.
EL TEMPS. - A catalunya domina cel aerè, llevat al Port de la
aonai&ua 1 Cledest on apareix cobert. I amb alguna nebulositat pel
Pallars, Pobla. Urgellet, Alt empordà, La Selva I Igualada. Els vents
Ïón moderats de l' E. pel camp de Tarragona. Per la resta flu ixos o en
calma. En les darreres 24 hores no s'han registrat precipitacions.
Temperatures extremes: màxima, 37 graus, a Tremp I la m lnlma, d'11
graus a Estangento.
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DESPRES DE LA CONDEMNA DEL PRESIDENT I CONSELLERS DE LA GENERALITAT

Els seus noms seran eliminats de les llistes electorals
Guió-del mom·ent
CENT Mtl REPUBLICANS
I CENT MI L CED IST ES
Diumenge la c. E. D. A. celebrà la seva concentració a València,
com a rèplica a. la. formidable mobilització de les esquerres, que el dia
ll5 de maig es produi entorn de la figura de l'ex-president del Consell
de miniStres del bienni senyor Manuel Azaña.
Do la transcendènc!:l política, del desplaçament de masses, de l'entusiasme civic, de l'ordre perfecte, del contingut moral i social d 'aquella.
concentració d'esquerres de maig, en donaren perfecta idea les informaclons, les fotografies i els testimonis de 1 acte. Del desinterès 1 del sacrir!c! material dels cent mil republicans que aquell dia es reuniren a
)destaUa., en donen fe la manca de possibl!itats econòmiques l l'honestedat tradicional que són patnmonl exclusiu de les esquerres. Quant
a les di!icultats d 'organització i de desplaçament, són a. la memòria de
tots les que van produir-se a tota la Republ!ca per obstrucc!onar el més
formidable acte d'oposició celebrat per la. democràcia republicana.
Contra. tot i tothom l'acte se celebrà. I aquí queda, inamovible, inaba.tlblc, categòric, aquest fet: el dia 25 de malg cent mil republicans
procedents de tota la República es reuniren a Mestalla per a escoltar
l per a aplaudir un discurs del senyor Manuel Azaña.
Diumenge, organitzada des del Poder, la C. E. D. A. celebrà a València la seva. concentració de rèplica. L'afirmació de maig fou tan rotunda. que impressionà profundament el cos social de tot el pals. Calla
des!er, fos com fos, l'efecte polític d'aquell acte. Es pensà en una concentració immediata., a. celebrar a. primers de juny.
Però a primers de juny les coses no rutllaven prou fines. S'especulava sobre la rivalitat i l'entusiasme de les masses cedistes, però aquestes no responien a fons. Lucia, el ministre de Comunicacions i cap de
l'organització valenciana, es mostrava pessimista.. Una. setmana abans
de l'acte les inscripcions no arribaven a. \int mU. El divend.r es seglient
el Govern, sense cap raó sòlida, acordà suspendre a tot el pals la celebració d"actes polit!cs. Els maliciosos establiren at!nades relacions entre
les preocupacions de Lucia i l'estrany ! extemporani determini minlsterial. Quinze dies durà la suspensió. Els diaris cedistes anunciaren l'ajornament de l'acte-rèplica de Mestalla i enfocaren una propaganda. a. fons.
Les ciutats i pobles de la. Repúbllca s'emplenaren de cartells anunciadors. Les organitzacions departamentals funcionaren a tot rendiment.
Lucia, ministre de Comunicacions, es traslladà a València i establi a la
capital llevantina el quarter general de l'organització. Es llançaren xitres d'inscripcions a tota la. Premsa. del pals. S'anuncià un acte conjunt
a La Mota, l'històric castell d 'Isabel la Catòlica. Gil Robles parlaria
primer a La. Mota i després a València, on s'hab!l!taven Mestalla i la
plaça. de braus. El ministre de la Guerra. es traslladaria de Castella a
València en un avió trimotor ...
El diumenge passat se celebrà l'acte. En efecte, es reunf a València.
una enorme gentada. Evident. Ni hem de negar-ho, ni podem desconèixer-ho ni ha d'estranyar-nos. La. Premsa. d'esquerres de la Repúbllca
ha pub~ lcat aquests dies cartes !nteressantfssimes. Sembla. que el viatge
n Vclèncla resultava «baratlssl.!n». «Heraldo» ha. publicr.t una. carta. d'uns
obrers de Castelló en la qual explicaven com els seus patrons els «invitaven» a traslladar-se al míting de Mestalla. Nosaltres mateixos hem
donat detalls edificants. En efecte, a València hl hagué diumenge una
enorme gentada. 011 Robles, minlstre de la Guerra, arribà en un trimotor de l'Estat -sup:JSem que la C. E. D. A. encara. no en posseeix cap
de propietat-, acompanyat d'altres ministres cedistes 1 alt personal de
miniSteris. Els aparatosos preparatius respongueren al to ! a l'aspecte
de Mestalla. De totes maneres -aix! ho assegura el nostre corresponsal
a València, 1 podem assegurar que és home serè i equànime- de totes
maneres Mestalla no era. ple. La. plaça de braus tampoc no era plena.
Encara. hi cabla. més gent. N'hi h avia. molta, evident. Però encara n'hi
hauria cabut més.
No .fem més que constatar, objectivament. La rèpllca a Azaña ha
estat aparatosa. Però aqu1 queda., davant del pals, amb la seva. intensa
grandesa d"entusiasme. de serenitat i de sacrifici de les grans masses es·
panyoles l cata!anes desplaçades a València. sense ajut de ningú, aquell
acte memorable del 25 de maig, entorn de la flgura dc l'ex-president del
Consell de minlstres, ex-detingut al «S. Barcalztegui», acusat per les
dretes de totes les Infàmies.. maleït, perseguit, dl.famat, injuriat, sol. senyor Manuel Azaña.
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Mentre Gil Robles diu a Mestalla que a Medina del Campo hi havia 50.000 persones,
una nota del Ministeri de Governació diu
que n'hi havia 14.000
Madr;d, 1. - Al ministeri de la
Governació, facilitaren, diumenge a
la tarda, les szgüents notícies oficials:
-El governador civil dc Valladolid havia. comunicat en les primeres
hores del mati, que els preparatius
de l'ac~ de Medina del Campo es
real!lzaven amb absolut ordre 1 que
la concurrència d"af!lla.t.s de les Jo·
ventuts d'Acció Popular, era gran,

r----------*:----------VOLEN ANAR AYALENCIA PER

POCS DINERS?
Només cal dir a la taquilla
de l'estació: vaig al míting
radical
Madrid, 1. - El Partit Republicà
Radical, òe Madrid, ens prega la
publicació de la segúent nota:
«Las Compañias de ferrocarrtles
han conce<lido una importante rebaja ~n el prec!o de !os billetes de
6erv!cio ordinarlo que utílicen los
concurrente3 al gran acto de afirmaclón republicana que Ee celebrarà en Valencla el dia 7 de julio con
1ntervención de don Alejand.ro Le-

rroux.

Para. adqu!rtr estos bil:etes bastarà inc:Ucar en las estaciones de sa~da Que se acude a.1 acto de afirma.Clón republicana de Valencia. La
expend!c!ón de billetes de ida. a Varericia te efectuarà durante los dJas
6, 6 Y 7 de jullo, y la de los de rea-reso durarà :los dJas 7 a y 9
En diverSa.s provinclas se ·proyect.a la orgo.njzac1ón de trenes especla:es a prectos reducidos.»

doncs es calcula en a.ooo el nombre
d e persones que s'havia congregat
al dit lloc.
També ha comunicat el governador civil de València, dient que tot
!ela. creure que l'acte de la tarda al
camp de Mestalla se celebraria amb
gran ordre i entusiasme. A la capital, en aquells moments hi havia
tranqu!l-litat. Havien fracassat els
anuncis de vaga general, ja que la
circulació de taxis i vehicles era. normal. Afegia el governador que s'havien registrat alguns actes de sabotatge, però que no tenien importància. També participaven que a Castellon haVia esclatat un artefacte,
que no havia causat desgràcies personals i les destroces mancaven
d'importància.
Quant als gavarrots que havien
estat tirats per les carreteres properes a la capital de València, s'havia.
procedit a recollir-los i la circulació
es !ela h sense novetat.
El governador de Zamora partict·
J>à que en el qu!lòr-'.)tre 81 de la 11n1a
del ferrocarr~ que condueix a aquella capital havia estat coHocat un
artefacte que en esclatar ocasionà
destroces. El fet fou posat a coneixement de la Guàrdia civil i el per·
sonat de la Companyia procedf immed.latament a la reparació de les
dites destrooes. El servei es !a normalment.

