discutiria el dictamen
de la Comisión sobre r esponsabilidades por lo del alijo.
Cuando los amigos y los periodistas le dijeron que el Gobierno no
tenia «quorum>> dlcen que contestó:
-Que tomen los que necesiten de
ltL OS PINTORES DE LA
los cuarenta que tuvieron en las
REPU BLICA
Constituyentes los goblernos de la
LA MO DELO. - 1No hay ma nera coalición republicanosocialista.
de que me saquen parcolda I»
Pero sl no han de serviries para
(De «El Sol»)
m às de lo que nos slrvicron a nosotros -pudo lU1adir-, ya pueden
resignarse a vivlr sin «quorums»
mientras se lo permltan. Son dos
las confianzas precisa s: pero la màs
indispensable no es la del Parlamento, expresada con la mitad màs
tmo ... Mientras exlsta la otra, ¡allà
cuidades!
Esto no tlene remcdio. ¡Hay que
recordar cué.nto se hlzo y se dtjo
durante el mes de abril, para venir
ahora a parar en esta: en que el
bloque de las derechas no tiene mayoria. absoluta en la Càmnra, ni siquiera ese «quorum» reglamentaria
que se cubre con doscientos votos 1
t<PREOCUPACIO N
La terquedad con que venlmos deEL PARAD O. - ¿Tendrà o no fendiendo la nccesldad de un Gotendrà uquorumll el Gobierno7ll
bierno de ccntro-lzqulerda ha sido
causa de que muchas veces se nos
<De «Heraldo»)
diga: ¿Pero dónde tiene ese Gobiemo los ,·otos?
¿Y dónde los tiene éste de centro·
derecha, repllcamos.
No los tiene el uno ni el otro;
pero por esto insistimos tanto en
que se impone la disolución de Cortes.
¿Hay o no hay scricdad en la gobernación del E:;lado?
Porque si Iodo ha degenerada en
uu juego de chicos tendremos que
, usar todos de la picardia para no
jugar con desventaja.»
11 LAS AGO NIAS DE UN CABO
Un poco de vendaval obstrucclo·
nlsta, y Jbuenas noches!»
(De «La Libertad»)

No ha arribat encara
Polítice., el digne i valent setmanari republicd, es pregunta si no
ha arribat l 'hora de qJLe les forces
governamentals declarin el seu
tracà..~. Peró es veu que no; es veu
que encara no ha arribat l 'hora:

«Véase, al cabo de otros dos aücs,
el espectàculo que ofrecen csas Cortes, en realidad Asamblea Consultiva, y ese Gobierno de monstruo;;a
alianza, donde el odio a tercero es
lo únlco que sujeta a los dos aliados. No ya curiosidad, sina viva interés, apasionada expectaclón despiertan en la España republicana
las agonias de esta situación inverosím.il, que dura !argas meses por
«EL MALANGEL REBELDE
tm esfuerzo de voluntad -o acaso
1No se harà esperar el castigo a de mala voluntad-, para realizar
tma obra en la que uno de los coIU soberbla I»
laboradores no tiene nlngún inte·
me «Polit! cu)
r és, sino al contrario. Porque, ¿qué
interés tiene el partida radical histór ico en que se devuelvan sus blenes a los jesuitas, y sus !incas a la
grandeza, y sus escuelas a las Congr egaciones y sus destlnos y privilegios a. los enemlgos de la República; es decir, al règimen contra
quien se hizo la revolución? Asombra verles jtmtos en pugna constante, a punto de scpararse por el
indulto de unas penas de muerte,
y unidos otra vez como consortes
de un mismo delito que defiendan
juntos su botin. Angust!a verles en
tan lamentable y vergonzoso maridaje hablando a todas horas - con
razón-, del dolor que les causa su
mutuo sacrificlo, sln resolver nlngtmO de los grandes problemas nacionales; màs aún, deshaciendo la
solución ya consegulda en los de
mayor importancla. envenenàndolos
para. nuevos arreglos y retrasando
en otros veintlcinco aiios la marcha
de Espaúa. en este sigla. ¿No està
11ESTIVAL
justificada el ansl.a con que de ton - ¿De modo que usted para vera- das partes nos lnterrogan sobre la
tar me recomlcnda et campo?
situac!ón política? ¿No ha llegado
-Sl; el dc Mestalla.))
ya. la hora de que declaren su fracaso?»
<De «El Debate»)

L

Nicolau d'Olwer
claracíons a un
Polltlca. Com són
plau donar-ne el
te:

ha Jet unes decoflaborador de
interessats, ens
següent extrac-

L'ORDRE

El penal de Chinchilla

PUBLIC

R oberto castrovido ha escrit a El chez de Toca, penalistas Y médicos),
Liberal de Madrid un magnífic ar- se han h echo maoifestaciones ?Iticle sobr e el penal de Chtnchilla, . multuarias, a veces al grlto de jVlVa
on compleix condemna Gonzdlez el penal! No es dureza de corazón,
Pe1la. Es una brillant i emocionada ni e3 lncapacldad mental; l}S misedemanda perquè s'acabi d'una vega- ria. colectiva lo que. Inspira ese grida amb la utilització del sinistre to. Chlnchilla. ncces1ta de las sumas
«cementiri de vius».
invertldas por el Estada en sostener
Reproduïm l'article de castrovido: I el penal, y por esta el te36n en de•Los viajeros que en tren pasan 1!enderio.
por Chinchilla, camino de Allcante, j La Dictadur~ redujo el penal . al
de cartagena, de Valencia 0 de vuel- mfn1mo: a. serv1r de guarida 1;\ !os mta a Madrid miran el castlllo con 1dividuos rebeldes e incorreg¡b1es _de
cierta piedad, porque saben que . toda la poblaci_ón p~nal de Espana.
guarda presos. En el rigor del in- I Sh_um, el cancatun3ta .català!l a
vierno, la piedad es màs angustiosa. qUlen Prima de Ri vera mdul~o de
¡Qué !rfo tendràn! No ¡0 saben bien la pena d_e muerte, estuvo alli. .
I L R
bH
que tuvo en la Dl
los viajeros. En aquel cementerio de 1 ~ epu ca,
.
_·
vivos la quietud forzosa, el poco r~cClón general de Pnsiones a dona
abrigo y la. mediana. comida, quitan V1ctoria Kcn t, _cerró el penal. Luego
resistencia al organismo para resis- · la mlsma Republica. hubo de abrlrd
b
t I d
tir extremas temperaturas. Y extra-Ilo Y e a arro aro e !?resos, CO!l
mada e3 en Chinchilla la del frio. lo que se empeora la pé51ma oondiEl inviemo es larguisimo y duro en ción del castillo-pcna.I.
Chlnchllla. En el rigor del verano
Variàs han sido las causas de la
hace trio en la. estación de aquella reapertura. Desistirniento de proseciudad. ¿Y el viento? Tira a veces 1gulr el camino marcada por Cona. los que por obligación suben al cepción Arenal, Monteslno3, Rafael
castillo o bajan dc él libres de ser-~ Sallllas, el creador de la Escuela de
vicio. A gatas han tenido en ocaslo- Criminologia, camino en el cual dió
nes que ganar la. a.ltura vigilantes con Vlctor!a Kent ¡¡us primeres pay ayudantes del penal.
I sos la República, supedltaclón de la
Fué castillo, y por muchas retor- ¡ reforma penitenciaria y de todo otro
mas que se hayan hecho y por muy crlterio humanitarista, al mantenicelo;o que sea el culdado en limplar miento de la disciplina. y aumento
estanc-las y en acondicionarlas para 1de la población penal por las insu.su actual destino, un castlllo no pue. l rrecclones comutústas, llbertarias.
de ser jamàs un buen penal. Van anarcosindicali:>tas, extremistas de
desapareciendo las càrce:es y las la lzquierda en Llobregat, Zaragoza,
prisiones lnstaladas en castil1os, en I Logroño, Andalucia, Levante, y de
torres !uertes, en monasterios, con- la derecha en Madrid Y Sevilla <10
ventes, cartujas, etc., por la pobreza de agosto>. No sabemo¡¡-decfan los
del E¡;tado, dedicados a servir para' directores de Prisiones-dónde meter
lo que no fueron construidos.
I tanta presa, Y hubo necesldad de
Ademàs de la falta de ldoneidad volver a. habilitar el inhabitable pede un castillo para penal Y de la. nal de Chlnchil:a.
inclemencia del clima.. en aquel IuLa falta. de prisiones especiales
gar, una . clrc~stancta hace màs 1 para delincuentes políticos y saciadura. la sttuac1ón de los presos y les se corrlge de una manera. esmàs inhumana la. U:rquedad ~el Es· trambótica: utilizando ¡0 peor para
tado y de la D!recc1ón de Pr~!one; los delincuentes mejores, los circunsen conservaria. ¿Qué es lo pnmero tanciales, e ideólogos c·rimlnales reque neceslta un penal, ~n hospltal, lativos, que pasan sin escàndalo de
tl!l cuartel, tm manicormo, un hos- nadie de una. càrcel a un ministep1clo, un lnternado de muchos alum· ria, a. una presidencia. de goblerno,
nos? Agua. Agua. potable y abun- de Cortes, de consejos, de bancos.
dante. ¿No es as1?_ Para. saber que de tribunales.
asi es, no se neceslta ser higienista,
.
ni criminólogo ni pedagogo ni fiEn Chlnchllla se metió a los_ camlàntropo, ni géneral de Int~dencia, pesinos sublevado.s en IfJgrono; ,. a
ni mitústro de la Guerra, ni ge;tor Çhlnchllla se destmó al diputado ~ede una provincia 0 de un Municl- nor Morón, y se ha trasladado ahopio Pues en Chinchilla el agua es- ra a otro diputado, a D. Ramón
Cll.$ea.
Go~lez Peña. No es de aJ:~ora. la
Los vecinos del pueblo Ee la qui- habtlitación del penal de Chmchllla
tan de la boca como ellos dicen para dellncuentes polfticos. En Chlnpara que el penal tenga agua Y ni chilla estuvieron los marinero3 del
pueblo ni penal tlenen agÚa en «Numancia», condenados a cadena
abundancla para beber para lavar perpetua, y los republlcanos que tob •
' maron parte en los sucesos de Jàpara anarse.
tlva d 1911
La pugna entre defe~res y ade
·
.
versaries de que el cast1llo de Cb!nSi las ti\litas de Chlnchllla no puec!J.illa sirva ~e penal es larga. '? P_Or- den r~mecM.arse de otro modo que
f1ada. Un diputada por el wstnto, sostemendo el penal, Y ?Orno éste,
el Sr. Chicher i, consiguló la utlllza- en tal lugar, es una. vergUenza para
ción para penal del ca;tillo que slr- la clencia penal y un ludibrio para
· ión - precedent e his t6 ri- ¡os menares ru dl men to 3 d e h 1g1ene,
' ·
VI'ó d e pns
co cltado por el diputada caclque- propongo que se cierre el penal y
del celebérrimo César Borgia. La que se dé al Ayuntamiento de Chlnpoblaclón agrad.eció la merced, y ha chllla el dlnero que cuesta mantepugnada de~de entonces por asegu- ner a los presos y pagar al director,
rarla. Cuando han vencido los con-I a los ayudantes, a. los vigilantes, al
t ranos
· a 1 pena1 (Sa1'11
1 as, Da to, Sàn- maes t ro, a 1 m éd'ICO y a I cura.>>
---------

DETENCIO P ER SOSPITES

Margaret Wonderbeiden ha estai
detinguda per sospitosa per sl pogués
tenir r elació amb uns russos detin·
guts fa dies a la Prefectura de
Policia.
Es súbdita txecoslovaca i el seu
marit, :Max Valleste!n, també fou
detingut.

«A nosotros nos interesa principalmente la. República, por CataIui1a.porque creemos que la RepuTl!UADORS D ETINGUTS
blica es el útúco régimen que per
Per agents de la brigada crilninal
mite la solución de la cuestión ca:
foren detinguts Josep Temeste I Martalana den tro de España · pera es
fil i Francesc Callosa 1 Zorrilla, coevidente que hay formas 'de Repuneguts timadors.
bl!ca. que pueden ser hostiles a esta
EXTRADICIO
soluclón y !rente a ella no pued
cspernrse de un catalan¡·ssta tma aceL'onze del mes en curs serà embar·
cat a bord del vaixell «Albapilia:t\
titud diferente de la que adoptaria
frente a. la monarquia
Georges Baslle 1 Taranú, súbdit ro-La. Lliga ha. defencÍido slempre
manès, detingut el mes de desemcomo tàcticas pollticas, el oportu~
bre passat 1 reclamat pel seu pafs
nlsmo Y lo que ellos llaman o:polfpel delicte d'atracament.
tica de realidades». Pero, a menuda,
esta «polftica de fantasfas» Y el
oportunisme de la Lliga es muchas
----------~*----------veces completamente Inoportuna La
polftica hecha pensando solamente
fael Jàimez. Tingueren cura de la di·
en el dia de hoy, conduce a. rerecció, Mme. I vonne Attennelle
sultados completamente negativos
(dames i conJunts plàstics); Calles
cuando las circunstancias camblan
Bulgas <llluminacló); Ramon Au·
y muchas veces no es necesario ser
lma Mata (Indumentària i direcció
muy perspicaz para ver que el camgenernl), ¡ Arcadi Rosés ¡ Enric Nobio no puede tardar. Sólo es necegués (direcció musical).
sarlo estar en contacto con la opiEl públic sort1 molt satisfet d':lnión y no quedarse reclufdo en un
questa magnifica. vetllada, que meespacio hermético. Por respirar soreix el més sincer elogi per a la Relamente aire estadizo, la Lliga se
sidèncla Internacional de Senyoreequivocó completamente, apoyando
tes Estudiants.
al ultimo Gobierno de la manar• • •
quía y creyendo imposible el triunA la vetlla segUent tingué lloc al
fo de la República, el mismo dia
Palau de Projeccions el «Festival
que la República salla triunfadora
Beethoven», segon de la sèrie dedide las urnas por una mayorfa incada a les o:Nou Simfonies» del camensa dc sufragios; aquel lnolvldalós de Bonn, per l'Orquestra Filharble 12 de abril de 1931.
mòmca de Barcelona, que dirigeix
El apoyo que hoy presta la Lllel mestre Josep Fontbernat. No fou,
ga a la situación cedísta-radical es
certament, ni de molt compensat el
tan equivocada como el que dió a
noble esforç que representa l'audició
la monarquia agon zante y le es
Integral de l'obra monun1ental de
todavia. menos agradecido; el deBeethoven als preus irrisoris que
creta sobre el uso de las banderas
regien a l'esmentat Palau. Aquest
parece promulgada especialmentc
reuneix condicions immillorables t
para paner en situaclón blen poca
l'Orquestra Filharmònica està conselegante al partida catalanista de
tituïda a base del més exceHent prohace treinta años, que hoy partlcifessorat. Tal volta el nostre Ajunpa en las Comisiones gestoras de
tament té allò un xic abandonat.
Catal~ña.
.
El lloc, un xic llunyà, molt deficient-B1en. ¿Su 1mpresión sobre el
ment enllumenat, fa que molts ig·
acto de Mestalla?
norin el que es fa, més quan els
-El acta de Mestalla es la prueConcerts d'aquesta Orquestra es fau
ba el.ocuente .d~ cómo se. ba puesto
amb una «réclame» exageradament
en p1e la opuuón republicana, gralimitada. Amb tot, la sala. es veié
cias a los desaciertos del año y
c~nc~r~eguda per un públic s~Iectísmedia de Gobierno de derechas. Essrm 1 I ~bient resptrat fou d un tote acto demuestra. que sl los dlrectal. entus1asme que es mamfestà retores de las izquierdas española.s
pet1dament du_rant el programa. .
saben aprovechar y coordinan este
Aquest fou mtegrat per tl~a pnestada de opinión que les es favomera pacrt ~ncàapçai1ada Sper I obest:turabie, el triunto de las posiciones
ra de « or1c1 » 1a « cgona 1mfonia». «Coriolàl> és utla. d'aquel~ \3
1zquierdIS tas serà cosa e1ert a.
pagines que acusen inequívocament
-Si sc quiere llegar a. la pacif!el geni beethovenià ¡ que hom pacación de los espíritus, de que tanladeja sempre amb la màxima de111ft1J~ OIEJET((~
trt ffil~-" to se habla, es evidente la necesiIectacló. Bé que la Filharmònica reili 11 )
ll
11
111 dad de una amnistia. Hay que texecutà molt justament ornant-la amb
ner en cuenta, sin embargo, dos
una admirable sobrietat. No és la.
•
casas:
que
desde
que
se
habla
de
pacificación de los espfritus es
«Segona Slmfonlal> de les més inOSO
cuando màs se ha hecho feara exteressants del mestre, si bé ja es <le·
nota una ascendent superioritat en
cit arlos; Y que una amn!st a ba de
relació amb la «Primera>>. Conté, peESTOMAC 1 lNTESTlNc
ser votada por ley, es decir, que
rò. un «Larghetto>> molt expressiu
DIABETIS- ALBUMlNUnecesita los votos de la Ceda, de
i tm «Scher-<:o» molt remarcable. La
RJA - INFANClA - ETC.
los mismos
que el mespor
de no
mayo
salieron
del Goblerno
votar
segona ·t d arrera par t f ou consagrnda a la «Tercera Simfonia» (H&
CARRER LLURIA' 62
unos indultes de pena de muerte.
roica). Aquesta és una obra que ja.
(entre Conse!l de Cent 1 AraKó>
No parece, pues, que una gente en
marca el carru definitiu de la gran
esta
disposición
ànimo sea caobra beethoviana
conté una
SALAIERON, 22~
paz de
votar unadeamnistia.
•
«Marxi\
fúnebre» i o.ue
imponent.
un
0
l\1ANSO, 72 (davant del Mercat)
Asi Y todo, si estas Cortes y el
Sch
nifi
i
F. ¡
Gobierno cedlsta - radinnJ tuviesen
«
erzO>> mag e un « ma » ve""'
rament admirable.
una pequeña dosis de sentida polfEl mestre Fontbernat dirigf aquestlco, votarfan una amnistia para
te
b
ts
b
i
f
q uitar a. las lzquierdas la. bandc~
s
o res, po er am excess va o• ••
gosi tat. Unitat 1 justesa en la masque ha de proporcionaries el triunA MONTJUIC
:;a sf; però en alguns moments en
fo màs resplandeciente en las próno respectar els temps degudameni;
x~as el.ecciones. Si las derechas
- - -sembla Iniciar-se un cert desequlqmeren lr a una reforma de la
.
. ,
.
.
libri ritm!c que desdibuixa. la. verlConstitución, es absolutamente In- Festival de la Res1denc1a Internacional de Senyoretes Es- table essènc!!l de l'obra beethovtana.
En què deu fonamentar-se la sensata, por parte de elias, dejar a t d'
t
I Teatre Grec ••• Fest'IVaI Beethoven per l'O r- músics
Això són defectes naturals en els
posició de l'actual Govern? S'ho la5 izquierdas . un elemento de pro- u lan s' a
JOVes que no tenen encara.
pregunta El Sol. I, a desgrat que paganda sentrmental tan propicio questra Filharmònica de Barcelona sota la direcció del damunt l'orquestra una . absoluta
tots ho sabem, la pregunta no pot como es éste de la amnistia, que
pràctica.. Nosaltres prcferrm, però.
contestar-se:
llev~rà _nec~sariamente una mayo- 1
mestre Josep Fontbernat al Palau de Pro1
·eccions
no silenciar això precisament per·
.
rfa JzqmerdlSta a las próximas Cor'
què no sigui l'amistat la que man«Con esta ocast~n. camparan to- tes.
tingui un perniciós en~tany. Josep
dos los comentanstas el momento
-Es difícil predecir cuàndo se
El fe~ de. transpo_rtar-nos només çó de bressol», sobre ~ tema po- Fontbernat posseix totes aquend
presente con los ultlmos dfas de celebraràn eleccicnes generales or- que a 1 «Ind1a Clàsstca». ja. és un~ pular de Mysorc, arranJada per Ar- condic!on.:; de director que por!en
las Cortes Constttuyentes, en el ve- que en este asunto jue an m' Ph , cosa força atractfvcl~ i més ho se cadi . Rosés I .a daptada por J . Ma;¡- fer-lo i el faran triomfar. Cal, però,
ran~ de 1933. Entonces,. a cos ad o el factores. El comprornisog de re~i~i~~ r~a s.l per ac! no ~~ ha~ués tants ca ró, «Javadis», . s~bre la melod1J. que sàpiga retenir un xic llur imGablerno por una opasiCión parla· constitucional el deseo de no
d mdlS amb prete!JS·o~s d J:torr:es ci- del sud de 11ndta, «Anta!ona Te- petuositat l que procuri que un
mentaria, violentisima, que obstruia tar las !acuitades disol t . a~oi vilitl:ats. ~anmateuc, st C;ls mdts dels lavam>, trans_cnta i arrnnJ~a per «Larghetto» no sigui un canda.'1te:t
toda. su obra y exigia la. demostra- presidente
à
u onas e temps gatrebé prehistòncs que les Enric Nogués, «Dansa de Krishna 1 1 molt menys un «adagio» 1 que un
ción diaria de mayorfa en plena mes pectiva c!Ja ~ues efu: f"ada,/a pe~t simpatiques senyoretes
e:>tudiants les Gopis», at:~tlc càntic sa!trat de senzill «allegro» no voregÍ les fron~
de agosto, produjo hasta el último las 1 .
t b .P ~zam ento e ens assenyalen en les esceruficac!ons Tanjore, de T¡agyaraj-Arcadt Roséa, terE's del «molta vlvace».
instante votaciones de «quorum» con
.e ecc10nes ra aJa a. favor de interpretades són o eren tan humans i «Dansa de C1va», de Renée Bay
Al ò
rt
t
resultada satisfactorio. Y sin em- ~~~t~~~~d~ilt~s poslble que, para 1 donaven pr~ves d'una ~ alta. música litúrgica de Siama . Castri: expo~ar,amf~om ~u~o~~ll ~Tr~u~ e~
bargo las Cortes fueron disueltas. este wt·
f to como sea poslble cultura i exquiSida mentalitat, pot- Enric N<;>gués, amb la plàstica anl- li manca sinó com a expressió de
La 'a t·t
d d la
· ·
_
1mo. ac r, se trate de ce- ser seria cosa. de traslladar-nos a mada. d tma figura en bronze del
t •
In •tat
e 1u
e ~ opaslclones ac lebr~r. elecc10nes en !J?.vierno como l'India. on segurament no s'han ca- Museu Guimet, de Paris, segle xm. 1a nos ra arn 1ca1 s cen • no fou
tuales es muy otra, puede. valer co- la últuna vez. El inv1erno, tlerras ne t mal les bestieses que nosal- Aquesta festa que començà amb obstacle perquè Josep Fontberna~
ejemplo dc abnege.CIOI?- .P~tru~- adentro de España, es una estaclón tr~ hem d'aguantar. De joves ena- una bella «Introducció musical» de assol!s un èxtt verament envejable
tlca Y de amor a las lnstltt.clOne.s. electoralmente màs favorable a las morats com Duixmanta 1 Sakun- Kolashekara-Enrlc Nogués, acabà ben ja que en la. seva. aduac!ó es pogué
Pera no obs~nte esta. benevolenc¡a derechas que el verano. La propa- tala en corren per acf molts, encara entrada la matinada 1 foren a plan- veure u~ m~tre dotat d aquells eledel adversarw, el Go~terno es des- ganda a~ aire lib_re no es posible ' que amb un xic menys de formali- didfssimes per les seves ben prepa- ments dlrectnus que són la base fer.
aJrado por su propla mayoria Y por la mclemencta del tlcmpo Y tat. Dc caça.clors burlats com el del rades realitzacions les senyoretes ma de futures jornades lrlomfal.i.
no pucde acreditar ya los tftulos los locales son propiedad de ele- famós recull del «Panxatantra» J oana. Just, Cèlia Artiga, Anna CuAmb el mestre Fontbernat que f~
par~amentarws en que sc apoyó para m~ntos de derecha, que no los al- n'hem vistos a milers l si no hem nyé, Antònia Elies, Rita Vallespi, aplaudidissml 1 reclamat al pro;>ce
arrtbar al P~er.
qu1lan ni los ceden a los propa- vist ttPanxatantres», hem conegut en Maria Parés, Carme Gerber Rosa nombroses vegades, f~u ovaciOna
Esta Sltuaclón ha de tener un lf-1 gandlSLas adversos, y por encima I canvi molts «p:mxacontents» amb Matilde Lasanta, Marina MitJà Do- ta~bé el professorat daquesta nova¡
mtte, Y ese Umite lo lmpone el de- dc todo, el invJerno es la época. les seves «rates;> i «corbs>> corres- !ors Loperena., Carme Portella, Pi- Olquestra. Fllharmònica de Barcfd
cor<;> del Parlamento Y de las insti-¡ sin jornales en el campo y, por tan- ponents i també amb «tortugues» lar Jaimez, Pilar Mazarredo Pilar lona: a la qual au~em jomad~
t~c¡ones todas. Cómo haya. de sa- to, de la màs grande miserla. El I monumentals que no cal, val a dir- Bonmatf, Maria Soler, Cèlia Bou, glonoses per al bé del nostre al1
hrse de_ ella, no somes I_tOSotros los factor DINERO es, pues, decisiva, ho, comparar amb cap tramvia de Renée Bay. Dolors Jàimez, carlota musical.
Uamado.; a resolverlo. c.Acaso me· como pudo verse en las elecciones la Unia d'Horta, ni molt menys. Nos- Hopf Laura Masslp l el senyor Ra.CAMIL OLIVERES
diante Ja clausura del Parlamento? del 19 de noviembre de 1933 Clara altres però no ens estem de res
'
Pera entonces, ¿en. qué podrà f un- que entcnces también las Ízquier- 1 el que nÓ ban fet mai els Indis ~!!!'!!!!!'!!!!!'!!!!!'!!!!!'!!!!!!!!!!!'!!"!!!!!!!!'!!!!!'!!!!!!~!!!'!!!!!'!!!!!'!!!!!'!!!!!!!'!!!!!!!!!!!!'!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!~!!!!
damentarse la POSICión del actual das se presentaren insensatamente clàssics ni els d'ara, ho fem amb
Gob1erno?»
divididas frente al cuerpo electoral aquella tra.nquiHitat, com si ja fos
Yo confio que cuando estos se~ cosa corrent entre nosaltres. Què hl
ñores, impulsados por la ineficacln ~ va que els indis no han vist mai córabsoluta de las Cortes actuales y rer un tramvia cremant, ni mai .se·ls
por las exigencias dc la oplnlón- ha ocorregut representar la «HlStòqu<!, después del silencio forzado de ria. d'un soldat»?.
.
Sf, que serveixi de lliçó, diu He- los primeros me.~es siguientcs n ocLa nostra. mentlssuna Orquestra
r aldo de Madrid. Peró que sapi- tubre, se ha manifestada elocuente- Municipal, t:n la qual no ens obliguem aprofitar-la.
rr.cnte en los distlntos actos orga- darem de dir que hi cman~uen els
el c.>b..l que intereui i • l'•kada
«Otro seria el rumba del réglmen nizados por todas partes del terri- Instruments de corda». qlle s n, però,
conll(roqui • ob" f~ctlmen~ còmoda i
si asf hublera sucedidv. Dc todos torta republlcano y que ban culml- magnif1ca.ment, Sl!-b~titmts pels de
economica, in•lallanl una
modes algo beneficloso impl!ca en nado en el fonnldable acta de Mes- vent. contra 1 oplllió d'Una. •Veu»
sl el error; la exper iencia y el pro- ta!la- , se vean obllgados a con- IUlònima. que no és la de Catahmya
pósito de enmienda. Si para mm vaca! elecci.ones, el pueblo de Ca- ni tampoc la. de Barcelona, execupróxima o remota lucha electoral taluna confiarà, como hizo el 14 de tà en aquesta Festa del Teatre Grec
todos los eneml~os de la reacclón l enero de 1934, su representación a ~n:l cs;m~~~¿n:~b~::n:e~~
artlculan o cordman sus esfuerzos, las izqulerdas catalanas. Esta vez
•u
d sinlmúa» d
e~ tritmfo de las. esenclas demccn'l.- nuestra victorla: serà concomltante q~e ~~11 d•:z¡::o tre~ muchachas~
tlcas de la Republ!ca serà tm he- con la de las ¡zquierd.as españolas, « al onada pel senyor Sorozàbal
cho incontrovertible, segura, definl- Y las nuevas Cortes, votando ràp!- ~~~~ la més lleu censura d'aquell.\
tlvo.
I d~mente una amnistia, y restable- v anònima que no és 1a. de Ca·
La voluntad del pueblo es esa. En c1endo la Constituc!ón y el Esta- ~~~ya ni tampoc la. de Barcelotodas partes de ~paila, aun en los tuta. C?nculcados, dev.olv~ràn a la na.. Es cert que sant Pere, amb les
màs apartados rmcones, se refleja Repubhca aquel espiritu del 14 de seves dutxes adorablement estivals
este ansia ostens1blemente. Las in· abril, de que tan necesitada se ha- obllgà el mestre Rkard La.mote dè
numerables cartas de nuestros lec- , Ila. Serà necesarlo, solamente, que Grignon a acabar de del"tar-la. «intores lo confirm.an dia tras dia.
esta vez los republlcanos no se de- acabada. amb el nostre sentiment
Nadie túega ya esta realidad. se Jen quitar la República.»
més grati. Encara, amb tot 1. el cepalpa Y se percibe basta en las
lest!al Intent de sabotatge de les al·
Pluala I Crory, s. A,
preocupaciones últimas de los adtures. poguérem oir «Preludi i mort
Llúria, 20 - Casp, 31
>ersarios. cA B C:t reconoce boy
d'Isolda», del «TristanY», i la monu·
Barcelona
mlsmo que el triunfo de las lzqulermental obertura del «Tanhauser»,
das, a juzgar por el rumba de la
que serviren per a acreditar la. ¡x:rpolitlca. actual, està d.escartado si
recta direcció del mestre Ricard Lalas izquierdas ne.-an a la pràctica
e
mote de Grignon, que en aquesta
sus propósitos electorales.
vetllada substitui el seu I.Hustre paLo de noviembre no debe repeUNICA PER A REVENEDORS
re.
Bombes liVER TA -o rotatives
tirse. Por lo que a las derecha~ ressense més grans entrebancs. amb
Bombes liCENTR I • VERTAil centrifugues
pecta vté3se como respiran sus órtot 1 que el bon humor del public,
ganos PL" iodistlcos y en qué situaMITGES DE SEDA A
que hi anà disposat a divertir-sc
Bombes especials
cíón de barullo y descomposic!ón sc
16 pessetes dotzena
amb el primer que passava. les slmBombes a mà
encuentran los distint.os nücleos que
pàtiques senyoretes de la Residència
Vàlvules - aixetes
lucharon juntes en aquella recha.
ens oferiren belles escenificacions de
Sin embar¡¡o fuerte y fortalecldos
ACC!"ssoris per a regar
TALLERS, 16 BOTIGA l'acte tercer de •Sakuntala». de
todos nadie puede poner en duda el
«PatL"tatantra». de t.Ra.malana» I de
éxito.:t
«Mahnbhnrr.·.a •· ' les danses «Can-

.«Ahir prenfem Per tema de la cròmea una excursió de San SeLastiàn
D
t d
a Salamanca, terres de pactes però
« emos ra a l!-na v~ màs, quedó
l'itinerari no va plaure al censor i ayer nuestra af~aclón de que el
ens vàrem quedar sense l'excursió. poblert:lg del set~or Lerroux es una
De Barcelona a Mestalla el cami ormacl n negattva, que no cuenta
és mes planer, i sl volem ens ho Siquiera con el aval aparente de
trobarem tot pagat i fins tindrem esas fuerzas derec~stas que son un
l'escreix d 'un bit.lletot de cinquanta cong~omerndo de l!Jtereses de determmada clase soc ¡
t ¡
p~ssete~ de propma: Aquest sistema
·t
la • con rar ':1 .en
d orgamtzar l'entustasme oficial és ~sp1rl u. ~ en forma a. . la IDISIÓl~
una. supervivència de la tècnica. emocratlca de la Republ!ca. Fue
electoral d 'altres temps, d'aquells ~yer tma. cafda en el vacfo. En u.n
temps que els vots es compraven a. \acfo d.el que brotó la. resonanc1a
la porta dels collegis. I, a darrera paradój1ca de la lmpotencia del Pohora, el preu de cada vot pujava der.
. .
com el de la tola d'un ball de rams.
No cons1gu1ó el Goblerno _el uquoA catalunya hi havia pagès sorne· rum» para aprobar }a ses1ón perguer que es feia pagar un vesttt manente. Esta pequena realidad no
d'altres en treien el lloguer dc l'any P}lede negaria el Goblemo. Y coll!o
de la casa. No es pot negar que era smtoma, es eloc';lente. La mayona
pintoresc, i fins i tot emocionant de -mayoéa de mmorias amedrentavegades, perquè s'administrava unll das ante. un. porvenir inmedlato de
ganivetada escadussera 0 s'engegava avance ¡zq~nerdista-, desespet:at:~za
algun tret per a escampar els im- de consegu1r un e_co en la opm1ón
pertinents.
publica, de ese cumulo de probleAvui, tots els senyals són que tor- mas que se alzan ante el Gob1erno,
n~m a aquell estil. Els antiCS dis- agoblàndole,_ acus_àndole
directatnctes electorals, susceptibles d'és- mente de mcapac1dad para peneDESMOC HE
ser presos al cap d 'uns quants mi- tr~r en ellos. No fucron ayer esas
retoliarà con màs ters de pessetes, fan molta !Husió a mmorfas de la I_llayoria a las Corcerta gent, 1 la collaboració ineficaç tes. No les acuc¡a el interés nac1o<De •Polftica.>>)
torna a estar de moda. Dels tras- nal Y e.l pafs las repudia porque
passos de serveis aviat no en que- no aprecta _en elias slqu_lern el es• darà res, les Obres Públiques, que I fuer.:o patnóttco de or~entar una
havien de tornar, encara són on va pollttca, t~t~lme~te equ~vocada, a
dcixar-Ies la interpretació capciosa nuestro jutcto. 1,EI Gob.lerno cayó
de la llei <lel 2 de gener, i per ayer .e~l el vacfo. ¡No tlene fuerza
tant, l'ingrés de la contribuciÓ ter- 1 adqUISitiva de voluntades que deritorial restarà reduït a una part!- bt~ran, por lo menos, estar disc!da irrisòria. Aquells 32 milions con- plmadas!
signats en l'Estatut aviat ni s'afiJornada. d_e fracaso la de ayer paguraran, i, en general, tots els ser- ra e_l G~b 1 e.mo. Detalle elocuente dc
veis avui estan més confusos 1 com- la mefJca~la del . «pacto salvador»
plicats que mai. La Lliga ha fet de los ~e~ores Gt! Robles-Lerroux.
I anunciar que estava disposada a fer c.ontradtccl~n patente la dc tm GoI - - - - obstrucció si aquesta qüestió no s'a- b1erno que mtenta ~rgu1r su fuerza
L.,....L~--......:=.:g:=:::L----_1;, ciaria Mal senyal; insensiblement, e~ el vacfo. Gnto angustloso a los
'::'
. i sempre a base d'una collaboració d1putados adept?s para que hagan
constructiva, tot quedarà destruït acto de presenc~a en el. superficial
I En molts aspectes tornem a ésser 11 examen, en la dlscus1ón mdocumenttPA RTE MET EOR OLO GI CO
<tSegulmos gozando de la mayor allà on érem vint-I-cinc anys en- I tada, vulgarmente formalista, de los
Jrescura .>m
rera. Nl la Ceda tú els radicals, Pr<;>yectos que a marchas forzadas
(De «El Liberal»)
però, hauran perdut el temps a Ca- qwere aprobar . e.l Gab1erno.
,_.......,--,,.....---talunya.»
Toda serà inutil. El pafs no està
a~ margen. El pueblo, aunque se le
ruegue .t~o derecho, posee una supersenstbil1dad capaz de penetrar en
el fondo de todas esas maniobras
gubemamental~s que intentan disEl Liberal pregunta si hi ha o no frazar la realldad.»
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La compra-venda d'homes
a Abissínia ••• Els negres con.
tinuen essent exportats pel
mar Roig

Problemes del treball

Per què no es nacionalitzen
els ferrocarrils espanyols?
L'ACOI'tllADAlUENT DE
FERROVIARIS
Segom dades que tenlm da~·ant la
Oomp1nyia de M. s. A. ha donat
suara una nota a. la premsa "subvencionada", per la qual sembla
~ue, durant l'any 1934, ha tln,aut,
1 csm ~ntada Compauyia, un dèficit
d'alguns mthons de pessetes.
I, naturalment, ¡·Estat espanyol,
com si es tractes ct·una institució
prcdllecLa a corre-cwta ha d!ctat
unt!s disposicions que afavoreixtn
les Companyies ferroviàries d ·Espanya, com si l'Estat Espanyol estigués en plena abundància; com sl
no hi hagués problemes de major
importància a resoldre; com si l'atur
:torçóe 1 l'ensenyament públic estiguessin del tot solucionats.
En això es veu el poder de les
Companyies ferroviàries 1 llur intluè~cia, que s'estén pe¡· tot el pals.
Pr.mer, augment de les tari:fe.s ferroviàries; ara en un projecte de llei
de l'actual m:ntstre d'Obres Públiques, es concedeix rautol'itzacló a
les Companyies da fcrrocarrila, per
emetre bons de Tresoreria fins a la.
suma de cinquanta milions de pessetes.
Cre1em oportú reproduir el projecte de llei de l'actual ministre d'Obres Publiques, que d lu:
"Articulo 1.0 Se faculta al Mlnls----------~*-----------

El viatge que Wilkins
vol fer sota els glaços del Pol Nor·d
Bc1lín. - El cèlebt e explorador
polru- Slt Hul>ert Wilkins ha fet Int eressants declaracions sobre el seu
nou project'l per a establir, sota els
glçaos del Pol Nord, una estació meteorològica.
Wilkins té la intenció d'anar al
Pol Nord en submari i un cop arribat al punt designat d'avantmà projecta ancorar el sumergible 1 romandre a rArtlc per mesos o anys
enters, amb el fi que els homes de
Ciència que viatgen en el vaixell
pugum estudiar els corrents marttims i realitzar Observacions científiques de tota. mena, amb objecte
de proporcionar als meteoròlegs de
tot el món les dades que els perm etin anunciar amb certitud i amb
gran prelació les condiciOns generals del temps sobre el nostre planeta.
Sir Hubert Wilkins espera Iniciar
el seu viatge al Pol Nord en submarf en el curs de 1936. Passarà per
sota les aigües del Nord de Spitzberg I emergerà a la mar de Behring.
Després d'haver demostrat que el
~ubmari és un 1nitJa d'exploració
segur 1 còmode, Wllkins ha af-egit
que durant les immersions els cientifics registraran la direcció dels
corrents submarins. El vaixell sortirà n. flor d·algua quan hom tracti d'obtenir indicacions sobre les cond icions atmosfèriques, i per a emergtr fàcilment trencarà amb mitjans
apropiats les capes de glaç que cobrelxm la mar.
Si les seves experiències obtinguessin l'èxit esperat, WUkins cridaria
l'atenció dels homes de ciència de
tot el món sobre l'oportunitat de
çonstitulr una. organització internacionAl per a la creació de dotze estacions permanents que estudiarien
les condicions atmosfèriques a la zoha. glacial àrticà l antàrtica.
I Creu Wilklns que els glaços del
Pol tenen una influència. directa sot>re els períodes de pluja i secada
~ la resta del món, però per poder
~mostrar-ho amb dades exactes. 11
·són necessaris uns e¡ulnze anys d'estudi.