Afirmacions de Gil Robi es

'1m~ l'IID~ili~ ~e QUi ~i~Ui,
r!vi~arem la [on~titnli~ ..."
Aquesta afirmació i la ratificació
del Pacte de Salamanca amb
lerroux, són les notes més desta·
ca b les dels discursos del cap de
la C. E. D. A.
o

I

.estalla ni la Placa
, de
raus no eren plens

LA HUMANITAT,
el Cirera i els acn;~::.~:!c?~~!~~.~:. :~~;~~~a~~!.::,~.e.:: tes de la 11CEDA11

El jutjat núm. 4 efectua els tràmits per
a la inhabilitació absoluta dels condem-

que com hom recordarà :fou el designat pel Tribunal de Garanties
perquè formulés totes aquelles dili·
gènc!es que es derivessin d'aquell alt
tribunal en la causa contra. l'ex-pres!dent i ex-consellers de la Genera.litat, ha rebut la. nota que :fa referència a la seva actuació en el sumar! present.
Per tal de complimentar l'ordre,
l'esmentat ~utjat ha tramès una ordre als jutJats respectius on pertanyen cadascun dels condemnats que
:foren Govern de la Generalitat per
a la inhabilitació absoluta d'acord
amb el que ordena la. sentència als
efectes del registre de penats.
També s 'ha adreçat una. comuni·
cacló al President de la Generalitat
perquè privi de les llistes dels electors el vot als condemnats i conform e s'ordena. no poden ésser elegits
n! elegir.
Per als efectes de la. Interdicció
civil, es remet el testimoni de la.
sentènc!a al jutge mun!cif>al degà i
es decreta la seva. anotació als registres de la propietat, on els ex-con-

(Crònica del nostre corresponsal, Albert A. Ca rbó)
públic s'alça a peu dret f, a l4 veu
València, 30. - L'únic oomentari tats. (Una veu: «Eres el hombre de «Jefe, Jefe, Je!e...», l' ovaciona.
•••
>
bendecido.»
que podem ter és a l'ànim de tots.
Ten.fnt,--diu-una massa potent oom

•••
La «Ceda» es desenrotlla dins d'una
Al camp de Mestalla el públic esorganització-base del moviment de
les seves masses. Sota el signe de pera la presència de GU Robles.
«¡Presente 11 Adelante!» la «Dere- Aquest surt de la Plaça de Braus i
es dirigei:J; a tota velocitat cap a
Mestalla entre dues fileres de Gud.rdia civil.
Quantitat de gent f d'entusiasme?
Hi havia molta gent. Però la Plaça
de Braus, tot i oontenir una gran
gentada, no és plena. Mestalla aparei:J; animadissím. Tres columnes
sostenen els escuts de les tres «provincies» valenciane.• i al dessota els
banderons de «D. R. V.». Malgrat
ai:J;ò s'observen a la graderia que
dóna enfront la tribuna principal
uns buits considerables. També apareixen molts clan els dos angles.
Els «Xiquets de Valls» aixequen eómodament els seus castells. Mestalla no era ple.
Aparei:J; Gil Rob'" S a la tribuna.
Lucia acabava ;a el seu discurs. El
mi ..,;•tr" de za. G!t.t:rra comença el
seu segon discurs, que és retransmès
a la Plaça de Braus. Més demagógia. Propugna perquè els capitals siguin emprats en obres de treball, ja
que ell l'assegura í el garantitza. El

ningú no l'ha tinguda nf la tindrcl.
Per això no necessitem ni volem cap
moviment oontra l'Estat. En tenim
prou amb el moment de dipositar
els nostres vots. Es referei:J; als catalans, dient que també hi són presents, i que igualment vibren en
aquest acte. (Visques a Catalunya
espanyola.)

•••

Abans de l'acte els carrers de València es veuen animadissims. S'observa un gran luxe de precaucions.
Forces de la Guàrdia civil i de Seguretat tenen cura de l'ordre. Dintre la ciutat 110 ocorregué cap incident notable.
El dissabte, a la nit, esclataren alguns petards en diverses línies telefòniques i à.'enllumenat..•
Horn Tta recorctat sense voler !'acte d'A;laña. Cent. mil. republican.s.
Allò tou una ajn..r":.acló. Es venta
aquf amb espontanettat, amb entusiasme i amb sacrifici. Això d'ara,
tenia un aire torçat, artificial. Més
que una afirmació era una excursió.
Una excursió fatigosa, suorosa, anguniosa, d'aquest estiu implacable.
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Preliminars interessants
La

suspensió

d'una

manifestació obrera

~lL

ROHLES

cha Regional Valenciana» amb les
seves joventuts uniformades -

Llegiu

-

LA HU MANITAT

ha celebrat els actes que tenia anunciats. Gtl Robles i Lucia
Ttan parlat primer a la Plaça de
Braus amb r etransmissió a Mestalla. Després es traslladaren al camp.
D es d'aquest lloc han finalitzat E:ls
seus discursos.
A la Plaça de Braus han parlat
també el ministre d'Indústria i Comerç, senyor Aízpun, i el ministre
de Treball, senyor Salmon.
Lucia comença ez seu discurs llegint uns paràgrafs del seu llibre En
estas horas de transic!ón, en el qual
exposa l'ideari de la «Dereclta Regional Valenciana. Acaba dient que
els de la «D. R . V.» són de Crist i
per a Crist. La seva màxima és: Tolerància, Comprensió i Cultura. Es
dirigei:J; a Gil Robles i diu:
-Tú sabes cuantas serptentes ata-

caron a Derecha. Regfonal Valenciana.. Pues bien, sépa.s!o tú, sépanlo
todos, aunque Espatia. se hunda,
aunque el mundo se hund.'l., siempre
q~edarà Derecha Regional ValenCiana.
Gil Robles a continuació oomençà
el seu discurs. Diu que porta la salutació de 50.000 germans - ara el
governador de Valladolid ha dtt que
eren 14.000 els assistents- de castella i Lleó, reunits a l 'històric Castei! de la Mota, de Medina del Campo. Pregunta qui és el que ha dit
que al cap d'uns mesos al Poder la
massa ct'Accíó Popular ha aotert un
eclipst...
Continua el seu discurs. Quatre
tópics demagògics sobre els rics i els
o¡;obres, el desmentiment dels propòsits que algú li atribuei:J; de donar
un oop d'Estat des del MiniSteri de
la Guerra i la ratttica.cw del Pacte
de Salamanca antb Lerroux. Aquesta és realment la nota d'interès polític del discurs del cap de la cCeda».
Heus aci un paràgraf. Demagògia
pura:
«La. Patris. sc hundia.. Extendimos
la vista. Preguntamos: ¿Quién qu!e-

València., 30. - "El Mercantil Va·
lenc!ano", d'ahir, dissabte, publicava
les declaracions del governador civil
que transcc!vim a continuació:
En rebre ahir el governador els
periodistes, reiterà la. prohibició de
la. manifestac!ó obrera anunciada
per a demà a la tarda.
Ni la he autoritzada. -afegia- n!
toleraré que s'intenti celebrar-la,
perquè seria dissolta tot seguit per la
força pública. Jo no sóc tan beneit
ni tan incaute perquè m'agafin desprevingut, i pEÍr això tinc preses pe1·
endavant les mesures necessàries.
Jo -continuà dient el senyor Terrero- no procedeixo mai capriciosament ni dono motiu perquè se'm pugui tractar de parcial, 1 prova d 'això
és que he autoritzat més de cent actes d'Esquerra. Republicana.
Fa dos dies -segui dient el governador- que us vinc dient que confio
en la sensatesa del poble valencià,
1 que l'acte del proper diumenge es
desenvolupi en l'ambient de normalitat 1 tolerància amb què se celebrà
el del senyor A.zaña. Estic disposat
a mantenir l'ordre "públic, i assegu·
ro que aquest no s'alterarà.
Si algú intenta collocar-se fora de
la llei, ho sento per ell."
El diari de referència afegeix
aquest comentar!:
"En sortir del despatx del governador, el secretari del Govern, se·
nyor Benavides ens pregà que esperéssim un moment, 1 ens invità novament a penetrar al despatx.

Aleshores, el secretari, amb la ve·
nia del governador, ens comunicà
que la soU!citud demanant perm!s
per a celebrar la manifestació de
demà, anava firmada per un indlvidu el nom del qual i domicili s'ignora; però que hi havia el número
de la. cèdula.
Com que la instància porta estam·
pat el segell de diverses Societats, i
consultades aquestes manifestaren
que no coneixien el soHicltant, el senyor Benavides digué que el document s'havia. d'enviar al fiscal, junt
arn.b els exemplars necessarls de "El
Mercantil Valenciano", en el qual
periòdic -afegi- s'anuncià la ma.·
nl.festació i es publ!caren altres escrits, per s1 l'autoritat judicial entenia. que això constituta un delicte
d'excitació a. la rebeH!ó."
Res més."
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Una nota de les organitzacions obreres
València, 30. - Abans d'ahir, les
organitzacions obreres valencianes
van fer pública la següent nota:
"Antes de que fuera presentado el
oficio anunclando el acuerdo adop·
tado por nuestras organ.lzaciones de
celebrar una manifestac!ón el próximo domingo, a las cuatro de la.
tarde, el señor gobernador civil ha
declarado ante los per!odlstas que
no autor:zaba dicha. manifestac!ón.
El oficio, como declamos ayer, ha
sido legalmente presentado. Persistirà el sefíor goberna.dor en su ne(P assa a la

pà~.

8.)

.
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diu -

se'ns ataca. Es-

----~---------*:----------- tem en la collaboració per a realit-

zar u'l.a obra patriòtica. Mantindrem

mtegrament Za nostra doctrina. El
Aquest número ha dia
que topem ens separarem amb
noblesa i oom. els cavallers : donantles mans. Aquesta ooHaboracló
estat visat per Ia denos sacrificis
mutus és l'únic aturador contra la revolució. Aquells que
saben que som la gaoom.baten
ens
censura
rantia de les seves possibles activi-

I

al Ministeri públic per al nomena.·
ment del tutor o tutors respectius per
no poder-ne disposar els que estan
sofrint condemna.
Hom creu que si es té en compte
la llei catalana, el nomenament de
tutor haurà de quedar sense efecte
ja que l'esposa. pot representar el
marit quan aquest està. en les circumstàncles com la present.

Llegim al Full Oficial que un tal
A., s' ha
senyor Cirera, de la C. E.
permès ter unes declaracwns en les
quals intenta desmentir uns oomen-taris publicats a LA HUMANITAT.
com que la cosa té la seva punta,
reproduïm a continuació les declaracions de l'esmentat Cirera, aspirant a personatge:

A veure s l és veritat a ixò de València-

(Per Bartoli)

p.

«Per un partit determinat s'ha.
pretè.; desfigurar l'entusiasme que a
catalunya ha desvetllat l'acte de
Mestalla. Aix1 veiem que LA HUMANITAT d'avui assegura maliciosament que Acció Popular Catalana,
no solament paga l'import del viatge als que hi assiSteixen, sinó que a
més els dóna diners. A això només
he d'exposar l'oferiment que estic
disposat a donar mil pessetes per
cada cas que es demostri que és veritat l'af!nnació feta per aquell diari. Si són tants els casos com LA
HUMANITAT assegura, aquest diari pot guanyar una prima que el podrà. treure de les angúnies econèmiques que està passant.»
Moltes gràcies per les mil pessetes

~i ha ha~ut ~uòrum
(Crònlca del nostre redactor
a Madrid, Alard Prats)
Hf ha hagut «quorum», a la fi.
Ha estat gràcies a l'ajut dels vots
dels monàrquics i tradicionalistes;
gràcies també als vots de la Lliga. Precediren a la votació de
«quorum» alguns tanteigs. Eren
les cinc de la tar da i l'angúnia
creixia entre les torces governamentals. A l'interior del saló s'havia verificat una votació, salvada
pels vots de les oposicions. Els monàrquics i tradicionalistes s'havien
entossudit a suprimir d'arrel la
oonsignació destinada a les «Missions Pedagògiques». La seva posició és clara. No anaven a desmentir-la per una vegada. Les Missions Pedagògiques han portat a
les zones d'Espanya. més terriblement sotmeses a la barbàrie dels
cacics i de la tradició de renunciament, tristesa i incultura., un
somriure de la ciutat, una comprensió fraternal i una certesa que
més enllà dot riu i de la muntanya hi ha queloom del pressentit
C07n a diferent de la terrible vida
d'esclavitud moral i material de
cada dia. Els monàrquics no poder~ tolerar que es reparteixin !Ubres en els pobles, que s'ensenyin
als pagesos coses útils, que se'ls
digui que hi ha queloom més al
món que els seus tristos atanys.
Cultura als pobles? ¿Paraules cordials? Ai:J;ò és la revolució. I els
1nonàrquics formen el quadre contra les Missions Pedagògiques. No
han pogut suprimir-les com era el
seu desig. Però han assolit una
rebai:J;a a la consignació per valor
de 200.000 pessetes. Per tal que la
consignació assenyalada anés endavant, s'han vist obligades a votar les oposicions. Amb ai:J;ò han
prestat urt servei als governamentals. Es va elegir aquesta votació
cont a primer tanteig del «quorum». Els monàrquics no voten.
Tot í l' ajut dels republicans el
«quorum» no surt. Endebades s'ha
anat a cercar l'intrèpid navegant
Joan March, que ha tancat brillantment la votació. Del Parlament surten emissaris que tornen
amb diputats tardans. S'ha avisat
que els periòdics que reten culte
stmprement a l'objectivitat - en
queden molt pocs - no puguin
notificar al pafs que el Govern no
té «quorum». Ja ho han assolit.
Però, exceptuats els vots dels monàrquics i de la Lliga, !tO ha. assoleixen. La Lliga ocupa una posició còmoda. Quan li oonvé, actua
al servei del Govern. De sobte,
amenaça amb independitzar-se i
amb desarranjar l'acord ministerial. Ella va fent el seu camí. ¿Republica? Catalunya? A la seva. I
ai:J;ò tothom ja sap el que és. El
senyor Miquel Maura està en una
posició semblant. Aquest home espera. Té una capacitat per a l'espera - e1t aquests temps de viatger de tren mixt directe a Corunya o a Càdiz, els punts m.é3 separats de l' obligació de Madrid.

LA HUMANITAT
-Pero, home, don Miquel, ¿no
us canseu de les paraules dolces i
e!tganyadores?
-Ja sé que són aixi. Però, ¿què
l 'ha de fer?
El Cor de Jesús no ha tingut
cquorum». Pocs domassos als baloons. La. negra reaoció no té motiu per treure a les finestres el
drap de l4 provocació i de la protesta. DesJ)TéS de la concurrència
de diputau d'avui, els governamentals se les prometen molt felices. Aprot;ar unes cooseten i el
tancament del Parlament. Es parla del oop de pany per al 15 de
;uliol. Si els diputats es resisteíxen a concórrer, serà abans. Les
oppslcions, davant d' aquest panorama, persisteixen en llur prudent
actuació. Les coses no van tan
malament per al Govern, desPTéS
de les angúnies d' aquests dies.
Amb el Parlament tancat i estat
d'excepció permanent, la vida dels
governs és fàcil. Els que protesten
;a callaran alguna vegada.
Madrid, 1.

re venir a salvar o. España? .Abrimos los brazos y v!n1eron a ellos.a
I per això -

REPLICA

No podran elegir ni ésser elegits

Llegiu

LA HUMANITAT

que ens oterei:J; el tal Cirera. La facilitat i la torma de l'oferiment denuncien una remarcable habitud per
al mercadeig i la oompra-venda. Escola pura de la C. E. D. A., guanyadora de les famoses «eleccions ma..
talasseres» i organitzadora de mftins i concentracions de «calé, •copa
i puro».
Moltes gràcies. Quant a les angúnies eoonómiques de LA HUMANITAT, encara ens podem permetre el
luxe de riure'ns a les pròpies barbes del tal Cirera. Per dues raons:
perquè el nostre diari no viu de la
cotització dominical a les esglésies f
organitzacions catòliques i perquè
cada dia que passa és major la seva
expansió i l'entusiasme amb què
l'acull l'opinió pública de Catalunya:
Per acabar. No anen~ a prendre'ns
la molèstia de sostenir diàlegs amb
la r eferida persona. El que pugui
opinar de nosaltres ens és igual. Només podem di.r que el cas que cttclve!n en la nostra edició de divendres és absolutament cert. Per les
especials circumstàncies de depen~
dència de la persona a la qual tou
jet l'oferiment no citarem el seu
110m. Equivaldria a una delació i
!lOSaltres no delatem. Però el Jet,
rep etim, és absolutament cert. A
més de donar-nos dret a creure que
no tou l'únic cas ni molt menys, reoordem uns butlletins de viatge que
han estat repartits aquesta setmana
passada per anar a València. Con•
tenien quatre cupons: un del viatgé
d'anada, un d'entrada a Mestallq.,
un tercer de dinar i el quart de viat~
ge de tornada ...
Procurarem proporcionar-nos, st é~
possible, algun d'aquests butlletinl,
I el reproduirem aquí mateix.
Per avui res més.