El més gran hidraavió anglès
I

Es destinat a guerra i porta
quatre metralladores i dos
canons

Londres. - Els periòdics publiquen
stcta.lls sobre el nou hidroavió ge¡ant bti.tànic del tipus anomenat
Saraband.. Aquest aparell tindrà un
p es, sense càrrega, de 32 tones, poslrà 6 motors capaços de desenrotar una força. global de 5.500 caalls.
L'hidroavió serà completa.:!lent metàHic, construït amb una aleació d'açcr 1 duralumini. A més de les cabines de pilotatge, allotjament <.le
la tripulació, etc., posseirà un taller
de reparacions, un motor per a ac' clonar el llançament i recollida de
(l'àncora i un magatzem de peces de
r ecanvi, on es guardarii. un motor
]ie reserva complet i disposat a ésser
Onuntat.
La velocitat d'aquest super-hldro~vió, que serà destina\ a la marina
~e guerra. serà de 230 quilòmetres
per hora en vol de creuPr. Tindra
un radi d'acció de 2.4.00 quilòmetrea
I! un poder ascensional de 250 met,res per minut. més que notable, si
es té en compte el pes extraordin ari de l'aparell. Totes aquestes dades es refereixen a. las pro~·es realitz<ldes amb ple carregamént.
L'armament del nou hidroa\ió gegant crmsta de quatre metrallsdores i de dos canons de 37 millime~res. cada un dels quals va muntat
a. sota. d'una torreta blindada.. Són
canons do tir ràpid, de tipus molt
semblant als utilitzats pels submar ins.
Les dlmensions de l'aparell són:
40 metres d'envergadura i 30 metres
de longitud. és a dir, que destruït
~1 «Màxim Gork..b soviètic, resulta
èsser l'aparell més gran del món..
L3. construcció del nou hldro gegant s'Inicià en 1932. Efectuarà els
primers ,·ols el dia 29 de ratual durant la magna festa anual que l'aeronàutica britànica celebra. a l'ae-ròdrom de Hendon.
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tro de Obras públtcas para que pucda conceder autorizaclón a las Compañfas de ferrocarriles, que hasta la.
!ccha de prescntaclón de este proyecto de ley hayan cumplido normalmente el scniclo de sus cargas
financleras y tengan créditos reconocidos contra el Estado por realizac_ón de servlclos, para emitlr bo·
no.s de Tesoreria reemborsables en
un plazo de sels meses, prorrogable
por otro tres, llasta la suma de 50
mlllones de pesetas para el conjunto
de todas las Compañias que se haUen en dlchas condiciones. El reintegro de estos bonos y el pago de
sus intereses queda garanttzado por
el Estado subsldlariamente para el
caso de que los tngrcsos de llU! Compaftias no alcancen a cubrir esta
atenclón despuès de sa.tlsfaccr los
gastos de explotaclón y las carg!Ul
correspond.entes a los empréstitos
emitldos con :mteriorldad.
Art. 4.0 En prevlsión de que Ja
garantia subsid!aria que el Estado
ofrece a esta emisión de las Empres!Ul ferrovlari!Ul haya de hacerse
efectiva, las Compañlas que la utilicen a!ectaràn a esta obl gaclón que
contraeràn con el Estado las disponibilidades que a . cada una quedaràn liberadas en cuanto las emislOnes de obligaciones anterlorcs vayan
siendo por elias amortlzad!Ul.
Sl el Goblerno creye:;e conveniente, a esos erectos, autor;zar la amortlzaclón por compra en mercado libre, queda expresamente facultada
por esta ley para conccderlcs esa facultad sln menoscabo de llU! cantidades amortizables en cada periodo.
Art. 3.0 En el plazo que media
basta 1 de octubre próximo, a partir
de la promulgación de esta ley, se
practicarà para su saldo inmedtato
una liquidación de los créd1tos mútuos exlstentes entr e el Elitado y organismes autónomoo y las Compa.ñías.
Art. 4.0 Por el minlsterio de Obras
públiC8s, de acuerdo con el de Haclenda, se fijaràn l:ls características
y condiciones de la emísión a que
se ret.ere el art. 1.0 de esta ley, sin
que el ínterés nominal pueda exceder del 4 por 100 anual.
Art. 5.0 Quedan darogadas las
disposiclones del decreto de 26 de dlclembre de 1918 y de la ley de 28 de
mayo de 1934, en cuanto llmitan la
facultad de modificar las tarifas especlales dl! apllcación.
En con.;ecuencia, y por via de ensayo h!Ulta, que se adopte un régimen
definitiva con las adecuadas compensaciones, se faculta al Ministro
de Obras públicas 'para aprobar, a
propuesta de las Compatüas, modificaciones en las tari!as dentro de
los limites autorizados por llU! respectivas leyes de conceslón.
Art. 6.0 El Gobierno presentara
a las Cortes un nuevo proyecto de
Ordenac:óu ferrovlarla que establezca el régimen definitiva de relaciones entre el Estado y llU! Compañias
conceslonari!Ul de ferrocarriles.
El Ministro de Obrns públicas
nombrarà una Comi.sión asesora que
antes de 1 dc octubre próxlmo estudie y redacte este proyecto, formada, bajo su presidenc:a, por elementos parlamentarlc.s, r epresentantes
de la Adminlstración y de las Compañias !erroviarlas."
Aqu;::st projecte passà. immediatament a cxn.m.en 1 estudi de la Comissió Perm11nent d'Obres públiques.
En compliment dels tràmits parla·
mcntar.s, aquest projecte fou sotmés
a Informe de la Comissió Permanent
de Pressupostos.
L'informe de la Comissió de Pressupostos proposava que a l'article
primer la frase "que ha.yan cumplido normalmente el serv1cio de sus
cargas flnancleras" fos substituïda.
per aquesta altra: "estar al corriente en el pago de sus obl.igac!ones hlpotecarias y tencr çrédltos r econocidos por el Esta.do por realización de
serviclos".
Proposava també que els bons que
s'havien d'emetre tossin exempts
d'impostos presents 1 futurs 1 tinguessin la concttcló da fons públics
per als efectes de la cotització í la
pignoració.
Dintre del mateix arUcle proposava qu~ la garantia. de l'Estat tingués
el caract-er de solidària 1 no de subsld ària.
Una modificació força més Important proposava la Comissió de Pressupostos a rarticle segon del projecte. Deia:
'·Entiende la Comi.slón que se debe suprimir el scgundo pàrrafo del
art. 2.0 , pues considera peligroso que
el Estado se entrometa en la relac:ón civil estableclda entre las Compañias emisoras y los tenedores de
sus obligacioncs, lo cual constituiria
un preccdente ~llgroso y produciria
una desconflanza en el mercado respecto a la vnllcle.z de los pactos y a
la solidez de los valores mdustriales.
Ademàs, hay que tencr prese:J.te que
el susUtuir 1a amonizal,Jón por sorteo, por la compta en Bo!sa, afectaria des'gualmente a las obilgaciones, ya que actuaria màs desfavorablemente sobre aqucllos tltulos con
interés reducido, como son los del 3
por 100, en que la prlma de amortización es mayor y, en cambio, afectaria en muy pcqueña escala a los
valores emitidos con interés màs alto, cuya. cotización se aproxima mà.s
a la paridad.
No desconooe la Comlsión que un
arreglo a conversión de las obligamones hlpotccarias de !errocarriles
es uno dc los puntos fundamentales
que habn\ de exammarse el dfa que
se vaya a una soluclón conjunta del
problema ferroviario; pero en este
prorecto de ley de urgenc!a considera
desplazado el plantear dlcho problema, pues ni siquiera la conveniènc~a
de garanua&r al Estada el reembolso de las sumas que pudien~o desembolsar por la. garnntta que presta a
esta emlslón de bOnos justificaria
tan gra\·e medlda, ya que, en el primer pluTa!o de este articulo, se establece una garantia que debe conslderarse su!lclente para el riesgo
que el Estado a.sume."
Amb aquestes Slllvetats, però, la
Comissió de Prcasupostos informava
favorablement el projecte del Govern.
A la vista d'aquest informe 1 del

1915

projecte del ministre, la Comlssló
d·obres públiques va emetre el següent dictamen:
"Articulo 1.0 Se faculta al minJ3.
tro de Obras Públlcas para autorizar a llU! Compañla.s de ferrocarriles
que en 15 de junlo del nño en curso
se ballaran al corrlente de pago de
los mtereses dc sus obllgaclones hlpotecarla.s y tengan créditos reconocldos con el Estado por realización
de servlclos, la. emlslón, llbre de trlbutos, de bonos de Tesorerfa, exentos de impuestos presentes y futuros, hasta la swna de 50 mlllones de
pesetas para el conjunto de las Compañias que se haUen en las condiciones sefl.aladas.
Estos bonos, que tendràn la garantia solidaria del Estado, seràn reembolsables en el plazo de scis meses,
prorrogable por un trimestre, y se
públicos, a los e!ectos da su cotlzaconsideraràn asimilados a los Fondos
clón y de su plgnoración en el Banco de España., por el 90 por 100 del
valor nominal, a un interes no superior al que reditúen los bonos.
Las Compañi!Ul rc.spcctlv!Ul vcndràn obLg..das, con relnclón al Estado, a destinar al servicio financiero
dc llU! emlsiones reallzad!Ul con arreglo a esta ley el sobrante de sus ingresos de explotación, después de
abonados los g!Ultos, las pansiones y
el servicio de los empréstltos concertada:; con anterlor.da<L
Art. 2.0 Las Compañias que eml·
tan bonos de los autorizados por la
presente ley afeclnràu a. la obliga·
ción que contraen con el Estado,
para el caso de que la garantia que
éste presta se haga efectiva, las dlsponibilidades que para cada una queden llbrE:s eu cuanto las em!siones
de obligaciones anler.ores vayan
sicndo por ellas amortlzadas.
Art. 3.0 En el plazo que media
hasta 1.0 de octubre próxímo, a partir de la promulgación de esta ley, se
practicarà una liquldaclón de los
créditos mutuos por servlcios e lmpuestos exlStentes entr(i el Estado y
organlsmos autónomos y las Compañfas, quedando determmados para
su abono los saldos ulsteiltes.
Art. 4.0 Por el Minlsterio de ObriU!
públic!Ul, de acuerdo con el de Hacienda, se fijaràn las característlcas
y condic.ones de la emlsión a que
se refien¡ el articulo 1.0 de esta ley,
sin que el interé.s nominal pueda exceder del 4 por 100 anual.
Art. 5.0 Quedan derogad!Ul las disposiciones del decreto de 26 de dic!embre de 1918 y de la ley òe 28
de mayo de 1934, en cuanto limitan
la facultaa. de modificar las tarüas
espec.ales de aplicaclón.
En consecucncia, sc faculta al ministro de Ol>ras públicas para aprabar, a propuesta de llU! Compnuf!Ul,
modiflCanaose en las tarlfas dentro
de los límites autonzados Por las
r~ctivas leyes de concesion; quedando en vigor el régimen legal actual para llU! que, con los aumentos
ya autorizados por llU! dlspos.ciones
cltadas en el pàrrafo anterior, sobrepasen aquellos llmites.
Al-t. 6.0 ~I Gobierno presentarà. a
las Cortes un nuevo proyecto dc ordenación tcrroviarill que establezca
el régimen deflmtivo de relaciones
entre el Estado y llU! Compañlas concesionar-as de !errocarrlles.
El minist.ro de Obras puolicas nombrarà una Comisión asesora que antes de 1 de novlembre próximo estudie y redacte este proyecto, formada,
bajo su presldenc1a, por elemcntos
parlamemarios, representantes de la
Admlnistración y cte llU! Oompañlas."
Les modificacions introduïdes pel
dictamen de la Comissió al projecte
del Govern no plaguel\:11 al ID.i.n;sLre.
I un diputat de la majoria, el senyor
Blanc, reprodÚi el criteri del ministre en aquest vot particular:
"Al articulo 2.u del referida dictamen se adiclonaràn estos dos pàrrafos:
"Si el Gobierno lo creyesc convenlente a. esos efectos, queda expresamcnte facultada por esWI. ley para.
conccder a las Compa.illas la autorizac.ón neccsaria para. substitUir ia
amortizaclón mediantc sorteo por la
compra en mercado libre del nliJsmo
número de tftulos ..eñalando para
cada serie en los cuadros de amortizaclón de las emlsiones.
Esta autorlzación queda condicionada a que una vez anunciada en
la "Gaceta de Madl'id" no sea lmpugnada en el plazo de tres meses
por los tenedores de ~os quintos del
número de titulos en circUlaclón."
A més a més, es presentà un altre
vot particular del senyor Garcia Vedoya, que diu:
"En dlcho art. 5.0 del dictamen
de la Comlsíón se propone la derogación del decreto de 26 de diciembre
de 1918 y de la. lcy de 28 de mayo
de 1934, en cuanto limitan la facultad de modlf:car las tarifas especiales de apllcaclón, autorizando al Ministro de Obras públlcas para, a propuesta de l:ls Compa!úa.s, modl:ficar
las tarif!Ul.
En opinlón del dlputado que suacribe no debe aprobarse esta pro·
puesta. por llU! razones que sintét1ca.mente mdlcamos a contlnuacíón:
a) Prejuzga un crlterlo en cuanto a la vlgencia o no del Esta.tuto
ferroviariu de 1924.
b) Resuelve, bajo el aspecto de
una prescripción accesoria de una.
ley de urgencia de ayuda económica
a las Compañlas, una cuestión !undamental del problema íerrovlario
que dcbe examlnarse dl!tenldamente
en su total~dad; no SOlo en relación
con los intereses de la.s Compa1U.a.s,
sino tenl'!Ildo en cuenta el aspecto
que plantea la termlnac!ón de las actuales ícrrocarrlles en construcclon
por el Estado.
e> En el plazo JW\ximo de nueve
meses de efectlvldad de la ley no surtirlt. eficacia pràctica su!iclente para senrlr de contrapartida. a. la obll¡acióo que el Estado contrac en ayuda de las Compañias.
d) Las Compafú!Ul tlenen aclualmente medios le¡a.!es, para rettrar
sus tarlfas especiales, sustltuyéndolos por las generales 7 màximas 1e·
gales.
Por todas estas ruones el diputado que suscribe propone que la Càmara acuerde la supresión del &rtfculo 5.0 del dictamen.''

.En cap llar . catalana

llU

La vellesa de l'obrer, trista I sense empar de la toHectlvltat, està al carrer¡

a la Intempèrie. Rostres fatigats pel treball que ha produJt riquesa 1
que a les darreries de la vida resten sense llar I pateixen fam. lnjustfcla que cal reparar Immediatament

BIBLIOTECA PER La Xlii Festa Coope·
ALS OBRERS EN rativa Internacional
Fa tretze anys que, complint l'aATUR FORÇOS cord
pres en un Congrés InternacioAquests darrers dics hem rebut va·
luoses aportacions í avui consignem
la que ens ha fet un lector que em·
pra el nom de «El timbaler del Bruc»
amb 23 volums que detallem a continuació:
«Los crlmenes de la lglesla>>, (fas·
cicle).
«Almanac de ceLa Traca>>.
«E l peor enemlgo de la Repúbll·
ca>>, de .Jaume Claramunt.
«El Gobierno do Ja Generalldad en
el banqulllo>>, d'Aiard Prats.
«El 6 d'octubre tal com jo l'he
vist>>, de L. Aymaml I Baudina.
«Estampes de I' Ur uguay>>, de VIcenç
Bernades.
«Mahatma Gandhh>, de Romaln
Rolland.
«La batalla de Prats de Molló», de
J, Fontbernat.
ccE I últlmo pirata del Medlterràneo», de Manuel Benavldes.
«Uno de tantosn, de Salvador Ferrer.
cela brujerla de Barcelona>>, de
Fray Gerundlo.
ccSodoma y Lesbos moderna&>>, del
doctor San Velilla.
((Satanismo erótico», del Dr. Just
M... EscalAnte.
«Qué es el esplrltlsmo>>, d'AIIan
Kardec.
aSembrando flores», de F. Urales
«Laa Nacionalidades», de PI I Margall.
«Los mlsterlos de ta lnquislolón en
Espafta», de M. V. de Fereal.
(( Cabellos rubtosu, de Salvador Farina.
aAsl hnblaba Zaratrusta>\, de Nietzche.
«Tierra llbrell, de Gorkl.
«El espia », de Gorkl.
«El anticristo», de Nietzche.
aAibum hlstórlco del Estatuto de
Catalufta».
Com poden apreciar els nostres lectors, aquesta és una aportació de
qualitat I quantitat.
Endavant! Tots hem de coHaborar
a l'elai.Joracló de la Biblioteca Po•
pular per als obrors en atur forçós.
Aportacions a la nostrA Redacció:
Ronda Universitat, 25.

El cas dels empleats de la
Transmediterrània
Davant l'anormalitat creada. per la
Gerència de la Companyia Tra.nsm~
dlterrànla, l'cAssociacló d'Empleats
d'Agents de Duana, Consignataris,
Armadors 1 SimilarS», enfront do l'acomiadament de gran nombre dels
seus associats, ha cursat els següents
telegrames a la Presidència del Con·
seU, Ministeri de Marina i Ministeri
del Treball:
cCompañia. Transmediterrànea, que
goza subvención Estado, acaba. de
despedir mitad personal; tal declsión
implica someter miseria màs cincueuta familias evitaclón compllcaciones
pudleran der1varse urge solución conflicto. Asocíación de Empleados de
Agentes de Aduana, Conslgnatarios
Armadores y Similares. Presldente,
Font. Secretario, Castellón.»

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

I

PUli·NET
Netejo metalls

.

PRODUCTE
CATALA DE MAxltiA CAUlAT
.IOIU' 'fil . . . t4 0 Jit.,OIUo

------------:*----------NOTICIARI

nal, els cooperatlstes de tot el món
celebren la Festa Cooperativa.
Aquesta Festa té, en molts punta
d e l'estranger, una gran lmportancia.
Fan concursos amb premis d'aparadors de les CooperatlVes on exposen
articles fabricats a les Cooperatives
de producció; editen milers de fasclcles de propagandab que reparteixen
gratultament; cele ren cabalgades
on concorren nombroses carrosses
demostració de la gran potencialitat
del moviment cooperatiu en totes les
manifestacions de la vida; se celebren mitings, conferències, sortides
al camp, manifestacions a les ciutats
més importants, etc., etc.
'T'ambé a Catalunya se celebra
aquesta Festa. amb sortides al camp
con;t ho far~ les importants coop~
rat1ves Umó Cooperativa Barcelonesa i La Moral de Badalona, o en
actes de propaganda, dels quals en
són sols un retlex els següents: EI
d1a pr1mcr, una conferència. a «La
Vanguàrdla», d'Horta, a càrrec èe
Ricard Caballeria. El dia 2, una a
«~a Sabadellenca», per A. Fio. I el
d1a 7, diada de la Festa, actes de
propaganda a Sallent, Mataró, Manlleu, Malgrat, s. QUJrze de Terrassa
Torredembarra, Igualada, etc., etc.:
aixl com en dtverses cooperatives c;e
la capital, en els quaL prendran
part, entre altres, els propagandistes
senyors J . Mestres, C. Ventura, J. Arnal, R. Hortoneda, T. Armengol, J.
Colom, R. Caballerla, F. Barjau, [li.
Marin, P. Lozano, J. Blanquer, J .
Rovira, 1 les propagandistes Maria
Palomera, Dolors Abelló, D. Chalmeta, A. Coloma, etc.
Per tal d'ésser llegit en tots els
actes d'arreu del món, l'Aliança. Cooperativa Internacional, tal com ta
cada any, ha publicat en anglès, alemany 11 francès, la següent resolució:
«Cooperadors!
Tingueil confiança en la vostra
causa!
El coratge de perseguir els seus
Ideals!
La persistència d'assegurar el seu
triomf!»
(Resolució que cal adoptar en cada manifestació 1 reunió organitzada
amb motiu de la Festa. Cooperativa.)

• ••
Amb ocasió de la Xlll Jornada
Cooperativa Internacional, 100 milions de consumidors del món, orgamtzats dintre els rengles de l'Alli:mça Cooperativa Internacional, reafirmen llur fe increbantable en els principiS que són la base de 11ur moviment 1 que constitueixen el seu ideal.
«Que els seus rengles siguin oberts
a tots», sense distinció de raça, de
nac10nalitat, de color o de creença,
és la demenda elemental i la prova
de la seva sinceritat. «Que el seu control sigui autònom» i el seu desenvolupament lliure, és l'essència mateixa de la seva existència. «Que ell
substitueixi el servei a la comunitat»,
a l'afany de lucre de l'individu, és la
finalitat de 1a seva organització eco..
nòmica í la seva. virtut suprema.
Els cooperadors saluden amb confiança. la superioritat índlspuLable de
llurs mètodes econòmics, que han demostrat saber t-eslStir Ja. si!rie de
cru;is que ha. sofert la vida ecooómlca durant el curs de la darrera. dècada. Ells es declaren convençuts que
el retorn de la Humanitat a Ja prospetltat pot assolir-se sensiblement 1
definitivament mantinguda, per l'aplicació general dels principis del
nostre moviment cooperatiu.
La Coperació Wliversal impl1ca, 1
imposa, la dcsa.parJció de nombrosea
barreres que entrebanquen el lliure
comerç entre les nacions i les persones que el realitzen, sobretot despr~ de la guerra, amb els resultats
desastrosos per a la unió 1 la solidaritat de la familia internacional.
·
Els cooperadors del món s'uneixen
per a proclamar llur voluntat de pau,
i llur demanda que la pau :;igui w1
fet, perquè ella és l'única base raonable d·w1a existència civilitzada 1 d·un
benestar de la Humanitat.
La Federació de Cooperatives d'ESpanya ha publicat també un manitest dinglt als cooperadors, del qu.al
extrelem el següent par~!:
«Totes les Cooperatives han d·organitzar, el disSabt.e dia 6 de jUllol,
o el diumenge dia 7, actes públics
amb el fi de propagar els nostres
principis, reclutar nous socis 1 a.tl.rmar els nostres Ideals de pau, puix
que una. de les carac~risttques, la
millor, sens dubte, d'aquesta festa, ~s
la de la germanor humana.»

Nova junta. - El Sindicat Obrer
de la Indústria. Metallúrgica. dóna
compte del resultat de l'assemblea
celebrada el dijous darrer, dia 27, a
les deu de la nit. Fou discutit l'ordre del dla. prèviament establert 1
quedà. elegida la següent junta:
President, Josep Domenech; secretari, Joan Massachs; comptador, Fidel Celala; tresorer, Ramon casacuberta; delegat a la F. L. de S. d'L,
Joan Aleandro.
Junts Mixtos de Treball a les In·
dústrles de la confeooló <Secció de
Sabateria). - Es fa avinent. a tots
els patrons del ram de Sabateria, per
tal que li donin compllment, que continua en vigor l'acord pres pel Jurat Mixt del ram, segons el quals
cels set dies de vacances obligatòries que s·esmenten en l'article 66 de
la Llei de 21 de novembre del 19311
han d·ésser gaudits pels obrers sabaters durant el periode comprès del
primer de juliol al 30 de setembre Inclusiu, 1 que el jornal que en con- ----------*~--------cepte de vacances ha. d ·ésser concedit als preufeters a domicili es calcularà multtpllcant per t:et el coefiFrlssures'l Flstules? MORENOL
cient que resulti de dividir la suma
Escnwlu avui mateix a Plcaltotal dels salaris cobrats per l'obrer,
qués, 12, tenda, Barcelona, I w
durant un any, pel total de dies treguarireu
ballats per a aquell .

JIOBE

ha de mancar

ES?

A Abissima és normal el tràfic de pra.- venda d'esclaus. Notnbr
la carn humana. L'esctavatge és nor- xells travessen el mar RoJg gsos Vatma del QQvern del país. Manta ve- d'homes de color, que són arregats
gada la Societat de les Nacions b.a ta.ts d'un indret a l'altre d'a~S:UnsP.:>r
volgut saber l'exactitud de les denun- les comandes dels esciÀvitzad atnb
cies que ll arribaven amb relació al
S 'h d dir, en honor a la ors..
tràfic de negres a Abissínia S'ha po- q~e )aa !ae nlgun
temps el Gove~ndt~c.
gut saber, no perquè bo ha.gl denun- b1ss1rua
preocupa seriosa
Aciat cap representant italià, car els problemaes de
l'esclavatge 1ment del
1Lalians, actualment, no tenen dret a. perseguir els esclavitzadors. ~nta
denunciar l'esclavatge de cap pafs va. El poder de la relig ó do · en
1
mentre mantinguin en la més indigaquell pafs 1 l'habitud pod:O~~
na esclavitud els seus propis nacio- en
que
les
mesures
que
pugUi
nals, smó per les Comissions que la el Govern imperial d'Etiopia.Prendre
pròp1a Societat de les Nacions ha traEl 1924 va prohibir l'esclavatg
mes a Ab.issfnia I, per altres conductes, que en el 1935 l'esclavitud a va ordenar la confecció d'un e I
Ablssin.ia exlsteix de la mateixa ma- No ha estat possible realitzar reins.
nera. que existia segles i més seg!es tot això. La incultura d'aquella Pobde
enrera. El negre és considerat com el gent i la vivor dels amos assistits ra
més vulgar animal domèstic sense la religió, no fa possiblé cap mCS:r
a
personahtat i, per tant, pot éSser ex- que acabi, almenys en molts
plotat per l'amo de la manera que bé amb l'esclavatge. A part que es ~~i'~~
11 plagUI per tal de treure'n el mJ.- gués una mesura enèrgica contra ls
esclaVJtzadors per part del Gove~
llor rendiment possible.
la qual cosa, pel que es veu no s'b •
L'esclau no pot contreure matrtmo- atrevit
a fer mai.
'
a
nl. S1 a l'amo li plau, podrú. asstgNo s'ha d'oblidar que alguns Prfn
nar-h una dona per a la. procreació
a profit del mateix amo, puix que ceps ~an declarat, amb gran Clnism •
~edlRtament de nascut el fill de que. I abolició de l'escla•·ltud prov;
1home 1 la dona esclaus Passa a es- cana grans convulsions en el Pals,
ser propJetat de. l'amo dels parcs. qu~. s'han d'evitar. ConSJderen l'esGeneralment el fill no coneix maJ el cla~ttud com una institució neces
•
seu pare, tal es la promiscuïtat a què sàrta.
els lll~ra l'amo expressament.
Trobem naturl;ll que els governants
Arnba a tal punt l'embrutinl~nt j ab1ssuus dcfcnsm la independéncJ~
lj'esc¡au que és dóna el cas de rebu~ d'Ablssfnla. Però fóra més humà qu~
ar a llibertat. El poder de l'amo é~ abans que tota altra cosa abolissin
obs~lut; flns a tal punt que l'esclal~ Iàpldament i totalment l'esclavnuu
~.a mapte per a ésser home lliure. de llurs cotmac10nals, car els ammnls
a 1 ~~g~ no recorda que els esclau domèst1c~ de qualsevol país d'Europa
estan millor que els homes d'Abis~bJSSlnlS s hagin rebeHat contra el
··
r:l~gioópressor de llurs victima.ns. La sínia.
que els poderosos d'Abi 1
han mf1ltrat en l'esperit dels ssl ma
exerceix un tal
csc ans
resclavatge no sofa~:t ~~b a;;s~pten
f.ló, sinó que interpreten l'actítu~~~
arterurslS.ells com un signe de bonme, car els dóna m ·
I
q.uant hi pensen i quan no est:~J~~:
En el pròxim número
t ¡ga s ni malalts PUix

p;.
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IMPORTANT

ct!ff

~~tsd;o~rentment,·no re~: :S~s:~:

d'una m!~~~~!Uls~ Amb les despeSl'S
rír altres esclat!.! rin molt bé adqwdeixen morir Ela. ~ncs el malalt el
decaps.
·
os no volen ma.lEXist61-~ mercats de canvi 1 com-

de LA HUMANITAT,
contintlaJ'em la nostra relació de crims de la monarquia espanyola.

CIUTADANS:
Trameteu llibres per a la Biblioteca
per als obrers en atur forçós a Ja
nostra Redacció.
CAL INTENSIFICAR ELS DONATIUS!

El doctor Serra Hunter
al Casal del Mestre
Ha estat clatlSurat el cicle de conferències que el Casal del Mestre ha.
organitzat durant aquest curs acadèmic, conferències que foren encomanades a destacades figures de la
nostra inteHectualitat.
La darrera, celebrada l'esmentat
dia, la desenrotllà l'ex-conseller regidor de Cultura de l'Ajuntament
i professor de la Universitat, senyor
Serra Huncr. Acompanyaven al conferenciant en la presidència, entre
altres, el senyor Reixac l la senyora
Baldó. El públic, compost gairebé en
la seva totalitat de mestres, era. nombrós i selecte. El senyor Reixac féu
una justa. i simpàtica presentació
del dissertant, i aquest, a continuació, parlà de «Els moments essencials de la vida. conscient i les seves aplicacions a pedagogia».
Començà assenyalant la seva posició idealista enfront dels problemes pedagògics, i caracteritzà aquesta posició dient que no defuig, sinó
que postula el seu punt de partida
de la realitat i aspira, com a finalitat cabdal, enlairar aquella experiència a experiència racional i espiritual. Amb la densitat de pensament, que és costwn en el conferenciant, posà. de relleu l'orientació actual de la pedagogia en coincidència total amb la ciència de l'ànima.
Aix.l com Ja. psicologia que fins a.ra,
i sobretot en els darrers temps, llavia estat la fenomenologia de la
consciència I avUI propèn novament
a convertir-se en ontologia de l'ànima, talment la ciència geneml de
l'educació tendeix a veure en el subjecte pedagògic, no un agregat de
funcions analíticament destriables
i quasi. independents, sinó una unitat
estructul'al 1 sintètica <temperament
caràcter, personalitat). Declara. el
senyor Serra Hunter com les noves
concepcions es separen de la vella,
estrictament biològica, d'Aristòtil; de
la. dualista cartesiana que nega el
psiquisme inferior, 1 de l'experimental pura, que no reconeix el caràcter
irreductible de l'experiència interna.
Psicologia 1 Pedagogia modernes estan d'acord en integrar dintre d·un
siStema. comú l'mterès psicològic, que
és CliSCDClaiment Filosofia, 1 el Pedagògic, que en definitiva és acció social 1 cul~ural. Al quadre Uadlcional
1 a les classificacions tancades, cal
substituir un nou esquema l unes
rotulaclons mts flexibles, I, per tant,
més adaptables a la varlabillLat. de
cada tipus individual. El conferenciant estim&. que els tres momepta
que comporta l'activitat conscient
responen a tres continguts inconftmd1bles: el vital, l'hwnà 1 respiritua.l.
Això crea pel pedagog una triple trajectòria, que podem slinbolitzar amb
les segUents antltes1s: VIda i sensibilltat; personalftat i cosa: naturalesa i ànima.
A continuació, el professor donà
lectura a uns fragments del seu llibre en preparació sopre pslcol03la,
Utul:l.ts: Definició de Ja coosdènda:
caràcter qaaUtaUu dcll> proc~
psif¡oJcs; atenció i reflexió; Passit1
i llibcrt."\t. En aquests fragments hom

pogué comprovar la seva posició fi·
losòfica a què abans hem alludit.
El conrerenciant acabà. exhortant
als mestres a adoptar davant dels
problemes vius de l'educació 1 de
l'eS?Ola una .post~. que no sigut de
pos.¡tivlsta ru de VlSJonart, 1 que respongUI a allò que podríem dir-ne la
nostra norma. racial, concretada en
aquesta fórmula: Els peus a terra,
ben ferms 1 ben segurs, però el cap
ben. alt, sense claudicacions, n1 defalliments.
La concurrència que emplenava de
gom a gom el saló d'actes del Casal
aplaudl llargament el dlStíngit confercnclaut, a la seva mUller fou
obseqUiada amb un mag¡úfic nw1
de flors.

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

Focs
de Bengalg
REPUBLICA l
PROCESSONS
Amb l'hegemonia cediSta, que és
tant com dir romana, als destins
de la nació han tornat moltes coses, entre elles les processons. A
aquest propósit m'han estat Jetes
diverses suggerències de ternes a
tocar, molt interessants, pero un
propicis a ésser cen$Urats, que,
previsorament, m'estic de tocarlos.
1 -per tal de M parlar de les
d'ací- sl voleu que us parlt de
processons, us diré que a Echternach, localitat del Luxemburg, hou~
ta anualment una processó que té
la particularitat que els que hi f:.guren caminen tres passes endavant i dues enrera. La persona que
m'ho assabenta - bella persona
en tots els sentits del mot - diU
que aquesta processó luze~nburgue
sa es imatge ¡ldel del ntme que
porta la República espuyola.

Llegiu LA HUMA N I TAT
No és ben bé alxl, estemtu!a comunie4nt. De jet, la Rep~tblicil,
entre n0$Cltrcs, va més enllà ~
la processó d'Echternach. cam n
dues passes endavant i tres
ra. No crec haver d'esjr;¡rçar-rn
molt per a demostrar-ho.

enre;

Llegiu LA HUMANITA T
J. M. FRA~CES

s. -

P.
F. M. (Pineda): e~::;¿
equltocat, amic. El vostre s~n·de
11
és admirable i ~s per ~.~ ~ns.
Ulmps que no au lw he t1 podtU
Endavant! Tireu al d.re ·
ter coses molt bonU.

o· bwnd irat.

utUMENGE. 30 DE JUNY DEL 19SI

la 1rote~ta ~e le~ e~querre~ ·LES LLETRES·
La dels regidors d'elecció
popular de Bellcaire
geus ací el document cursat a l'Alcalde-gestor:
Els que sotasignen, consellers de
}'Ajuntament de Bellcaire d'Urgell
elegits per la voluntat Indiscutible
de la majorla dels ciutadans de la
nostra. vila, segons resultat de les
eleccions celebrades el 14 de gener
del 1934. posseïts de tots els drets
morals i polítics que el poble els atorgà aixi com dels legals que els
conferí la IJe! Municipal catalana,
es creuen en el deure de manüestar la seva protesta per la nova composició de l'Ajuntament per no a-.
justar-se en cap precepte legal 1
partir del vici d'origen de mancar
al respecte de la voluntat popular.
Destituïts per l'autoritat militar,
en data 17 d'octubre del 1934, sense
que Indirectament ni directament
se'ns hagi atribuït cap acusació n1
sospita en dany de la nostra legitl¡nitat de dirigents de la vida mUnicipal de Bellcaire, sense que exlsteixl cap llei que autoritzi la destitució d'autoritats municipals sense
prèvia formació d'expedient, sense
que la nostra pretesa destitució tingui altre valor legal que el d'una
circumstancial suspensió, ja que l'autoritat militar va atribuir-se facultats que cap llei no li atorga, sense
que puguin tenir, finalment, validesa legal les disposicions en virtut
de les quals s'han fet els nous nomenaments dels càrrecs municipals
els sotasignants hem romàs en
lenci esperant que el retorn a la
normalitat portaria legalment 1 necessàriament el restabliment de la
IJel Municipal catalana i la nostra
indiscutida 1 indiscutible continuació.
Per tot el que acabem d'exposar
declarem:
No reconèixer en nom del poble
que representem, cap valor legal a
les disposicions dictades al marge
de la IJe1 Municipal catalana.
Que els únics representants legals
de l'Ajuntament de Bellcaire d'Urgell continuen essent tots aquells
que no havent estat separats dels
seus llocs per manament judicial,
resultaren elegits per voluntat popular el 14 de gener del 1934.
Protestar de la Informació de què
parla el decret del 28 d'abril passat
I que tracta de responsabilitats o
simpaties dels consellers, infomlllció
per altra banda que no ha existit o
en tot cas haurà tingut caràcter
Eecret per tal com no s'ha sabut la
seva existència.

si:

PRESONS DE
CATALUNYA

I

(Ve de la pàgina 12)

ment a IJeida, i que la pena que 11
demana el fiscal del Tribunal d'Oficials generals que l'ha de jutjar és
molt severa.
Està animadíssim i parla de quan
sortirà en llibertat com si tractés
d'afers molt pròxims. La seva moral
és absolutament ferma 1 aquell deix
de triStesa que ens havia deixat .la
visita als presos ens el féu perdre
amb el seu "bon humor i la seva
tranquillitat poc corrent.