---------------------*:----------------AL MARGE

ELS "DOS-CENTS
MIL.. DEVALENCIA
El "Full Oficial " en ressenyar
l'acte de Mestalla, no es cansa de repetir, amb la sana intenció que ens
ho creguem, que foren dues~cente41
mil persones les que hi asslstiren .
Es o no possible encabir cent mU
persones a la plaça. de braus? El boti
criteri dels nostres lectors ho calcu1·
larà. Deixem, doncs, que visquin
d'Uluslons.
En canvi, en el que tots estarel!;\
d'acord és que sl al camp de M~
talla s'ht troben reunides cent
persones, com ocorregué el dia dc
míting del senyor A.zafia, n o hi h.~
manera humana de poder-se moure1
Doncs bé, segons el "Full", sempre
"oficial", no obstant estar atax)eit
des d'una hora. abans de començat
l'acte diu textuaiment:
"Una de les personalitats de la presidència demana un visca per a la
representació de Catalunya. a l'ac~t,.
que és corejat amb un gra.n entu..;
siasme per la. concurrència.
Els Xiquets de Valls executaren
unes exhibicions, que foren molt
aplaudides."
Això ocorria després de fer ús de
la paraula el senyor Mart1 Olites, ó
sigui, que l'acte estava ja començat.
Com poden veure, a mb el desig
de donar grandiositat a l'acte, les
mateixes noticies oficials curen de
donar-nos idea. exacta de la seva
buidor.
Deixem que visquin d'll-lus!ons. El
fet, però, ens recorda aquell cas, fa
conegut, d'aquell ciutadà que trot1&"
un seu amic, el qual acompanyava
un gos que .feia. angoixa de tan llefir,
flac 1 desnerit. Tan mal efecte .li
produf, que no pogué per menys quj
dir-li a l'amic: -On vas amb aquest
petaner?
Replicant tot seguit aquell:
-X:sss. .. l Calla, home, que ell
-assenyalant el gos- es creu què
és policia.
El ciutadà arronsà les espatlles ~ 1
s'acom!a.dà tot pensant: -Vés què
hi farem, deixem que visqui d'I.H.Üsions.
El mateix, exactament, que hem fet
nosaltres.

Llegiu avuiJ ·cada dia LA~ HUMANITAT~ el-vostre dia~i

la' humanitat

z

E SP EC T A.ClES... .. PUBLICS

•

~~EAfRES
·.•...,.~

.14'

---: ·-,•;

""~l'l---~
J

f fAT RE

-·~ -

-

Cnmpan yla de Comèdies de Maria
Fcrnan da Ladrón de Guevara
Avui, dimarts, tarda,
5'15 1 nit, a lea 10'15:

...NOVETAT S

LA MILLONA

1

l

Compan yia t itular del Mar ia
babol , dt Madrid

1

Ít-.

Tel6fon 22028
Darrera dies de MORENA CLA·
RA. A les 5'30 i 10'15, t 69 1 1GO
representacions de:

DOCTOR

per Llonel Atwill I Fu

X
Wru

TEATRES

CINE

GRAN TEATRE ESPANYOl
Avui, seasló continua des de les
de la tarda.: AUNQUE PA REZ·
CA MEI!tlf.A • Y AHORA, QUE'?
OR PEL-LlCULA DE
1 LA
L'ANY:
4o

Gran Companyia de Revistes
Avui, tarda, 5'15. Butaques, 2
ptes. General, 0'80: LAS LEAN•
DRAS. Nit, a les 10'15. El cran
Uit: HIJAS DE Ml ALMA!
Triom! dc Cèlia Mont alvàn i tota
la Companyia - Gran presentació.

CINEM E S

LA HERMANA
NEGRA
VEGEU aq'testa pellicula.

CINE MA PAR I S
Avda. P ta. Anael, t 1 I 13

..

,....,..

,;

SEMPRE EL PROGRAMA MES
AT RACT IU I EL SALO PREFJ<:R IT
PER LA S EVA AGRADABLE
VENTI LACI O
Tarda, a les 4. Nit, 8 45: Georen
se Ratt I Carole Lombard

~

LA BORSA
Impressió

Borsí del mati
Nord, 50'40, 50'50, 48'40; Alacant,
38'40, 37'00; Rif, 59'65, 60'00, 59'50;
Explosius, 123, 123'50, 122'50, 123;
Ford, 265, 260; Colonial, 41"75; Chade, 434, 432, f33.

Les sessions de Borsa d'ahir foren

B OL ERO

(Solament tarda)

WONDER BAR
1
Desfile de candilejas

Borsa de la tarda

un l(Jc tempestuoses, particularment

al rotllo d'Accions fer roviàries, enNord, 48'60, 47'90, 48'10; Alacant,
cara que degut al trontoll de les es- 37'30,
37'15; Ford, 262; Colomentades Accions les industrials tam- noia!, 36'80,
.U '75, 42'00; Explosius, 123'25,
bé sofriren quelcom, però no amb la
Rif, 59'50, 59'75; Cha123'25;
123,
Intensitat de les ferroviàries.
de, 433.
Ja feia alguns dies que des de les
Borsa oficial
p àgines de LA HUMANITAT veniem
Alacant, 37'30, 37'20; Chade, 433,
advertint que es notava. al rotllo d'Accions ferroviàries tractades a fi de operacions; Chade D, 86'20, paritat;
mes un ènfarfegament de posicions, Chade E, 86'40, paritat; Indústries
1 ahir començà urta. liquidació impor- Agricoles, 240.
tant, la. qual cosa. féu que les Nord i
Alacant baixessin uns tres enters
Sota els canvis del divendres proppp.ssa.t.
·Nosaltres crèiem que això passaria,
Lliures
36'05
36'15
encara que no crèiem que el fet es
l>Tnocs
t8'35
4845
produis tall aviat.
7'31
1)òj11J11 ~I
7'33
60'65
60'45
•
•
Lires
Ara ja. es parla altra. vegada. de «toMarca
2'965
2'945
pes• i t raves, amb els quals recursos
SUlSSOS
239'75
~9'50
creiem que l'especulació hi perd més I Belgues
123'25 123'75
Florins
4'98
4'99
que no pas hi guanya. creiem que
Escuts
33'20
3260
pauria. estat molt més pràctic augPraga
Cor.
!10"70
li0'90
mentar les garanties a. temps que no
1'85
Cor, SUeQUes'
1'87
que després de fet el mal s'hi VUl1'82
1'80
Cor. noruelf\Jea
1
gui posar remei; però pel que es
Cor. daneses
1'62
1'60
~eu ala que porten el ctinglado» de
borsa els va. millor fer-ho d'aquesta
.manera i si. els ho deixen fer, millor .per n ells.
La Junta Directiva de l'Associació
EL~ rotllos de comptat, degut ol
~star existent als de fi de mes, del Mercat Lliure de Valors de Barlt~!! part degut al fet que la majoria celona ha pres l'acord de no celebrar
els Deutes de l'Estat 1 Obligacions sessió de contr¡\ctació en el seu local
n general, tallen cupó el dia 1er. de social durant els mesos de juliol,
ullal, es ressentiren d'una gran man- agost 1 setembre, en els quals mesos
de negoci 1 sense variacions im· les sessions de contractació a. l'esIV"rtants, 1 sl afegim que avui és dia mentat Mercat Lliure de Valors sette liquidació general, ens trobarem ran de 12.30 a 13 en lloc d'll a 12.
QUe per exeés de treball moltes orA vu1 al mati no es celebr¡¡.rà sessió
dres s'haurien de deixar per a fer perquè té lloc la. liquidació general
~ la sessió de Borsa d'avui.
d'efectiu.

-.C..ANVIS DE

MON.EÒES

r

FANTASIO
Temporada de renresea
Tarda, a les 4 1 nit, a les 10:

CANCION DE CUNA
1
Muchachas de uniforme

I

seasto continua. Seient ONA PESSE'l A: NOTIC IARIS · DOCUMEN·
TALS • VIATGES, etc.

NEIX AMB TOT A FELICITAT UN

~El18: ~;A~~~~~E J'e/.~~t~ ~~
0

IN CE ND IS DE GA R BERES :·: ~A
APA REG UT EL CADAVER DEL
BARQUE R QUE S'O FEG A A BALl\
•
GUE R

Mar·
Lleida, 1 (Per telèfon). del Carme VIves, filla. de l'aiea:¡~
popular de Lleida 1 espooa d'Antoni
Borràs, resident a B arcelona, ha do.
nat a. llum un nen al domiclli del
seu padrL Tant la mare com el re.
cent nat es troben en perfecte estat
de salut.
Al poblo d~ Bellver dc cerdanya h n &;tat detmgut un nen de 12
anys, anomenat Francesc Boniquet;
fill de lo. Seu d'Urgell el quaJ. s'havia
.
fet escàpol del domicili patern.
- . A Vilanova de l'Aguda tingué
la dissort de caure en un diPòsit
d'aigua. la. nena. de dos anys anome.
nada Adela Santesmasses. Mori ofegada.
D iumenge passat a la pr esa de
«Recs i Forces de l'Ebre» mori negat
un caporal del Regiment núm. 25
d'aquesta. guarnlció.
L'obrer Josep Benedito Cortés
de 41 a.nys, s'adormi en una ba.nque:
ta 1 tlngué la dissort de caure al riu.
Seguidament fou portat a la Casa
de Socors on qualificaren el seu estat de greu. Traslladat a l'Hospital
aquest ma.ti, deixà d'existir.
Al terme municipal de Tàrrega
i Pallaresa s'han produït dos lncendis de garberes. En un d 'aquests ea
cremaren 90 ~eixes de blat 1 foren
socarrimades 10 oliveres. En l'altre.
4 garberes 1 8 a.tmeWers. Les pèrduet
hom les calcula superiors a 3000 pes.
setes.
Es creu que el foc fou degut a
una gullpira d'una de les maquines
de la companyia del Nord. linla que
passa propera a. aquells terrenys.
Ahir a la. tarda aparegué el
cadàver d'Antoni Vives, barquer, el
qual morf ofegat a. Balaguer.

tat.

Orquestrina Gatzza·Hara

REUS

GIRONA

SAIGON

VARIETA TS

~e'!

LLEIDA

SABADELL

PREUS, TARDA I NIT: Preferèn·
ela, 1 ota. Especial, 0'7& pess~"les.

ADVERTIMENT

NOVES LOCALS
Sembla que els elements de la Ceda no han deixat córr er el p r opòsit
d 'introduir en l'organització dels t reb alladors d el port un l ot d'obrers
massa coneguts, cosa que augmentarà aquell cens, ja de Si massa nom·
brós.
Aquesta manera de procedir està
essent objecte de les més· agres censures per part de la classe treballar
dora. conscient l àdhuc per la patronal, puix que el seu organisme es va
pronunciar contra. aquest propòsit
subversiu, en la seva darrera reunió.
-Quatre estudiants s'han dedicat,
imitant els procediments de la FAI,
a embrutar les parets 1 alguns monuments amb les inicials F. E. 1 Jans
l altres animalades.
-La Societat de Salvament de
nàufrags va organitzar dissabte, davant el Club Nàutic, un lnteressant
simulacre de salvament.
Va assistir-hi nombrós públic, el
qual va poder adonar-se de l'estat
satisfactori del material adquirit darrerament.
-Al barri del Serrall s'ha celebrat
aquests dies la. festa major, amb
grans balls a la Puda. i altres socie·
tats.
-El mercat de vi ha continuat
sostingut. S'han registrat els preus
que a continuació detallem:
Vi blanc o -negre, Camp, de 8'5 a
8 3 4 rals graus i càrrega; vi Priorat,
a 9'5 rals; vi conca, blanc, a 8; idem

negre, 7'5; Mistela blanca, a 13;
idem negra, de 13'5 a 14 ; alcohol
vinlc rectificat, de 245 a 250 pessetes hectòutre.
- S'be. celebrat amb m olta anl·
macló la VI Assemblea. general de
la. Lliga Sardanista de Catalunya.
als salons de l'Ateneu.
Hi acudiren bon nombre de dele·
gats de les comarques de Catalunya,
principalment de Barcelona. Es prengueren diferents acords referents al
foment de la sard!lna.
El Foment de la Sardana local va.
orgarutzar dUerents festes a honor
dels assembleistes. Consistiren en un
conc;ert a l'Ateneu i audicions de
sardanes a. l& Rambla. d el 14 d'abril.
Els assembleistes, que es reuniren
en un àpat de germanor a l'Hotel
Nacional, visitaren durant la. tarda
el més notable que té la. nostra. ciu-
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TARRAGONA