Reservar-nos de presentar en el
seu dia el recurs que la IJei empara i que les desviacions, errors, lllegalitats 1 sistemes antijuridics, reclamen de fer públic.
I en exposar aquestes posicions
nostres us !em avinent de la nootra
resolució que tots els acords de l'Ajuntament irregular no tindran per
a nosaltres ni pels sectors polltlcs
que representem, cap mena. de valldesJ.
I sense ànim d'amenaça, sinó simplement amb el desig de prevenir
ulteriors con!lictes, ens veiem obligats a recordar-vos que la llei del
5 d'abril del 1904 fa responsables als
funcionaris d'ordre governatiu, que
infringeixin, amb actes o omissions,
algun precepte legal, l'observància
del qual hagi estat reclamada per
escrit, responsabilitat que es fa extensible als que exerccL'\.in funcions
municipals o provincials.
Entenem que el governament de la
cosa pública sempre ha d'esser per
manament popular a més que està
recolzat aquest criteri per la llei
Municipal catalana 1 per la IJei
Municipal espanyola del 2 d'octubre
d~l 1887; 1 qualsevol que infringeixi
aquest manament es situa fora de
la legalitat. Per això solament en
la Ulegalitat es put port.,r a terme
tot el que legalment r.o podria acceptar-se, 1 és aixi: que velem com
en la llista de senyvrs ge.;,tors que
integren el nostre Ajuntament. excepte doo, les restants no tenen cap
mena de força ni av:l! popular que
els empari, ja que no han acudit als
comicis electorals 1 altres que han
estat rebutjats pels electors.
Per tot el que s'exposa, els que
suscrlvim,
us PREGUEM que us serviu tenir per presentada la present protesta al nomenament Ulegal de l'Ajuntament gestor i pel mateix requerida la nostra reposició als llocs
que legltlmament ens corresponen 1
també per assabentat del refús de
validesa de tots els compromisos quo
pugui prendre aquest Ajuntament,
a la vegada que us doneu per advertit de l'obligació personal de respondre dels perjudicis que ens causi
l'aplicació de l'atropeU als efectes
de la IJei de 5 d'abril del 1904.
Visqueu molts anys.
Bellcaire d'Urgell, 24 de juny del
1935. - Signat: Ramon Castells,
Ramon Rubió, Jaume Torres, Joan
Areny, J aume Vilagines, Antoni Perera i Jaume Carrera.
Senyor president de la Comissió
gest<>ra de l'Ajuntament de Bellcaire d'Urgell.

PERIODISME

En la nostra edició d'abans d'ahir
donàvem la noticia que el nostre
company i amic Francesc Madrid,
havia estat designat per l'empresa
«El Sol, C. A.:t, per a desempenyar
el càrrec de la sots-direcció d'un

FRANCESC MADRID

MERCATS
DE CATALUNYA
~;

Per a Infants d'ambdós sexes - Classes d'estiu - Preus molt econòmics - 700 metres d'altitud - 50 minuts de Barcelona
Doct()r V. L. FER.RANDIZ -MALLORCA, 236, pral.
-

~

REEMBOSSA · I~N l'S
M'encarrego del lliurament dc gèneres a Correus i Ferrocarrils
N'AVANÇO L'IMPORT I M'ENCARREGO DEL COBRAMENT
TELEFON 30991

tLI. JBBES!
AOTOGRAFS, DIBUIXOS,
i el més important assortimtnt

de G R A V A T S d~ Barcelona
Exposició i venda a preus
inversemblants a
1\l E 'l' R O P O L I T A N A
Llibreria vella 1 nova
Canuda, 31 (baixos Sala Mozart)

ECOS

M.

TOGO RES

ESPONA

PROCURADOR DE TRIBUNALS
Diputació,

321

Telèfon

BARCELONA

13661

Magatzem d'encerats i utillatges de lloguer per a treballs del
port i estacions. - Cè.rrega i descàrrega de vaixells, recepctó
i lliurament de mercaderies en molls i estacions

~a¡ai1o

tasco

Trall$port de tota mena de mercaderies per camions, t.ract.ors
i carretilles elèctriques
Servei especial de càbries I grues per a tots pesos
Oflclncs:
Passeig Nacional, 50 l 51

Magàtzems:
CarTer del Mar, 98, 100 1 102
Garatges:
Vila I Vila, 27 al 31

Telèfons:
Despatx • , • •
MoU Ret.lx
Garatge •

16187
11750
•

•

•

•

t

22117

LLEGINT.::
EL TORBELLINO

En un «quartelillo» de municipal$,
d'aquells d'Emili Vilanova. Un gJUlrdia va fer una informació respecte
UI~ detingut.
El c:cabo», que se les donava d'eminèncta, va llegir:
«Tal i Tal, que viu maritalment
amb un~t dona, de nom X .... que tenen, respectivament, trenta-nou i
vint-i-set anvs...~t
-Respectivament? Això no e!tà
bé-va sentenciar-. Amb gent d'aquesta mena el respecte hi és de més
Mai no aprendre" de tractar la geni

~cal.

Sociedade Nazonalista
Pondal
Hem rebut un fascicle editat pels
nacion.alistes gallecs emigrats a l'Argentina, que conté les millors poesies patriòtiques en llengua galaica
del poeta Eduard Pondal L'edició té
caràcter d'homenatge i commemora
el centenari de la naixença del Pocta.
Per causes alienes als nostres desigs no podem reprodUir cap dc dites poesies, com tampoc un Vibrant
manifest que c:Os NRZ.Onallstes plego:; Emigrados na Araentina:t adrecen cao Pobo Oaleg011.

•

ver1tat
sobre els fets
d'octubre a
Catalunya

FERRAN

GARRIDO

anècdota recollida per Estèvanez.
En desembarcar Garrida, va tractar de llogar una casa a Lisboa. El
propietari volia mig any per endavant. Garrida que no duia gaires
diners de Filipines, no podia bestreure més enllà. de dos mesos. Intervmgué un tercer i la cosa va arranjar-se.
Pocs dies després, en una taula
de cafè, un espanyol de dreta, criticava durament Garr1do, culpantlo d 'haver amassat una fortuna a
«Ultramar», a l'usança monàrquica.
Algú, segurament Estèvanez, desmenti la insidiosa acusació i recolzà el desmentiment amb el que acabava de passar amb el lloguer.
Aleshores, el reaccionari, va dir
això:
c¡Y pensar que el país ha estado
en manos de esos hombres! ... ¿Cómo han de hacer para la nación,
si no son capaces de hacer nada
por ellos mismos?"
Definitiu! ... I• ~~lt monàrquic!

criure per aquest recull:

LLUIS CAPDEVILA

Home d 1 amor i
d'aventura
NOVEL-LA

5 pessetes

Per la Justícia i
per la Llibertat
<QUARTA EDICIO>

2

pes~etes

Llf giu aquests dos llibres

Tots recordeu els grans èxits literaris. Ben recent és el de «Res de
nou a l'oest,, -traduït al català. per
Joan Alavedra 1 editat per Proa-,
novella d'un autor nou, primera obra
d'un autor nou i de la. qual es venien
per centenars de milers les edicions;
novella que mereixia els honors de
la traducció a diversos idiomes i que
era prohibida a Itàlia per Mussolini,
l'ex-socialista. Ben recent també, més
recent, l'èxit mundial d'un altre autor nou, Hans Fallada, alemany com
Erick Maria Remarque, amb la scva magnifica novella «1 ara què?»,
que ha publicat a Espanya Editorial
Joventut.
Menys ressonants, menys esclatants, però molt considerables, hM
estat els èxits d'Emil Ludwig -també editat per Joventut- i Panaït
lstrati, el fort contista descobert i
emparat pel gran Romain Rollaud.
Amb Kellermann ha passaL quelcom semblant. La seva noveHa «El
túneh¡ fou una revelació l un dels
èxits més grans de públic 1 de critica que s'han registrat a EBpanya,
on, llastimosament, la gent mal no
ha estat massa aficionada a llegir.
Penseu, doncs, com és de considerable l'èxit d'un llibre a Espanya. Quan
un llibre té molt d'èxit a Espanya,
un dels _països d'Europa que menys
llegeix, es que es tracta d'una cosa
ventablement extraordinària. Es clar
que, manta vegada, obtenen bons
èxits de llibreria certes bajanades:
les d'aquest pobre diable que es fa
dir «El Caballero audaz», com per
exemple. Però això és una excepció
que cada dia es dóna menys, perquè
cada dia. la gent sap llegir més l
millor.
Han passat uns anys i el lector
mitjà. que s'apassionà. amb la lectura
d'cEl túnel», potser no recorda que
l'autor d'aquella novella és Bernhard
Kellermann. Si no fos alx!, segurament que hauria esgotat més d'una
edició de cEl torbellino».
«El torbellino~t, com «El tunel», és
una novella de gran envergadura,
densa i profunda. Potser preferim aquesta a aquella, encara que en les
dues el contingut social és evident.
La tècnica, la «manera». ens sembla
més reeixida, més perfecta en aquesta. noveHa d'ara que en «El tunel:t.
En «El torbellinmt Ke!lermann ens
fa veure el desori que en una petita
ciutat de provincia produeix el descobriment d'Uns jaciments petrolífers
1 com el que hauria d 'ésser civilització esdevé lluita de les misèries més

Indispensable
per als vostres viatges

Guies Baedeker
(Amb plànols, mapes, plantes i panorames)

Demaneu l'opuscle detallat
Dipòsit de venda per a Catalunya i Balears :

Llibreria CATALONIA Rda. St. Pere, 3

En el llibre
d' Alard Prats Beltran

RUIZ FUNES
defensor de Gassol i Esteve

amb precisió de fotografia
reprodueix

els textos taquigràfics
dels 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
fio reflecteix,. amb amplitud i amb emoció
el llibre

"fi ~o~ierno ~e la fienerali~a~ en el Ban~uillo"

novelta de BERNHARD KE•
LLERMANN. «Editorial Mo•
llno», Barcelona. 6 pessetes

Tristan Bernard conta el següent:
Una familia, aveïnada al PròXim
Orient, en una zona molt castigada
pels sismismes, va voler ¡¡osar els
seus infants a cobert de terratrèmols i els va trametre a casa l'avi,
que -¡,;u en una terra que no tremola mai.
Al cap de pocs dies, els pares reberen un telegrama que deia aixi:
«Trameteu-me, si voleu, mit;a dotHom va publicar, cap allà el 1860,
zena de terratrèmols, però, per favor, torneu a fer-vos càrrec dels vos- les «Obras escogldas» de Fernando
Garrida. Heus aci uns fragments
tres brivalls.»
del pròleg que Pi i Margall, va es·
•••
D'una enquesta sueca, a propòsit
de la venda de llibres.
La ge11t compra:
Per . l~ ver llegít les
cnttques .. .. . .. .. .. .. .. 30
per 100
l)
Pel titol ..................
8'10
))
Per consell dels amics 7'13
Per propaganda radiada ................ .. 6'91
»
Pels anuncis .......... ..
.))
4'90
Pel nom de l'autor ...
J
»
Peis catàlegs periòdics ......................
2'80
Pel consell del llil)
breter ..................
l'56
Per la coberta i presentació ...............
1'55
»
Per altres causes. .....
0'45
:t
Això, a Suècia. Entre nosaltres caldria establir :rijres completament
distintes. I tal vegada fóra millor
escatir per què la gent «:to compra
llibreS».

La·

F.

M.

•••

J.

No fa molt, .el nostre actiu cor- «Enemiga de panegfricos, no me
responsal a Gll'Ona, va haver de 1 detendré en hacer e1 de Femauprotestar, enèrgicament, d'haver es- do Oarrido. Cuantos le han leldo
tat tretes d 'aquella Biblioteca Mu- conocen
excelcntes dotes de esniclpal, obres d'eminentissims au- crttor popular, en las que no sé de
tors, entre ells, Victor Hugo, Vol- ningún correligionario que le aventarre i Fernando Garrldo.
taje; no considero necesario enalVolem, avui, dedicar unes llnies tecerlas ni enumerarlas. Dlstlngue
a la figura d'aquell darrer precur- principalmente las obras para que
sor abrandat, amb la ploma i amb redacto este prólogo el espirltu emila paraula, del socialisme modern nentemente social que las anima.
i, alhora, defensor entusiasta de les Femando Garrido, bien bable de Uidees de federalisme.
teratura, bien de economia, blen de
Garrida va nèixer a Cartagena política, es siempre socialista... En
el 1821 i va morir a Còrdoba el 1883. alas de esta idea, se levanta a veSocialista de la millor solera del 4B, ces sobre e1 mundo real y viaja por
va sofrir I>CI:secucions i coaccions horizontes llenos aún de sombras y
d·e Narvaez 1 altres representants de nieblas; pera otras, y son las
de la tirania. l!n article titulat «De- màs, acorta el vuelo y busca, partensa del Soc1alismo» 11 va valdre ticulal'mOOte en la asociación, el
un llarg empresonament a Madrid. tórmlno, o cuanto menes el crecienD'alli va anar a Londres, refugi te alivlo, de los dolares soclales.»
de tots els revolucionaris de l'època
1 va representar Espanya en un ... «Làs.. 'rêiòriiias" èi~ues 'no .. i>~édéi.;
Comitè del qual formaven part Maz- ser tan ràpidas ni tan absolutas
zini, Kossuth i Ledru-Rollln. Va 'como las reformas politicas. Las
tornar a Espanya i, totseguit, va ~oliticas no lastiman tan dlrectaprogresos" que va ésser excomUni- ~cnte los intereses creades, ni protreure l'oratòria de Castelar.
duccn tan honda ni tan constante
A Lisboa i Barcelona va. cons- perturbación en la vida econ6mica
pirar incesantment fins que la per- de los pueblos. Conviene reivindisecució l'obligà a restituir-se a Lon- car de un golpe la; derechos que
dres, d'on no va tomar fins passada constltuyen nuestra personalidad,
la Revolució de setembre. Fou ales- cespada de que necesitan armarse
hores que va escriure la seva més CU!Ulto antes las clascs trabajadocopiosa. producció literària, entre ras;» pero caminar algo màs lenta·
ella un llibre «La humanldad» y sus ment;e en la senda de las innovaprogresos» que va ésser ex comuni- clones sociales.:t
cat pel bisbe.
L'apòstol del federalisme, va haMés aferrissat el seu socialisme, ver de retardar gairebé dos anys
cada dia, sofrl persecució novament la redacció d'aquest pròleg a consefins que l'aconsegui un Indult de qüència de la profunda divisió que
Ruiz Zorrilla. Va ésser diputat per s'exterioritzava entre els elements
Càdiz 1 per Sevilla i finalment, en de «La Dlscusión», que dirigia Pl
proclamar-se la República del 73, va i Margall i els de «La Democràcia)>,
anar a Filipines d'Intendent gene- que controlava Castelar. Aquests
ral. En tomar, el 74, va domiciliar- darrers creien el socialisme Incomsa a Lisboa i això donà lloc a una patible amb la democràcia, mentre
Pl i Garrldo, oplnaven tot el contrari.
Heus aci una breu semblança de
Femando Oarrido, socialista. d'acció
i de pensament, dels de la primera
fornada, home auster, lluitador 1
lnteHigent. El que hagi disposat sigui qui sigui-, l'eliminació de les
seves obres de l'abast dels lectors
gironins, deu mirar-s'ho de ben distinta manera.
Celebrarlem que les gestions del
nostre amic Cabruja, haguessin hores d'ara, aconseguit que les obres
objecte de la crazzia¡>, les de Garrida i totes, tomessin als prestatges que honrosament ocupaven.

dels diaris que edita. Avui, podem
afegir que el diari és «La Voz», de
la nit, el gran rotatiu noctur de la
capital de la República.
Es amb sincera satisfacció que recollim aquesta noticia. Per l'amistat fraternal que ens uneix amb
Francesc Madrid i per la consolidació del seu nom de periodista. - de
periodista madurat en el periodisme actiu, batallador, alliçonant i
dolorós del carrer - que significa
un lloc de direcció com e1 que acaba
d'ésser-U conferit. A més, això altre: és un camarada format a Barcelona, un company que ha viscut
intensament tots els avatars - misèria i grandesa - de la capital catalana des de les hores roges del
1917. Tota una llarga !llera de llibres i de reportatges - escrits aquf,
i a Paris, i a l'Africa, i al món formen la brillant executòria apassionada i cordial de F1·ancesc Madrid. La seva «raça» de }Jerioàista
ara passarà per una prova més, la
més dificil per més continguda, silenciosa, sensible i divel'sa : la direcció d'un gran diari.
1
Estem segurs que hi reeixirà també.
Bona sort, Paco Madrid!

AQUAREL-LES

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

El poble de Catalunya no pot deiLLEtDA
xar els homes amb els quals acabem
La
impressió
agricola, en general,
de parlar entre reixes i és necessari
que el més aviat millor es dirigeixi és absolutament satisfactòria. Les
als actuals governats d'Una forma tasques del camp es van realitzant.
compacte i convincent per tal que
Els blats nous no s'han presentat
sigui decretada una amnistia que re- al mercat encara.
tomi a les seves llars tants pares
Les farines de força s'han cotitzat
de familia que romanen darrera les
a
67 pessetes els 100 quilos.
reixes de la presó pel sol delicte d'haFarines fines, a 66 pessetes els
ver sentit envers els seus germans
unes aspiracions de llibertat i de ben- 100 quilos.
Farines panülcables, a 62 pessetes
estar superiors a les existents en
l' actualitat.
els 100 'quilos.
JOAQUIM VILA-BISA
Despulles farines quarta, 21 pessetes 60 quilos; segò 1 segonet, a 30
Per causes alienes a la nostra vo'iUOtat no ens és possible publicar la pessetes els 100 quilos.
Olis extra, a 190 pessetes els 100
llista total dels presos que han passat per aquesta presó i dels que es- quilos. Olis extra comú, a 185. Amb
menys d'un grau d'acidesa, a 178.
tan en llibertat provisional

11

De la ((razzia» gironina

11

Ha despertat molt d'Interès l'anunci del tren especial que organitza Ràdio Barcelona amb la cooperació tècnica de VIatges Catalònia, a Paris i a Brusselles per la
setmana del 11 al 18 d'agost.
A hores d'ara són molts ja els
que han anunciat la seva decisió
d'inscriure's a aquest viatge extraordinari que permetrà visitar còmodament i en condicions altament
s.vantatjoses la capital de França
i la meravellosa Exposició de BrusseHes.

CASA DE REPOS del Dr. FERRANDIZ

una veritat
.
,
stno

Francesc Madrid Ferran Garrido I• Tortosa
a la subdirecció
sus
de La Voz''

Un tren especiaJ a BrusseHes

ES NECESSARIA UNA AMNISTIA

No

Concessionària :

Llibreria Catalònia
3, Ronda Sant Pere, 3
terribles, de les apetències més bai<<Itinerari de l'Infant Pere (desxes, de les cobdícies més innobles.
prés del. rei ~ere IIT) u 319_1336l ,
«El torbellinO>) és, doncs, una gran per Damel Grrona i Llagostera
'
noveHa, que recomanem als nostres
El volum 19 de les Obres comptamics, sobretot als obrers.
tes de Maragaii.-En els círcols iitera~ls de Barcelona es comenta 1
contmgut
del llibre 19 de les Obr:s
UN DIA DE LA VIDA D'UN
de Maragall, que acaba de posar-se
HOME
a la venda i que s'ha repartit a tots
novoHa de MERCE RODO· els subscriptors.
REDA. «Edicions Proa». Ba- d La segona part del llibre, titulaa «Narracions liriques» aplega.
dalona. 3'80 ples.
Amb -aquest titol, que ens recorda. nombrosos escrits que eren desconeguts
en les nostres penyes literàel d'una petita obra mestra de Stefan Xwelg, Mercè Rodoreda ha es- ries. Totes les festes de l'any són
crit la seva tercera novena. De les comentades per Maragall. Impresciutat, nnrrac10ns d'cxc:.~r
dues anteriors a aquesta no pot nc- S!Ons de
comentaris musicals i les begar-se que hi ha, en general, un no- Sions.
lles
pàgines
dc «La Panòquia» «La
table avenç: en l'estil, en la cons- parella eterna>,,
«M:art.a» «Últim
trucció, en el perfil dels personat- xiscle>),
que són uns dels fragments
ges. No és, però, tot el que, segons més emotius
de la prosa mal'll€11sembla, podem esperar de Mercè Ro- lllana, forma aquest
conjunt summa.
doreda. Es bastant, ja que la. trajecment
atractiu,
en part inèdit, admitòria d'aquesta autora segueix una rable de llenguatge
i
profund
de conlinia ascendent. A més a més, Mer- tingut, que de¡udament ordenat
l
cè Rodoreda és jove. I això, quan hi
precedit per un admirable estudi de
ha entusiasme i ganes d'estudiar, és Manuel
de Montoliu, Integra el vomolt.
«Un dia de la vida d'un home» ha lum 19 d'aquesta coHeccló.
servit a Mercè Rodoreda per a vèncer unes dificultats, eosa sempre de
lloar, per ambiciosa, en un escriptor
jove. I és també una novella amablement desenvolupada que es llegeix amb gust.

NOTICIARI
S'ha publicat el volum XVIII de
la. revista «Estudis Universitaris Catalans», corresponent a l'any 1933,
la qual publicació és subvencionada
per !'«Institut d'Estudis Catalans».
El volum que acaba d'aparèixer conté prop de 400 pàgines d'interessant
tetx, sota el següent sumari:
«Antoni Janer i Cata. mercader
a la Seu d'Urgell, a finals del se:
gle XVI», per Mn. Pere Pujol i Tubau, prevere.
«Les pruneres encunyacions barcelonmes de Felip v. Documents per
al seu estudi 0704-1705)», per F.
Mateu 1 Llopis.
«Notes sobre Bernat Metge>~ per
Martí de Riquer.
'
«La visita pastoral a la Seu barcelonina en 1578», per Josep Mas,
prevere.
«L'estuch ¡eneral de IJeida en
1396», per J. Rius i Serra, prevere.
«Quelqucs documents concemant
la culture cat.:J.lane au temps du rol
P1erre le Grand», per Helène Wlerussovskl.
«Una. pol~mlca sobre el català a
les darreries del segle XVIII», per
Guillem Dlaz-P!aja.
eLes m6tho..,•s commerciales de
Barttlonc au XIV siècle. sunout d'après des protocolcs inèdits de ses
archh·t!S notariales:t, per Andrê E.
Sa~·ous.

«DCUX \'l.'rslons cdtalanes Inèdites
du &De curn et modo rei familiaris gubcmandae». de Bemard Sdvestre, per Am~déc Pagès.
eLA poUtica dc Ferr:in II dur:wt
l3 guerra remc:açn», per Jaume Vicens 1 Vives.
«Persecució dels bandolers en 1616~
lX'' Joan Serra i Vllaró.
•Els documents de l'emperador bizantí Andrònlc II per a CatalunrnAragó. en el regnat de Jaume lli
per F. Doelger.
'
«Noves notes genealògiquas dels
poetes Jaume, Pere, Arnau 1 Ausias
March, se¡:on.s docwnents inèdits»,
per R. Carreres 1 Valls.
«Carles de Vlana i el Renaixement:., per Manuel Cruells.

A.'\IB Li\. RELACIO DE TOTS F..LS
QUI:; PASSAREN PER LES PRF,.
SONS FLOTANTS

TENIM DAMUNT
LA T.'\ULA .•.
J. Carrera i Pujal :: Per un ordre pollttc I economlc :: Democràcia o dictadura? Economia lndlvidunl o Corporativa? :: Pròleg de
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Joan Sangenis Pedret .. .
J. R., pels presos d'Es
Querra .............. .
Francesc Planas .. . .. . .. .
Joan Pons .............. .
•Famllla. Serrat a la memòria de Macià
Francesc Ca.bruja., de Gi·
rona...
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Dolors Vives Bonay, de
La Bisbal ...
...
Dolors Serra Vives, de
La Bisbal
... ... ...
Ramon Serra Julià., de
La Bisbal ............
X . P ............ .
Francesc Torrents <9 . •
vegada) ...............
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Carme Pià ........... .
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0 '50
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Un grup d'empleats de
la Casa Orbis:
Villl Lascosqul ... ... . ..
Pere Trelg
Manuel Ca manyes .. . .. .
Josep Burgués ... ... .. .
Josep Roses ........... .
Josep Ba.nqué... ... ... .. .
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2'-

Jordi Ollvé...
... ...
Nen Albert Olivé
...
10'- Qurmet ......... ........ .
Enric ... ................. .

Reconeix que Itàlia passa per una crisi econòmica aguda --- El Duce fa nomenaments
militars encaminats a la lluita i crea nous
cossos d'exèrcit --- El Negus diu que no
accedirà a fer concessions a cap Estat
MANIFESTACIONS S ENSACIONALS DE MUSSOLI·
NI
Nova York., 29. - Els diaris del

fa als conciutadans italians, el Negus ha dit que rebran el mateix exceHent tractament que reben els altres estrangers, però res més.

l ' - sacionals declaracions del senyor
0 •50 Mussolini, les quals reprodutdes en

COMENÇA LA CONSTRUC·
CIO D'UNA CARRETERA A
ABISSI NIA
Addis Abbeba, 29. - El Govern

1._ consorci Hearts publiquen unes sen-

extracte diuen a lxi:
«Es absolutament precis que jo
12' - Centre Republicà Fedesegueixi
endavant amb els meus
ral Adrianenc:
15'1'- projectes referents a Ablssinla. Els
15'- Josep Virgili ... ... ... .. .
J. B. Lozano ............
2 ._ meus soldats han estat ja degudal ' - ment enslnlestrats. El meu pals creu
Joaquim Martinez ... .. .
. .. .. .
1 ._ que jo puc lograr els objectius que
7'- Josep Isern
2'- M. Mw1oz .............. .
1 ._ persegueixo. Itàlia experimenta la
3'- Joan C1ttez ... ... ... .. .
1 ._ poderosa necessitat de cercar una
25'- Joan Jordà
2._ expansió territorial. Es precis que
........ .
1'- trobem territoris per al nostre exJosep Fayol ........... .
0.50 cés de població, el qual augmenta
3' - Enric Abril
.. . ... .. .
Miquel Solé .. . . .. .. . .. .
0 •50 continuament. Es cert que jo hauria
4'- Josep Cabús ...
.. ....
0 •50 preferit coHaborar amb el Tas Taf0.50 farà, però com que això no pot ésRamona Cullen .. . .. . .. .
l ' - ser... ».
5' - Josep Sànchez ........ .
«Ara més Impossible tbrnar enreM. M. Subirats .. . .. . .. .
1 ._
1'- ra, ni puc tampoc acceptar una po1'- J . S. M ...... . .........
l ' - lítica de compromis. En una parau5'- M . V. M ............... .
l ' - la, jo no puc tolerar que la S. de N.
15'- Maurici Vilajoana .. . . ..
0'50 em dicti una norma de conducta, sl1'- Marli Jofre ... ... .. ....
0'50 nó que tinc de portar a la pràctica
Josep Jofre .. . . .. .. . .. .
3'- B. Jofre ........ . ..... .
0 .50 el programa que tinc traçat d'antu0.50
vi referent a Abissinis. perquè aquest
1'- Eugeni Jofre .. . ... ... .. .
1'- Ramon ................. .
1 ._ pals, des de fa temps, es burla dels
1'- Josep Ollé .............. .
1 ._ drets d'Itàlia. Que la Història ens
0'50 R. M . F
...... . ..
2._ jutgi a tots.»
0'50
«Lamento, que en aquest afer, no
3'- Joan Damià. ........... .
1'- tinguin la mateixa opinió que jo la
10' - Francesc AbrU .. . .. . .. .
Gran Bretanya I les Estats Units,
3'però amb tot, tinc de fer marxa
4'- SOLSONA (6.• llista);
·endavant,
i dintre un termini de
25'- Lluis Sorribes ........... .
1
sis mesos, Anglaterra i els Estats
1'- Pere Mosella ... .. . .. . .. .
~:= Units es donaran compte que jo te2'- Josep Mosella ... ... .. .
raóll.
1'- Lluís Mosella....
.. .
l ' - nia
A continuació, el senyor Mussoli5'- Josep vua .............. .
1'ni
enumera
les exigències d'Itàlia
5'- Ramon Planes .. . . .. .. .
1'1'- les quals resumeix en els punts seEnric Ferreny .. . .. . .. .
3' - Elles Belasc
.. . .. . .. .
l ' - güents:
I. Itàlia han de rebre sobre AAntoni Jusmet .. . ... .. .
blssinia un protectorat semblant al
Va.lentl Masana .. . .. . .. .
que posseeix Anglaterra sobre Egip43'- Un admirador de Pere
te o el de França al Marroc, el qual
5'Mestres
..............
.
1'- deixaria intacta la soberania inte2'Pau Ca.ubet .. . ... .. . .. .
1' - rior d'Ablssinia;
J Solé ................. .
1'-U. Els immigrants ttal!ans hau2'- Juli
Martínez .. . .. . ... .. .
0'50 rien d'ésser admesos amb completa
Climent Molins ... .. . .. .
1'- llibertat a Ablssinla a fi que parAngel Ma.rtin...
.. .
l'ticipin en el desenrotllament del
J.
Piulats
.........
.....
.
2'l ' - pals;
1'- P Mas ................. .
0 '50
III. Abissínia ha de proporcionar
1'- Simeó Mir .............. .
0 '50 a Itàlia diversos minerals I. especial1'- Lluis Comella... . .. ... .. .
l ' - ment fusta, dels quals necessita Ità1'- Ramon Solà ........... .
0'50 lia;
1'- Pep Llesca .............. .
0'50
IV. S'autoritza Itàlia per a consJoan
Sant...
.. ....
1'0 '50 trulr un ferrocarril que uneixi el
2'- F. Feu ................. .
0'50 port de Massua <Eritrea) amb el
1'- J Re1g ............... .. .
o·so de Mogac11scho <&•.làlia Italiana),
2'- Aveli Caelles .. . .. . .. . .. .
0'50 a través del territori abisslnià.;
1' - J. Queralt .. ............ .
1'v. Itàll.a desenrotllarà les seves
1'- J. Valtondrà ... ... ... .. .
1'- possessions d'Eritrea. i de Somàlia.
2'- Josep Colilles... ... . .. .. .
1'- de tal manera que Ablsslnla serà
1'- F. Viadiu .............. .
2'50 cridada a ésser la primera en bene1' ficiar-se per aquest desenrotllament»
Empleats de la Societat
Mussolini, digué, encara, que els
General d'A I g ü e s de
drets de la Gran Bretanya i de
2'Barcelona (2.• llista)
França a Ablssinla seran conve5'- nlentment salvaguardats, no donant
1' - Un processat ... ... .. . .. .
2'- lloc a què es produeixi cap mena de
l ' - Gonçal Vaqués ........ .
2'- rivalitat a aquesta part del món en5'- Marcel Gallart .. . ... .. .
l ' - tre Itàlia I els seus antics aliats.
1'- Josep Lahoz ... ... ... .. .
1'Parlant després de la S. de N.,
1'- Josep Guinart
... .. .
l ' - Mussolini va manifestar a Eden que
2'- Francesc Solleone .. . .. .
1'- l'organisme de Ginebra està d!spo1'- Josep Tallada... ... ... .. .
1'- sat a reconèixer a cert nombre d'lm1' - Pere Roc ...
.. . . ..
l ' - m!gra.nts Italians el dret de particil ' - Antoni Agramunt. ... .. .
2'- par en el desenrotllament paciflc
Joan Agramunt ... ... .. .
1'- d'Ablssinia. Sl aixi fos-digué Mus1'- Jaume VIllena ... ... .. .
2'- salini-, jo estaria disposat a collaTeodor Cussó... .. . .. . .. .
l ' - borar en nque3t sentit amb l'a.ssem2'- Joaquim Garcia ... ... .. .
1'- blea. de Ginebra. Fins i tot admetré
5'- Vicenç Pujol ... ... ... .. .
2'- que les tropes de la S. de N. col5'- Manuel Puertas .. . ... .. .
l ' - laborin amb les tropes Italianes a
2'- Antoni Mulet .. . .. . .. . .. .
2'- Ablsslnla., però jamai no permetré
2' _ Antoni Alemany ... ... ...
2'- que la diplomàcia estrangera dicti
25'25 Joan Santaulària .. . . ..
Josep Franquet ........ .
2'- la seva voluntat als Italians. Això,
1'- no, mal.
2'- Gustau Ribera
.. . .. .
1'Mussolini remarcà. que en el cas
l ' - Antoni Alexandre ... .. .
1'- que Itàlia pogués assolir pacifica1'- Antoni Aragonés. ... .. .
l ' - ment els objectius que persegueix a
Antoni Maca.ya .. . .. . .. .
0 '50 Abissinis., ell està també disposat,
Josep Rovira ............
,_ Josep de las Heras... .. .
l ' - a tractar de la qüestió amb el Ras
3,
1'Taffarl i amb la S. de N., però en
Joan Dalmau... ... ... .. .
3 25 Francesc Roma .. . .. . .. .
3'- el cas contrari, els seus exèrcits, ja
2' - disposats avançaran en el mateiX
A•_ Antoni Garcia ... . .. .. .
1'- moment que Itàlia abandoni Gine"'
Antoni Calvet...
. .... .
2'- bra.
,_ Roman Cordero ...
.. .
1
Miquel Valero... ... ... .. .
2'A continuació, el Duce va dir :
1'«El món es pensa generalment,
'Vicenç Agramunt. ... .. .
1
2'- que Itàlia travessa una greu crisi
Gaston Monestler .. . .. .
1'econòmica.
Es possible que a.lxi sl1'- J osep Garcia ... .. . ... .. .
l ' - gul. Però no importa. No obstant I
Josep Palou ........... .
5'- això, nosaltres hem de continuar i
1'- Vicenç Monsergas. ... .. .
5' - continuarem la nostra polltlca d'ex1'- Familia Monmany ... . ..
2'- pansió El món no ha d'olvida.r que
1 ,_ Gabernet .............. .
1'- la producció mundial s'ha fet actual2'- Llistar .. . ... ... ... . .. .. •
1 _ ment Inútil, I que trobarà encara
Coru.tant1 ... . .. ... . .. . ..
1'- més dificultats sl no es cerquen nous
,_ Ramera..................
2 ._ Salort
l ' - mercats en paXsos en els quals per
.................
.
5 ,_ Dlaz .................... .
1'- no trobar-se encara en un alt grau
2
1'- de civilització el consum es reduït.
Moreno ................. .
r- Abisslnla., en poc temps, pot ésser
,
Pinteño ................. .
2
0'50 un client important per a tot el
- , Julve .................... .
o•e;o món, i també, evidentment, per a la
Valls .................... .
5,0'50 producció ltalla.nall.
Secos .................... .
,_ Rodriguez .. . ... .. . .. . .. .
o
vv
Mussolini digué igualment a Eden
1
0'50 que les proposicions britàniques relaTrallero ................. .
0'50 tives a la cessió a Abissínia. del port
1'- Calduc ................. .
0'35 de Zeila, a la Somàlia anglesa, les
Alcacer ................. .
0 '20 considerava de tot punt inadequades,
1'- Gumbau ......... ..... .
i afegl: «Reconec com ha estat de
25'gran la bona voluntat d'Anglaterra
suma I Segueix ... ... 101.198'35 en tot aquest afer, però cal no obli2'dar que Ablssinia és tan important
1'Jaume Corbera, de Montmanent, per a Itàlia com ho foren per a An2'- ens ha lliurat un dècim del número glaterra les conquistes Imperials bri10'- 6.172 de la rifa de demà, per tal tàniques de l'època de Raleigh. Els
1'- que en cas de sortir premiat sigui italians ens trobem ara en un peafegida la quantitat corresponent a node en el qual els homes que po1' - la nostra subscripció.
den governar han de governar i no
desertar del seu lloc. Aquests homes
han de compl!.r llurs deures. Es E:l
que valg a fer jo, perqu~ jo sóc el
CAl\liSERIA • CORBATES
govern.J
DARRERES NOVETATS D'ESTI U

21:=

I

5'-l

l'adam
Passeig de Gràcia., 58
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Tallers, 29,

M. T. c., Companys i
Ex - Consellers, visqueu
molts anys ........... .
Un grup de nacionalistes:
Pepet ......... .........
Tonet ..................
Peret ..................
Gras ..................
Lluis .....................
Bertran ......... .........
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L ' EMPERADOR D' ABISSI·
NIA DIU QUE FARA CON·
CESSIONS
A
PA RTICU·
LARS, PERO MAl A ESTATS
Londres, 29. - Dels diversos In·

tervlus amb el Negus d'Ablssinia, publicats fins ara per la premsa. Internacional, el més interessant és el que
inseri anit passada el «News ChronicleJ. L'emperador abissini ha declarat categòricament al representant
d'aquest periòdic a AddiS Abbeba
que no vacil-larà. a fer concessions
econòmiques a empreses o particulars, però que mal no les farà als
Governs, perquè això Implicaria. alcetar la sobirania d 'Ablssinia. Pel que

abissini accedi fa poc a la proposició que li fou feta per un consorci
suis per a la construcció du'na carretera moderna d'Addis Abbeba a
Kartum, al Sudan. Ensems s'anuncia que els treballs de construcció
han començat.
VUIT GRANS VAIXELLS
PER A PORTAR TROPES
A AFRICA. VAIXELLS QUE
JA HAN SORTIT
Roma, 29. - En diferents ports
italians carreguen homes 1 material

de guerra. Nombrosos vaixells mercants de gran tonatge requisats pel
Govern.
Solament a la badia de Nàpols es
troben ancorats 8 grans transatlàntics que esperen torn per a carregar
homes i material que es dirigiran a
Eritrea.
Nàpols, 29. - Aquest mati ha marxat d'aquest port el transatlàntic
(<Leonardo de Vinzl», requisat pel
Govern per al transport de tropes i
material de guerra a l'Africa Orlental Italiana. El vaixell condueix a
bord 900 soldats i va plenisslm de
material bèl-lic.
Siracusa. (Itàlia), 29. Aquest
mati ha marxat un vaixell mercant
de 9.000 tones amb 1.400 soldats en
direcció a Eritrea.
NOMENAMENTS MILITARS
QUE S' INTERPRETEN COM
U N SIGNE DE GUERRA
Roma. 29. - En substitució del

general Traditi. que ha demanat voluntàriament anar a l'Africa, comandant la quarta divisió de «Camises negres» per al càrrec de Cap
d'Estat Major de les millc!es feixistes, ha estat nomenat el general
Longo, que durant molts anys ha estat cap de les mlllcies feixistes de
Sicllia.
Roma, 29. - El nomenament del
general Longo per al comandament
suprem de les «camises negres» s'interpreta en els círcols ben informats
com un indici evident de la prompta entrada en foc d'aquestes forces.
El nomenament de Longo l'ha fet
personalment el senyor Mussolini i
li ha atribuït el titol de «cap suprem
de l'Estat Major de les Millcies Feixistes>>. Fins ara, la direcció de les
«Camises Negres» l'havia ostentat el
general Traditi el qual ha estat destinat al comandament de la quarta divisió de milicians feixistes que es
troben ja a Eritrea. Havia ocupat
l'esmentat carrec durant 10 anys.
FORMACIO DE NOVES Dl·
V ISIONS
Roma, 29. - La Ga.ceta. Oficial pu-

blica un decret creant temporalment
dues noves divisions d'Infanteria i
dos regiments d 'artilleria.