- Ja. s'ba. inaugurat el serve} tl'autobusos a. la Platja Llarga., que és,
de les sls platges que té Tarragona,
la més formosa i l'única que està
voltada. de pinedes i la. que. ultra
tenir una arena fina 1 neta, té l'aigua d'una claredat cristallina.. De
més a més, té un avantatge damunt
moltes platges d'anomenada, 1 és la.
manca absoluta d'estanys, de recs
Barcelona. - Tarda 1 ntt: 1Soy un
o conduccions d'aigua bruta que fan
slnverguenza».
que s'hi criïn mosquits.
Còmic. - Tarda: cAl cantar el aa- El tren especial que va orgallo». Nit: eLa sota de orost.
nitzar la Ceda, compost d'unes dotNovetats. - Tarda. 1 nit: cLo. !illa del
ze o catorze unitats, va sortir de la
mar•.
Romea. - Tarda 1 nit: cMorena. clanostra. ciutat amb un parell de cenra».
tenars de persones, quasi totes de
Nou. - TflJda: lLM Leandrast. Nit:
la r.omarca de V11olls, d'Qn venia la
cHijas de ml nlrila!•·
colia vella dels Xiquets de Valls, que
Poliorama. - Tarda 1 nit: cL3. mllloels cedlstes. De la. nosna•.
------------~*-------------- acompanyà.
tra població, tot 1 haver estat oferts
viatges de tranc, solament sortiren
una vintena. de cedlstes.
- Al port es celebraren amb molAmèrica. - Actuació personal de Lola. Lepant, 261, cin què • BAR CELO NA ta animació les regates de iols en les
Cabello; «El Dr. Arrowlnwlch», «El
quals es disputaven el campionat
pasado acusa» i cClvismo».
de catalunya de dos i quatre reArenes. - «Huerfanos en Budapestli,I --------~.•
mers. En les dues proves guanyaren
«La ciudad de cartómt.
Actualitats. - Setmana dels esports. Maryland. - «Las cuntro h ermani- les tripulacions barcelonines del Club
t!lsll 1 uLa cucaracha».
Astòria. - cNebllna», 1Èl viajero sode Mar 1 Maritim, respectivament.
Metropol. - 11Verónica» 1 cTarzàn de
lltarlo» 1 cY ahora, que?».
los motlos».
Avi ns uda - 11Una muJer que sabe lo
que quiere1r, cNeblinat i IAnny ao Mistral. - «Alma de ballarina», cEstrella de Valencia» 1 lLa rubia. del
divlertet.
Follies~.
Barcelona. - cElla era una dama»,
cEl hombre león» 1 «Melodia de Mon umental. - aCuando el amor mue·
NOT ES DIVERSES
t'e», «Un mal paso» I 1La cena de
Arrabal».
-En el bosc Rosell, del terme mu.
los acusados».
«Héroe por hazo.n, «El
Bohemo. La Festa Major de la nostra ciutat nicipal de Lloret de Mar, es calà
!dolo de las muJeres» 1 cFra Dlà· Mundial. - cEl hombre y el mons·
animauna
amb
desenvolupat
s'ha
1 es varen cremar unes 400
foc,
truo• 1 uMelodla de Arrabal».
volo».
«Bolero•, cWonder Ban 1 ció extraordinària. El programa de vessanes de terreny en les 12 hores
Bosc. - «Una canctón rotat, lLa reina. Paris. cDesme de candllejas».
Cristina de Suectu.
festes s'ha celebrat en tota. la. seva que va dw:ar l'IDcedl. Les pèrdues
Bohèmia. - cCuando el amor mucre», Pedró. - eLa portera de la fàbrica», mtegritat 1 ha constituït un èxit re- es calculen en més de 20.000 ptes.
cUnidos en la venganza» 1 cJugar marcable 1 complet. Davant la 1mcEl estigma llberadon 1 cCarmen».
La finca és propietat de la senyocon fuegot.
Broadway. - cEl paclrlstnt, eLa. marca de la. muerte» i cNo temas a la Patht Palaco. - cEl aparecldo», cJu- possibilitat d'ocupar-nos de tots t>ls ra Ventura Durall 1 Mataró, i dels
actes, consignarem que aquests asso- hereus de Francesc Lamada, veïnS
gar con tuego• 1 cCleopatrat.
mujen.
Coliseum. - cOs presento a m1 ea- Principal. - cUna canclón rota., eLa liren la importànci& que llurs orga- tots de Lloret de Mar.
reina Crlstlna de Suecte.».
posa».
n:tzadors es proposaven, pel qual
Com a. causants de l'incendi fo«Un Uo de fa- Principal Palace. - «El doctor Xt, motiu ens plau felicitar-los.
C~ntric Cinema. ren detinguts Rafàel Fonoll l Sal•
cQangsters del aire» 1 cUne. aven·
mutu, cLa ley de Tallón» i c.El m1scade
festes
les
que
dir
cal
No
vador Viñals, carboners d'aqueliJ
tura nupcial».
terto del departamental.
Diana. - cUntdos en le. vencanzat, Pubil Cinema. - Reportatges d'actua· ràcter popular foren les més ben re- paratges.
budes pela nostres ciutadans. AUtat.
c13ouboule I, rey nearoll 1 cDama. de
«MuJeres, alerta!», eLa. quests dies en,s han donat ocasió de
Ramb les. cabaret».
Oiosa de la selva• 1 «Cara a carn». poder saludar nombrosos amics nos·
Espanyol. - cY ahorn quéh i eLa
Royal. - «Por tu amor», «Patrlclo tres residents a fora, que han vln·
hermana negra~.
miró a una estrella» i «Soldados de gut a passar 13. festa amb les seves
Esplai. - «Busco un mlllonartot, ITola tormenta».
da una mujer» i cMireln».
NOTES DIVERSES
Fantàslo. - ccanctón de Cunu, cMu· Solect Cinema. - eLa matanza», 1Un families. Una sola nota ha. desentonat de l'objectivitat d'aquesta feshiJo en Amer1ca».
chnchas de unttorme».
de Corpus a.t local estratos·
dla.
El
Fèmlna. - eLa se!tora no qutere hi· Smart. - «Te quise ayen 1 cJuan ta major, ha estat la manera d'exde la Ceda, un tercer pis, en
Lanas».
jos» 1 cEl favorlto del reglmlento;t.
el negoci de l'Envelat per fèrlc ciutat
plotar
que hi ha ben bé cena
Foo Nou. - «Para 1\lcanzar la luna» SPièndid. - cEl que paga el pato», uns senyc:-s convertits en empresa, una.
«Almas de acero» 1 «La parada de los
cEl pasado acusat 1 cCtvtsmo».
i que en tot moment per damunt cases de les 14.000 que els tenen,
monstruost.
Co}'a. - cLuces de la ciudad» 1 9 pelaparegué al maU la bandera cata•
Talia. - «Casino del mar», «Por un del caire d'Una festa major hi posa- lana sola. Això no té r es de particullcules còmiques més.
re:l el rendiment d'uns interessos.
mlllón» 1 cNo temas al IUllOr».
lntim. - IArlette y sus papàs» 1 cOeTriomf. - eLa Dolorosa», sEl balle» Esperem que això serà alliçonador lar si hom té present que tots- ex•
dé».
i «L!l. mujar constante».
Iris. - cRembrat, cimltactón de la
i que ho tindran en compte els or- cepte els que eren prohoms de la
Tetuan. - eLa reina Cristina de Sue. ganitzadors de les pròximes festes. DictadW'a, que són els més-sorti·
vida» 1 cGlorla que mata».
«Compai
ela», cPaso a. la juventud•
Kursaai. ~ cTorero a la tuerza•, cLu.
-Ha. estat fixada la data del dia r en de la Lliga. Però això fou sub·
1\eros de Juerga».
ees de la ciudad» 1 deu dibuixos
UrQuinaona.- eLa mundana» 1 cVam· 5 de juliol per a la celebració del sanat més tard posant-hi la nacionous.
concert a càrrec de la violinista nal; ara que, contràriament al que
piresas 1933».
laietana. - «Qué semanal~. cl'ellrroVoiga. - cUna viuda romànt1ca1. cUn senyora. Ellssabeth coemans de Pé- diu el decret sobre banderes, no era
jot 1 «Amor sublime•.
cTrade
Tarda:
verano».
de
toco
padren,
los
de
Majèstic . - cEl error
rez Parràs, acompanyada al piano de més tamany ni m és visible. El
Hornt.
cUn ldlllo en Xl Cairo• i cHonduras
mestre senyor Alexandre Vilal- fet fou molt comentat, ja que no
Xile. - cUn gran cufladlto•. cSecreto pel
de In1iernot.
ningú aquest refractarlSme
Q.Ue quema• 1 «Prtsioneros del pa- ta. Aquest acte tindrà lloc al Tea- comprèn
Marina. - eLa Dolorosa», cEl balle•
tre Bartrina 1 constituirà un veri- a la. legalit at. ¿Es que són separa•
S:l.do•.
1 eLa mujer constante•.
tistes?
table esdeveDiment.
-s'ha fet càrrec de la Terrassa
I ara que parlem d el local estra·
dels banys de Salou, el senyor En- tosfèric de la. Ceda- si és que es
DANCING D'EST IU - Tel. 3l8U
ric Palacios, el qual ha introduït t'n fan ja. la. illusió que són a. mig carni
PASSEIG DE L'EX P OSIC IO
aquell establiment importants r e- del cel va bé-; es dóna l'especta(Ed ifici Funicular )
formes.
cle, únic a Sabadell, que a lo. nit és
-«Caçadors Associats» posa a CO· impossible passar-hi per dessota, ja
n c!Aement dels seus socis que a la que els del pls anterior, que són
secretaria de l'entitat els seran do· caro 1 ungla, 1 per tant ells mate1·
Tarda, a les 6 I nit, d'11 a 4. Formidables Atraccions a la pista
nats tota c1asse de detalls sobre les xos, no s'estan de res. Reguen plan·
dl:::¡>osicions que hl ha. en les r evi- tes, etc., etc., 1 els ciutadans que
ALDERSON - ENCARNITA GIL
sions 1 renovacions de llicències passen per la vorera, si baden, red'armes de caça.
-L'Associació de Concerts cele- ben una dutxa. ¿Potser és una prevenció? Potser una originalitat, puix
brarà el dijous, dia 4, el festival de que,
a. mé3 de privar-ho les Orde-'
1 la cèlebre orquestra
Música 1 Dansa.
-Resultat dels partits Reus-Bar- nances municipals, és a l'únic local
celona: Dia 29, Reus Departiu. 3; públic de Sabadell- hi ha unes 150
P. C. Barcelona, 6. Di& 30, Reus entitats entre petites 1 grans- qut '
passa. També sense comentariS.
Departiu, 2; F. C. Barcelona, 4.

ESPECTACLES PER
A AVUI

pr~a.

TEATRE NOU

dl' Quintero I Guillén. Ma¡p.stral
lnterp~etacló d'Antònia Herrero,
Rafael Bardem 1 tota. la ComDemà, tarda: MORE·
punyia NA CLARA. Ntt, un& nova obra
de Qulntero i Cui116n: COMO
Protagonistes:
TU, NINGUNA.
Antòn ia Herrero I Rafael !Jll'•
dem. Decorat exprés, de Ramon
Batlle.

CRAN PARC D'ATRACCIONS
Obert cada. dia de 5 a 8'30 de
la tarda i des de les 10'30 de la
nit. Entrada, 50 cèntims. - Puntcular 1 entrada, 1 pta. - Darrer funlctular, a les 2.

per Katt d t N110
PR EUS D'ESTIU
ButaQuea. 1 pta. Genera l, 0' 70.
El local m6a tresc 1 de mlllor

Gran éxlt còmic

MORENA CLARA

MARICEL - PARK

nupcial

aventura

Una

Ba nd

PORTADO RES, J

GANGSTERS DEL AIRE

Avui, dlmnrts, tarda, a les 5'30
nit, a les 10'15:

5

f. f . COFINER

per DoUKlu Falrbanka Uun ior)'

n

1

Chef d'Orchestre:

AVUI, SESSIO CONTINUA
Des de les 4'15 a les 12'30:

¡SOY UN
SINVERGUENZA!

TEATRE ROMEA .

Roda mon

~

TEATRE BARCELONA

Tarda, 6'15. Butaques, 1 pta..:
AL CANTAR EL CALLO. Nit, a
les 10'15. El 1mU1 èxit: LA SO'f"A
DE OROS. per Laura Pinillos,
Alady, Lepe 1 tota la Campanyln. - Gran presentació.

TEODORO. Nit: JUARISTI I CAZALIS II contra ISIDORO IIMARCELINO .

Principal Palace
EL

CATALANA

TERRES DE LLE~GUA

II - ALBERDI contra " ABOADA·

per Sllvla Sidney I Cent Ru·
m ond - <Es un f ilm Parsmount )

REVISTES

FRONTO NOVETA TS
Avui, dimarts, tarda, a les 4:
FERNANDEZ - VU.LARO contra
CHIQUITO BILBAO • ELORRIO.
ZARRAGA •
Nit, a les 10'15 :
JAUREGUI contra IZAGUIRRE QUINTANA ll. - Detalle per
cartells.

HATA MARY -·- VERA ORLOWA
NAPOLEON'S BAND
I

TANCA
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DE JULIOL

Avui, dimarts, tarda: GABRIEL

~.,.

Os presento a mi esposa

Protagonista: Assum pció Casals.
Grandiós repartiment. - Demà,
dimecres, tarda 1 nit: EL NUVI ,
de Feli u I Codina. Debutarà el
celebrat actor senyor Jlménez
Sales.

TEATRE COMIC

iJiilijiii

Avui, tarda, a les 4 . Nit, a les
10: PRESIDENTE A PALOS (cb·
mica>: REVISTA PA RAMO UNT •
DIBUIXOS i

LA FILlA DEL MAR

Aquesta setmana, BENEFICI de
Mar ia Fernanda Ladrón de Gue·
vara.

.;,., "''

COLISEUM

Avui, dimarts. Tarda., a les 5.
Debut de la
Nit, a les 10'15.
Com panyia. ButaQues, a 2 ptes.
Repoalc16 del drama en tres ac·
tes de l'Immortal G U I M E R A

les

a

a

Frontó Principal Palace

CINEMES

CompanYia C atalana
d'ASSUMPCIO CASALS
Primer a.ctor 1 director:
JOAN CUMELLAS

TEATRE PO li ORAM A·

. -~
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e~l

canvi, una altra me11a de gent. Mtreu com acaba un article, que publica a Heraldo de Madrid, el sacerdot Joan Garcia Morales:

e-

~s-

~1

fa

~-

el
el

D'un article de (<El Diluvio» dedicat al problema de les escolesun problema que pot esdevenir
con/licte, no h<> oblideut-ens plau
reproduir-ne els següents parà-

•

LES ARTS

de Bengala

El poble no hi era Contra l'escola del La pacificació dels
El poble, l'autèntic, no era el
esperits
poble
diumenge a Me!talla. Hi havia,

3'50 ptes.
Barcelona, un mes
«Porque hace dias en Valencia., so10'50 J)
lar de la Republica, se reunieron
Fora, un t rimestre
rolles de hombres y mujeres, hijos
Amèrica Llatina I Portugal
13'- ,.
un t rimedre
y nit>tos de los patriotas de antaúo.
27'J)
con hambre y sed de justícia; homAltres paisos, u n trimestre

s.

Focs

Rt>daccló 1 Admln.lstracló

o A u N 1 V E R S I T A T.

3

Heus ací unes paraules, justis-

simes de «La Tlerra»:
«Frente a esa realidad que todos
vemos y sentimos fr~nte a la evldencia de una situaclon insostenible
-insostenible porque, de continuar,
o España se convierte en inmenso
cementerio o los que subs1stan. perdida toda sensíbilidad, seràn un pueblo de canibales-nada valen ni sirven las pa.labras, los discursos ni las
promesas. Frente a esa.s. promesas
de pacificación d e esputt us estara•
contradiciéndola a gntos. esa minterrumpida petlción de penas de
muerte. Frente a la sa'lvac1ón naciona! de quienes en sus mancs tenfan
el manà que remediara todas las miserias, el mlllón de hombres que siguen sin trabajo y sin pan. y !rente
a la frase evangèlica del perdón,
contra el mandato imperativo de su
Dios para. quienes se llaman católicos, esas muertes que a diarlo llenan columnas y colum_!las en todos
los periódicos de Espana.
Si en los hombres elevades a las
cimas del Poder hubiera un mfnlmo
de sensibilidad, si no mirasen con
infinito desprecio los dolores y las
hambres las miserias y las muertes
de la pl'ebe, babrfa llegado la hora
de que meditasen un punto sobre
su labor. y se preguntasen s1 la va·
nidad de ser lo que son basta a compensarles de las cargas terribles que
sobre la conciencia. arroja esa r~alidad nacional de la muerte ensenoreàndose de Esapña.»

GALER IES SY RA
Fineix la present temporada d'exPELS QUE SON posicions d'art amb una pre~ent_acié collectiva, la. del Grup d ArtlSA LA PRE
tes Independents «Gai», que resulta
força Interessant.
Un bon patriota esquerrista m'esESC ULTU RA
criu des de Blanes una commoveconeguda és l'obra. del mestre
dora lletra que em dol no poder Martí Llaura.dó, guanyador d'una
reproduir. En ella advoca perquè primera medalla en la darrera Extots els que gaudim, encara, de posiCIÓ Nacional de M_adrid, cosa.
llibertat no oblidem els nostres que dintre de 1a seva Importància
germans que estan entre retxes ! relativa. sempre ens ha d'afalagar
que ultra incrementar ~es subs- pel que té de reconeixement excripcions obertes, encanun~des uZ · pllcit de la vàlua dels nostres arseu pa material, no descutdem el t·ste
L'obra. de Llauradó tan mccontacte epistolar amb ells. Creu 1 s. .
t
el meu comunicant que tots tenim diterràma., tan de ca~a. nos ra, ens
el deure de trametre als empreso- I ftl sentir la magnificència de la
nats correspondència ejusiva ¡ en- forma 9ue sota el nost~e cel blau
corat;adora que els faci més su,. adqulretx robus~eses duna gran
..,..rtables les hores dures de l'er- densitat escultònca. . .
,~
E1 s·ntetisme o estihtzació d'angà~~~!.a donar ejectivitat a la idea tany, caracteristlques d"aquest esentenc, de totes les suggerències 1
de l'amic, com a més acceptable,

so'

•

original, sense caure en mercanttllsme, decau en el relleu «Autpmobilistes», d'Un dinamisme de gust
germànic poc Interessant. Del temperament Inquiet d'aquest artista
cal esperar quelcom més.
PI NT URA
Dintre el moviment evolutiu de
la pintura catalana, trobem la figura marcadament des~cada . de
camps Ribera. Es l'inqmet lluttador que partint del nostre gloriós
Nonell segueix la nostra pintura.
tradicional, tan combatuda per gent
Inexperta i Insensible. Camps Ribera té la finor d'extreure l'essència de les coses que pinta.. No és
la pmtura amable, adotzenada, que
veiem sovint en les Innombrables
exposicions, és més bé una fita dintre la nostra pintura que marca.
un nou carni a seguir. Sense voler
dir que hagi assolit el grau de per-