LA COOP E RACIO
D'OFI CIALS ALEMANYS AMB
ELS NEGRES
Paris, 29. Comt.\ !quen a ((Le

Matin» des de Djibuti, a la Somalla
Francesa, que les autoritats de l'esmentada ciutat ha nrebut noticies
del pròxim pas per aquesta d'algU?s
oficials alemanys que marxen a Ettopla..
En contra d'aquesta afirmació, se
sap a Djlbuti que nombrosos oficials
retirats i oficials de la reserva d'A·
lemanya, han emprès el viatge de
tornada al seu pals sense haver trepitjat el territori abissini, en tenir
noticies que el Negus es nega ara a
adquirir compromisos amb estrangers.
Segons la pròpia informació de
font francesa, actuament existeixen
a Etiopia uns 400 alemanys entre ells
l'enginyer d'aviació senyor Weber,
que treballa en la construcció d'un
avió modern, i diversos oficials de la
reserva de totes les armes que exerceixen professions tècniques.

LAVAl TANCA LES CAMBRES
Afirma que protegirà les ins-·
titucions republicanes contra
tot atac i que mantindrà l'e·
xèrcit allunyat de les lluites
polítiques
Paris, 29. - La Cambra 1 el
Senat han liquidat diversos projectes
d'interès secundari. El senyor Lava!,
que havia r etirat el projecte de discussió de crèdits militars excepcionals, donà lectura al decret de clausura.
S'especifica que sl fou retirat el
projecte de crèdits militars, fou per
tal de permetre que acabés el programa de les Cambres.
Abans dè clausurar-se la sessió parlamentària, el cap del Govern senyor
Laval féu una important declaració
en la qual digué que el Govern sollicitava i esperava obtenir el concurs
de tots per tal de portar a terme.
amb les majors probabilitats d'èxit.
l'obl."8. de sanejament del franc.
El senyor Lava! afirmà, categòricament, que el seu Govern, en assumir la responsabilitat de l'ordre, donaria a l'autoritat cl màxlm presti!ll
i protegiria a les institucions republicanes contra qualsevol atac.
El President del Consell decla.tà
també que el Govern mantmdrà les
forces armades de la nació allunyades de tota propaganda i agitació
política.
Finalment, en fer referència a la
política internacional, Lava! declarà: «En l'Europa apaivagada, prosseguirem la politlca d'entesa. I conciliació per tal d'assegurar el respecte
als nostres drets en l'organització
coHectiva de la seguretat».

IH

mn1ni~ta militarmem

LES RELACIONS RUSSO-JAPONESES

El Japó, després d'haver provocat Xina,
ara intenta provocar la U. R. S. S.
El ministre de la Guerra del Japó diu que no poden acceptar el Pacte de no agressió per por als incidents de frontera
i aquests ja s'havien produït a causa de la provocació jap 0..
nesa --- El Govern de Moscou reclama enèrgicament a Toquio
EL MINISTRE JAPONES
D E LA GUERRA EXPLICA
PERQUE NO ES POT SIG·
NAR UN PACTE DE NO
A GRESSIO I PARLA DE
POSSIBLES
INCIDENT S
DE FRONT ER ES
Toqulo, 29. - El mmistre de la

Guerra japonès, general Hayashl,
interrogat per un periodista japonès prop del projecte de pacte de
no agressió entre el Japó i la
U. R. S. S., ha declarat que en principi so!s pot elogiar el projecte de
referència, però que existeixen motius per a dubtar de la seva eficàcia mentre el Govern de Moscou tingui acumulat a la frontera amb el
Manxuituo 200.000 soldats soviètics
i mantingui formidables fortificaclons i aeròdroms militars, enfront
de la frontera amb el Manxuk.uo.
Mentre aquest estat de coses subsisteixi -ha afegit- la conclusió del
Pacte de no agressió resulta impossible.
El general Hayashl ha afegit que
pel moment no existeix cap perill
directe de guerra entre Rússia 1 el
Japó, però que l'acumulació de forces soviètiques a la zona fronterera
fa tèmer que es produeixin els incidents de frontera, sempre molt perillosos per a la pau.

QUE AL MATEIX TEMPS
SE SAP QUE S'HA PRO·
DUIT PER CULPA DELS
JAPONESOS
Moscou, 29. - L'Agència oficiosa

ses hores, retornant després al seu
punt de procedència. Aquesta noticia, que procedeix de Kabarowsk no
diu si hi hagué coH!sions entre els
soldats japonesos i les tropes soviètiques.
I

DESPRES, UN ALTRE ...
Moscou, 29. - L'Agència Tass co-

mun.ica que els canoners del Man>:uk.uo, que entraren en aigües jurisdiccionals soviètiques tenen els
noms de (<Su·Ten» 1 «Yan-Mlne».
Entraren al riu Amur a les immediacions de l'aldea de Poyark.ov i
de-sprés lrrompiren en un canal, tot
el soviètic, l'accès al qual s'havia
prohibit per les embarcacions estrangeres. Des dels fars es feren senyals als canoners perquè abandonessin aquelles aigües, però els vaixells prosseguiren la seva navegació
i solament feren marxa enrera quan
ho ·consideraren oportú.
L'Agènqla Tass no precisa l'objectiu que podrien precedir els canoners manxús.
A TOQUIO, COM DE COS·
TUM, NO EN SABEN RES
Toqulo, 29. - L'Agència Rengo
declara no ten1r cap noticia prop

dels suposats incidents fronterers
registmts en els confins del Manxuk.uo amb Sibèria, de què ha donat
compte l'Agència Tass.
La pròpia Agència, encara que admetent que dits incidents s'hagin
produït. considera que haurien de
trobar-se relacionats amb les activitats d'alguns grups autònoms que
operen en terribori soviètic, !rrompmt
freqüentment en el territori manxú.

Tass dóna compte d'un greu incident de frontera ocorregut als confins de Sibèria amb el Ma.nxuk.uo.
Segons aquesta versió, dies passats,
LA RELACIO OFICIAL
mig centenar de soldats japonesos
traspassaren la frontera i penetraDELS INCIDENTS
Moscou, 29. - Hom coneix una reren en territori de la U. R. S. S. en
el qual romangueren durant dlver- ferència oficial d e l'incident ocore-

regut a Progranltznaya, a la frontera ruso-manxurtana..
Segons l'esmentada referència el
23 de juny darrer quaranta soldats
japonesos creuaren la frontera co.
manats per dos oficials 1 s'internaren
algunes milles en territori soviètic
Novament, el dia 26, altres quaranta
soldats japonesos, d'Infanteria i cavalleria, creuaren la frontera i s'in·
ternaren en !a jurisdicció russ;1, on
romangueren algunes hores.
Els guardafronteres russes pogueren observar les maniobres dels japonesos. però r eberen ordres de guardp.r actitud passiva per a no causar
majors compllcaciQns.
Han ocorregut també altres dos
incidents a càrrec de dos canoners
fluvials del Manxukuo, que remuntaren el riu Amur 1 entraren en aigües soviètiques.
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J:L GOVE:U.N DE 1\fOSCOU
PRESENTA UNA RECJ,Al\IA.
CIO AL DE TOKJO
Moscou, 29. - S'anuncia semlofl.
cialment que el ComiSSIIri ue l'Exterior, Litvinoff, ha tramès tna nota
de protesta al Govern de Toldo eu
11\ qual protesta enèrgicament coutra els Incidents ocorreguts a la frontera ruso-manxurlana, n Pro~ranitz.
kayH, i dem:ma l'adopció de les mesures necessàries per tal de no donar lloc a la repetició de fets semrlans, i demana que siguin severa.
ment castigats els oficials i soldab
japonesos que s'internaren en terri·
tori soviètic.
Litvinoff, en la seva nota, manifesta que la nota japonesa rebuda n
Moscou sobre els incidents ocorreguts
el dia 22 de juny, no és satisfactòria,
per la qual cosa Rússia demana majors explicacions.
B

~A

CALOR
Terratrèmols al Cen- El «PRADVA» ATAC~ ELS
D'AQUEST ESTIU
tre d'Europa
DESCONTENTS DEL PARTIT
Estra.sburg,
29.
També
a
l'Al·
sàcia es deixaren sentir els movi- COMUNISTA I ElS AMENAÇA

ES GENERAL A TOT EUROPA
ments sísmics de la nit del dijous.
Moscou 29. _ Fa diversos dies
,. 29
El conegut sismòlog doctor Rothe,
·
par
Par..,.,
· - A tot E uropa regna director
de l'Oficina Central Sismo- que la premsa i n te rnaciOna
1 ve
·
una calor veritablement tropical.
!ant d'una greu agitació existent ul
A Alemanya, i esp-cialment a Ber- lògica de França ha fet les següents sl del partit comunista. Fins avui,
lin, l'ona de calor és intenslsslma. declataclons:
«El moviment fou un dels més la premsa sovièt·1ca h av 1a guard at
A la capital del Reich solament fins
sobre el particular el més absolut
tl
violents registrat a la regió des de silenci però aquest mati, el «Prawara, ha ocasionat dotze conges ons fa molt temps. Em resulta impossl- da» ha trencat el fil publicant un
mortals.
b!e facilitar les dades relatives a editorial en el qual fa r eferència a
A Varsòvia, l'ona de calor ha, al- l'epicentre del sismisme perquè aquest dita ·tuació.
81
ternat amb violents temporals. La t enc~ les plomes fent impossible
"
L'òrgan
en
temperatura a Varsòv;a. ha arribat 1~r lnscreprió.
De totes maneres, sa- efecte,
un oficiós
article soviètic
de fons publica,
en el qual
a ésser de 40 graus, la qual cosa bent que e~. ter~atrèmol es regost_rà qualifica durament els grups proha produït nombrosos accidents mor- també a SUlssa 1 als ~Ips de SuàVla, vincials del partit camunista per
tals, per insolacions i per accidents em sembla ~der afll'IIlar sense te- desoir freqüentment les ordres que
dels banys del Vlstula..
mença ~ eqwvocar-m_e que el SISmi3- dimanen del Comity Central execu
A Praga el termòmetre ha marcat 1:ne. tema el seu ongen en aquest tlu 1 afegeix: «Amb el mateix en~u
37 graus a l'ombra i 56 al sol.
ulhm P!liS. De totes form~s ?O po- sla.sme i activitat amb què el Conutè
A Budapest el termòmetre ha pu- drem f1xar ex~ctament 1 epiCent~e 1Central ha treballat fins a fer que
jat fins a 43 graus i han hagut de fins que els diferents observatons els seus tentàculs arribessin fillS
sortir al carrer ambulàncies per tal e~ hagm remès. els resultats de les als punts més llunyans 1 intrincats
de recollir més de 80 persones amb nostlcs observactons».
del terrttori soviètic aquestes rames,
simptomes de congestió.
Stuttgart, 29. - Un movime~~ de tenen per la seva part el deure de
També a Itàlia regna una calor terra que es produí la nit. del diJOUS mantenir constantment el contacte
intensíssima. A Verona 1 a Milà el al sud d'Alemanya causà danys con- amb el Comitè Central. Si aixi no
termòmetre ha marcat 37 graus i 1 siderab1es. Fins ara s'havia cregut ho fessin tots quants falten a d1t
39 a Florència. S'han registrat al- ¡ que l'lirnt m,al causat pel sismisme deure, lnflngint les regles establer
guns casos d'insolació.
havia eztat 1 alarma.
tes pel Comitè Central seran reus
Una de les zones europees més . Es tracta del movlmen~ sismic més en el succ~u de greus càstlcs».
castigades per la calor és Austrla. VIolent registrat al Retch des de
L'òrgan oficiós també es refereiX
N
1 hi tò 1
l'any 1911.
en el dit article a l'«affaire» Yenu
o es recor da en a s r a que es
A Kappel, prop de Buchau, es des- kldze l'ex-secretari general del par
trobin
registrades
temperatures prengueren les campanes de les dues tit CÓmunlsta expulsat recentment
semblants. Afortunadan:ent, avui h~ 1 esg.6.sles catòliques.
per actitvltats contrarevoluclonà~lest,
aparegut el cel cobert d espessos nu
A Kanzach, per una curiosa coln- del fet del qual no s'havia publica
vols negres que fan pressaglar una cldència, e;s temples catòlics !or en res a la premsa.
temp"sta que posi fi a aquesta ona també els més afectats pel slsmlsA Moscou ha causat veritable !In
de calor o almenys l'apaivagui.
me. Entre les runes calgueren dos pressió aquest article perquè és la
sacerdots que resultaren amb !ert- primera vegada que surten a. la llum
• • •
des de poca Importància.
pública les dissenclons regiStrades al
Londres 29 _ Avui s'ha registrat
A la Selva Negra, a Ba.viera i a sl del partit comunista.
a Anglate~ra ia temperatura més al- la regió del llac de Constança, els
,
foren molt forts. Als pics
ta d aquest any. El temps és mag- moVlDlents
alts de les ca.ses es feren a trossos
nlflc, la qual cosa afavoreix la ce- els objectes de vidre i de porcel-lana
lebració de tot el programa esportiu l i a mo.tes localitats es desprengueanunclat p<or a avui, tal com la re- ren les finestres de les cases.
vista anual de l'aeròdrom de RenEl terratrèmol, que 's'inicià a t:s
Paris, 29. - La premsa pa.riseDc&
don, que ha resultat un espectac.e sils 1 Vint de la tarda anà precedit
altament atractívol i emotiu, que ha de forts sorolls subterranis. El ma- es mostra molt reservada en come~
tar la visita que el general Gam~t
congregat una immensa gernació a viment durà alguns segons.
l'aeròdrom.
A Nuremberg, e1s moviments fo- ha fet a Roma, on ha conteren
ren tres. En principi es va creure amb el senyor Mussollni i el general
que havia ocorregut una explosió. Badogl!o.
No obstant, "Le Matin" publica un
Moltes que es trobaven assegudes
als cafès, foren arrancades de les comunicat del seu corresponsalà.re~
Roma, segons sembla de car e
cadires I llançades a terra.
Eis carrers de la ciutat d'Ausburg semioficial, que diu que el Gov;~
aparegueren després del sismisme francès ha enviat a Roma e ge
cobertes de teules trencades i restes ral Gamelln de complet acord amb
diverses.
el Govern Ítallà., amb l'objecre
A moltes localitats, les campanes discutir amb els tècnics italiaDS
tocaren a impuls del moviment 1 es qüestió d'una cooperació even~.
La intransigència francesa derrocaren
produi extraordÏ!lt\rla alarma. S'en- entre els Exèrcits d'ambdós ptaque,•
infinitat d'embants.
el mateix comunica
o-'
pot portar a Una guerra de A Karlsruhe i Neuenburg, els mo- noAfirma
obstant, no s'ha estudiat ca:Jf'ta.r
.
.
. vlments foren tan violents que els jecte concret de conveni
del
tarifes que començaria aVUI , sismogràfs deixaren de funcionar.
franco-italià, en les converses
A Munic es registrà un nou movi- general Gamelln.
es
Paris, 29. - En els cercles espa- ment a.lnr al mati
Diu també que ambdós ~
nyols de Paris es considera que les
0
disposen a reforçar les seves fi nnegociacions comercials franco-espaChiappe fereix Godin
nyoles poden donar-se per fracassatercs.
des. To~s els esforços de la delegació
Paris, 29. - Aquest mati, a les
espanyola han topat amb l'absoluta vult, tingué lloc l'anunciat duel en- Dos accidents greus d'avia·
mtrcnsigència dels representants tre l'ex-president del Consell Munició militar
francesos.
cipal de Paris, senyor Godin, l l'ac!\fOREN DOS AVJADO83
Si aquesta situació persistis, demà tual president del propi organisme,
s'entraria en una guerra de tanfes senyor Chlappe. El duel fou a pistola.
FRANCESOS
rra'~
entre Espanya i França, Ja que altra
Tolon, 29. - Ha. calgut a te bOIUt·
Els adversaris creuaren dos trets
cosa. no signüicaria l'aplicació de la sense conseqüències. Es repetiren ~ls aparell núlitar. Han mort car
primera columna amb l'afegit dels dispars I aleshores resultà ferit el zats els seus dos trtpuia.nts.
contmgents.
senyor Godin, per una rascada de
Si pel que es refereix a l'Inter- bnla a la part superior de la cuixa
I DOS
canvi comercial Espanya porta les dreta.
Praga 29 - Per causes 'aire Ull
de guany:u- en aquest plet, en canvi
en·'~
Seguidament !ou suspès el duel; gudes, s'ha· lncend1~t en
són de tèmer les r epresàlies qu~ els adversaris refusaren reconcillar- a vió militar i ha ca1gut a ts-eflcialS
França pot adoptar amb els cente- se. El senyor Godin pertany al Par- voltat de flames. Els d~ ~ mort
nars de milers d'obrers espanyols tit Radical Socialista 1 el senyor que tripulaven l'ap:u-e
Chlappe milita a l'extrema dreta.
carbonitzats.
ocupats al seu territori.
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QUE TENEN
FRANÇA I ITALIA7

ES DONEN PER FRACASSADES
LES NEGOCIACIONS COMERCIALS FRAtJCO-ESPANYOLES
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LES SESSIONS DE CORTS D'AHIR

Ala de la tarda quedaren aprovats defini·
tivament els pressupostos

7

nO?·¡· Els avions que fan la

esta que encara que fossin pagats ro:np dient que és necessari saber cessió no hagués tingut encara
amb or els diplomàtics no rebrien sl existei.'t o no l'acord del 6 de juny En cap cas podran ésser simultams

~o:~~~~~~t~~~l~~~:sJ~:~~~: ~=i!~~%~: ~~~càef~ 3·~~ ~rC:ss':ó ~~l~~~:~r~~e~~b~~sm:~
que té un major entonament que Uit!.
8

volta a Espanya

l'Estatut 1 el que pagà a compte del
A
t
U
la vella diplomàcia.
El senyor VILLALONGA continua cost dels s-orveis
Logronyo, 29· ques ma • a
El senyor SANCHEZ ALBORNOZ la seva contestació 1 diu que a juCinquè· Per a'practlcar en els crè· les 6, de l'aeròdrom de Algoncillo
diu que no és explicable que estant dic1 seu no és pertinent aquesta pro- dits presSupostos les acotacions i re- es donà la sortida a les esquadreè~
___.....
que prenen
part a la
a na
disconforme el ministre 1 una. gran posta. Pot presenta r-6e en una a1tra ducclons que sigu1n neC=-t•es
eom militar
a Espanya
queVolta
açscansa1 el dte. d'ahir
part de la Cambra amb el que s'ha. ocasió.
a conseqüència de compliment de ren en aquesta durant
fet amb aquest particular s'hagi reEl senyor CALVO SOTELO rec- l'acord de proposta de traspassos de
A les sis i cinc del mati sorti l'es~
butjat l'esmena. del senyor Alonso Ro- ti!ica i diu que és necessari que s'a-- serveis a la Generalitat de Catalu- quadreta de Logronyo, amb quatre
driguez.
olari sl és que aquests funcionaris nya.
aparells. A les 6'16 es donà sortida
El Sr. VILLALONGA, per la Co- queden o no incorporats a. les planLes reduccions de crèdits seran obll- a la de Leon amb sis aparells. A
missió, explica el sentit qe l'article 1 tilles generals de l'Estat. A judici gatòries quant mitjançant elles ~'hagi les 6'25 sortl ia de Getafe amb sis
Hi ha una es•' t("!W < senyor DE diu que el que hom tracta és regular seu són baixa, però sembla que exls- de compensar el cost dels servClS ce- aparells i a les 6'36 la. de Sevilla
PABLO BLANCO en la qual vro- el pagament dels hoonraris en or i teix el propòsit de fer-los ingressar dits que ha. de sufragar la ~ene~ali- amb quatre aparells.
posa un article adiclonal entre el es regula en el sentit que els ml· e. l'Estat. El cas és que encara no es tat amb l'Import de les contnbuc10ns
Les autoritats militars acomiadacinquè 1 sisè. Es refereix als fun- nlstres de Finances 1 d'Estat s po- coneix en concret l'acord del Con- 1 impostos que procedeixin d~ la Hi· ren els aviadors.
sin d'acord en cada cas per tal de sell de ministres sobre el particular. senda de l'Estat 1 es determmarà ta
cionaris de Governació.
La COMISSIO no accepta l'arti- determinar quant s'ha de pagar en l.a. reposició dels «escamots• que quantitat en les baixes a. produir-se
or. Per 95 vots contra. 20 és aprovat traïclonaren la pàtria, seria quelcom en el Pressupost de l'Estat per acord Logronyo, 29. - Procedents de Leon
cle adiciona.l.
inqualificable.
del Consell de Ministres, a proposta arribaren aquest mati les esquadreEl senyor DE PABLO BLANCO l'article 8.
El senyor VALENT! defensa una
El senyor ROYO VILLANOVA: del de Finances 1 previ informe del tes del segon grup que prenen part
la defensa i demana que es faculti
a la Volta aèria a Espanya. A les
al ministre de Governació per: a res- esmena a l'article novè. Aquest article Ja comprendrà el senyor Calvo So- Ml.nlsteri al qual correspongui el ser- 8'25
arribà l'esquadreta de Leon al
tablir, mitjançant decret, acordat en tracta de concedir una autorització telo que formant part jo d'aquest vel. 1 es donarà compte a les Corts comandament
del capità Ji.ménez
Consell de ministres, les plantUles al ministre de Justfcia per tal d.e Govern no s'lncorpararan aquests de tal acord.J
amb cinc aparells. A les
El Sr. CALDERON, com a membre Ugarte,
dels funcionaris tècnics administra- reposar els funcionaris que s'hagin Individus a. l'escalafó general. Aflr8'40 l'esquadreta de Logronyo al cotius 1 auxiliars del Ministeri de Go- declarat excedents forçosos per la ma. que en el sl del Govern no hi de la. Comissió que presideix, manté mandament
capità Prado, amb
ha discrepàncies sobre aquesta qües- el dictamen 1 el presenta com a vot cinc aparells.delPosteriorment
vernació, plantilles que foren apro- Llei de desembre del 1934.
arribà
El MINISTRE DE FINANCES diu tió, 1 fins ara els acords es prenen particular. Diu que davant d'alxò un altre aparell de dita esquadreta..
vades per decret del 17 de gener del
1931, sense que el restabliment de que les excedències suposen no un per unanimitat. Afegeix que la llet qualsevol podrà pensar que a Catalu- A les 8'45 arribà la de Sevilla
les plantilles signifiqui una xifra. alleujament per al tresor, sinó un en aquest oos no és més que una nya no ha. passat res 1 que tot el quatre aparells. Un dels avions amb
d'amajor de funcionaris ni augment a gravamen per a ell. Afegeix que no es autorització. No es parla per a res • del 6 d'octubre fou solament un som- questa
esquadreta es quedà a Leon
les despeses globals del pressupost tracta d'autoritzacions en aquest ar- d'ingressos a. l'escalafó, sinó que es ni. Afegeix que se'ls ha concedit als amb avaria.
del Ministeri de Governació. Diu tlcle, Sinó, en realitat, d'introduir eco- reconeixen els havers, sense que això catalans la contribució territorial.
Recorda els treballs realitzat:s pels
també que els funcionaris vindran nomies. No es perjudica els funciona-- pugui crear cap mena de drets.
Leon, 29. - Aquest mati arribi)
El senyor VILLALONGA rectifica enginyers tramesos per a estudiar so- l'esquadreta
obligats a complir la jornada. de tre- ris de la carrera judicial perquè lnde Leon, amb cinc apa.
gressln en ella. uns companys.
breument 1, en nom die la Comissió, bre el terreny aquella tributació 1 Sevma. Aquests
ball de 39 hores setmanals.
avions r eprendran
Després s'ocupa de la posició adop- rebutja la proposta del senyor Cal- aquests declararen que, almenys, hom més tard el vol amb
El senyor VILLALONGA, per la
direcció a Barpodia duplicar la recaptació. També celona.
Comissió li contesta. 1 li diu que no tada per les minories d'oposició repu- vo Sotelo.
blicana 1 diu que no és cert que el
El senyor CALVO SOTELO tam- recorda que ell proposà. que fos cones pot acceptar l'esmena,
A les deu del mati arribaren les
El senyor DE PABLO BLANCO: Govern hagi procedit desconsidera.- bé rectifica 1 diu que sl tots estan cedida a la Generalitat una partlci- esquadretes de caça. La primera al
demana que es voti la. seva esmena. dament amb els diputats de l'opo- d'acord no hl ba perquè deixar la pacló a. t1 d'estimular la recaptació. comandament del capità Calderon,
Les esquerres demanen votació no- sicló. En tot cas sl hi ha hagut al- hipòtesi que puguin lngre:;sar a l'esAfegeix que en el dic~men: tal amb quatre aparells. Posteriorment
guna desconsideració ha estat 1nvo- calafó els «escamots». Això seria un com ha quedat després d admes el la del tinent Aionso, amb quatre
minal.
El senyor DE PABLO BLANCO: luntària 1 es donaran satisfaccions. delicte de lesa pàtria.
vot del senyor Vidal 1 Guardiola, no aparells. A les 10'20 la del capità
El senyor VALENTI rectlfica 1 manDones, aleshores, retiro l'esmena.
El senyor MARRACO manifesta s'alludeix la llei del 2 de gener 1 so- Manso de Zuñaga. L'aparell del caEl senyor ALONSO RODRIGUEZ té la seva esmena.
que el Govern no ha pres cap acord lament s'esmenta l'Estatut que està pità Manso en prendre terra caEl senyor LARA explica el disgust en relació al que s'ba referit el se- derogat.
defensa una esmena d. l'article sisè
potà.
.
Segueix dient que el mlnlstre féu
que la Comissió no accepta., tampoc. de les minories d'oposició, que volen nyor Calvo Sotelo
A les 3'30 de la tarda reprengueEl senyor ROYÒ vn..LANOVA diu la proposta, que meresqué l'aprovació ren el vol les esquadretes de caça
El senyor ALONSO RODRIGUEZ que per aprovar el Pressupost ht hagi
rectifica i demana votació nominal majoria absoluta. Demanaran el quo- que el que s'afirma és que ingres- de tots, 1, malgrat tot, ara desapa- amb direcció a Getafe.
rum, puix que estan queixosos perquè saran al primer escalafó.
reix del dictamen.
per a ls. seva esmena.
El senyor CALVO SOTELO deEl senyor ALBA: La votació es per als treballs parlamentaris hom
Afegeix que amb això ho~ donarà
Madrid, 29. - A Oetafe han cono els ha tingut en compte.
portarà a cap aquesta tarda.
mana votació nominal per a la seva una Hisenda a la Generalitat amb mençat a arribar aquesta tarda a
El MINISTRE DE FINANCES diu proposta. (Molts diputats abando- el Ferill que puguin venir homes que darrera hora les esquadretes que
Es suspén la sessió a un quart de
dues de la tarda i fins a les quatre. que els diputats de l'oposició proce- nen llurs escons. Mentre es vota en- converteixin aques,ta Hisenda ~n ar- prenen part en la volta aèria a Esdelxen amb deslleialtat, puix que ahir, tra al saló el senyor Gil Robles, que mes, com succei 1 octubre, 1 diu que panya.
quan hi havia. a. la Cambra nombre puja a l'estrada presidencial per a s'ha d'evitar aquest perill.
A les sis 1 set minuts, l'eSQuadreLa sessió de la tarda
suficient de diputats no anunciaren saludar el senyor Alba.)
Es refereix a la campanya feta pels ta de Logronyo, al comaandament
Madrid, 29. - A dos quarts de que anaven a demanar el quòrum per
La proposio16 del senyor Calvo so- pobles contra aquestes coses, i sollicl- del capità Yafiez, amb 4 aparells. A
cinc de la tarda comença la sessió a l'aprovació dels Pressupostos 1 es- telo és rebutjada per 101 vots en ta dels seus companys d'elecció que
dos quarts de set de la ~at·da, ha
de la Cambra. Les tribunes buides, peraren que àquests diputats marxes- contra 1 15 a favor.
s'hi oposi.
arribat l'esqnadreta de Lleó, Cl)man·
però als escons es nota més atúma· sln per a assistir a actes públics per
El senyor CARRANZA: Això és
L1 respon el Sr. VIDAL I GUAR- dada
capità. senyor Jiménez
ció que en dies anteriors.
a demanar el quòrum. Censura aques- una vergonya..
DIOLA. Adverteix q}le deixarà a una Ugarte,pelesquadreta
composta de 5
El PRESIDENT anuncia que va ta actitud de les oposicions.
S'aprova l'article 15.
banda. l'aspecte polltic. Creu que el aparells. A les 6'51, ha
aterrat l'esa procedir-se a la votació de l'esmeEl MINISTRE DE MARINA exEl senyor MONDEJAR diu que vol senyor Calderón oblidà en la seva quadreta de Sevilla, comandada
pel
na del senyor Alonso Rodriguez, n plica que quan ells estaven en l'opo- donar una prova de governamenta- intervenció dues cos~s: que el. vot
l'article sisè, que ha quedat pendent sicló no demanaren mai el quòrum llsme 1 retira tots els seus vots par- fou acceptat pel mlrustre de Fman- capità Haya, composta è.e 4 a.parells.
aquest mati. (Durant la votació pre- per als Pressuposto2 1 àdhuc votaren tlculars aconsellant als altres que ces 1 l'ha presentat com si ara esti- A les 6'53 ha arribat l'esquadreta de
Logronyo, comandada pel capità
f 1 igual
gués en suspens.
nen seient al )>anc blau el cap del a.mb el senyor Azafia.
Molt bé que es demani el quòrum a~ se dtScussió s'aprova fins a
El senyor Calderon oblida la lliçó Prada, amb sis aparells. A les 7'10,
Govern i els ministres de Marina 1
per a. la Llei de Premsa, o per a , n 24
que nosaltres donem durant la dis- ha aterrat l'esquadreta de Madrid,
Finances.)
Llel d'Autoritzacions, però per als 1 article ·
cussió dels presupostos respecte al comandada. pel tinent senyor TorreL'esmena és rebutjada per 140 vots la
pressupostos, que constitueixen l'esAl 25 el senyor AMADO defensa fet que l'articulat de la Llei de Pres- gen, composta de 4 aparells. Han
en contra 1 19 a favor.
del règim 1 que són necessa- una esmena del senyor Calvo So- supostos no pot modificar les lleis quedat desqualificades una esquadreEl senyor ALONSO RODRIGUEZ sèncla
ris per a. la vida del Parlament, telo.
vigents Això és el que pretén el tacte Lleó, una altra de Sevilla i una
retira una altra esmena a l'esmentat no
han de demanar-se.
S'oposa a ella el senyor RODRI· senyor' Calderon. Diu que no hem altra de Getafe. Han arribat en conarticle sisè.
El senyor BARCIA intervé, 1 re- GUEZ DE VIGOR! i el senyor Ama- tingut en compte la llei del 2 de dlc'ons normals 28 aparells.
corda que les oposicions han don.at do la retira.
gener contra. la qual votàrem, però
Encara no s'ha fet la classificació
INTERVENCIO DEL SE· tota classe de facilitats per a la d1sEs rebutja un vot particular del que un cop aprovada acatàrem amb de la prova, però es creu que ha venNYOR VALENT!
cussló dels pressupostos, encara que senyor Pedrega!, que no es troba a. lleialtat.
. çut en ella l'esquadreCa de Logronyo,
é
no han trobat, per part de la ma_jo- la Cambra.
Hauria de fer-se una liquidaCió
El senyor VALENTI, interv en ria i del Govern, la correspondenS'aproven els articles 25 i 26.
per a saber si Catalunya deu, 1 sl comandada pel capità Prada., la qual
nom de les oposicions republicanes ela natural a aquesta actitud. Per
En tractar del 27, el senyor CHA- deu que pagui. Alxl ho va1g pro- ha arribat completa. D'haver resulper tal d'explicar perquè aquestes de- això demanen el quòrum, que ja fou PAPRIETA diu que no té inconve- posar a la Comissió i alxi ho ac- tat vencedora aquesta esquadreta, se
li adjudicaria la Copa, ja que guanyà
manen votació nominal a la Cambra. anunciat per la. premsa de la nit.
nient que a l'article se li afegeixi un ceptà el ministre.
Es queixa que les forces que recolzen
El senyor CALVO SOTELO diu paràgraf que digui que en cap cas
Segueix dient que els serveis tras- la prova l'any anterior, 1 la Copa
el Govern no han comptat amb les que, per un punt de vista politlc es podran rebaixar els crèdits con- passats no ho han estat per cap s'adjudica a. l'esquadreta que vènci
esquerres per a la celebració da ses- d'una minoria, s'ha tret de polla- signats 1 la Comissió accepta l'ad- a rticulat del Pressupost, smó per durant dos anys consecutius o tres
sions, com sempre s'ha fet en totes guera el problema pressupostari. Sà- dlcló proposada pel ministre.
la LLlel de l'Estatut de Cat~lunya. alternats.
les ocasions. Manifesta que això sig- piga el Govern que, encara que no
El senyor PEDREGAL defensa una
Afegeix que l'efecte pràct1c dels
nifica una falta de respecte 1 de con- compti avui amb el quòrum no pas- esmena en la qual soBicita que se diferents textos serà ex~Ctl;Ullent el ----------~*----------sideració envers les minories d'oposi· sarà res, ja que s'apro':aran els pres- suprimeixin del dictamen els articles mateix, però que ha d evxtar-.se a
cló. Afegeix que en vista d'aquest supostos el d.llluns o d1marls, ja que
al
inclòs. Es rebutjada.
tota costa el pèssim efecte PSICOlòprocedlr de la majoria, les oposicions hi ha temps pel fet que les contrl- 29El 33
senyor GONZALEZ SICILIA gic que prodwria a Catal~~a 1~
desitgen que es discuteixin article bucions no ~s paguen fins més tard defensa una esmena del senyor Fer- sola aparença d'~na nova lumtaclo
per article tots els que comprenen i els pagaments que s'efectuen en els nàndcz de LabalJd~ra.
de la seva posició.
Dl
l'art:culat
pressupost
1 que assis·
primers
dies pressupost.
del mes no Prossegue1
en~ren dmxi.- El &::nyol' dim.AREZ
dóna
Cambr
In 1 del
a els diputats
que tre
del nou
t
d algunes
f
q uienteelrvseéneylorsecnaylodreroCnAMBhaOdi.. t quue
teix a a
..
amb calma la discussió, 1 si vol anar explicacions .en
es onen: a- era. contrari per principi a la cessió
Pq~f~~be\ase!v~j':r:S~n~::e~nl~~~ al quòrum, que si vagi el dilluns o cuitats al ministre que
per a orgamtzar d'impostos feta a. la Generalitat.
Lleida, 29 (per telèfon). - Per desto it t 1 1 màxim dimarts, en què es podrà aprovar l'ensenyament.
Entenia que a la Generalitat, en
seva màxima aut r lleis
a que
e s'estan la llei. (Aplaudiments tn la maj oEl senyor S~CILIA.
diu que han compens~ció
de serve1·s, no se li tacats elements de Joventut Repu.
~
prestigi a aques es
de substituir CJ:S Instituts.
havia de donar Impostos, sinó una blicana, ha estat redactat un docu·
discutint.
ti
di t
rla.El)· senyor ALBA diu que queda rement, avalat amb nombroses sigEl senyor TOLEDO: Sap el senyor
aépoéstintni:j
-Nosaltres 1-con~~ix
nua actitud
en -,
de butjada l'esmena del senyor v a-- Slcilia que hi ha Instituts amb 43 pa'rtlcipac1·6 d'ells. Aquesta doctrina natures, per tal d'interessar-se pel
cont.nuem en a mavo a
millorament
de la situació dels pre·
alumnes?
l'ha sostinguda el senyor Calvo Socensura. (Aplaudiments en les es- lent!.
El senyor SICILIA: Ho sé, i tam- telo 1 jo e1n complasc a manifestar sos d'aquesta ciutat 1 llurs famlllars.
El senyor VALENTI def ensa una.
Segueix la recollida de signatures
querres.)
que també la vaig sotenlr jo quan
1 altra. esmena al mateix a.rticle .1 que bé sé les causes.
(Prenen seient al banc blau e s es refereix als funcionans judicials.
El se;1yor DUALDE fa senyals de ocupava el Ministeri d 'Hisenda, en 1 aviat serà elevat al Comitè Local
ministres de Treball 1 Indúst¡·la i
conformitat amb el criteri del se- el qual vaig defensar els mteressos d'Esquerra Republicana de CataluComerç.)
LA POSICIO DE J,ES 1\ll- nyor Toledo.
de l'Estat amb un afany que pot nya. - Corresponsal.
El senyor ALBA contesta al senyor
NORlES D'OPOSICIO
Es rebutja l'esmena i s'aproven els haver estat igualat pels qui J:?-'han
Valent! i diu que pel càrrec que ?,CU·
El senyor MARTINEZ BARRIO articles 29 al 31, després de retirar precedit, però no superat. Estic ~pa no pot entrar de ple en la ques- intervé per tal d'explicar la posició unes esmenes del senyor Mateo.
gur que tots poden dec:la.rtr-h~ a Fi·
tió que ha plantejat el diputat d'U~nó de les minories d'oposició. Anuncia
El senyor GONZOLEZ CICILIA
I dic més: que jo, lrurus re e - El dia 3 es reunirà el ple del
Republicana. Afegeix que el que ~ha que no demanaran votació nominal defensa una altra esmena a l'arti- nances de l'Estat espanyol,. m'hau ni\
fet en acordar aquestes sessions fins arribar a l'article 26, que és el cle 31 la desaparició de la qual sol- oposat radicalme~t la ceSSió de triTribunal de Garanties
d'a~it, d'aquest mati, 1 d'aquesta
licita '
buts a li\ Generalitat per creure q~e
Madrid, 29. - El dia. 3 es r~Unirà
tarda ha estat seguir les indicacions da~fe~NISTRE D'HISENDA 11 conEs 'retiren altres esmenes I s'apro- la cessió d'un tribut en com~_>en5a;C16 el ple del ~rlbunal de Garanties. Es
de mÓlts diputats que aixl ho havien testa breument 1 agreix les f acili- va fins a l'article 36.
d'un servei és lliurar-se a Wl JOC d P.t- desconeix 1 ordre del dia fixat per
expressat.
.
El senyor AMADO retira un vot zar, puix que ningú no pot sa~r sl a l'esmentada reunió.
El senyor ALBA acaba dient que tai¡_· senyor ALBA diu que. encara particular a l'article 37.
els desenvolupaments dels ~rvClS se-,
les esqu-erres no han d'entendre en que no hagi debat, és impossible disran homogenis als del tr1but 1 es
aquesta forma. l'acord de celebrar cutlr totes les esmenes presentades
LA RECI.PTACIO DE CON- corre el perill que es produeixi un
.
aquesta sessió. Són la majoria dels als articles. Pregunta sl es vol que
TRIBUCIONS TRASPASSA• gran perjudici per a l'Estat 1 per a. La causa segUida contra
ue
nit
d
,.
o
la
Generalitat
1
en
coses
tan
serioses
elsaca""'SSin
que ll demanaren
hagi sessió
aquesta
'· em..
DA A LA GENERALITAT com la Hisenda no hi ha dret jugar a. Largo Caballero passarà a
avui per talq de hi
dilluns,
1diputats·lons
0 sl, pel contran, es vol
es
sess
""'
La
Comissió
accepta un vot par- la Dèla
rifa. ta~bé el senyor Calderón que
1a JUriS
· · d'ICCI'ó Or d'tn àrta
·
drig!r·!::i
a.lSfinalitat
seus districtes.
A més, una
cosa.,
que ell, enlesvista
hl
havia la
que la sltuac16
de laaltra
posició
quejaadoptaren
mi- ticular del senyor Vidal 1 Guardiola,
ed
~ -~
econòmica q uedés legalitzada en nories d'opos1'ció no vol prendre cap que diu alxi: .-..«L'artlc1e 37 qu a la contribució rústica podria augmen
Madrid, 29. - El senyor Jiménez
rtdactat alxi: J.Jmtre de la primera tar a. catalunya. Es possible, però Asua ha aconseguit que sigui Inhibíacabar el termini marcat.
inEiciatslev~Y·or MARTINEZ BARRIO: quinzena
del mes de ju11ol pròxim, valg a llegir unes dades de S. S. da la. jurisdicció militar i passi a la
El senyor VALENT! insisteix en
m es practicarà una liquidació de l'im- per tal que comprengui la lmmen- Sala segona del Suprem el procé:
les seves manifestacions 1 diu que Ja hem anunciat que no oposare
port de les contribucions cedides 1 sa imprudència dels que en nom de contra el senyor Largo Caballero.
les oposicions, en vista
de
l'actitud
cap
dificultat.
que t han
lzen el Govern
El senyor VALENTI defensa una dels serveis traspassats alit
d ees- la Generalitat soHicitaren la fórmude les forces que reco
'
tat atesos per la Gener a e a- la que fou aprovada: l'any 1900 1a
usaran tots els ressorts que tenen, al altra esmena, que tampoc no apro- talunya que comprendrà fins el prl- contribució rustlca produi a l'Estat ------------*~-----------Su ab...,st perquè s'aprovi, com ha da- va la Comissió.
com
l'article novè, 1 a conti- mer de juliol del 1935, ¡prenent
S'aprova
ci
d ls 115 milions. i l'any 1930 assoli a 287,
provar-se, la llei Pr~ssupostàr i a.
nuacló
el desè 1 onzè.
a base per a això les va ora ons e
és a dir que progressà en 162 per
AfegeL't que no veu el perill que
Rectifica breument la PRESIDENRODRIOUEZ serveis 1 contribucions cedides. Si 100. El pressupost de l'Estat per a assenyala el senyor Calderon.
CIA ¡ també rectlfica el senyor VA·
El senyor ALONSO
l' tl 1 12 de tal liquidació resultés un ròssec Obres públiques era l'any 1900, de
Aquest retira el vot i s'aprova l'arLENT!
defensa una esmena a ar e e
· favorable a l'Estat, serà abonat per 2 mlllons i l'any 1930 era. de 236 ticle.
8
La PRESIDENCIA pregunta sl s'a- Sollicita que aquest article sigui su- la Generalitat amb el propi produc- mutons
en el que es refereix a desS'aproven també els articles 41, 42
l
te ba
de estat
la contribució
que peses transferibles a 1la Genralitaet,
prova 'art· e1e s¡sè ·
t Ió no- primlt.
El senyor RODRIGUEZ J:?E VIGU
,
- lt
cedida. Sit~rritorial
pel contrari
la des- i 43.
Es llegeix una proposició del seLes esquerres demanen vo .ac
ots RI en nom de la ColDlSSIO, s oposa. resultés ròssec al seu favor li serà d la qual cosa resu ta que
minal 1 s'aprova l'article per 11 v
Queda rebutjad~ l!\ proJ?osicló del satisfet per l'Estat en la fÓrma es- :~ta~eer?~~s81~ú~~~1~. ha aug- nyor RIOREZ MADRIGAL, el qual
els funcionaris que es
a favor i cap en con~a.
tè HI senyor ValenU 1 :;aprova lartlcle 12. tablerta en l'autorització cinquena
Això demostra. allò absurd que és demana que
excedents puguin ésser InEs posa a debat 1 article seAl .
sense diSCussio s'aproven els nr- d'aquest article.
establir a priori un paralielisme que declarin
a d'altres serveis anàlegs.
ha una esmena del senyor
onso ticles 13 i 14, després d'haver estat I s·autoritza
Consell de ministres, sempre s'encarrega la ralitat de des- corporats
El senyo.r CHAPAPRIETA diu que
Rodríguez que impugna en nom de retirada una esmena a aquest darrer. a proposta deleld'Hisenda:
no
té
cap
inconvenient d'acceptar-la,
la Comissió el senyor RODRIOUEZ
,
Primera: Per a concedir a la Ge- tn;JÉstatut ofereix el carni d'una reque els funcionaris de què
DE VIGURL
ELS POLICTES NO!\IENATS neralltat de Cata:unya les contrlbu- visló extraordmària de la fórmula sempre
tracti tinguin dret a l'excedènCia.
En votació ordinària s'aprova l'arPER LA GENERALITAT
cions i impostos aixl com les part!- d'Hisenda ¡ jo dic al senyor Calde- esEl
senyor.RODRIGUEZ DE VIGU·
tick setè.
Ea posa a discussió l'article 16, i clpacions en les contribucions de rón al senyor Calvo Sotelo 1 a tots RI proposa una fórmula de
redacclci
1 que han propugnat perquè
Es posa a votació l'article vu'tè.
a ell presenta la segiient esmena el l'Hisenda de l'Estat 1 per a cobr1r aquells
contenint ambdós criteris I queda acEl senyor ALONSO RODRIGUEZ senyor CALVO SOTELO:
les quanties que resulti d'aplicar l'ar- deixin de cedir-se impostos 1 que es ceptada.
defensa una esmena sobre el pagauSe declara sin v'11;or ni erectos ticle 16 de la llei del 15 de setem- mantlngu.l a mans de l'Estat la in·
Es retiren altres esmenes.
ment en or als diplomàtics.
10 dispuesto e nel ardcul~ segundo bre dels 1932 hagin d'ésser atribuï- tegrltat tie l'Hisenda pública, que
El senyor ALBA: Queda aprovat
El senyor CALDERON, per la Co- de la ley de 31 de mayo de 1931, des a la Genera.1tat de Catalunya comptin amb el meu vot per a. solli- l'articulat
1 la totalitat dels pressumissió la rebutja
crea de los funcionerios que in- en el temps 1 mesura que facin ne- citar que s'obri aquest periode de reSeguint les normes establer(A l:hemiclcle c~nfcrenclen els re- ~~graban el cuerpo de "i~llancla de cessar! el c~lcul fet per l'organisme visió extraordinària a fi que la par- postos.
tes,
es
va
a preguntar a la Cambra
presentants de les forces que reco!- la oeneralidad de Cataluna.»
competent 1 aprovat pel Consell de ticipa.cló que es doni a catalunya. si donada la urgència, acorda l'azen el Govern ¡ les proposicions. Els
Drfensa la seva esmena, i diu que mm!Stres.
li
s'estableix} de tal manera que si un pfovacló definltlva d'aquesta Llei.
r AZPEITIA 1 VALENT! man- l'ac-ord del consell de MiniStres del
Segona: Per a ap car e1 paga- dia la fórmula. que es tlxi.per a l'HiAixi s'acorda. Hi ha alguns dipusenyo s
· El
j
no ha aparegut a la cGa- ment dels serveis transferits a la senda de catalunya s'aphqués a to- tats
que aplaudeixen 1 s'aixeca la
tenen una conversa .e~ to VIU.
6 do ug¿nsidera Interessant que es Generalitat de Catalunya en tant tes les regions d'Espanya, l'Estat no
diputat d'Unió Rep. cana puja1 cetn».
.
és l'actitud concreta no estiguin compensats per cessions resulti perjudicat nt en una sola pes- sessió a les 9'40.
després a l'estrada presldenct;.\b
sàpl~ ~~aen relació amb els ex- de contribucions I impostos, la part seta ni beneficiat en cinc cèntims.
parla amb el senyor Santiago
a. del . ove 1 G
raJitat ja que pel necessària del crèdit consignat en
El' senyor CALDERON contesta
Es diu que després d'aquesta conver- poll~~ ~er ~g~euna pÓlftica inde- aquest pressupost de despeses per a que sl s'aprova l'article, no es pot
sa es va a donar l'ordre que ce.ss1 fet
~ve frint els efectes 1 tam- tot Espanya, en el temps 1 mesura procedir com sollicitava el senyor
el foc als bancs de les oposicions cisa es~.em ~rint els efectes de la que resulti del càlcul fet per l'or- Cambó. Pregunta per què s'esmenta
amb el fi que la Cambra no hagi bé este~~trosa d'un ministre de ganisme competent 1 apro\•at pel també la llei de 2 de gener. Afegeix
de reunir-se en sessió permanent.
po!ltlca
-6 A! elx que la. seva Consell de mmistres.
que a Catalunya. se segl!eixen co(El senyor Azpeitla., el qual hn. ns- la. GovernaCl . . e:nt i encal'ta en
Tercer: Perquè previ dictamen de brant uns 43 milions por rustlca i no
sistit a. una conferència de represen- proposta és ~mana que algun la Comlssió Mixta o organlsme que hi haurà cap mena de despesa, pertants de minories, parla amb el se- els pressupos del Govern digui si es ls. subsUtuelxi, aprovat pel Consell què els serveis estan incautats.
Forces de l'exèrcit patrullen
nyor Alba.. Després s'apropa al cap representan~est acord el 6 de juny de min'stres, reglamenti dintre dels
Jo no podia passar en silenci això.
del Govern 1 parla uns moments amb prengué aq è' er a. la cGacetaJ Sl limits citats en l'Estatut de Catalu- Estem en el moment de ratificar o
per la ciutat
elL El senyor Chapaprleta puja a l'es- 1 silla ap~s~ a!irmatn·ament ' es nya. I en el present article, el règim rectificar l'Estatut en la forma proAhir, a la nit, per diversos lloes
eó preSidencial 1 conferencia amb el se rà con satiSfet
'
transitori que l'haurà de precedir {n posada pel senyor Cambó.
pa.trullaren forces de
senyor ALBA).
donA
VILLALONGA, per la la sessió total o p~lal dels dits uEl senyor CHAPAPRIETA intervé. de la ciulat
amb l'equip reglamentari
Per 171 vots contra 22 és rebu~jada
El seó Y li contesta dient que no cursos quan procedlS.
Explica Ja. seva gestió 1 després fixa l'exèrcit
per
tal
d'e":itar
qualsevol nl.teral'èsmena del senyor Alonso Rodrigucz. , Conússltln, nt la proposta en una disQuart: Imputar als ~nceptes re~- l'abast del vot particular del senyor
d'ordre publlc.
El senyor SANCHEZ ALBORNOZ és per e ressu t. No ha de sen- pectlus dels impostos d ingressos to..s Vidal 1 Guardiola. Diu que en aquest cióSembla
que aquesta mesura seguiexplica el seu vot. Dlu que encara que cu.ssió de P 0 ~senyor Calvo So- els pagaments a la Generalitat <!e vot no existeix cap lesió per a l'Es·
sigui sense l'esmena dels diplomà~cs Ur cap tr.~b~t de les di oposicions catalunya p2r compte <~;e la recapta. tat, pul.x que la Generalitat no ca- rà fent-se en dics successius.
policia prestà com de costum
espanyols queden ea condielons dm- ~lo per
uest sentJt
cló que s'obtngul dels mgr~ qu~ brarè. res si abaDIS del dta. 15 de ju- la La
vigilància dels llocs que anterior•
ferioritat
amb els dels
altres pa1S03.
Gove~ ~AL~O SOTELO 1nter- han d'ésser-los cedits, quan aquesta liol no es practica la llquidacló.
El MINISTRE
D'ESTAT
mani· de!~1 seny
ment tenia a.ss¡gnats.

calvo Sotelo s'ocupà del problema dels agents de la Generalitat
La sessió matinal
Madrid, 29. - A les 11 del mati
, bre la sessió de la Cambra sota

~o presidència del senyor Alba. Les

tribunes desertes. En els escons poEn el banc blau
els mJnlstres de Finances i Estat.
:E'.s llegeix i s'aprova l'acta de la
sessió anterior.
El &enyor BARCIA demar~a que
no acabi l'etapa parlamentària senque quedi resolt l'afer relatiu a
f.acta d 'acusació contl,'a els senyors
.b,ZIIña 1 Casares Qulroga, el resultat
del qual ja és conegut per la CoIJliSSló. Està extranyat perquè aquest
afer Ja no s'ha dlscut, 1 deman.a
una resolució urgent, en un sent1t
u altra, ja que els encartats en aquesta acusació són els primers en
desitjar que amb tota rapidesa sigui
posat en clar.
t El MINISTRE D'ESTAT 11 contesta. Manifesta el senytr Rocha
que el retràs en la. resolució no ha
estat deguda al Govern el qual desitjaria una solució quant més aviat
millor. Ofereix que a la pròxima reunió ministerial s'estudirà l'afer i
6 ¡ la solució s'ajusta als meus desigs puc dir al Sr. Barcia que serà
d'acord amb la seva petició.
EI senyor BARCIA rectifica breument i dóna les gràcies al ministre
per les seves manifestacions.
El MINISTRE D'ESTAT rectifica
també breument I ofereix novament
que l'afer es tractarà amb rapidesa.
S'entra a l'Ordre del Dia.

ca concurrència.

CO NTINUA LA DISCUSDELS PRESSUP OS·
T OS.
El senyor FERNADEZ LABANPERA d'Unión Republicana consumeix un torn en contra de la totaUtat. Estudia la labor realitzada per
aquestes Corts per deduir-ne que ha
estat. plenament nagatiu. Aquest re~ultat negatiu no és Imputable a les
'oposicions. Nosaltres complim el
amb el nostre deure. El Govern 1 la
majoria no. Els nostres bons desigs
no ens són agraïts.
El senyor VILLALONGA: I l'cbstruccló?
El senyor FERNANDEZ DE LABANDERA : L'obstrucció la realitza la majoria i el Govern en no portar els projectes en forma Viable.
Pel demés, sl nosaltres haguéssim
•1 t b t ccló als pressupostos no
~e!tar?e~ ~n aquests moments discutint l'articulat del pressupost, slnó que encara estariem al capitol
segon del primer dictamen.
Nosaltres complim amb el nostre
eure 1 assistim cada dia a la Carnbra. La majoria no assisteix a les
esslons 1 a. vegades no es poden
portar a cap les votacions. El Govern porta. a la Cambra projectes
com el dels bons ferroviaris, l'Estal~~ ~~bfe;~a, etc., els quals no
I El senyor CALDERON: Limiteuvos a l'articulat del Pressupost.
El senyor FERNANDEZ DE LABANDERA: Jo creia. que el pres!'dent de la Cambra era el senyor
'Alba.
L'orador continua combatent la
labor tl.t! les Corts i lrexclama de la
predpltaéló amb què han estat confecclonats els pressupostos. Censura l'articulat de la llei de Pressupostos i diu que en aquest hi ha
lmés de 30 punts que només tracten
d'autoritzacions.
El senyor VILLALONGA: Igual
que a tots els articulats.
I El senyor FERNANDEZ DE LABANDERA: Podria ésser que es fes
una r evisió per a demostrar-vos-ho.
Estem de ple a les autoritzacions al
~Govern. Hi ha alguns capitols peregrlns tals com l'autorització al president del Consell perquè pugui imposar tributs en el territori d'Ifnl
· ~a qual cosa. és anormal. (Prenen
en el banc blau els senyors
l'seient
~Casanueva, Dualde 1 Aizpun).
J El senyor RODRIGUEZ DE VIGORI, 11 contesta 1 li diu que no
S'han fet a Ifni, que és un territori
tnou el que es venia fet en el pres'supost del Sahara espanyol.
El senyor FERNANDEZ DE LA,BANDERA: Doncs sl s'obrava malament, mal fet. (Rialles).
Contlnua combatent el dlctament
J s'exclama de la. manera que s'han
portat a cap les restriccions del
pressupost, forma que molesta a la
810
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meva. minoria mentres que són augmentades les consignacions a altres
serveis els quals considera Innecessari.
Es refereix a les missions pedagògiques les quals, diu que han estat
durament atacades I manifesta que
la labor de la República en Instrucció Pública s'ha anat tallant de mlca en mica fins a fer-la quasi nulla..
S'ha demostrat una manca d 'tstuc11
i de preparació en el Govern. Diu
que els acords de millores han fracassat i s'han portat a cap una la-bor negativa. Torna a. dir que la
majoria no compleix amb el seu
deurE: 1 que el Govern amb els projectes que porta a les Corts, obllga
a les esquerres a estar constantment als seus escons.
El MINISTRE DE JUSTICIA puja a la tribuna de secretaris 1 llegeix un projecte de llei que es refereix a la jubilació dels magistrats
als 72 anys.
El senyor VIDAL I GUARDIOLA
Intervé en nom de la minoria de
Lliga Catalana. Diu que el moment
no és oportú per a fer discursos,
Afegeix que aquesta Cambra ha estat poc afortunada en matèna de
pressupostos. El que passa. és que el
moment no és molt oportú per a
un desenvolupament satiSfactori, pet:ò és necessari actuar de manera.
que les Circumstàncies es mostrm
favorables. Pregunta sl com a ofert
el ministre de Finances està disposat a portar a. cap aquesta seriosa
labor en matèria pressupostària.
El senyor VILLALONGA contesta
els oradors que han Intervingut en
els debats.
El senyor FERNANDEZ DE LABANDERA rectifica les seves mani!estacions respecte a les autoritzaclons. Creu que això constitueix
quelcom que demostra aquesta mauca de preparació a què s'ha referit.
El senyor VILLALONOA: Doncs,
seria orlgmal que S.S. demostrés la
seva preparació I desenrotllés les
seves idees en matèria econòmica.
El senyor FERNANDEZ DE LABANDERA: Possiblement seria molt
origmal aquestes idees, però jo us
pregunto que dlrieu, sl a. l'articulat
d'Un Ajuntament figurés un concepte el qual concedis autoritzacions
a l'alcalde per a desfer o fer tal
cosa.
Acaba la discussió de la totalitat
1 comença la de l'articulat.
Ningú no ha. demanat la paraula.
per a l'article primer.
,
El senyo¡: ALBA pregunta sl s aprova 1 les esquerres demanen vatacló nominal.
S'aprova l'article primer per 120
vots a. favor 1 cap en contra..
Es torna a. demar~ar votació nominal per a l'article segon, el qual
ningú ha discutit, 1 s'aprova. l'a.rticle per 106 vots contra. cap en contr~o es discuteix l'article tercer 1
també es demana. votació nominal.
S'aprova. pel mateix resultat de 106
vots contra cap en contra.
L'article quart hi ha una esmena
d'un diputat de la majoria.
El senyor FERNANDEZ DE LA·
BANDERA Intervé per a. fer una ol>
servació a. l'article. Pronuncia ~n
llarg discurs el qual no es refereiX
per a res al que es discuteix 1 les
seves paraules són escoltades amb
indiferència. pels diputats de la majoria.
Es demana votació nominal per a
l'article quart i és aprovat per 99
vots a. favor 1 14 en contra.
El senyor SUAREZ DE ~AN~~
explica el seu vot 1 es refereiX a 1 us
dels automòbils oficials. Dema!?-.~ al
ministre de Finances que estudu les
dades que s'esmersen en aquestes
ateElncloMins.NISTRE DE FINANCES
promet que aixl ho farà.
Hi ha una esmena proposant la
lnclussió d 'un article entre el quart
I el cinquè. S'accepta i és lncorporada al dictamen.
Es vota nominalment l'article adiclonal 1 és aprovat per 113 vots
contra cap en contra.
A l'article cinquè hi ha una esmena del senyor RODRIGUEZ DE
VIGURI el qual diu que ja fou acceptada per la Comissió i fou lncorporada al dictament.
Es vota nominalment l'article ciuquè i s'aprova per 108 vots a. favor
1 cap en contra.
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ELS REPUBliCANS DE LLEIDA
S'INTERESSEN PEL MillORA·
MENT DELS EMPRESONATS
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SANT PAU I SANT PERE

Sant Pau : - Has ll egit LA HUMANITAT del dljous'l Se'ns converteix
Quan es mori hauràs de deixar-lo passar ...
Sant Pere: - 1 cal Seria capaç de voler eixamplar la base celestial ...
la¡ cap de quatre dies tlndrlem a satanàs aqul.
(Per Nello>
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Eri cap.·llat catalana nO- ha de mancar ,LA HUMANITAT

8
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El viatge .de Porte la
(Ve de la primera pàgina)

la humanitat
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Gil Robi és a Barcelona

Articulo adicional. A los efectos
de términos legales, se bace la. puplicación de este Banda a las once
horas de boy dia de la fecha.. Barcelam~. 29 de junio de 1935. José
Sànchez Ocaña.»

manifestà. a un periodista que és la mañana. de ayer, al rei!_D.lrse el
molt possible que si s'hagués nome-¡ Consejo de ministres, el senor Porcompre11didos en este Bando, que
nat a temp3 el Governador ¡eneral tela. Valladares no dió ooenta de
sean aprebendidos infraganti, seràn
de Catalunya, no es trobaria. Barce- nada. referente a los problemas de
sometldos a. juicio sum:Hísimo que
lona en la situació en què està. n1 orden público. Ciertamente, teniR; en
se tramitarà con arreglo a los prehaurien adquirit els esdeveniments su poder cuestiones que él bubtera
ceptos del Códlgo de Justícia. Milil'aspecte que té en l'actualitat.
querido dar a. conocer o. sus campata~
E L D ECRET DECLARANT
Propugna, per tant, perquè aques- ñeros de C>obiemo. En la noche del
Art. 5.o De todos los demàs de- ¡
L'ESTAT D E GUERRA A ta. designació es realitzi el més aviat jueves se habian producido hechos
litos contraries al Orden publico que ' :
BA RC ELONA
possible, revestint el titular de les graves en Barcelona; pero el minisse cometa.n durante el Estada de 7 Madrid, 29. - La «Gaceta» d'avui necessàries
atribucions.
tro habla dado iD3trucciones a. las
Guerra, seguiràn conociendo los Tri- publica. el següent decret declarant
Reiteradament ha exposat al Go- autoridades de aquella. ciudad para
bunales de . Urgencia, a. cuya disp()o l'estat de guerra a Barcelona:
vern la realitat del problema català comprobar si se trataba de un ~e
sición seràn ~ puestos los presuntos
«De acuerdo con el Consejo de
els aspectes d'ordre públic i so- cho aislado, o si, por el contrariO,
autores, con t arreglo al articulo 54 Ministres y a propuesta. de su Pre- en
cial í creu que davant la realitat, respondia a un plan de conjunto,
de Ja Ley de Orden Pública.
sidente,
.
que
confirmen els seus pronòstics, en cuyo caso el asunto cambiarla
Art. 6.o Transcurridas que sean
Venga en decretar lo sigulente:
convençut de la procedència de aspecto y las medidas deberfan
veintícuatro horas desde la publicaArticulo 1.0 - Con arreglo a lo s'haurà
de
tenir-los
en compte. ·
ser adec-uadas a los acontecim.ientos.
clón de este· Banda, podrà aplicarse prevenido en el articulo 42 de la.
Por la mañana no hab!a los dasin excepctón, en los casos en que Constitucíón. y en el 52 de la Ley
EL OUE DIU EL SENYOR tos que necesitaba; pero al llegar al
•ast proceda, las penas establecidas de 28 de jui.io de 1933, se declara el
GUERRA DEL RIO
Mini3terío de la Gobernación ha!Jló
en el Código de Justícia • Militar. \.' estada de guerra en Barcelona y su • Madrid,
29.
t por teléfonotcon Barcelona, y pudo
Art. 7.o La jurisdicción de guer- provincia.
ra podrà inhibirse en favor de la
Art. 2.0 Por el General Jefe Llegiu LA HUMAN 1T AT informarse de todo lo que queria saber. Tan pronto como llegó a la Càord.inaria del conocimiento de las d~ Ja Divlsión orgànica de la región
demanaren els periodistes que mara. en las prlmeras boras de la.
causas incoadas por delites comu- se dictaran los oportunos bandos elsL1facilités,
per
haver
transcorregut
tarde,
conversó con el prcsidente del
nes, que, aún hallàndose compren- con arreglo a la Jey de Orden públi- ja bastant temps, la xifra de la vaConsejo, al que díó cuenta. de lo que
didos en este Banda, ro ten¡an a su co, que regiràn en dichas capital Y loració dels servels
d'Obres Públi- ocurria, rogà.ndole que reuniese a
ju!cio relación directa con el Orden provincia.
i digué que com que hi havia los ministres para tomar acuerdos.
Pública.
_
Art. 3.0 - Del presente Decreto se ques,
tres vots particulars, el cap del GoEn esa. reunión, de la que estuvieArt. a.o Asum.idas por mi autor!- darà cuenta a las Cortes, a. tenor vern
E'S qui ha de decidir sobre ron a.usentes los m.inistros do Hadad todas las facultades que me con- de lo prevcnido, en el articulo 60 de aquesta.
qUesUó.
cienda, Agricultura y Trabajo, fueflere para estos casos el articulo f.i3 la mencionada ley de Orden pública.
ron estudiades los problemas que
de la Jey de Orden Pública, castiDado en Madrid a 28 de Junio de
COMENTARIS
ALS
PAS·
planteó
el Sr. Portela, relatives al
gnré con multas basta diez mil pe- 1935. - Niceto Alcalà-Zamora y T()o
SADISSOS DE LA CAMBIIA orden pública en Barcelona.
setas cuantos actos contraries al or- rres. - El Presidente del Consejo
Madrid, 29. - Als passadissos de
den pública no sean constitutives de Ministres. - Alejandro Lerroux
Los reunidos sacaren la 1mprela Cambra es comentà. el viatge del sión de que en aquella ciudad, por
de delito, y adoptaré en cada caso, y Garcfa:~~.
senyor
Gil
Rebles
i
del
senyor
Porcon arreglo a dicha ley, cuantas merazones que aun se ignoran, las meEL SOTS-SECRETARI DE
didas considere ademàs necesarias
GOVERNACIO CREU QUE tela a. Barcelona, i les incidències dídas gubernativas sufren al aplipara su restablecimiento.
ES NECESSARI NOMENAR de la discussió parlamentària per cane graves detectos, que las hacen
Art. 9.o No podrà celebrarse ninAMB ENCERT EL GOVER• l'obstrucdó de les e:;querres. El se- en la. mayoria de los casos oompleguna reunión, mitin, conferencia o
nyor Martínez Barrio deia que aques- tamente ineficaces. La gentc maNADOR GENERAL
manifestación pública, ni aun de
Madrid, 29. - En una conversa tes fatigues que passa el Govern són leante, al amparo de tal estado de
las Juntas o Asociaciones de Sindi- que ha tingut aquesta tarda un pe- idèntiques a l'asmàtic que aconse- cosas, actúa dentro de la màs comcatos, sin mi autorizacié:n, que serà rtodlsta. amb el sots·secreta.rl de la gueix arribar a l'últim pis de la pleta. impunidad. Este estada de cosolicitada por escrita con expresión Governació, senyor Echeguren, aquest casa, però hi arriba gairebé mort.
sas no puede continuar n1 un madel objeto de la misma Y que otor- expressà. el seu criteri personal que
mento màs, a juicio del Gobierno, y
EL SR. LERROUX DIU QUE por ello se adoptaron varios acuergaré, si lo estuno oportuna, con las la situació de Catalunya, si bé difiLES MALES NOTICIES AR· dos, y el màs grave fué la declararestricc!ones Y requisitos perti!len- cil, no era insoluble.
tes. Toda. reunión o marulestación
El
' • id i
f gi
RIBEN DE PRESSA
ción del estado de guerra en la proque 51 s ev coc a - a e Celebrada S in ml autorización serà és- la necessitat
Madrid, 29. - Preguntat el senyor vincia. de Barcelona.
que es designi el
1 disuelta. por la fuerza si ofrecieran més aviat possible un Governador Lerroux sl tenia noticies, digué que
Pero como de memento lo que se
resistencia sus componentr.;S, a los general amb totes les atribucions no succeïa res dc particular.
considera. urgente es una vigorizacuales se les exigirà.n las responsa- necessàries 1 que enfronti la situaUn periodista li digué si les vota- ción del mando, tanto civil como
l bllida.des en que incurran.
ó
à
d
b tota. d is.ó 1 cions de la. Cambra seguirien a la
• Art. 10. Los Tribunales, autori- ci all crea a. arn
militar, fueron designades los minisec 1
dades y corporaciones civiles conti- amb la unitat de comandament que tarda i al mat!, ja que les oposi- tros de la Guerra 1 Gobemación pacions s'obsUnaven a demanar vota- ra que se trasladen a. Barcelona, orprecisa.
nuaran e j erc! end o sus respectivas
De moment, la jurisdicció que ac- ció per a cada un dels articles del denen
la publicación del bando defunciones en todo lo que no se balle tua és la militar i és de suposar que preS&upost.
clarando el estada de guerra, y dicexceptuada de este Banda, limità.n· 1
· ta
El
senyor
Lerroux
contestà:
dose las de orden gubemativo, en lo ràpidament s•aconseguelxi •aqwe .
ten las dsipos.iciones que consideren
-Ja veurem.
ment d:als elements extremistes, conmàs precisas para que la justlcia.
que ataña al orden pública, a. 1as f a- cretament de la F. A. I., que actuen
Després digué que no tenia notí- militar, encargada desde ese mismo
cuitades que por mi autoridad se amb procediments de violència, ja cies de l'estada e. Barcelona. dels se- instante de actuar, lo haga,
dentro
~~~~
te
Art. 11. Los funcionaries públicos conegut3; però dsprés, repe ixo, es- nyors Gil Rebles 1 Portela Vallada- de los severos preceptes que estableo corporaclones que no presten el in- timo convenient que es vagi amb res, la qual cosa estimava com a ce el Código de Justlcia militar, sin
mediata auxilio que por mi autorl- decisió a aquesta. designació de Go- bon senyal, perquè les males notí- dilación ni pretexto e.lguno.
dad o por mis subordinados sea re- verna.dor general, procurant posar cies arriben ràpidament.
Doce horas después de publicada
Finalment digué el cap del Go- el bando declarando el estado de
clamada para el restablecimiento del el major encert en la dffignac-ió.
vern
que
a
darrera
hora
de
la
tarorden y para Ja ejecución de lo manguerra, to<Jos los delitos cometidos
CAMBO CREU QUE TOT ta, si tenia temps, reuniria la mino- en la. provincia de Barcelona. seràn
dado en este Banda, seràn suspenES
CONSEQUENCIA
DE ria radical.
didos en el acto de empleo, carga o
csstigados, dentro de la ley, pero
NO HAVER ESTAT NOMEfunción o sueldos anejos, sin perjutcon Jas màximas severidades. El GoNAT A TEMPS EL GOVER·
EL QUE DIU LA PREMSA biemo està dlspuesto a levantar el
cio de la correspondiente responsaNADOR GENERAL
MADRILENYA
bilidad criminal que les serà exigida
espirltu de Barcelona, aun cuando
Madrid, 29. - El senyor Cambó
Madrid, 29. - Diu «El Sol»: «En se vea en Ja dolorosa necesldad de
,por el Tribunal competente.

extremar las sanciones y ejecutarlas
con toda. premura.
Ademàs de esta cuesUón, Y con
caràcter general, el Consejo se ocupó de todos los problemas de orden
públlco, acordando mantener una
polit!ca de absoluta respeto e. la ley,
aplicando ésta con toda sever1dad.
· Se habló de las not!cias que el
Gobierno recibe de otras re¡iones Y
de clertas medidas enrom.inadas e.
mantener los resortes del Goblerno
en su màxima tensión, para hacer
comprender a los promotores ~e ~a
les actitudes que el Poder publico
està. dispuesto a. actuar con toda
~nergia...
,- Y una vez terminada este Consejo, el Sr. Lerroux fué encargado de
comunicar los acuerdos a los ministros'que no hab1an asistido por estarr"en · el banco azul Enterados los
SreS.' Chapaprieta, Velayos Y 5almón, aprobaron todos los acuerdos.
Igualmente se comunicó anocbe al
ministro de Comunicaciones, que estaba en Valencia.
Los ministres aseguraban que la
medida no obedec1a a nada extraordinarlo, sino que oon ella se queria poner coto a algo que en Barcelona se estaba. incubando, y que el
estada de guerra desvanecerà.>>
«A B C», per la seva banda, dlu:
«Tenia.mos, como es natural, desde hace dias informes sobre la situaclón del orden pública en Barcelona, y aunque ellos hayan quedada inéditos, por las causas de todos conocidas, la realidad a que
responden no era por eso menos
alarmante y grave. Asf lo ha estimada el Gobierno, concedor de la
situación, y al intentar cortarla con
la declaración del estada de guerra,
no hace sino acordar una medida
que tiene plena justificaclón en los
bechos que la requieren.
Hay, en efecto, en Barcelona Wl
problema permanente de orden pública que dimana de la crimina11dad endémica a que son propicies
los bajas fondos sociales de aquella
ciudad. Pero en los últimes tlempos,
y favorecida por circunstancias notortas, de las cuales algunas muy
recientes no necesitan siquiera alusión, esa criminalidad ha. tomada
un aire de insolencia y de descaro
tales, que bacen de todo punto insostenible la situación. Ha culminada ésta. en becbos de inaudita. intrepidez perpetrados anteayer, ante
los que el Gobierno ha decidida la
medida. que registramos.
La. declaración del estada de guerra. es uno de los resortes màs !uertes del Poder pública !rente a estos alardes de la anarquia. Pero por
lo mismo ha de ser empleada por
el Gobierno con extraordinari.'\ decisión de que a los r ecursos y facultades a que autoriza no les quiebre
en la pràctica la eficacia y la ejemplaridad de las sanciones. Los juicios sumarlsimos, por ejemplo, pier~

den toda su valor en tal sentida en
cuanto se les desposee de su auténtlco caràcter procesal, y ejemplos
recientes hay de la inutilidad de
su apl!cación por baberse i!J.currido
en esa. laxitud. Otras medidas del
estada de guerra son lgualmente eficaces; pero si se cumplen a tenor
del espfritu y de la !etr!'- de los
bandos inexorables. Tambien en los
últtmos meses bay una copiosa experienc!a de como los enemigos del
orden social y los criminales de pr()o
fesión han hecho escarnia del estado de guerra. ~ •
~
1 Nos pareeen muy acertados y pertinentes los propósitos del Gobierno que recogemos en la inf.:\'ml',\ión
que sigue. Y celebramos sinceramente que la ejecución de ellos merezca ¡gualmente · nuestro aplauso.»
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MANIFESTACIONS
DEL
CAP DE POLICIA SOBRE
LES SEVES ATRIBUCIONS
EN EL FUTUR

EI Cap de Policia, senyor Alvarez

Santullano, que durant el dia. fou
cridat pels senyors Portela. 1 Gil Rabies, amb els quals s'entrevistà. extensament, en rebre anit passada els
informadors els manifestà. que bGvia
quedat solucionat el que tantes •¡egades s'havia soHicitat per part dels
periodistes, o sigui, que la. Prefectura !acUités una nota oficiosa dels
afers que passen i que la. censura
fins ara. tatxava.
Un repòrter li demanà si amb l'estat de guerra hi bavia alguna variació en els afers de Prefectura.
-Tot seguirà com fins ara -digué-, però les düigèncles que es facin passaran a la jurisdicció militar
en lloc de la civil. El general de
Catalunya estava encarregat de l'Ordre públic, però bo feia per delegació
especial, no com ara, que ho és per
pròpia autoritat.
-¿Sembla que s'ha parlat de mllltaritzar els tramviaires? -digué un
periodista.
-Per ara no hi ha res d'això; el
que hi haurà serà més vigilància en
els tramvies, ja que el que passà l'altre dia al Passeig de Gràcia amb la
crema del tramvia 21 és una cosa
intolerable, puix que en aquest fet
podia. haver-hi hagut nombroses victimes.
-¿Creieu que amb l'estat de guerra aminoraran aquests fets?
-Jo crec que si -afeg1 el Cap de
Policia-, i aprofito aquesta ocasió
per a acomiadar-me de vosaltres com
a informador, ja. que, d'ara endavant,
aniré al compàs del que m'indiqui el
general de la Divisió, amb el qual
he d'anar a les nou d 'aquest vespre
a despatxar.
-¿Restareu com a Cap de J"olicia
de Tarragona, Lleida. i Girona?
-Probablement si, encara. que r.o
sé com marxarà aquest afer.
-¿Heu canviat impressions amb el
ministre de la Governació?

DE

-Hem parlat una esta
hem tractat de res en cona, Però no
Després d'aquesta conv~~ret.
nyor Alvarez donà com t sa, el se
ters que s'havia presen~te als rellòr:
ha de passar a l'autorita un cas qué
que el tet en qüestió e~ttnUitar, ~
en el Ban. Es tracta ra de Pl
!Deus. Informes -acabà 'di~egons e~
mdiv1du que ba agredit u nt-, d·~n
i això està definit com n cotniss
a l'autoritat.
a atemPtat.

Els ministres de Governació t
Guerra de r~t?rn a Madrid ••'
La declarac10 de l'estat d
guerra ••• digué el senyo~
Portela ••• va contra la er"
minalitat
r~
Madrid, 29. - Prop de les s·
tarda començaren a arribar 818 ,de la ·
port de Barajas diverses auto1aero.
entre les quals es trobaven el ~tats
tor d'Administració, governad recMadrid i ajudants del rnlnist~r de
la Guerra.
e de
A un <¡,uart de set en punt
gué terra e~ trimotor de Barcft~·.
que conduïa els mlnlstres de nal•
Governació i Guerra.
a
Un periodista es dirigi al seny
Portela, el qual digué:
or
-El viatg~ ha obeït exclUSivament\
a la necesS1tat de posar ordr
actes de criminalitat abjecta i ~era.
cantilitzada.
•
-¿Crcteu que han intervingut en
la producció d'aquest estat d'ànUn
a. Catalunya. algunes forces extre.
mistes?
-Probablement. No seria estran
que la . F. A. I. tingués alguna.
tervenctó.
-¿Creieu que aquest estat d'in
tranqu!Hitat acabarà. molt aviat? ·
-A això tendeix el fet d'haver· de.
clarat l'Estat de Guerra a la cap¡.
tal 1 provincia de Barcelona. Crec
que acabarà. perquè ha. d'acabar tal
estat de coses.
Després d'una gran pausa contt. ,
nua el ministre de la. Governació:
-En cauran alguns: Dos, tres llllg
miler. Es a dir això és un pàrlar
perquè no caldrà segurament què
els tribunals arribin a. tant rigor
però acabarà perquè som els méS
forts 1 perquè ha d'acabar. La dec'.a.
ració de l'Estat de Guerra. no va con;
tra el desordre que no existeix a Bar·'
celona, sinó solament contra la ert.'
minalitat.
-Tornareu per ara a Barcelona?
-No ho espero.
El ministre de Ja Guerra digué que1
es retirava perquè abans d'anar al
Congrés volia passar pel seu donu;
cili.
I
Els dos ministres s'acomiadaren'
amb una abraçada.

u!.

DEUS

de
CARME
Començarà demà~. dia l
¡Es la més important!

Grans existències, en C~espons
"'

e~tampats, última novetdt_.a preus
.
extraorclinàr:iament r"ebaixat s
1
la facana
de
1
estCI
•

articles, que

b'l.
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ESPECTACLES

•

PUBLICS

•

:-;:;

GRAN PARC O'ATRACtH ONS

TE ATRES

-TEATRE

CINEMES

POLIORAMA

da C.:omedles de Maria
Fernanda Ladrón de Guevara

- AVUI, diumenge, ,tarda, o. les
S'lfl 1 nit, 1L les 10 15:

LA MILLONA
setmana. entrant, BENEFICI de
~aria Fernanda Ladr6n da Gut•
vara

DILLUNS AL MARYLAND,
tarda, a
Nit,
les
10: VIAJE DE NOVIOS - UNA
FILMS AMATEURS
CANCION, UN BESO Y UNA MUtiER O.:mà: CANCION
DE
CUNA
MUCHACHAS DE UNI·
FORME.
ESPECTACLES PER Tal com JAPONESOS
prometérem en la nota
passada, avui ja podem
que la
selecció
de
f.ilms
amateurs Japonesos
A
AVUI
serà
projectada
demll.,
cUlluns,
dia 1
MARYLAND
de juliol, al cinema Maryland, a les

PUBLI - CINEMA

AVUi,

Sess:o continua.. Seient UNA PESSE'l A: NOTICIARIS • OOCUMEN·
TALS • VIATGES, etc.

POR QUE TRABAJAR
per Laurel I Hardy

Desfile de primavera
per Franciska Gaal
Butaauea a 2 ptea. Entresol, 1'50.
General, 1 pta.

a. tunclo de tarda començarà

~lb l'acte 1er. de AL CANTAR
EL CALLO,

- 01\rrcrea, en dla festiu, de MO·
RENA CLARA. A les 4. Gran programa doble. Ducs obres. 7 actes:

COLISEUM
Avui, tarda, dues sessions. A
les 3'30 I a. les 6, ESPECIAL. Nit,
a. les 10: LOS TRES CATITOS
(Dibuixos):
REVISTA
PARA·
MOUNT; UN PASEO POR BOULOCNE..SUR·MER <Documental) I

per Antonia Herrero I

Un rllm de K In s Vidor (Artl5tes Associats 1.

MORENA CLARA
les 10'l6, 156 repre::lelltacló de

MORENA CLARA
dOS darrera dies de
tiiORENA
CLARA - Dlmecr~. rut,_ un!l
nova obra dc Qumtero 1 Gu1·
lltn: COMO TU, ~INGUHA . Prota¡onlstea: Antòma Hcrrero
i
Rafael Bardem • Dcoorut exprés
de Ramon Batlle.

El expreso de Shangay
per Marlene Dietrich

UN LOCO DE VERANO
Los crímenes del Museo
per Fay Wray
Preus: Dics festius, Larda. Butaques, 1'50, General, 1 pta. -Dies
femers i festius nit. Hutaques, 1
pta. General, 0'70.

Avui. tru·da, 3'30. Actes 1er. 1
2on. de:

DON GIL DE AL CALA
DE

VIENTO

LA DOLOROSA
pel divo tenor

VICENTE

SIMON

Nit, & les 10'30. SENSACio-

NAL ESDEVENlMENT:

MARINA
pels colosoe

Maria Espinalt
Miquel Fleta

EL PROGRAIIIA MES
EL SALO PREFERIT
PER LA SEVA AGRADABLE
VENT lLACI O
Avui diurncnse. matinal, a Its
11 Tarda:
SE&SIO CONTINUA
'
DES DE LES 4:
Richard Bartttelmess en

OEMA. TEMPORADA DE , REPOSlCIONS • PROGRAMA ES'P~
TACULI\R. Tarda, a les 4, Nit,

WONDER

Pipa y Pipo en el fondo
del mar

Preus: Preferència, 1 pta. Espe·
cial 0'70 ptes.

¡SOY UN
SINVERGUENZA!
Gra.o èxit còmic

TEATRE

NOU

Gran Companrta de Revistos
Tarda. 4. Acte 1er. de LAS
LEANDRAS. El IP'llD èxtt: HI·
liAS DE Ml ALMA! Nit, 10'15:
HIJAS OE Ml ALMAI. Triomf de
C~lia Montal>~an. I. león 1 tot:~.
la. Companyia. • Grou presenta·
cló.

BAR

1

Desfile de candilejas

-

EMPRESA CAPITOl

Cran CompanYia LlrlA::a del Teatre
de la Sarsuela, de Madr1d
Avui diumenge, setè t darrer
du!. de '¡a, gran «l;;ET~1ANA SCHU·
Bli:RT• - Comiat d 'aque¡,¡ta Companyia. Tarda, a. leíò 5. B·ltaque3
a 3'51 11tu.
2 OBRES O'EXIT SOROLLOS, 2

NO ME OLVIDES
1

LA CASA DE LAS TRES
MUCHACHAS
amb ITUDdlosos repartiments Nit. a 1011 10'16. Butaqu~ a 3'50
HOMENATGE A TOTA LA
COMPANYIA
LA meravenosa obt'a en tres ac-

tes:

LA CASA DE L S TRES
MUCHACHAS
Dimarts vinent. Eadevenimtnt
teatral Debut de la gran com·
,panyla cntnlana de l'eminent ac·
•riu ASSUMPCIO CASALS.

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

Llegiu

I

w- '

GRAN PR1CE

CAPITOL. - Avui, matini\!, a.
les 10'30. Tarda, a les 4. Nit, a.
les 10. Gran èxlt dels dos ir1Lru;
tnms· MANDALAY, t>er Kay f'ran
els Ricard CortéZ I Warner
O!tnd YA SE TU HUMERO. per
Joan Blondel! 1 Pat O'Brieu 1 Ol·
OUIXOS
EXCt:LSIOR. - ATui, matln;U,
a les 10-ao. Tard1L. oon~inua de
3'30 a 12';30: UN AMOR EN ES·
PARA . per Br¡gitt.e Helm; SEA·
MOS OPTIMISTA$, I)Cr Wnrner
Baxter 1 ShlrleY 'Temple; Gl.ORI~ Y HAMBRE, per
~lchard
B:trthelmess 1 Loretta. '\: OWl!r i

i

~~M~!~8stren~: LA MU.IERCI·
TA DE UN GRAN SC~OR, ~>er
Kate dc N~; 355 NOCHES EN
HOLLYWOOD. per Ja.mP.S Dunn
1 AJlee Fayes; CENTE DE ARRI•
BA, per Warrcn wuuam i Mal'J'
Astor t DIBUIXOS.
,
COMTAL. _ Avui, mnt!na,, a
le.. 10 30. Tarda, conunua de
3'30 a. 1230: LA GEHERALITA,
per Ruby Keeler I Dtck POTell;
HOMBRES SIN LEY. ~r Duclt
Jonee• GLORIA Y tiAMBRE, ver
Rlch:;Ú-d B:\I'thclme18 I Lore\t&
Youna I DIBUIXOS.
Dllluus, e~~trena: SEAMOS OP·
TIMISTAS. per warner Baxtcr 1
Shl.rley Temple; 01\0 VIRGEN,
per John Boles 1 cuurc Trevor:
LA MU.IERCITA DE UN CRAN
SEAOR. per Kate de Na¡¡y l Ol·
BUIXOS.
WALKYRIA. - A\'Ul, maUnal ,
a !e& 10'30. Turda. continua de
3'45 a 12'30: ESPICAS OE ORO,
per RlcbAI'd Arlcn;
EL REFU·
CIO C!D espanyol, per Ro~rt
Montgomel'l': EL HEREOERO DEL
BAl TABARIN, per Duvalléi.
Dilluns, C$t.rena: VAYA MIÑA,
per 'lclmn Tod; BASTA DE MU·
tiERES, per Edmoood LoWe 1 Vle·
tor JJc. Langlen; CA$1HO DEL
MAR, per O:u-y G: nd l OIBUI•

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

DANSES
SELECTES

ANUNCIS OFICIALS

*
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TEATRE NOVETATS

SALiiJT

Mlle. París 1935

BOL E R.O

(Solament tal11a)

Avui, diumenge, tarda, a les
3'45. Teatre d'Infaots. La revista
ln!aottl.

A les 5'30 i ni&, a les 10'15:

D.IE

40

Mil e. Paris 1935

MARINERO EN TIERRA
9'45:

UA

O

lloe E. Brov.tn eu el rum de més
rlallee:

Companyia t1tular del Maria
Isabel . de Madrid

I

EXCELS IOR

MASSACRE
(La matanza)

TEATRE BARCELONA

MONUMENTAl

I 12

CHALMETA
RAFAELILLO

ATRACTIU~

ROSA

.dó

•on i

6

Avila. Pta. Ansel, 11 I 13

Comiat de la Companyia AS·
SUMPCIO CASALS. - Avui, tarda, e. les 5 1 nit, a les 10'15:

I

Band

1

6

SEMPRE

COliSEU POMPEU
MAR I A

BRAUS

CINEMA PARIS

Despatx a Comptadurta i Centres de Localitats.

TOL

ca•.

f. f . COFIN ER

A11ul, matinal, a les 11. Tar·
da, SESSIO CONTINUA DES t'E
LES 4
FORMIDABLE CARTELL D'HQ.
MENATGE A WALT DISNEY •
ELS SEUS MES t'AMOSOS DI·
BUlXOS EN UN SOL PROGRA.
MA·. Míckoy, futbolista: Mickey,
constructor:
Mickey, aprendlz:
La gran carrera de Mickey, EN
COLORS: El ratón volador: El
Ar;:a do Noé: Lennda de Pas·
cua: LOS TRES CERDITOS: liL
LOBO FEROZ - A mée, Mickey
ol>::.e.:¡ uiarà cada. dta. amb un sorteli de v&.luosos presents. Gane·
ral 0'60 rènt1ms. Preferència, 1
pta. - DIMARTS, ESTRRNA 11
LA HERMANA NEGRA.

EMILI VENDRELL

A p

I

GRAN TEATRE ESPANYOl Rodamon ~ s

pel divo tenor

f:·

mo-¡

CINE

pel notable tenor Francesc Go·
duel :

Tarda 1 ntt: cSoy un
Cò~~!~r~!i:d'a. 1 rut: eLa IlOta de
ocos».
Novetats. - Tarda: cNo me olvideSJ
aLa casa de las trea muchachas»
Nit: eLa casa ~e las tres muchachau
Nou. - Tarda: •La.s Leandra6t. Nit
diiJas de ml al.ma!•.
Poliorama. - Tarda l nit: dA ml·
Ilo nu
Tlvoli. - Tarda 1 rut: «El m1rUr de
Calvarlo•
Ollfmpia. - Tarda.: Grandiós proara·
ma. Vegeu cartells secció especta
cles.
Romea. - Tarda: •Madre Alegria•
JMorcna clara•. Nit: cMorena Cia·
ra».
Coli541um Pomoeia. - Tard& 1 .olt
cM..rla Rosn.

FRONTO NOVETATS

(SOI!uneot nit)
por Eddle Cantor

TEATRE OlYMPIA

Barcelona. -

RAD I O

Sassió continua

Des de les 3 30 fins les 11!'30:

Setmana Gran d'Espectacles Lirics

L'«Ambaixadora de Pari3» ha
triomfat p1enament. oom a dona 1
com a artista. Com a dona, per la
seva elegància, per la seva distinció,
per la seva bellesa y per la seva extraordinària Slmpatla. Oom a artista, pel seu talent I per la ~va v eu
deliciosa.
Any Colin pot dir que des del Pri·
mer dia conquistlL l'adnúracló 1 simpatia del públic bar~lonl, que seguirà desfilant per l'anstocràtic Excelsior per a aplaudir-la.
cMlle. Paris 1935t, avui, diumen-

I

Principal Palace

Demà 1 dimarts, tarda l nlt,

augment.

VARIETATS

EL PAN NUESTRO
DE CADA DIA

MADRE ALEGRIA

MOLINOS

L'èxit iniciat amb motiu dc In presentació a Espanya de «Madcmoisclle París 1935» va constantment en

deu de la nit
Els
són els eegilents:
«'l'hefims
falling duskl, 8 mm., de Iasuo
Kauel:o; cRhythnu, de Shigejl 0gl.no; «Sorrowful Autlllil!U, de Tatulch.i Okamoto; cFi.sbing village»,
9'5 mm., de Harul!:o Ishido; cl\.ks
en!ant.s», de Ko Mori; «Propagate»,
....... Shl"eji Ogino·, «Expressiom, de
""" •...,
Shlgeji Ogmo; «Cross», 16 mm., de
Masaj1 Imaidumi; «Bord's li!e in
Japan», de Koji Tukamoto; «Bad
dreamt, de Ryotago Tanaka.
Aquests films són els millors que Eis programes del Coliseum
s~J~n~t!~d~.p~eo~~f.a~z:
el Japó selecciona per tal de concórAvw es donen al Collseum les ill· tots els dies, actuarà a dos quarts
rer al IV Concurs Internacional del times projeccions de la formidable d·una al Music-haU i a tres quarts
li
ll
Amat
1935 al
al producció de King Vidor, «El nos- de dues al cabaret.
Mi or F m d'
eur,
•
qu
malauradament no han arrtbat a tre pa de cada. diu, magnifica proSegueixen actuant, amb l'èxit de
temps per tal de classificar-se. Amb duccló patrocinada per la Societat sempre Maria Lluïsa Giménez, Ju·
tot, el gran interès amb què eren de les Nacions i primera peH.ícula lita Ra'mírcz, Pilar Blanco anell «Los
esperats per tothom ha fet que la americana que ha merescut lli!- pre-~ Plerrman Boyst <solistes dels Boys
Secció de Cinema del Centre E:'tcur- mi del C. I. D. A. L. C., prest1g10sa de Cèlia Gàmez) Baby Wickers, LoCINEMES
sionista de catalunya no reparés en entitat ,artística que li ha donat me- llta Rivas, Angellta Escartin, Elena
saèrificl.S de cap mena fins aconse- dalla d or.
del Campo Germanes Aznarez, LoAmèrica. - cCruz Dlablo•¡ •La tnU61'· gulr el poder ofrenar a to~ .els
Això demostrarà Que «El _nostre lila. Lo, M~ruja Rubio, Mary
te de vucaciones:t 1 •A erta muJe· amants del cinema una sessió, uruca, pa de caci~ ~la» és un film d excep- so, Emll1n de las Here.s, Nadig,AlenMaCló, una pclllcula de les millors qu.e
Arra~:~. _ aUna averta en la llnea1 , plena de suggestió 1 bellesa.
Y Llvy Peplta Marin 1 Olga Aguir·
hom
ha
vist
enguany,
segons
el
enr
•
•El guapot 1 «Cbun..Cbon..Cbawt.
Les invitacions cal retirar-les al
Frontó Principal Palace Actualitat¡, - ::>etma.oa del Jazz.
Centre Excursionista de Catalunya teri de públic 1 critica. una pcH.ícula, re, entre altres.
Astòria. - cNebllnu. cEl vlaJero ao- 1 a les cases de cinema, o, la nit de en fi, de les que no es poden deL."ml'
de veure.
!ltano», ci abora quéh.
Avui. diumenge, ta.rda: ISIDQJa sessió, al cinema Maryland.
Avin&uda - c..."ieblloa», cUna. muJcr
Continuant la SC\'& presentació de ( )
RO l i - TEODORO contra REque sab~ lo que quieret l 1E1 pe· :- - - - - - - - * : - - - - - - - gmns films, que l'empresa del CoCALOE - IBARLt;CEA. Nit: OUI·
queño
glgante».
LLERMIN - GUILLER"MO contra
llseum no pensa interrompre en tot GRAN EXIT D'UN PROGRAMA
Barcelona - 1M1a serls•. cCaballeARGARATE • GUTlERREZ. Dil'estiu, dentà, dilluns. estrenarà l'úlGARANTIT
1'05 de capa ~ espadu 1 •Las wll
Huns,
tarda:
MANJARRES •
y doe noches».
lima creació de Sylvie. Stdney: «Us .,~nr.'lll':'inao~.,.:or,:n,._
EGOZCUE I contra JULIO • SA·
Bohome.
«Tltanes
dei
Polo•.
«8ll6presento la meva esw.>:llt, un filtn l[el!.1~1:J{e]~lt)jll .eh\..
RASOLA. Nit: GAONA - RAMOS
co un m1Uonarlo», rEl campeón del
que mereixerà els sufrag1s de tots
l l contra LIZARRAGA • MAOU·
regim. en to».
REGUI L
els
cinòtlls per l'interès del seu te- ;
1 b9
Bosc. - U)e ultima bora». rDéJame
ma, completament inèdit, en el qual
#I.~ ~
querertet
es descriuen els costums dels indiS
~ ~
Bohèmia. - eLa portera de I~ tàbrl·
americans, per la direcció admirable
•Gloria que mata• 1 •Slempre
en ml corawn» .
Emissió
Ràdio
Barcelona
del cèlebre nnimador rus Mariou
~
ISrGadwav - cEl tuncl». cEl ll6Cal
Gorlng i, en fi, per la naturaiitat
vengudor» i tAmores de un dhu.
PROGRAMA PER A AVUI,
de Sylvia Sidney.
--11'!11"11
Cno1tol. - «MandalaY» 1 cYa. se tu
DIUMENGE
Un altre film d'excepció. sense reAvui, diumenge, tarda, a les 4:
numero».
t
de ca7'15: Pn mera edició de eLa Pa- estrena fins a l'octubre, com tots
SOLOZABAL. JAUREGUI t:ontra
Coliaeum.
«El
pan
nues
ro
raula».
Diari
radiat
de
RADIO
BAR
els
que presentarà Coliseum aquest
GALLAHTA l l i - PEREA. Nit, n
da di:l9
les 10'15:
ZARRAGA • PASAY
estiu i que la Paramount no vacilla
Catalunya, e& negra que teula CELONA. Discos.
contra ARAQUISTAIN · U~AMU·
el alma blanr:u 1 «La trav1esa
8'-: Senyals horaris de la Cate- a presentar en ple csuu: convençuNO. - DetaliB per cartells.
da que donada la bellesa i interès
uncra•.
dral. - DlScos.
Cèntric Cmema. - cBuseo un ~n~~~
8'20: Segona. edició de «La Parau- de la cinta tindrà un èxit molt roDIFICILMENT VEUREU UN
oarlQJ, csu mayor ex.lto» i eE!
lat.
Diari
radiat
de
RADIO
BAR·
tu nd.
PROGRAMA TAN BO
II:OCIO ante todO» .
.
comtal. - eLa gcncmllta:t. cHombres CELONA. - DlSCOS.
lcy» ¡ rGlorta y bambrc».
9'-: Senyals horaris de la \.'ate- ~
.&
o1sm
ana. - «Cru;r. Dlablo•. cCollee de t.edral.
11ll. ES TRAMITEN TOTA MENA D'ASSUMPTES A
Nueva York». eOos veces bljo». ln·
11'-: Senyals bOia.l'is de _la Ca.t.eHISENDA. GENERALITAT, .JUTJATS, A.tUNTA·
Chet d'Orchestre:
Entença. - cSra .casada occcstta -~ 1• dral - Servei Metcoroiògtc de la.
rldo», ~SillfODI&S del COl'II.Ulll:t i ....-.
IIENTS, MINISTERIS, OBRES PUBLIQUES, ETC.
aloncro de ml oorazón•.
Generalitat
dc
Catalunya.
1
Esoanvol. - J.ormld~ble programa de
MIGDIA
BARCELOr~A: Cup, 28. Tel~fon 1554>0
PORTADORES, J ES:~~rlx~s
~~o~:s~~~· mUloncs
-~ Senyals horaris t?e la CateMADRID: Zurbano, 39.
Telèfon 4T1!ll
de ênamorados» 1 cEl encanto de dral. - Programa de dlSCOS selecuna noclle».
1 tes.
E~tcel&ior cUn amor e11 Espa.ful»,
12'15; Retransmissió des de Reus.
useamos optlmlstas» 1 «Gloria 'I ham R.:portatge arribada. corredors del
bre».
Una
Gran
Premi Ciclista Reus.
Fantasio.
oov 1osa,
'•·
VIES (HUNA.I:UES • BL~NUH.H.AU1A · VENERI
EMISSIO DE SOBRETAULA
canclón - un&VIajc
beso de
Y una
mu)er
lMPOTENCIA • CUH.AClO ABSOLllrA
Avui, diumeru;e, tarda, a lea 6
Fèn•ina . ..:... cEl prillclpe ~e meat a no13'--: uCocktail del dia» de Peche» «La muJer cons.rultc». M
dro Chlcote . - Programa de discos
sensacional MA A MA
Consulta
de
12
a. I t de fi a 8 • Caner SAN1. l'AU, ti6, prat,. 1.•
F 0 NÒu - usu última. veteu». • n· varl.llts.
3ame Butt.erfly» i «.Cruz Dlablo!~a13'25: «Cocktall d'avui» del Res«novillos» braus de c ova
- cCatr.Uter06 de capa 'I e~,..
taurant I3 rassene
• Ti oli
Conti
d'ai cLas m11 y dos noclleu i cl.e.
v . •
21'15: Orquestra de RADIO BAR·
RINCON,
Com es viatjarà a l'any
, 1 dà prlvaaa de Enr1que Vllb.
nuació del programe. de discos.
CELONA. Musica alemanya. .
lntim. - àrlette y sus papàs», •Dc13'55: Secctó Cinematogràfica.
22'05: ~La. Paraula». Emiss1ó de
per l'estratosfera
dè»
car I 14'-: Actualitats Teatrals i Nu-¡les deu i cinc minuts del vespre. Dl·
Iris :.. rEscàndulos romanos»,
e
• 1 sice.ls.
¡·ectament des de Madrid. Resum
Moscou, 28. - El doctor Chizhevs1
mei1» eEu el bosplt.aJ»
nure~·UJ. , cos15'escollits.
- : Sessió radiobenèfica.
D is- de les l.nfonnacions rediades du mot ld, molt conegut pels seus estudis
Kuruai. - c'Iorero a la tuer-at,
el dia.
sobre ciències ae1·onàutiqucs, que
La~~~~:.
L:_ CI.UJa•~;Úeros . de capa J
15'30; Retransmissió des del Cir·
22'20: Concert per la Banda mill· temps enrera projectà el globus i la
Entrada. 1'76
csva.uu, cPaz en 1a uerru 1 •Lu cult de Montjuïc. Reportatge ca.m- tar del Regiment d'Infanteria nú- barqueta de l"estratosfér:c " Sirius",
mur<.oa oe UI. muel-t.e».
. __.
plcnat automobilisme cPenya Rhin» mero 10, !'Ota la direcció del mestre que baté el rècord mundial absolut
M b tic cEl. uoveno
llues'T~~~
16'- : Programa de discos.
Juli!\ Palanca. .
~~B~:i dt.! ma)e:es• 1 cVlda nuc
17'15 Retran.sm.issió des del ampc
23'20: Transmissió des del Canò- d 'alçària, ha donat una conferència
de propaganda sobr~ el pròxim des·
M~r~~·a. _ cEl rellcarlo» 1 eLa o:u~r de Chamartin de Madrid. del partit drom GuiJ.1ardó. Ballables per l'Or- enrotllament
de l'aeronàutica.
de :futbol final del campionat «Co- quc:;t.ra Clarcnce Nemyr.
MUSIC • HALL • CABARET
Segons el dit professor, abans del
M!~~~ànd. - •El Ultimo vals cle Cuo. pa Espanya»: Sabadell-sevilla.
24'-: eLa Paraulat. Emissió de
plO», c1 e qulero 1 no " ~u Jen
19'-: EmlSSió a càrrec del tenor les dotl.e de la nit. Darreres infor- 19-W, els vols estratosférlcs seran reaColossal Cartell d'Atractions
litzats normalment per l'aeronàutica
...,:r;::ol. _ •La 1 etna crlsttna de Manuel Sobernil.
maclons. - FI DE L'EMISSIO.
d~ tots els paisos. Els ap:u-ells cstrasuecla» 1F'ra Diavolat 1 •El expre.
19 30 Recital per la soprano FranPILAR BLANC
tosfèrics posseïran una envergadura
de Sbannah.
"'um- ccsca
a nd
M 80tral
- ~t..a reina Cti.!lttna d11 "'
20'-:Marlct.
Transmissió des de Holly- EAJ - 39 • RADIO BADALONA extraordinària. A l'interior de les
LOS PIERA • MAN f.10YS
ales podran viatjar diversos oente·
~In» i «El dltunto Tuptuel».
wood Bar Dancing. Ballables per
Programa per a avui, diumenge
Monumental. - cVIvt\ \llllal»., •-!_ua~ l'Orquestra Dcmon's Jazz.
(Solistes dels Boys de Cèlla Gà·
nars de persones, àdhuc -ha d it-,
con tue.:o• l •lmltaclou du 1~
moz)
NIT
A les 12 Obertura senyals horaris diversos mflers.
Orandlós é:dt de
da»
música regionaL A les 12'50 música
Els estrntoplans volaran !àcUment
Mund.ial . - ~El hombre 7 el móns·
21'-: Senyals bornris de la Cate- variada. A les 13 música de sa.rsuetruo~ 1 rMelodl!l de Arrabal:t.
dral. - Milsica en discos.
la. A les 13'30 milslca selecta. A les a més de 15.000 metres d'alçària 1 a
velocitats
de 800, 1.000 i més quUOcwn de lo. vida». l'!lt: cCicope.n::~.
21'15: La. Mitja hora de l'estu- H Jazz. A les 15 fi de l'emlssió.
Nurta. - ~Kl .:.!·.~.~a~er!~ar:g~~lt Tur- dla.nt.
A les 19 Ol>crtura senyals horaris. mctres per hora.
amb el seu nou rcpel'torl
.U.n 'I su
21'45·. Música en discos.
El professor Chlzheski ha seguit
plO» 1 cSkimo».
SORTIDA DE TEATRES
n
t
Música Simfònica. A les 20 musica
Parb. - llMI!oS:!BoCre» 1 dJarlnero e
22'-: «Repor!.atge pin orcsc» per variada. A les 21 radiació de la se- dient que l'ascensió dels estratoplans
Ucrra»
·
Ferran Barangó I Solis.
lecció de «Mollnos de Vientot. A s'efectuarà per mitjà de remolcadors
11
Pedro. - aMat.anao en
aolllbr&»,
22'15: Inauguració del Cicle de les 22 Ja1.z. A les 22'45. l-'i de l'E- aeris que els elevaran fins a 4.000 o
_::y .~~~:1taJ>ma de Conferències organitzades per la Fe miss1ó.
GRAN CABARET
5.000 metres, 1 els deixaran després
pa~~u~~!~/·
ATRACCIONS
<;restwooa•. «Va>·a nulu 1 clmlta· deració d'Entlts Excursionistes dè
en condicions que puguin realitzar la
ciOD <lo la VldO.II.
catalunya.
seva ~·elocitat núnlma, que serà. molt
Orquestra Casanovas
Programa per a demà, diUuns
Princ 1oal. - 11De ultima boru, cU~
22'45; Secció d'escacs a càrrec del
A lc:; 12 Obertura senyals horaris. elevada. En cnnvl, per a l'aterratge,
)ame queren~• .
de Club d'Escacs de Barcelona.
MADEMOISELLE PAR·s 113i
Música variada. A les 14 música se- s'utilltzarl la mate:xa maniobra dels
PnnciDal Palau.
\Jn -I·.!_El c::•'!.re~o• 1
23'-: :Música en discos.
:u:tua ca.da nit a les 12'30 al
S!langll.llt»,
«
~
24'-: FI DE L'EMISSIO.
lecta. A les 14'30 Fi de l'emissió. A aeroplans corrents gràcies a l'utllitMUSIC·HALL i a la t 'U al CA·
&UJ& cruneuc¡¡ ctcl A.luiCO».
·a
les 19 Obertura senyals horaris, el zaei d'Unes vàlvules esp~cials que ac·
Pubil Cme:na.. _ Reportatge d ctuall
BARET. • Avui, a mils, a les
li'30 tarda, al MUSIC·HALL
disc del radiooient. A les 20 Cotit· clonant les ales dels avions reduiran
PROGRAMA PER A DEMA
Ra~~les. _ cSuburblost i d..a blja
zacions. A les 20'30 música variada. ràpidament l'excepcional velOCitat
DILLUNS
1
A les 21 Noticiari. 1 Servei Meteoro- d 'aquests.
11'-:
Senyals
horans
de
la
Catedc n~ e."Èt terror de los balldldos»
doctor Chlzhevski ha pronostiRo:J~r oon tueeo• i dmltac!On de dral. - Servei Meteorològic de la lògic. A les 21 Fra¡ments de sar- catEl que
dintre d'un màx:m de deu
sueles. A lc:; 2:1 Jazz. A les 22'15 NoGeneralitat de Catalunya..
la vtda»
•1Ucles de Premsa des de Madrid. A anys, Moscou es trobarà unida. re·
Seloct
limema. - • Con t ra b a ndot ' • "MIGDIA
les 22'30 Jazz. A les 22'45 Fi de l'E- gularment a Nova York per una UTelèfon 34651
ma de ballarlnu.
La.
12'-: Senyals horaris de la Cate- missió.
Smart. _ cTe qutse ayen l •Ju&11
•
nia estratosl:èrlca que salvarà en 5
dral. Secció Femenina. Mil.sica
ó 6 hores la distància que hi ha ennas•. d _ •Se bu tu.¡edo un pre- scltcta cu ctiscos.
Avui, tarda nit
tre ambdues capitals.
Su~~~~~Òlvorclo en 1a [amllla» 1 cuna
12'30: cPlat del dia» del Restau- RETRANSMISSIO INTERNACIO·
NAL DEDICADA A COMPOSI•
fiebt& en uouywood».
rant T!voli. - Continuació del proTalia _ clJama. por un diu, •Ou1· grama de discos.
TORS ITALIANS DELS SEGLES
uermo Tell» i •Lt. aco.da Dll&rtom·
XVII I XVIII
EMISSIO DE SOBRETAULA
Per tal de tributar un homenatge
13'-: Senyals horaris de la CateTr~:~t. _ «El rellcariOt 1 cLt. ba.t.a·
als
compositors
Italians que més
dral. - «Cocktail del diu de Pedro
T•l;~~n. _ cf'anDYll, d:rtcll:: Turplu» l Chicote. - Programa de discos va.- es destacaren en els segles xvn 1
XVIII, l'Ent.e Italià de RadiodifucA~~ a la& tu·man.
Sala refrigerada
sis- Urau4naon¡.
rints.
- t:Por que trabajar»
sió que representa a la. ràdio a Ità·
BANC HISPANO COLONIAL
13'25:
cCocktall
d'avui»
del
Rescl>estlle de Prlmavera».
tema més modern
lla ha organitzat un
vocal
Des de demà, 1 de jUliol, i cada.
Volsa. _ ccallcs de la !=Ludad», ..nom taurant Brasserie Tivoll. - COnti· i gran orquestra per alconcert
dimarts dia dia feiner, es pagaran per aquest
nuació del pi'OgT'a.ma de discos.
bres en blt.noo» 1 •Cl.Demnnta•.
1
2 de juliol.
Banc els cupons del Deuta Mu13'55: Secció Cinematogràfica.
Xtle - •SorreU e bl,lo», cEl~~~
Proximament grans
I
Com suposàvem, en aquest home- nicipal de l'Interior, venciment 30
d.; un b.;so•
• •Bn JmLlt. oom.14'-: Actualitats Teatrals 1 MuWalkllrl&.
_
cEl
nereGero
elet
natge
t5al
1'
1
que
1.·
$igniflca
a
més
la
düusió de JUny del 193S; enússions del 1903,
sicals,
esdeveniments
barm», eEsptga.> de OI'Oll I c&l t-eH'30: IEl ret del diu per Joan i donar a conèixer la música d'a- 1904 1 100:1; sèries A. B . i c. de l'etuglO»
quells
composttocs
Italians
antics, mlssló del 1906; sèries D. del 1907 l
Alavedra. - ButlleU Oficial de la
Generalitat. de Cal.alunya. Sumari intervindrà la Primera Emissora de 1910; sèries E. i F . del 1912; sèries
~------~---------del número publlcat avui. - Conti- Catalunya la qual ai.Jó farà evident B . del 1912, 1913, 1916, 1917, 1918,
una vegada més, el propòsit decidit 1919 1 1920; emissions del 1921 <De.
nuació de les Actualitats.
AVUI , comiat de l.t cran
15'-: Sessió radiobenèfica. Dis- en In :;eva tasca de donar a conèi- sena) 1921, 1925, 1!125 (Fc. Sarrià),
Com"anlfia Dramlltlta
•
xer
la música bona, dintre de l'he· 1926, 11128 (Port Franc), 1928 (Amcos escollits.
tercogeneït.at que els programes han pllactó Pe. Scrrià) 6 %; emissions
TARDA
de
tenir.
del 1928 5 %, 1929, 1933 6 •¡, i 1934
Tarda. e. les 3'30.
Cartell monstce o.m~ ducs gn.ndlo8e8 obres:
18'-: P~rama de d~.
Segons tma estadística recent Rà- 6 % lliure d 'impo:rt.os, alxf com els
SECRETO DE CONFESIOH o LOS MOHICANOS DE PARIS,~ de DU·
18'-: Senyals horaris de la Ca·
MA:> 1 EL MAIITIR DEL CALVARIO - :! l'TES. BUTACA. :&. PREUS
tedral. - Programa del radiooient. dio 'Barc"elona és de les emissores cupons de les obligacions de l'ExPOrULAlll.SSI~. NI~. ao. 1011 10 1:>. Ln gtandlo;;a obra en 22 quadro!!:
Discos aJ.. ¡x;>t.ictó de senyors subs- d'Europa que donen un percentatge poskió d lndüatries ~ctr1ques, e EL MARTIR DEL CALVARIO- Es;pectllcle unic al. món! ReproduCCió
misSió del 1922; Sarrià del 1911 1
C'l1ptors ue RADIO BARCELONA. més elevat. de música sèria.
meraTel!O&a dc ;a PaSSlO d'Oberamergau (Alcma.IlJ'Rl - 2 PTES. BU·
Aquestm retransmissió a la qual Bons de la Refonna emissló del 1908
18'30: S\lllle!nalt de «La Paraulu
TACA 2 PTES, - 100 ARTISTES, 1001 -· SE~SII.CIONAL ACTE DE
ens
referim
començarà
a
tres
quarts
Barcelona, 29 de juny del 1935
CO!fCERT a ib.onor de R..U4BAL pels eminents artlstcn; PERE TE:RQL,
deéllcnt a ta Secció Infantil de RA·
El Dlrutor General
BOBERT REY 1 VlCh'NC SL'I:O~
DIO BARCELONA. Rondalles, c<)n· de vult del \·espre del dimarts, dia
2
de
JulioL
Eduard M.• Buxaderas
tes, consells útils, etc. - Continua·
c16 dei progTama del radiooient
19"20: d.a. Paraula». Noticlarl C3portlu.
DANCING D'ESTIU VEGEU
Tel. 33141
19'30: Oonvel'!a de català amb el
ELS NOUS
PASSEIG UE L'EXPOSICIO
c.MUiu» pel professor Artur Balot.
OESCAPO·
19'45: Cot.ltzacions de monedes.
(EdifiCI FUOICUI8r)
TABLES
!0'-: Les cn:ú¡¡J.ooa de «La Pu·
bllcitab. La mltjn hora setmanal
Tarda, a In 11 1 nit. d '11 a c. Formidables Atr$.ccions a la ¡rlsta
de comunicad6 mdlo!ònica.
Sorollosa ACtuació de: MATA • HARY l
20'30 Progremn d~ cllieos set~tcs.
20'45: Nottcinrt des de la redacció de eLa Publicitat•.
20'55: Cotitzacions de mercaderies, \'alors l cotons.
21'-: Senynls hornrls de la Categenial artts"..a COreo¡;Tàf!oo procedent del C1pitol Palace, de New
dral. Ecrvt'i Meteorològic dc la
Yon 1 !a cèlebre orquestra
Generalitat de Cat~luoya.
21 '05: setmana còm!rn. Revista
\'enda exclusl.va per a taJru.
!esti va en \crs, en rnstellà, escrita
GAR A T G é C U 8 A N O - Corts, 157
1 recitada pel popular autor I actor Joaquim Moutero.
Tarda:
3'30: EMIL Y LOS DETECTIVES
Fritz Rasp
4'30: EL ULTIMO VALS DE CHOPIN, Slfbille
Schnlitz-Wolf&and
l.iebeneiner
6'10: TE QUIERO Y NO SE
QUIEN ERES, Jean Murat
7'35; U ULTIMO VALS OE
CHOPIN
Nit:
10: TE QUIERO Y NO SE QUIEN
ERES
10'30: EL ULTIMO YALS DE
CHOPIN
Tarda. Butaca, 2'20. Amfiteatre, 2'75 - Nit. butaca, 1 pta.
Amfiteatre, 1'64 ptcs.
Nota: L'aire d 'uquesta sal&, constantm~:nt renovat, es prèviament
filtrat, purificat f refrigerat.

Avui, tarda., sessió continue. des
de les 4 i nit, a. les lO:

tarda, 4'15. Nit, 10'15.

Telcton '2'2026

Segueix el gran èxit de «Ma·
demoiselle París 1935»

TE ATRES

Placa Uraulnaona, 6. Tel. 21181

Temporada de crana reoresu

El gran èxit: LA SOTA DE OROS,
per Laura Pinillos, Aladlf i LeDL

~TEATRE ROMEA

a

1

URQU INAONA

PALAU OE LA REVISTA

Avui

Iee 4 .

DEL MUSIC·HALL CABARET
EXCELSIOR

Demà, estrena

~

~T EATRE COMIC

-

ATui, diumenge, funcionaran
totes les atraccions tarda. i llit.
Tarda. e. les 6: Vl.Sito. a Marlccl
d'EN NOFRE 1 LA CISCA, procedents de Vilaestreta. pela popul&l's .artistes Pepe Ma.rqués i Perla Antillana Nit, a les 11:
Cam¡¡1ooat de GOLF per a les
Copes do junlf.
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Aquesta tarda al circuit de Montjuïc

•

EL "SABADELL", FINALISTA
Heu-vos ací els onze braus
jugadors del " Sabadell". Després d ' eliminar el " Betis", de
Sevilla, campió de Lliga, ho han
f et igualment amb el "Llevant"
de València. Aquestes victòries,
aconseguides netament, han dut
l'equip sabadellenc a la final de
la Copa d 'Espanya, que aquesta
tarda disputarà, al camp de
Chamartin, de Madrid, al Sevilla. L'afició catalana acompanya l'equip representant de
Catalunya, i espera d'ell una
nova p roesa : la d e conquerir el
títol de Campió d' Espanya.

El VI Gran Premi Penya Rhin
111 Copa Barcelona
La cursa començarà a dos quarts de cinc
de la tarda ••• En els entrenaments d'ahir
participaren tots els corredors que avui
prendran la sortida
Avui, a dos quarts de cinc en punt
de la tarda, es donarà la sortida als
«bòlids» participants al VI Gran Premi Penya Rin - m Copa Barcelona,
que tan gran i general expectació ha
desvetllat, no sols a tot Espanya, slnó també a tot l'estranger, puix que
la Inscripció assolida li dóna, més
que en cap altra edició anterior, el
caràcter de veritable esdeveniment
automobilista internacional.
La lluita entre els cotxes alemanys
1 italians es presenta molt disputada
i la qualitat dels volants que hl prenen part no permet el pronòstic clar,
sobretot tractant-se de 70 voltes al
Circuit de Montjuïc, que és dur I
posa a prova cotxes 1 conductors.
Els cotxes alemanys portats per
Caracciola i Fagioli han estat els
més ràpids en els entrenaments de
divendres i varen batre de molt l'antic rècor.d de la volta; però ahir el
més ràpid fou Brivio, que rodà a 2
m. 08, o sigui, igual que l'antic rècord. Els alemanys, potser ja satlsfets de llurs proves del dia anterior,
ahir es reservaren quelcom. Nuvolar!,
el gran «as» italià, que aquest any
torna a córrer per la «Scuderia Ferrari», féu ahir, en algunes voltes, una
veritable demostració del seu domini
excepcional del volant; prengué els
viratges d'una manera impressionant
i entusiasmà. ei públíc, tot i que es
mantmgué dmtre les seves possibllita~s. Etancelin i Zehender, poc conelXedors encara del circuit, no es
llançaren a fons, però feren concebre
moltes .esperances respecte a la Intervenció de l'«Scuderia Subalpina»
a la carrera. Els altres participants,
e~ .llurs voltes d'ahir foren menys
rapids que els anteriors, però en general demostraren que no poden quedar exclosos del pronòstic si la lluita
és dura. com s'espera, entre els més
considerats.
•••
La cursa començarà a dos quarts
de cinc en punt, però, tenint en
compte l'agombolament que fa pre-

(Fotos Centelles.)

veure el despatx de localitats, és convenlent acudir al circuit molt abans
per tal d'evitar les molèsties que,
d'Una altra manera, foren inevitables.
•••
El públic ve obligat a seguir les
Indicacions traçades per l'organització, puix que la força encarregada
de l'ordre té ordres de reprimir degudament les infraccions, i de manera severa en cas que algú entri a la
carretera, un cop tancat el circuit.
•••
El tancament del circuit tindrà lloc
a dos quarts de quatre en punt.
•••

Es fa avinent que, una vegada tancat el circuit, els cotxes que vulguin
anar a la part alta d'aquest I a les
tribunes de l'Estadi, tenen accés per
la carretera dita del Polvorl, a la
qual entraran pel carrer de Mèxic
(després de la Plaça d'Espanya) .
•••
Per tal d 'assistir a la cursa, ahir
arribà el cap dels Serveis d'Automobilisme i Motorisme del Govern del
Reich, senyor Huenlhein.
El Cap de l'Estat ha delegat la seva representació en el cap del Departament Militar de la Presidència
de Ja República, general Batet.
El ministre d'Obres Públiques ha
delegat la seva representació en el
cap d'Obres Públiques de la provincia de Barcelona.
L'ordre de col~ocació per a Ja sortida
Els cotxes seran arrenglerats en files de tres i dos cotxes, de la manera següent:
Primer rengle: Caracciola (Mercedes Benz), Nuvolar! (Alfa Romeo) i
Etancelin (Masera.ti).
Segon rengle: Brivio (Alfa Romeo)
l Fagioli (Mercedcs).
Tercer rengle: Zehender (Maserati), Villapadierna (Maserati) I Soffietti (Maserati).
Quart rengle: Pierre Rey (Bugattl) i Hellè-Nice (Alfa Romeo).
Cinquè rengle: Garcia (Bugatti).

I
'J

Bartali guanyà les
dues primeres etapes de la Reus-Barcelona-Reus

i>ARERA

G UAL

BARCE LO

Madrid, 29. - Sobre la final, de
demà, escriu «Ahora» :
«Las apreciaclones antes de los partidos de esta temporada han quedada
nn poco desacreditadas a los ojos de
los aficionados de buena fe que no
admiten sino que los pronósticos sean
infallbles. ¡COmo si esto fuerl\ posible en deporte y como si, de serlo,
no constituyera esa. lnfallbilidad el
rracaso mlsmo del deporte!
El 'Sevilla• y el «Sabadell• llegan
a la final con igualdad de méritos.
Las respectivas campañas en la Llga
.10 purden compararse porque han
::1ilitado en dlvisiones distintas. Pero
~ n In C<•Pa uno y otro han tenido
<ne eliminar a valores de calidad paelda.
6•1 encumbramiento en la final del
campeonato es el triunfo del juego
rapldo y enérgico, en el que ambos
~stacan; un futbol vivo y descon~rtnnte y de una. eficacia que los
. ~sultados demuestran. Es cierto que
. ,g ~lla» nos ha sorprendido, adel::IS. por otras caracteristicas de too: lo que con eufemismo elegante se
~ dado en llamar «juego duro». Pero
<!ria injusto qu~ recordàramos en
.,ta oportunidad los juiciOl> que nos
r-.erec1ó este aspccto del «Sevilla»
1:\lldo no podemos hacer ningnna

apreciación sobre el particular acerca
del «Sabadell» por no baberlo visto
esta temporada.
Ademàs, el partida ve. a ser dirigido por un verdadero àrbitro con
autoridad y con una concepcióh deportiva de las reglas del juego.
~e manera que los factores cextranos• van o. tener seguramente una
influencia nula en el desarrollo de la
partida.
El «Sevilla» tiene la fuerza màs
considerable en la defensive.: la clase
fenomenal de Eizaguirre destaca sobre todo; luego, los «backs», corpulentos y contundentes. El ataque en
cambio, no està a la altura dé la
Unea de retaguardia. Cuenta con una
estrella en su centro, pero, por lo que
puede deducirse de su actuación en
la temporada, no es aventurado afirmar que Campanal vlve de su fama.
El «Sabadell» parece un equipo màs
completo. La clase es màs uniforme
en todas sus lineas. Posee una defensa màs que discreta, una Unea de medios de indiscutible clase y un ataque
ràpido y mordiente, en el que esta
temporada, al menos, Gual resiste cou
ventaja cunlquier comparación con
Campana!.
Por esa superioridad del conjunto,
ligera si se quiere pero innegable, y
por la «llnea• del «BetiS», inabordable para el «Sevilla• y ellm.inada
con relativa facilidad por el Sabadell, el pronóstico se inclina a !llvor
del eqwpo catalàn. S:~lamente
la
personalisima. intervención de
guirre puede desequilibrar de manera decisiva el cAlculo.»

CAL VET

Tal com estava anunciat, aquest
mat!, a les onze, ha estat donada
la sortida als corredors participants
al Gran Premi Internacional de Reus,
organitzat conjuntament per la Secció Esportiva de la Casa del Poble de
Reus i el nostre confrare «El Diluvio».
Cal dir que Canyardo, a la sortida,
no es trobava amb ànims suficients
per a aquesta. prova.. Per comble de
desgràcia, a l'Ordal, sofrí avaria 1
es lesionà en una cama 1 ha.gué d'abandonar la cursa. Sembla, però, que
això no el perjudicarà per a poder
concórrer a lp. gran prova francesa.
El trajecte que cobriren els corredors en la primera etapa fou:
Reus, Cambrils, Montroig, Montbrió, Vinyols, Reus, MoreR, Vila llonga u, Rourell, Massó, Valls, Vendrell,
Viafranca, Molins de Rei, Barcelona.
Els corredors han sortit a tren molt
viu, enmig de l'entusiasme dels aficionats reusencs.
La cursa és vivissima i aviat es
deixa entreveure la magnifica classe
de l'italià Bartali, una veritable figura en curses de fons.
En passar per Reus per segona vegada, els corredors encara marxaven
agrupats, però en arribar a. Morell
Bartali fuig junt amb Tarragó. Més
enllà Bovet, junt amb Sancho, surten a la cacera dels fugitius l el
primer pren contacte, però Sancho
no ho aconsegueix perquè punxa en
arribar a Santa Cristin~.
i :;e~e~:a~~;~:~~ torna. a fugir
Pou I Bovet segueixen a un quilòmetre. Més enllà vénen Trueba (F.)
1 Canyardo i els belgues.
Per Vilafranca passa sol Bartali, el
qual porta un gran avantatge sobre
els altres corredors.
A l'arribada. a l'Ord::ll Canyardo té
avaria i això junt amb 'una lesió que
sofreix al muscle l'obliga a abandonar.
'
Fins a l'arribada, la provo. ja no
sofreix variació notable. El tren és
viu I això porta com a conseqüència
un promedl elevat. S'arriba a la vista
de l'Exposició molt abans de l'hora
prevista i quan els entrenaments dels
corredors que Participen a la cursa
de Penye. Rin.
Per aquesta causa l'arribada. s'ha
d'organitzar a corre-cuita al final del
Passeig Pl. i Margall, on un públic
no massa nombrós aplaudeix amb
entusiasme l'arribada dels corredors,
els quals ho fan per aquest ordre:
1. Bartall, 6 hores; promedi de
35 quilòmetres.
2. Pou, 5 h. 3 m. 45 s.
3. Bovet, e.mb el mateix temps.
4. Bachero, 5 h. 10 m. 32 s.
5. Tarragó, 5 h. 18 m. 15 s.
6. Fermi Trueba, 5 b. 18 m. 15 s.
7. G. Deloor, 5 h . 18 m. 32 s.

MOBLES DE LUXE
MOBLES SENZILLS
CALÇATS
MAQUINES DE COSIR
RAD lOS
Compra-venda i canvi de tota mena d'articles
Subhastes variades tots els dies a les 4 tarda
Sempre al

HOTEL DE VENDES

Eiza.-1

PELAI, 8

r.-----------=-------=-----=-~m--~

Canòdrom GuinardÓ~
<¡?arrera l'Hospital de Sant Pau)
AVUI, DIUMENGE, TARDA I NIT

EXTRAORDINARI PROGRAMA DE

CURSES DE LLEBRERS
Debut d'importants quadres madrllenyea
A LA NIT, " DANCING" I SOPARS A L'AMERICAN
A LA PISCINA LLmllNOSA
A
Actuació de la famosa orquestrina nordamericana

u cLARENC E NEMYR 11
1 el
11

Reguan's Jazz"

Actuació de «BOYS>> 1 «GIRLS» american:.
Entrada al recinte 1 preferè0 ci
Entrada al Canòdrom, 0'50 ptes.
al Canòdrom, 1 pesseta a
Mitjans de comunicació: Autobusos Roca, servei especial de
del carrer de Pelayo; Autobusos Lesseps-Horta; Tramvia d'Ho s
ta; Servei collectlu de taxis des de la Plaça de catalunya r":!"",.

temps.
11. Gonzàlez, 5 h. 25 m. 40 s.
12. Borrell, 5 h. 26 m. 54 s.
13. Vi Albinyana, 5 h. 29 m. 15 s.
14. Capella, 5 h. 29 m. 15 s.
15. Manuel Trueba.
A la tarda es corregué la segona
etapa en el circuit de Montjuïc, 1
s'establí la següent classificació.
1. Bartall, 1 h. 12 m.
2. Bovet, 1 h. 13 m. 35 s.
3. F. Trueba, mateix temps.
4. Hutz, 1 h. 14 m. 28 s.
5. Albinyana, mateix temps.
6. Capella, mateix temps.
7. Pou, mateix temps.
8. Bachero, mateix temps.
9. G. Deloor, 1 h. 16 m. 8 s.
10. A. Deloor, 1 h. 19 m. 30 s.
11. M. Trueba, 1 h. 19 m. 32 s.
12. V. Trueba, 1 h. 19 m. 32 s.
13. Tarragó, 1 h. 19 m. 35 s.
14. Ardevol, 1 h . 23 m.
15. Blanco, 1 h. 30 m. 20 s.
16. Rossell, 1 h. 31 m. 30 s.

FUTBOL
AHIR A LES CORTS

Barcelona, 2 - Sants, 2

Barcelona: Pauné, Roig, Cent~lles,
Delgada, Bordas, Fonteche, Homedes, Pascual, Boleda, Gali i Forcaden.
Sants: Efcoda, Lotana, Moliné,
Roig, Vidal, Creig, J_ust, Alemany,
Itnrte, Garreta i Valles.
• • •
Ahir, a Les COrts, es jugà un parUt amistós entre l'equip B amateur
del F. C. Barcelona i el reserva del
Sants. Acabà el partit amb un empat a dos gols.
Pel Barcelona marcà Pascual (2)
1, pel Sants, Alemany (2).

L'Atlètic de Bilbao es prepa·
ra per a la Vinent temporada

I

Bilbao, 29. - L'Atlètic de Bilbao
està reforçant el seu equip amb jugadors dels equips modestos de Elscala. Han signat pels bilbaïns Urra,
del Santurce; «Mundo», del Lejona;
Emilio, del Santuchu, i Bergareche,
del Guecho.
Es tracta. d'adquirir Gutlérrez,
porter de l'Erandio, 1 Meza 11, defensa de l'Irrinzi.
• • •
Bilbao, 29. - L'Atlètic desplaçarà
el següent equip a Mèxic:
Porters: Blasco i Izpizua.
Defenses: Zabala, Oceja i Luis.
Mitjos: Cllaurren, Calvo, Muguerza I Roberto.
Davanters: Careaga, Ellces, !raragorrí, Bata, «Mundo», Urm i Gorostiza.

El Torneig de Promoció
PARTITS PER A AVlJl
Horta-Sants.
Badalona-Calella.
Granollers-Sant Andreu.
Girona-Terrassa.

Partits per a avui a Les
Corts
Aquesta tarda es disputaran dos
partits amistosos al camp de Les
Corts, amb entrada gratuïta per als
socis dels clubs contendents.
A un quart de quatre celebraran
el primer la. Penya. Gol de Dalt l
Centre d'Excursions. Acabat aquest
partit jugaran un quart del Barcelona contra el primer del Catalunya
de Les corts.
F ESTIVA L BE N EFICO · ESP ORTIU

C. D. Goya, 6 • C. D. Mer·
cantil, 1
En celebració de la recta onomàstica del nostre bon amic senyor Pere
Esteban i Casanoves, dll'ector del
«Col:legi -Acadèmia (J{)yaJ, l'onze format pels alumnes d'aquest va contendir, en partit amistós, amb el primer equip del C. D. Mercantil, al
camp de la Telefònica del carrer de
Londres.
El partit, força disputat, va acabar amb un domini absolut dels
alumnes de l'Acadèmia Goya, els
quals van marcar sis gols, contra un
llurs adversaris.

~

Integraren l'equip vencedor: Parera, Prats, Clàudia, López, Lanuza,
Torres, Garcia, Zamorano, Claramunt, Suàrez I Gallardo. I pels «Mercantils>> actuaren: Fernàndez, Ferrer,
Perís, Mariano, Brotat, Urrea, Torres, Gelpl, Vila, Martin i Ferran.
Dels primers dest..1.caren Claramunt i la defensa, molt ben secundats per tota la resta de l'equip. Dels
vençuts, Brotat, Ferrer i algunes in·
tervencions del porter, a la primera
part.
L'equip triomfador va adjudicar-se
una artlstica copa, ofrena de l'Alcaldia de Barcelona. El producte del
festival es va dedicar a l'Hospital
Clinlc.
Per a avui, diwnenge, hi ha preparat un nou festival de caire infantil, al camp de joc del Laietà
S. C., al carrer de Viladomat, a les
cinc de la tarda.

GOVERN GENERAL
~

DIA FESTIU ·-- ES RESTABLEIX El FUNCIONAMENT.DE
L'IN STITUT D'INVESTIGACIONS ECONOMIQUES

TEN IS
DE L TO RNEIG INTERNACIONA L
DE WIM BLEDO N

Maier vencé en un matx de
dobles

Wimbledon, 29. - La nota desta8. A. Deloor, 5 h. 18 m. 32 s.
cada de la quarta volta del campio9. Hutz, amb el mat!)ix temps.
10. Vicenç Trueba, amb el mateix nat de tenis de simples per a ca-

La cursa ciclista d'ahir

DEL 18~

vallers l'ha constituït l'eliminació
del conegut jugador francès Boussus, derrotat pel jove jugador ianqui Budge, que demostrà trobar-se
en magnifioo forma. La derrota de
Boussus es produí pel resultat de
6-3, 6-2, 3·6 i 6-0.

També causà impressió la victòria
de l'alemany Von Cramm damunt
l'americà Gene Mako, per la superioritat del tanteig, que fou de 6·0,
6-1, 3-6 i 6-1.

En un matx corresponant a la primera volta de dobles, el campió
d'Espanya, Enric Maier, formant parella amb l'americà Wood, derrotà
l'equip integrat per l'italià Morpurgo i l'holandès Timmer, per 6-3, 6·2

i 6-2.
En un maLx de simples, dames,

Miss Stammers eliminà la xilena
Anita de Lizana per 6-2 t 8-6, si bé
el resultat no reflecteix la vàlua
normal de la raqueta sud-americana, que sortí al «court» en delicades condicions físiques, ja que, indubtablement, Anita havia d'abstenir-se de participar a Wimbledon,
per no trobar-se encara. millorada
de la seva recent indisposició.

CICLISME
El gran programa interna.
I d' . .
Clona
avUI, diumenge, a
IIa ni"t, aI VelòdrOm de·ReUS

E~ goyernador .general, lntPrl
rebe ahir els penodistes. Va p;;, no
el mat! a l' Aeropor~ del Prat ~r,sar
d'esperar l'arribada dels miniSi ~
de la Guerra i de la Govern;ció
Després assistí a la reunió d'a··tort'
tats que va celebrar-se a la Diri~ió ·
El se~yor Pic acceptà la invitaéló
que l'h1 feren els ministres i dinà
amb eUs.
A 1~ Generalitat, per tant, no va
p;odu~r-se cap noticia. Era dia festiu
S ha~Jen pr.es. algunes disposlciom
per SJ els muustres volien anar-hi.

El «Butlletí Oficial»
En la seva edició d'ahir, publica,
e?tre altres, les següents disoosl·
Clons:
·
. Presidència. - Decret autoritzant
diverses transferències de crèdit en
el P~essupost vigent entre articles 1
part1des dels Departaments de Fi·
nances I Cultura.
Justlcla I Dret. - Decret nomen.ant. magistrat de l'Audiència Terntonal de Barcelona el magistral
seny~r Josep Maria Olalde de Satrúfl.
tegui.
pecret nomenant jutge del Jutjat
numero 2 dels de Barcelona el ma'!
('Jistrat d'Audiència senyor Antonf
Sereix i Núñez.
'
Governació. - Ordre-circular deixant sense efecte l'anunci de r rov(sió de la vacant de secretari dè
l'Ajuntament d'Esparraguera, publi,·
cat el dia 16 del mes corrent en
aquest diari oficial, per no h.H·er
estat acomplerts els tràmits rl'a!n~
mentaris, i recordant a tots els Ajulf.'
taments de Catalunya l'observ,mça'
estricta de les disposicions que re·
gulen la provisió de secretaries.
Fin:mces. - Decret autoritzant :ll·
verses transferències de crèdit en el
Pressupost vigent, entre partides del
Departament de Finances.
Cultura. - Ordre fent extensiva
a totes les escoles i Institucions paf.
ticulars i lliures, que sostenen classes de català, l'exempció de matricu·
la per al Tribunal Permanent do
Català.
..
Economia i Agricultura. - Decre~
restablint en el seu funcionament
l'Institut d'Investigacions Econòmi:
ques.
,,
Sanitat. - Ordre aprovant el Re~
glament de Metges Titulars d'As.~3t1
tència pttblica i sanitària de Cata~
lunya.
I

S'han completat els sis equips per
a l'americana de tres hores que ha
de disputar-se avui, diumenge, al
vespre, en el Velòdrom de Reus.
Bovet-Bartali, talians.
Deloor germans, belgues.
-----------*:----------~
Huts-Plans, belga, espanyol.
Llompart-V. Albiñana, mallorqul,
català.
Pon-DesLrieux, mallorqui, andalus.
J. Cebrian Ferrer-Ferran, catalans.
La cursa començarà a les 10'30
de la vetlla I abans seran invitats
a donar una volta d'honor als corAUOIENCIA
redors seleccionats per a la Volta a
Festa. - Malgrat que el dia d'ahir,
França que prenen part en el Gran
no era considerat festiu foren molt
Premi Reus
pocs els empleats que hi acudiren. 1
A les secretaries no es rebé ca~..
BASQUETBOL
declaració als testimonis, que tam·
poc no havien estat, però, cridats. 1
Exhumació.- El jutjat número l.1
Campionat de Catalunya acordà
l'exhum'lció del cadàver
Josep Frerreny, mort el dia 27 de,
PARTITS I ARBITRES
mes de maig, que, segons resulta.
PER A AVUI
mor! d'accident de treball i no
Primera categoria. - Barcelona- mort
casual, com es digué en e
Pàtrie; Pons, Carbonell. Intendèn- j primer moment.
cia-Joves; Codina, Flores.
Ordre d'embargament. - Al ju~
Sagona categoria. - Unió Manre-- jat es rebé un exhort
jutjat d
sana-U. E. COrnellà. Aquest partit Tortosa per tal que esdel
porti a caP
no es celebrarà per haver fet ces- l'embargament dds possibles bé~
sió de punts la U. E. COrnellà.
de l'ex-conseller senyor Joan com~.
Tercera categoria. - S. E. Comtal- rera. per la. causa que se
li segne
F. C. Martinenc; Valls, Barajas. Prat des de l'any 1933.
de la Riba-Olímpic; Estany, Ibàñez.
L'embargament és per a f¡xar l~
I nfantils. - Renaixament- C. C. quantitat assenyalada per la respon·
L'Hospitalet. U. C. Joves- A. C. Mo- sabllitat civil.
llet. Atlètic B. C.- Pàtrle. JnniorsNew Catalònia.

La Justícia
*

dÏ
dt

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

Al\USTOS
U. E. Rubí· B. C. Ripollet. - Amb
motiu de la Festa Major de la veïna
ciutat de Rubí, els entusiastes elements basquetbolistes de la localitat han organitzat uns interessantí&slms partits que no dubtem que tindran l'acolliment que es mereixen
•
t
que en
entre els esportius rublnencs.
- Deli. <ili erents ac es . ·ó de
Els partís es celebraran a les deu aquest me& C.:Cbnitza ~a ~-gt{,55\ troS
1 a. les onze, els segons 1 primers Festes, del ~rrer DiPU\rlladomat)
equips, respectivament, I eS disputa- comr.res entrf' ;;alàbria 1 t els seran dues magni!lques copes. Per tal ~~reiX~n és::.~ remarca s
de dirigir aquests encontres ha estat guen~.
¡ tarda, lc,.
solilcitat l'àrbitre senyor Bretons.
Avm, a les qua.!l.~ de a
Espanyol-lloro <segons equips). tes per a . la momsda.
ballada de
Per tal d'evitar perjudicis que po
A les SIS de l:t. tarda,
bl!l ILI\
guessin ocasionar l'anunciat d'aquest sa~danes, a càrret. ~~~! 0 amb Js
partit ens prega la Federació Cala Pnncipal de BarcC¡t.O
t t cata·
Jana que fem públic que no és exac: coopet:~ió del G. E. :oven u
te la. noticia. que, referent a aquest 1 lana.
partit, ha publicat algun diari.
- - - - - - - __
Aquest encontre es celebrarà el
proper diumenge, dia 7 de juliol.
Barcelona - Pàtrie. - Els primers,
LES SARDANES
segons i tercers equips del Barcelona
FO:\JE"li:T DE LA S!\RO:\ . '.!
i Pàtrie celebraran tres partits corresponents al campionat de CataluD'l: ~PLUGUES
aqtiC'·
nya, aquest mat!, a Les Corts. CoAvui, diumenge, a la tarda.balllld.>
6
mençarà la jornada a les nou amb ta entitat ha orgarutz.'lt lUl oc n ¡a
els tercers equips, continuant els de sardanes, la. qual tindrà lldel \el
segons a les deu i f!nilmcnt a les Plaça de Santa Magdaienabregr.t i
onze els primers.
poble d'Esplugues dl'l ¡Ll~b'fl roEl partit de primers equips es de- que anirà a càrrec dc a
·
cisiu per al títol de campió.
puJar.

Noticiari

I

t.--f

Tots els republicans llege_ixen cada dia LA HUMANITAT

ld humanltaf

ptUMENGE. 30 DE .JUNY DEL 1931
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APARELLS

Bar Petit Miramar
Casa recomanable pel seu peu
fresc l menjars d'encàrrec

,

fOTOGRAFICS

Gran terrassa d 'estiu pròpia per

a banquets l ~ festes

PRI.SMATICS • BINOCLES • CINEMES

Avu i, s uculents coberts a preua
molt ajustats

PEL•LIClJLéS · PATHE • BABY · MAQUINES
FO-NO GRAFS DE TOTES ME-NÈS DÍSCÒS, eto.

-PASSEIG NACI ONAL, 62-

RELLOTGES - OBJECTES DE PLATA

Barcelona. -

~elèfon

192311

JOIES· BRILLANTS

FARRE PIJUAN

TOT de VERITABLE OCASIO

METGE ESPECIALISTA

COMPRA, VENDA i CANVI

PELL •• VIES URINARIES
DEFECTES SEXUAL8

Rambla de

Canaletea, 11, primer

CASA BAGUES

LA FABRICA DE

<prop Rambles> Tel. 14237

B AR C E L O NA

AL CON!:tUJ.\HDOR. Immens assor tit per a tots els usos, des
dels preus m és 1n!tms
Neveres pakotades de màxima.
r efrigeració 1 sense m escla de
gustos 1 olors, a p reus mòdics.
Benet 1 Mercndé, 26 <al costat
d'Estació G ràcia 1 Teatre B osc)

MADRID: Pru;set¡ d e la Castellana 14. - BARCELONA: VIa Laleta.na, 2
LINIA RAPIDA DE GRAN LUXE BARCELONA • CADIZ • CANARIES
Sorttdea setwanals ela dJssabtea, a les 12 Etectuaran el servei les motonaus
• CIUDAD DE SEYI'.LA» I aVILLA DE MADRID•
LJNIA RAPIDA DE GRAN LUXE BARCELONA • PALMA DE MALLORCA
Sor Udea cada dia (llevat els dlumen~es) de Barcelona 1 Palma, a lea
111 nores per lea motonaus
aCIUDAD DE BARCELONA11 I t CIUDAD DE PALMA•
Dintre I fora de la clota&
SERVEIS REGULARS ENTRE TARRAGONA. VALENCIA, ALACANT 1 PALMA
• Servei acu rat - P reus molt
DE MA LLO RCA, BARCELO NA • MAO I BARCELO NA • EIVISSA
econ òmics ·Consulteu -nos per
W NlA COMJ:;R()lAL AMB ESCALES A TOTS EU:; PORTS DE LA MEUl·
telèfon (n,o 32573)
TERRANlA, NOHD D'AJ.o'RlCA I CANARlES. - Sortides Quinzenals de Bar·
celoua els dijous. LlNlA COMERCIAL BILBAO • CADIZ • CANARIES AMB C A L A B R I A , 2 I 4 (garatge)
ESCALA A TOTS ELS PORTS DEL NORD D'ESPANYA, - SOrtides' QUinzenals de Bllbao ela CUJous. LlNlA RAPIDA REGULAR ENTRE ESPANYA
I 'I'ERRlTORlS DE LA GUINEA ESPANYOLA tFERNANDO f'OO) . - Sortlàes el dia 17 de cada. mes, amb escales a. Valéncla, Càdlz. Las Palmas Santa
cruz de Tenerue o Freetown. Santa [sabel de Ferno.ndo Poo, Bata. Ko¡o I
Riu Benlto Dels '"pors
«PLUS ULTRA» I aLEGAZPb
LINIA RAPIDA REGULAll ENTRE BARCELONA I VALENCIA
Bortldea de Ba rcolon a els d illuns 1 dUous, a los 20 horea
»
«CIUDAD DE VALENCI A»
Preu a coborta: 9 oa neuetes. Bi tllet s d'a n ada i tornada a oreu a r edulta
LINIA REGULAR ENTRE BAR::ELONA • ALACANT • ORAN • MELILLA
Cases d e nova construcclO. 5
VILLA ALHUCEMAS • CEUTA i VICE-VERSA
grans 1 luxoses habitacions, al
Sortides d e Barcelona cada dJumcoae. 11 les 8 nores; d'Alacant els dlma.rts;
<l'Orno els dimecres; d'Oran cap a Alacant, els dimar ts I d'Alacant cap a
carrer
de Pa.rls, 20, 22 1 24, en Barc.elooa.. el'! dimecres.
t re el d e T arragona 1 Plaça
d'Ernest Ventós. Autobús 11. E

OE ~OBI ·ES,:_.cS!_~R~DlOS, C"AlX.ES._?.~
CABALS. MAQUINES D'ESCRID E 1 DE o;
SIR, MALETES. DISCOS, eto.

TOT D'OCASIO
CORT.$ CATALANES,

~ 14

BARCELONA

J'eléfon 30422

CiSA BAS TIDA

Mudances NURIA

Passeig
cie Gràcia, IS
.

Gran Basar de Sastreria Sistema
Nord Americà

Principals. • . • • • 95 ptes.
amb [ombra debany 110

Els nostres preus sempro responen a la m a teixa Idealita t 1 6s

facilitar la màxima elegància I la màxima Barator, amb els
següents a r ticles• Vastits, Pantalons, c am 1ses, PIJames, cat•
ootets, Bates, Batins, camisetes, MitJons 1 Corbates

Auto· Escola
L'AS DE L'AUTOMOBILISME

Per a mitges i mitions

Preu Onir. Per 115 ptes. =~~falç~

anea al lloc n.o 6, de JOAN BORR AS
CARRER D 'URGELL (Encants dé
Sant Antoni), uL'AS D E LES 1\l iT·
GESu i de la ba ra tor

Alguns dels nostres preus:

Fundada l'any 191!

teòrica. de Conducció, Reglament, MecàniC$ 1 tots els Documents amb TITOL garantit. LA UNICA que en vuiL
c:iies prepara. els alumnes per a examinar-se de primera classe 1 primera especial.
CANVI S DE CARNETS
TITOLS DE TOTES CL ASSES
La més ràpida l
barata. de totes
1
Consulteu oficines

V E S T I T S, a 20, 40. 50 I 60 ptes.
PANTALONS, a 6, 8, 8, 10 I 12 p tea.
ç A M I 8 E S, a &, 8, 8, I de seda a 13'50 ptea.
P I .I A M E S , a 6. 8, 10 I 12 ptes.

Sl l'elegància ha estat altres temps un prtvtiegt, la CAS A BAS•
Tl DA amb aquests preus la fa accessible a totbom.

Encara que estem situats al Passeig de Gràcia., som la. Sastre.

41 2

ria l Camiseria més econòmica de Barcelona..
T en1n1 una secció ultra-ràpida en la qual podem confeccionar
tota. mena. de vestits en quatre llores, amb un petit aug.
mem; dels preus d e vest its tets, com també tenlm una secció per fer vestits a mida amb tot luxe de 100 a 150 pte.s.

f barra y C.a, S. en C.

Obsequiem els nostres clients amb segells d estalvi de ta Caixa
de Pensions per a la Vellesa l altres presents en proporció
a l'Import de la. compra.

VENDA I CLINICA
1> ENCENElJOH.S

CASA SUBIROS

Línies regulars de grans vapors per als destins
que es detallen

Hospital, 42 • Tel. 13651

SllliVEl H.APill ENTR,E HAI:«;In..ONA 1 IULBAO
SOrtides tois els DIMECRES a la n it cap a \'ll.léncla. Alacant, MAlaga,
Sevilla, Vl¡o, VWaaarcla, Cor unya, Musel, Santander t Bilbao.
Alte:uaut-SI! les esCilles de:
·t •a.rraaooa., Ceuta. 1 Huelva. caaa dues setma.nea
san t Carles 1 Ferrol cada àues setmanes
SEHVE:l CORREN'!' ENTRE MARCELONA I BILBAO
ca.aa d ues setmanes
I::IOrtldes els DIVENDRES a ta olt, cap a rarraaona.. ~ant t:arles,
Vl narOQ. València, Cullera., Alacant, Carta.gena, A.RuUaa, Almeria, Melllla. Motrll , MAlaga, Ceuta, Càdl:z, Sevilla. Huelva, VIgo, Marln, VI·
Ua¡¡:\rcla, Fer rol, Oorl.lo ya, AvUés, Musel, Santander, Bilbao I Pasajes
SEI:lVEl .E.."'TUI:C BARUELONA, SETE l MAH::iEL.LA
SOrtides Qu lozeua.ls elS diJous cap a sete 1 Marsella
Ser vei Quinzenal cap .A. UENOVA
La càl're¡a ea rep a.l ·r tnglado de la Compan>la Moll del l{ebau
Tcléton 18:>85

NOTA: Els que de fora rulguln servtr-se de Ja n ostra casa poden escriure, adjuntant o·so pessetes en segells, 1 rebran !lgurtns, mostres 1 un
sistema espec!Jl.l per a p rendre les mides. amb les instruccions per a rebre l'encàrrec abans dels cinc dies.

Obsequi a les lecfor•e s
de
Totes les lectores poden rebre ORATUITAMENT a correu seguit un
EXEMPLAR DE P ROPAGANDA de
la prlmera revista de modes 1 de la
llar escrita en català

-o-t;ERVEl l{APll> CAl' AL tsHA!:>lL • PLATA

moto-transatlàntics correus cspa.oyols
sortides uxes calla 21 dics
SANTOS, MONTEVIDEO l BUENOS AIRES sortira el dia
:¡ jullol del 11135. la magn1Uca motonau
ver

LA DO ACATALANA
Surt cada divendres, 1 cada número
conté com a mínimum 28 paglnes• •
Boniques portades en color . 26 models d 'elegants figurins. Música. Novelles. Contes.
Secrets de tocador.
Preguntes 1 respostes. Consultori de
Modes, Bellesa, Modes, Labors. Reportatges d'actualltat. Sana literatura. 4 pagines de labors artlsttques. Música. Pàglnes ln!anUls amb bonics dibuixos. Concur sos amb valuosos pretnls.
Patrons dimensions naturals, etc., etc., és a dir: tot allò
que necessita la dona a la llar. No ha de mancar a cap casa
veritablement catalana

«CABO SAN ANTONIO»
1..a

COM RRA"'f.Vl~N 11A·/~CAN VI

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

11

VEN BARATISSIM. DIRECTE

e o RT s

D'OGArS~lO~N .S

Carrer. de Sant Pau, 6

NEVERES
, GLACIAL
·-1

M:ERCAT

'"'9~1-

QUe adtnet.ra passatgers 1 wercl\derles
carrega es rop tms la vetlla. del dia de sortida. al ilnglado nCUn 1
del Moll de Balears, teléloo 18274
cooslg~atarls:

FILL DE ROMUL BOSCH, S. en C.

El comerciant que no·
més afavoreix els diaris de
dreta perjudica els seus interessos, ja que amb la
seva actitud partidista es
fa mal veure dels ciuta·
dans d'esquerra.
CUINES AUTOMATIQUES
Soci, amb capital o utillatge explo-

tacló, d lspo.r automàtic, sense compe..
tència, encén I apaga hora fixa absència treball forns, cuines gas, ga..
solina, gas-oil, elèctriques. Senzille5&
I economia. Auto-Tallers Ragull, 2,

CLINICA GALLEGO - VIES URINARIES
Carrer Nou d e la Ram bla , 11 - P ELL · SANG · VE NERI • PROSTATA •
MATRIU
IMPOTE NCIA . DIATE R MIA - Director& Dr. R IU Porta Con sulta, 11 a 1, 4'30 a o. F. 10 a 1

DEU LOFEU
REBUDES LES DARRERES NOVETAT S PER A LES TEMPORADES
DE PRI MAVERA I ESTIU
Cll.Oll8e8 <t&rTet modal. cooteccionaàes tmmllloraoJement, estu
americà, obertes - Corbates .!IlltJoos, cloturoua. piJames 1
barnussos de aran moda. Exceilent assortiment de ¡éneres per
a CAMISES A MIDA
Call, 30, Plaça Re11úbllca, 3
Rbla. Flors, 4
Tel6t. 19.873
BARCELONA
Telèt. 19657

R ipoll.

Solllclteu un número de mostra i us serà demostrat tot això
que indiquem
Lea subscripcions a B:u-celooa es cobren, sl es desit ja per mesos,
a raó de 1'00 pesseta. mes. - Amb augment setmanal ae 16 Pàlrlnes
de novella, 1'40 pessetes. - Fora. de Barcelona: Any, 14'()() pessetes;
Semestre, 7'50; 'l'nmestre, 4 '00. - Amb suplement de 16 pà¡rtoes
de novella, au~r~J~eota 1'2;) pessetes el trimestre.

Les dues primere-s catlles J '00 pesseta
Cada ratlla de més •••••• 0'30
\

PIANO, per estudis, necessito 1 bora dJàrla, donaré 10 mea. Esc. LA ROMALALTS.
Pulmons, MANITAT. num, 618.
cor~. Medicina
aeuera..l .
COMPTABLE, coneixePENSIO ROVAL, be&- Sllws, Raigs 1, SOl artes preus econòmics, Pl. tlflclal.. Dr . llula Cuesta dor aoglés I rrancés 1 treUrgell. 20. pral. Consul- ballS d'ofiCina.. s·ore.
Correus. Mer~. 46,
ta de 8 a 6.
reu tot el dta o llores.
Esc. LA HUMANITAT
PENSIO CENTR ICA per
núm.
lli7.
a nxos, tot contort. CaCASTELLDEFELS. E~ ------------~--
.aanova, 48, pral.
plèndlda C."lseta. de bany,
ANCEL MARTI, Taller
toca.ot al Restaura.ot d'enQuadernació (MartlPENSIO LAIETANA tot cMar 1 Soll 1 lloc cuar- nez de lA Rosa, 17. Tecontort modero, preus ca cotxes. traspii&IIIU'é léfoo 7531i2 • Barcelona.) .
~~u1ts per a. ruos. VIa
ptes. - ln!ormes
....uetana, 29 • Plaça Be- aperLA3.5oo
a-qMANITAT.
fut~&uer. 2.

lHOSTES
i PENSIONS

PENSIO

econòmica 1

Cèntrica. Proveu-la l ue

con\'encereu.
l er.

Unió, 15,

HABITACIO aols dor·
llllr. Kbla. Plor., 16, aon..
SRA. SOLA cedel.x b~
b ttacló a 2 company&,
&!nb pensió o sense, trao\.e tamll1ar. Tamarit, 82,
Pral. ara.
FAMILIA CATALANA 1

o ;¿ IUD.Ice t . eet., b. c.
,l.l~ dutxa. Borrell, 148.
•er 2na.

.,_SENYORA eoia, desitJa

'

dO. jO\"C.., d orml.r l
~tar. molt
econòmic.
: Bada.!, 95. 2oo. 1ra.
"" O

(s :\Uts) .

DIVERSOS

LA DONA CATALANA • Avda. 14 d 'Abril, 418 (Secció H)
Na
Ca rter

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

P oblació ••......•..•...• •...•...••• ,. .....•••.•..••.•.. .•.• .. ......•.•...••.•
Provincia .......... ............. .... ... , acompanya per a desp eses d e cor reu 20 cèn tims per què ll sigui t ramès uo
exemplar d e la revista LA DONA CATALANA, amb
suplement d e 16 p àgines de n ovella.

OFERTES
i DEMANDES

XOFERS
CANVIS DE CARNETS
DE 2na. a 1ra.
Tramitació ràplà&

E.

PLA

Corts. 61 &
Tel 115115
(enfront Collseum)

CUINES AUTOMATI:'
QUES. Socio amb caplt.al
o utlllatae esplotacló
dispar autcmàUC 660.88
compeünc::la en cen apa..a
nora nu. absêocla treball forns CUlnes gas lfll·
SOlin& gas-oil elêctl'l(lUCS
senzillesa econòmica. AU·
to-Tallers Rqull, 2. Ri·
poU.

MODISTA a·otcreu a
casa 1 a domlciU. Preus

ecouOmlca.
pral. l.a.

Rocat~.

164

MOSSO O COBRADOR,
d e&ltla collocactó 45 anys
1 bou e& rer erèoclea. Escriure a LA HUMANITAT
n um. 6M.
PER OBRADOR de Joieria talta. aprenent. carme, 3, 3er. 2na..
COMPTABLE, cooel.xedor treballa d·onctna s·oterelll to~ el dla o hores.
Esc. LA HUMANITAT
núm. l66.
MOSSO, e'oferel.% per
mig ala{ 40 ~a~~n, tnnes
rerué.nc ee. ROMANITAT
oCUn. 519.

.• .

Camiseria • Corbateria
PROOVCTt Of LA&OQATORII PAf iXINe T

Ferrer Batlles
36, Soqueria, 38

VESTlTS BANY :: BARNUSSOS
CAMISES PLATJA :: Camisa RA·
OLAN (Patentada) : M.lt¡es FERRO

de ga rantia

~REUS

BARATISSIMS

•ASil·· Ol IAI<

.,1~"1.> ,9 • Ttl7...)

• t AICI\0""

Patiu de l'estómac? Proveu tan sols una capsa de

DIGESTONA CHORRO - 'reu: n~ llet [ft~IH

GRATUITAMENT podeu comprovar. la seva eficàcia soHicitant una mostra al Representant: Senyor Francesc Pagès i Gili - València, 198, 2on., 2na.• BARCELONA

Catalanista ·1 repUblicà: el te11 diari es LA >HTIMANri'A'f
Jl1

Diumenge, 30 de Juny 'del J935

Barcelon·à - Any IV ._ Número 1.
044

Un reportatge de LA HUMANI TAT
PRESONS DE CATALUNYA

ja no calla preguntar quina era la
professió dels presos; gairebé tots
eren camperols.
Acabada la vlslta general sortí
del locuto~ 1 de la presó una gran
corrua de gent carregada de cistells
1 maletes buides. El que més abundaven eren les dones 1 la quitxalla.
Anaven de pressa com s1 no els res
recança deixar els seus familiars alU
tancats. No; no era això, la causa
de la seva pressa era que ja havla
tocat la una 1 havien encara d'anar
a Torregrosa, Juneda, CUbells, Viloa terra damunt d'un matalàs que sell ...
els facilita la Direcció de la Presó.
EL QUE ENS DIGUEREN ELS
A l'actualitat els presos comuns
PRESOS DE -;.!:;~~~
ocupen celles Individuals 1 els poEl director, sempre amable amb
Utlcs, per grups les sales d'aglomeració a les quals ja ens hem referit. nosaltres, ens permeté entrar sols
Al matf se'ls obren les celles a al locutori, ell es retirà., i, a petició
les nou 1 poden passejar pel pati, nost:t:a anaven sortint a l'altra banuna vegada. feta la neteja, fins a da de les reixes, per grups, tots els
les dotze del migdía, hora en la qual detinguts. sortiren primerament els
se'ls dóna el dinar. Poden tornar a residents a Torregrosa.
Tenim al davant nostre una tupassejar-se des de les tres de la tarda fins a les set, a la qual hora són pida tela metàHica 1 metre 1 mig
tancats novament fins a l'endemà. al enllà una altra reixa darrera la q\.al
mati. Al pati, de parets altíssimes, s'hi amunteguen els presos. Per senno permet veure altra cosa que el tir-nos no ens queda altre remet que
cel 1 encara d'una forma perpen- parlar a crits, nosaltres amb la boca
dicular a causa de les seves dimen- tocant a la reixa. 1 ells amb els caps
sions reduïdes.
ficats entremig dels barrots. Tots són
Preguntàrem al director pel men- joves, tenen la. major part de 25 a
jar 1 ens féu el següent cmenll»: Al SO anys. Bruns tots ells, en mànemati, se'ls dóna cafè amb llet amb gues de camisa però nets 1 curosaun tros de pa, al migdia una sopa. ment afaitats. -Recordem que és
d'arròs o bé de fideus 1 un ranxo diumenge-. Els donem compte de
que ve a ésser una mena de «coet- l'objecte de la nostra vlslta I, sense
do» al qual h1 abunden uns sigrons d eixa:t:-nos acabar ens manifesten
que neden damunt un suc Incolor, que ja el coneixen 1 ens donen les
acompanyats de patates, xorlsso 1 gràcies pel tabac 1 els dolços que
cansalada, i al vespre un plat de els h1 havíem fet murar.

DE NOU CENTS DETINGUTS A LLEIDA
NO EN RESTEN SINO UNS SEIXANTA
I

L'endemà era la revetlla de St. Joan. d'un Tribunal esperen l'hora de la
Mentre la ciutat es prepara per a llibertat que havien perdut lluitant
celebrar les festes tradicionals d'a- per a la consecuçió dels seus Ideals
questa diada, 60 homes, per idees liberals 1 dejusticla social.
polltlques, esperen tancats a la preLa presó de Lleida està situada
só de Lleida, impacients, el dia de a la plaça anomenada de Cervantes,
la seva llibertat. Hi arribem a en- tocant a la Rambla d'Aragó, no ben
trada de fosc. En sortir de l'estació bé al mig de la població però si comun xicot, que estava entretingut I pletament voltada de cases, algunes,
fent enfadar una velleta que venia per cert de construcció moderna 1
petards, caramels, 1 altres minúcies ( força escaient. Es un edifici consper a la quitxalla, ens Indica amb truït l'any 1886 de línies severes
tota precisió el domicili del nostre seguint les tòniques arquitectòniques
amic, N'Antoni Vives, alcalde de la usades a la Presó Model de Barceciutat fins el 6 d'octubre de l'any lona 1 en totes les presons models
passat.
escampades per la Península. Té
En éser a la plaça de la Constitu- aproximadament seixanta metres de
cló 1 quan ens preparàvem per pre- fons per uns quaranta d'amplada 1
guntar a qualsevulga ciutadà. el do- els materials emprats per a la seva
m1clli que necessitàvem, la nostra construcció, així com el lloc on està
sorpresa fou enorme en veure apa- bastida, fan que el fred 1 la calor
relxer a poca dístància de nosaltres h1 facin de les seves. Direm únicael senyor Vives. Anava apoiat amb ment que el dia 23 de juny, a les
d'un Consell de guerra. que es va
d os bastons amb virolles de goma, deu del mati, la temperatura oscilajornant 1 ajornant 1 que ignorem
caminava. amb molta dificultat 1 lava entre 32 i 33 graus a l'ombra.
quan es celebrarà. Juguen a l'entorn
l'acompanyava un vailet d'uns quinPer un oficial de la presó !orem
nostre factors més importants que
ze anys, fill seu.
Introduïts al despatx del dírector
Canviàrem les estretes de mà na- que ja ens esperava.
els fets revolucionaris. Hi ha hagut
moltes delacions.
turals en dues persones que fa molt
Abans de r eportar. però, les datemPs que no s'han vist i, tots junts,
Que es matà a. a.lgú? ~s precomençàrem a caminar en direcció
guntà. exaltant-se per moments-.
al lloc on resideix el nostre amic
No. El que estava pendent era el conVives. Anàvem caminant 1 parlant
flicte del Canal d'Urgell
de coses sense transcendència quan,
Que s 'intentà afusellar cap propiede sobte, el nost re amic s'aturà en
tari? -segueix. No. A Torregrosa hi
'
sec 1 ens preguntà. mirant-nos fit
hagué el confllcte de la U. P. A.
a fit: A què heu vingut a Lleida?
que una vegada resolt mitjançant un
Perquè suposo que no haureu fet
pacte entre els mitgers 1 els propieaquest llarg viatge únicament per
taris no fou respectat pels darrers.
estJ;enye'm la mà.
Que s'enderrocà algun edifici? No.
Efectivament, contestàrem, la nosEl que passava era que hi havia una
tra missió és fer un reportatge d 'alluita entre el senyoriu de Margalef
questa presó.
per tal d'acabar amb els abusos de
-La presó? -preguntà-, no me'n
caire feudal.
parleu. Em desvetlla records que
Que es dísparà contra la força púno són pas gaire agradosos. No preblica? No. El que hi ha és l'esperit
cisament, rectificà ràpidament, pel
de venjança contra nosaltres 1 altres
tracte rebut durant la meva permaobrers que segueixen al poble.
nència alll.
No es matà un sol home -resuDe tant en tant la nostra converm!-. Ni un propietari fou agredit,
sa és tallada pels nombrosos ciutaans al contrari, se'ls protegí per a
dans que s'atansen a saludar el seevitar que algun exaltat portés a cap
nyor Vives felicitant-lo per la miun disbarat.
llora observada. Era el primer dia que
Amic meu -acabà.-, el que ha desortia al carrer després d'haver-se
fensat el poble de Torregrosa és el
trencat una cama, precisament en
producte de les seves suors i no s'ha
sortir de la presó de visitar els predeixat foragitar de les terres exigint
SOs que hi són amb motiu dels fets
que els siguin reconegudes d'una ford'octubre, una vegada extingida la
ma. equitativa les millores aconseguicondemna del Consell de Guerra
des amb el seu esforç. A la ff, però
que se l'instruí amb motiu dels fets
triomfarà la raó 1 la justicia.
esmentats; condemna que compU en
-Quan es veurà la vostra causa?
aquella presó.
-li preguntàrem.
-Creieu -afegí- que la presó
-Es difícil precisar això per part
m'ha deixat ben tristos records. Al
nostra. Sabem que és a plenari 1 que
cap d'una temporada que hi era vaig
de Barcelona passarà a Lleida, però
sentir uns forts dolors que m'obliignorem quan. Nosaltres i els nosEl repòrte r al locutori, parla amb diversos reclosos."
garen a fer-me operar d 'apendicitis.
tres advocats voldrlem que el Con(Foto. Cordella)
Una vegada operat, altra vegada a
sell de guerra tal com pertoca fos
la presó, a l'«Uruguay», el Consell des que ens facUltà el senyor Mor- ranxo format per patates que uns
No ens estranya. Els que mal ba- celebrat a Barcelona i per un Tride Guerra, la condemna, a la presó cillo és convenient que diem als dies suren amb trossos de bacallà. i gin sofert el règim carcelarl mai no bunal d'Oficials generals.
a complir-la i quan feia justament nostres lectors que arran dels fets d'altres amb carn. Les patates de es podran fer càrrec de la rapides:~.
-Oficials generals?
un mes que havia estat alliberat d'octubre a Lleida 1 altres pobles vegades són sustituïdes per arròs a amb que circulen per dins les pre-81. El company Benlloc que està
definltivament, sense que encara no ' d'aquella comarca foren detingudes elecció del cuiner que és un Individu sons les més infimes noticies. Els bo- lnclós a la nostra causa era alcalde
m'hagi pogut fer càrrec de com !ou, unes 900 persones. La presó no po- empresonat per vagabund 1 que per mes amb els quals parlem són: Josep de Torregrosa quan els fets.
valg caure i em vaig fracturar el fè- gué engolir tanta carn humana 1 cert ho fa molt bé segons ens di- Benlloc, Miquel CUrcó, Jaume Be-Teniu raó ~xclamem.
mur. Altra vegada tancat, aquesta al foren reclosos 300 homes a la ca- gueren els presos.
·
llet, Pere Orive, Manuel Morell, An-Però -tallà.-, no tingueu por
m eu domicili, esperant que la fractura sema de «La Panera» que tou haLa racció de pa és de 500 grams toni Bellart, Miquel Bellart, Josep que ho facin. Es fan treballs per a
es consolidés durant quaranta tl1es. bUitada ràpidament per a presó. Mi- 1 ha de durar tot el dia.
Rubio, Josep Solsona, Ramon Vidal, desglossar-lo a ell 1 el nostre afer
La caiguda fou, m'he ol..lidat de dir- llor dit: s'habllità una gran sala
Els diumenges i dia de festa al Salvador Masa 1 Miquel Bosc.
passar-lo a un Tribunal d'Urgència
vos-ho en una de les visites periò- per a teJ;'llir-hi els presos. Els altres mati, el cmenU» varia quelcom. Se'ls
-Bé; -preguntem-, com esteu o bé a un Consell ordinari ací a
diques que feia als con:panys ~e 1 600 varen ésser encabits a la Presó serveix un plat d'arròs a la paella acf?
Lleida.
presó que encara no hav1en sort1t. Model. En celles que podien con- cuit amb caragols, mariscos i trossos
-sobretot ~ns respon un d 'ells
-No veig el perquè -objectàrem.
Ja veieu, doncs, que a mi la presó tenir com a mbim 14 ó 16 perso- de carn. El cuiner, Eduard Galiana, -dieu a LA HUMANITAT que es-No us ho puc d1r cridant i tamfísicament, no em prova. Ara, mo- nes n'h1 foren tancades cinquanta ens el féu tastar 1 hem de confessor tem molt contents del director que
poc no ho podrieu publicar. Solaralment, ja és tota una alt-a cosa. 1 en les indíviduals • ó 5,
en honor a la veritat que era més ens tracta amb molta amabilitat.
ment heu de tenir en compte que
Espero impacient el dia jel meu res- ¡ A «La Panera», però, si és pos- suculent que el que hem menjat en
- l del processament?
tabllment absolut per tornar a la sible, fou pitjor. Els 300 detin- algunes dispeses de Barcelona.
-Això ja és una altra cosa -res- el nostre criteri és que sl la nostra
lluita amb més fe que mal en els guts ocuparen, com ja hem es- 1 Té cura de la guàrdia exterior de pon un jove baixet, amb un deix al vista es celebra acl serem condemIdeals de república i catalanisme.
mentat una sola sala, de la qual no la Presó un piquet d'infanteria sota parlar quelcom més ciutadà. que els nats 1 sl es veu a Barcelona, abPerò -tallà. sec-, ací teniu el dl- en podien sortir per cap motiu. _Els el comanament d'un oficial 1 el per- altres 1 comença, mentre els altres solts.
-I doncs? ...
rector de la presó. Ell us pot faci- nostres lectors, sense més exp~ca- sonal interior està format pel direc- guarden un gran silenci 1 van as-El nostre problema és agrari i...
lltar tots els de~lls que nece~iteu. c1ons, es podran fer càrrec. :à.p1da- tor, un administrador, un metge i sentint amb el cap, a conta:t:-nos, el
Dites aquestes paraules va esde-No és ben bé a ell de qu1 els ment de _les condicions hlglemques set oficials. Les feines d'ordenança, que ell deu haver estat dient als seus
voldriem els detalls... -insinuàrem q~e gaudll'icn al cap de pocs dies fuster, paleta, cuiner, etc., les por- companys durant tots els dies 1 me- venir concirós i vàrem animar-lo amb
ràpidament-, car ja estava a ben d ésser-hi les 300 persones esmen- ten a cap els mateixos reclosos triats sos que dura el seu empresonament paraule<> d'esperança sense consegulr,
poca distància de nosaltres, barret tades, volts;des de residus de ~en- entre els detinguts per vagabundatge 1 que deu haver estat el seu pimsa- però, que pronunciés ni un sol mot.
Què deu saber aquest home?
en mà.
jar I sota 1 e;ecte de les emanaciOns i mala vida. El director ens féu ment en les llargues nits d'insomni
S'atança seguidament a la. reLxa
Es un home rodanxó, baixet I pestil:lents d unes galledes situades grans ellogls d'aquests personatges passades entre reixes.
un altre pres: Josep Benlloc que fou
gras, aparentant uns 45 anys. Anava als angles que eren emprades pel l i ens afirmà convençut que davant
-De 58 que ens varen processar
de Torregrosa fins el 6 d 'ocacompanyat d'una senyora -la seva que hom pot suposar sense necessi- el que havia pogut observar s'atrevia -diu-, quedem dotze homes a la. alcalde
tubre.
muller-, de la seva mateixa alçada tat que ho detallem.
a assegurar que la regeneració d'a- l Presó de Lleida. Dotze homes joves,
-Ja que sou ací ~ns digué-,
1 també grassoneta, abillada. amb
Quan la presó començà a bu1- quells Individus era possible i gai- inactius malgrat de fer molta falta
un vestit clar de seda, un capell de dar-se -uns eren alliberats, els al- r ebé fàcil sempre que se'ls donés el a les nostres llars els nostres bra- voldria que us assabentéssiu a. què
palla negra que li donava aquell ti- tres traslladats-, els que quedaven tracte Q.Ue ells els donava. 1 se'ls dei- I ços i la nostra presència. pendents és degut que el meu advocat em
notificà. fa vult díes. que la meva
pus caracterlstic de les mu!Jers dels a «La Panera» foren portats a la I xés treballar en el que més els plamllitars 1 dels altres funcionaris de Presó Model. Molts feren tot el pos- gués.
l'Estat. Tots dos parlaven castellà. ¡ sible per tal de no moure's de eLa
Després d'aquestes dades, el se- 1
Les presentacions del cas i, expll- Panera». Per què? Senzillament per- nyor Morcillo, ens assabentà que ell
cades les nostres pretencions, el se- què alll era permesa, a certes hores, 1 tot el personal a les seves ordres .
nyor Joaquim Morcillo -és el nom l'entrada a la ~a. comuna dels f~~;- procedien de l'Escola de Crlmlnolo- '
del director de la Presó Model-, es millars que els ViSitaven i en canv1, gia de la. qual cosa es vanava, car, 1
posà en tot 1 per tot amb una ama- ¡ a la Presó hi havien de parlar dis- sembla, que el nou personal de Prebllitat natural i, per tant, gens em- tanciats d'un metre i mig separats sons abillats amb vestits semblants
palagosa, a la nostra disposició. L'en- per una doble reixa de tela metàl- els de la guàrdia d 'assalt, fornits I
demà acompU el seu oferiment.
lica tupidisslma, a més a més de la. de la corresponent porra, han In- ¡
Ens acomiadàrem del senyor Mor- cr1dòrla de tots els altr~s que par- gressat força més fàcUment que els
cillo 1 de la seva muller 1, després layen amb els seus fanuli~rs al ma- altres mitjançant, únicament, un
d'acompanyar l'amic Vives fins al telX temps, c~sa que fe1a gairebé examen molt somer.
impOSSlble arr1bar-se a entendre.
seu domic1ll ens encaminàrem vers
Fet aquest curt parèntesi anem
Eren ja les dotze 1 el locutori es- ¡
a l'hotel on sopàrem.
a donar compte de les dades que tava ple dels presos que parlaven I
Sortirem una estona després de ens facilità el director de la Model tots a. la vegada a. grans crits aconsopar. Poca anlmac1ó als carrers. De 1 de les conseqüències que en tm- seguint, per un miracle d'aquells que
tant en tant hom sentia l'esclat d 'un guérem.
sols produeix la necessitat, a entenpetit petard llançat per la quitxalla
Oficialment la cabuda màxima és dre's. Hi entràrem un moment hi ~
que ens féu l'efecte de trets esc~pats de 70 homes. Ja hem esmentat que haguérem de sortir eixordats. •
del fusell de soldats poc pràctics la. n'hi arribaren a haver 600 i en l'ac«El nen ja ha. fet els set anys... »
vigilia de la batalla. Ja hem dit tualltat són 120 els reclosos entre «L'Anton ha tornat de Saragossa i I
abans que l'endemà era la revetll~ politlcs 1 com~. Consta de 49 cel- té cura de les terres, tingues pade Sant Joan 1, per tant, a la mt les individuals d'unes dimensions c1ènc~a ...Jt «Aviat sortiràs... » «Enserien moltes les dotzenes les expio- aproximades de 2'50 per 4 metres. El guany h1 haurà una colllta esplèns!ons que sentiríem enceses pels que sostre és molt alt i cada una d'elles dida» eLa mula passà un parell de
celebren aquesta tradició per cert té una finestra de 50 centímetres díes ensopida, però ja està bé del
força desagradable.
enreixada que dóna a un pati lnte- tot . » -deien els visitants.
rior. Hi ha a més a més 4 sales
«Digues al pare que no cal que 1
LA PRESO DE LLEIDA
sense cnp mena. de moble on h1 vingui que és massa velb. «Tingueu
Sortirem de l'hotel cap a les nou poden cabre-hi unes 16 persones. No cuta del celler que per aquelles teudel mall, el nostre bOn am1c Serradell hi ha cap moble ni a les unes ni a les esquerdades s 'hi flltra l'aigua i
corresponsal de LA HUMANITAT les altres. Una infermera amb 6 podria perjudicar el gra». «Ja em
a Lleida ens hav1a vingut a cercar, llits i un pati quadrat que té 30 me- sap greu ja no haver pogut sortir
1 després d'haver adquirit dolços i tres de llargada per 20 d'amplada. per a. segar perquè tú 1 les noies
tabac suficients per aquells seixanta El lloc destinat. als presos no h1 ha us deveu haver fadígat molb -de- El periodista conversa amb el director de la presó d.e Lleida, senyor Morcompanys que, els uns ja condem- cap més llit. que els 6 de l'inferme- ien els presos.
clllo, durant la visita efectuada a aquell centre penitenciari
nats I els altres •pendents del fall ria i. per tant, tots han de donpir
Sentides aquestes paraules soltes
(Foto. Cordella)
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<Foto. Cordella)
causa havia estat sobreseguda, però
n1 se m'ha ratificat o!icialJr.ent ni
se m'ha deixat sortir d'acf. Uus ho
dic -afegf - , aprofitant l'avm{'ntesa
de la vostra visita perquè sinó, sl
voleu que us digui la veritat, em
faria recança marxar d 'ací deixanthi els companys: junts hem començat el calvari 1 junts l'hem d'acabar.
Després de prometre als companys
empresonats ocupar-nos del que ens
havien manifestat ens acomiadàrem
d'ells.
ELS DE .JUNEDA SERAN .JUTJATS
PER UN T.RIBUNAL D'URGENCIA
Surten després al locutori, Josep
Aldomà., Manuel Torner, Miquel Palau, Pere Aguilar, Ramon Valls, Jaume Boter, Josep At:qués, Ramon Capdevila, Angel Pallarola, Latll'eà Piñol,
Joan Urgell 1 Victorià Gener, tots
ells detinguts arran dels fets ocorreguts el 6 d'octubre a Juneda.
Alxi que els preguntem per I~ sltuacló del seu procés, el primer que
ens preguen és que fem constar que
si bé és cert que a Juneda resultà.
un home mor::t, aquest no fou un
capellà, com han fet córrer persones
interessades, sinó un propietari que
vivia en una casa anomenada «Cal
Capellà». A continuació ens diuen
que la seva situació és un veritable
galimaties. Foren detinguts el 6 d'octubre a Juneda. Els prengué declaració el jutge de primera instància
de Borges 1 tancats a la Presó de
Lleida.
Mentre ha durat el seu captiveri
s'han assabentat que ¡g, seva causa
passava al fur militar, sense que
se'ls notifiqués oficialment nl se'ls
prengués cap altra declaració. Posteriorment a causa d'haver estat aixecat l'estat de guerra passà a la
jurisdicció civil. Tampoc no s'els prengué declaració. L'única notificació
que se'ls féu fou, diumenge va fer
vult dies, que es presentà un funcionari judicial a comunicar-los que
la vista de la seva causa passava al
Tribunal d'urgència. D'això, com ja
hem dit, ja fa vuit díes 1 encara
no han sabut res més.
Després d'això Josep Alomar ens
comunicà. que el día 26 del mes passat, s'havia presentat a l'autoritat
mllltar perquè sabia que estava reclamat i sense cap explicació se l'entafurà a la Presó a fer companyia
als seus amics. Ha demanat ampliar
la seva primera declaració, ha. ofert
proves de la seva innocència, etc.,
etcètera, tot endebades.
Creiem que a hores d'ara el Tribunal d'Urgència ja deu haver fallat sobre la culpabilitat dels esmentats processats, car segons Ja llei el
termini és breu.

ral, Josep Ros, Magí Balcells, Josep
Josa 1 Josep Torres de Verdú, foren
condemnats a sis mesos 1 un dia 1
acaben la condemna el 20 de julioL
Josep Maria. Secanell, Pere Hugue~
1 Josep Mir condemnats a sls mesos
1 un dia compleixen el 2 de juliol, 1
Roc Mlngot, J osep Valls, Pere Pont
1 Rossend Ganganté, condemnats
també a sis mesos i un dia acabeQ
el 26 d'agost també a causa de
llibertat provisional gaudida, Tota
ells foren detinguts a GUissona.
Pere Gaya, Miquel Prim, Llu!tt
Massip, Anton Massip, Francesc Monné 1 Josep Gomà foren condemnats ;,
tres anys de presidi, però- llur advOo
cat, el senyor Jimén~ Asúa, ha recorregut davant el Tribunal Suprem.
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UNA RENUNCIA QUE HONORA
UNS HOMES
Ens plau fer constar ací en nom
de molts dels presos recfosos a L!elda. la gesta dels homes de J uneda
1 de Guissona que ens comunicaren
que tots de comú acord havien rênunciat a tota mena de subsidi ex;

UNA RECLAMACIO DELS CIUTA• I
DANS DETINGUTS A LLEIDA
ANTONI VIVES
Cal que fem constar que malgrat que fou alcalde popular de Llei~
fins els fets del 8 d'octubre. El _..
les nombroses detencions practica- nyor Vives encara està convalescen(
des a Lleida arran dels fets d 'octu- ' de la fractura d'una cama soferta
bre únicament romanen en aquella
quan sortia de la presó
presó quatre homes. Són aquests
Jaume Soler 1 Joan Alomar, guàr- terior en atenció que altres colll<
dies d'assalt, i Baptista Aguilar i panys que junt amb ells sofrien les
Francesc Andrés.
dolors del captiveri estaven més nePreguntàrem, com als altres com- cessltats.
panys, sl tenien alguna queixa per a
formular l ens digueren únicament CONVERSA AMB ELS SENYORS
que tots eren innocents i que a la
HUMBERT TORRES
seva causa h1 havien 29 processats. ,
1 .JOSEP BENAVENT
Segons el sumari els 25 que h1 ha
Sortint de la presó amb l'es~'
en llibertat provisional són acusats d'ànim que hom pot sJposar després
més greument, però malgrat això de presenciar les escenes que hem
han pogut aconseguir la llibertat pro- detallat i de sentir de llaviS d'ell(
vislonal. No és que tinguin enveja mateixos la. situació en què es tr?befi
ni que creguin que els seus com- els germans empresonats, volguere~
panys s'hagin valgut de males arts 1 abans de marxar de Lleida saludar.:_,.
per tal d'aconseguir-la 1 atribueixen membres destacats de la poUtica d
a malvolença que ells no l'hagin querra a aquelles comarques, senyo:'
pogut obtenir.
Humbert Torres l Josep Benaven
També estan satisfets del tracte
El senyor Humbert Torres ~ns r~
que els dóna el director de la Presó. al despatx on celebra les cons'!u.
mèdiques 1 ens parla de les pr
bicions de què havia estat objecte
HI HA TRENTA DOS HOMES
ran dels fets d'octubre.
la
COMPLINT CONDEMNA
Es mostrà molt apesarat ~ f
Quan s'havien z:etirat de1 locutori situació dels amics emprésonats \~
els detinguts a Lleida, sortiren tots comunicà. que totes les seves !lC 1 •
plegats els que compleixen con- tats les esmerçaria per
ial que f~qués
demna.
atesos des de fora 1 no m man
Josep Camarasa, de CUbells, con- l'ajut moral r material que pUgulll
demnat a un any de presó i els veïns necessitar.
i..DSde Vilosell, condemnats a sis mesos
El senyor Josep Benavent. ~a
1 un dia; Antoni Comelles,~ Ranion pector- de Sanitat que fou de ta~
Balcells, Benet Llurba, Josep Noguer, a Barcelona el 7 d 'octubre: Ha e~.
Antoni Albagés 1 Isidor Campo$, Ra- tres meses a bord dels \'1li.Xells
mon Altlsent, Francesc Gil, Josep gentlna i cUruguay», cinc mesos fil11
Maria Caballé, Miquel Tarragó i An- la presó de Lleida i actu¡Umen~ el
dreu Tarrats. El primer acaba la un mes, en presó atenuada e
seva condemna el 24 de desembre· i seu domicili.
unt Ull
Ens rebé amablement, ves ll!olt
els altres, excepte Andreu Tarrats
que compleix el 9 d'agost, acaben pijama, i ens manifestà que ~s~ que
el 9 de juliol Això és degut al temps molt satisfet de les atenclO ts els
que
que han gaudit de llibertat proVi- rep contínuament de part de0
homes d 'idees d'esquerra.
roovt·
sional.
se
l'acusa
d·ésser
l'autor
del
Els companys de Verdú Benvingut
... [ .. n!!_~ina 5)
Mayoral, Plavià Sambola, Josep May(pass:l .. .. ,......
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