~~aj~ientras todos callan, en la
comisión de Cultura del Ayuntamie nto se aprueban dictàmenes y
bres y mujeres que fueron alll guia- màs dictàmenes que a su debldo
dos por su devoción para asistir al tiempo demostraràn la razón que
asiste. conviene
gran acto de Mestalla, hoy la bur- nosPorque
no olvidar que
guesfa espa.ñola, que dispone a su
antojo de las cajas de los Bancos, quienes mueven los hilos de la pollha. organizado otro mitin, otro acto tica. española tienen interés directe
dc propaganda polltica, que viene Y bien 1narcado en que no se hable
a ser una copia de la famosa pere- de este asunto. De esta. manera, sl
todos callamos, nadle se enterarà de
grinación obrera a Roma..
La carcoma de la envldia les roe sus propósitos, Y asf elles podràn
que els internats de cada establiel corazón... No aguantan, no tele- trabajar tra.nquilamente Y llevar a
ment penitenciari en designessiil
ran, no transigen con aquel acto caLobostp<>f~e~uys PP:~Yni~ios hechos púun, al nom del qual poguéssim
eminentemente popular del 26 de
adreçar la correspondència, que dl
blicos por el señor Codolé.. mediante
mayo en Mestalla.
curaria de distribuir. En aquesta
Y para. apagarlo, para confundir- Ia nota entregada a la Prensa, sao altra jorma, cal donar ejectivttat immediata a l'intercanvi d 'alo, valiéndose de todos los resortes bemes que siguen su camino Y quieren
convertiries
en
realidades,
a
parfectes i sentiments entre els de
que tienen en su mano, quieren allí,
dins i els de fora. Per la meva
en el mismo sltlo y lugar donde se tir del curso próximo. Por anticipado
sabemos,
y
por
sa.bldo
lo
tenemos
banda em poso a l'entera disposivolvió a proclamar a voz en grito
CASTIG ADOR
ció de qui o quins reïxin a esla República del 14 de abril, dar olvidado, que en cuanto atañe a los
acuerdos consistoriales se saldràn
El señor Azaña ha ellos una misión.
tructurar la realització de tan nodicho que no tienen
ble idea.
El pueblo, lo que se llama el pue- con la suya. ¿Quién se opondrà e~
razón los que se opo- blo, no acudirà a la misión, aunque el seno de la Comisión ni en el ple
J. M. FRANGES
nen al voto femenino. se echen a vuelo todas las campa- no consistorial? Los votos son su1
yos; perola opinión pública no està
Femlna.-Pero ¿qulén fué el men· nas de la. torre del Miguelete.
tecato que le llamó «feo»'?
campo de Mestalla se llenarà co~o~n~:ta causa. a pesar de .que es
d
<De «El Diluvio») deElburgueses,
de curas y frailes, de tamos plenamente convencldos d~
Disposicions per a l' arriba a I
ancianes sacades de las Hermanitas que el Ayuntamlento ratificarà los
11 . tr
I
t
de los Pobres, de hambrientos y des- acuerdos de la Comlsión, quisi6ramos
de VaiXe S I ens a a nOS ra
ocupades, de todos cuantos estàn convencer al señor Cod.olà y Gualdo
ciutat
dispuestos a corner de mogollón, sin de que no es el mejor camino aquel
p·
que se les importe un ardite el que pretende seguir. La. solución que
CLINICA
MENTAL
D'acord amb el senyor Joan te
proponen no resuelve nada. Ni cienIdeal.
i Pon, alcalde de la ciutat i goverEsta nueva farsa van a represen- tificamente, ni económtca.mente, pue(Torre de Campdera)
nador general de Barcelona, i d'acord
tar en el campo de Mestalla las de- de convencer a nadie. Es una. solu·
A LLORET OE MAH.
GIH.otambé amb el senyor Farrero, conrechas españolas.»
ción de pobre, o tal vez dirlamos
NA . I'ELEFON 10
seller regidor de Circulació i Policia
mejor si manitestàsemos que es una
Urbana, s'ha disposat el que sepobre solución.
Per a ra.ssistència. dels malalts
gueix:
Ampliar suficientemente la escuenerviosos, mentals I toxicòmans
Primer. - A l'arribada de tot valla de todos y para todos; construir
d'ambdós sexes
xell correu o de turisme, prestaran
Met ge Direct or H.esldtont
servei a l'Estació Marítima parelles
I de «Heraldo de Madrid» és los edlficios y crear las escuelas que
Ooctol Bernat Carreras
de guàrdies de seguretat i agents de
també aquesta nota que explica la necesita. la ciudad para sus hljos;
CAMPS • RIBERA.
Melons francesos
-- -- ---- - -- - - - - - • policia urbana, degudament assessodijerència que hi ha entre anar dotarlas de mobiliarlo y material su\
rats per delegats de Turisme de la
a escoltar els republicans de de- ficiente para. las necesidades de hoy
¡.I~
Generalitat i Ajuntament, amb l'en- cuitor, han deixat pas a l'obra de fecció que persegueix, la seva lnbó... o anar a passar un dia a Va- pensando en el mañana; colocar ai
frente de cada escue la un maestro
MANRESA
càrrec de vetllar per l'estricte a com- l'home profund, conscient, que llul- quietud artística el fa essencialment
lència:
LA EXCITACION DE LOS SEF.IO·
competente y enérgico; atender a.l
-pllment de les Ordenances Municl- ta per un realisme més Integral I sensible 1 la seva obra traspúa una.
RES DIPUTADOS
«Mañana todo el mundo a Mestasó!o at necesitado> de allLletra
oberta
del
senyor
pals 1 d'ordre públic, atxt com de just, sense perdre 1a seva. persona- vibració Interna remarcable.
- 1Hay que ver, qué lnclden tes ... l lla. Doscientas mil, tresclentas mil, necesitado<
mentes y vestides. para pretender
procedir a. la detenció immediata lltat. La seva escultura. ens fa reAlxi com Courbet fou el mestre,
- 1Y qué relncldcntes I
cuatrocientas mil personas. Màs.
en la escuela y desde la escueLlUÍS Prunés i Sató
dels qui les vulnerin.
cordar aquells principis teòrics de l'iniciador d 'on parteixen els pintors
(De «<nformaciones») ¿Por qué no màs? Y eso que, se- que
la
se
fundan
en
abrazo
fraternal
tosegon.
_
un
dels
agents
de
pollMique
Angel
-rodola
des d"un cim impressionistes francesos com Ma.gún un buen cubicador de «Ya», no dos los niños que maña.na. seràn
--cia urbana, especialitzat 1 coneixe- 1 en arribar a baix resta sencer-. net, Renoir Monet. etc., per descaben, a lo sumo, smo sesenta mil hombres
libres;
he
aqul
resumldo
Y
dor
d'idiomes,
vetllarà
per
tal
que
La.
unitat
de
concepte
és
el que for- prés evolucionar vers la pintura c:a
espectadores. (Sesenta mil espectasigui lliurat a tot viatger un full ma escola, per això podem dir que plain alr», aquf a «;:atalunya e~
dores cuando Az:~ii a. Ahora, natural- solucionado el problema de la escueprimaria. en Barcelona.
'
en el qual constaran d'una manera a Catalunya actualment tenim un trobem amb el cas den Nonell, 11mente. doscientos mil, como sl el la.Cualquier
plan, cualquler proyecto
clara els preus especials de cursa, veritable lot d'artistes escultors que ' niciador de tota una escola en 1~
campo de Mestalla fuera una !altri- que no aba.rque
todos
estos
puntos,
ja sigui per carreres, ja sigui per sense la preocupació d'acusar llurs; que hi observem, com valors destaquera. de punto o una camiseta estihores, aixf com una llista dels hotels personalitats (com exageradament cats en l'actualitat, Camps Ribera,
val.) Todas las personas que quie- no resolverà el magno problema de
'
de Barcelona. amb els preus i adre- fan els pintors) tenen certs punts I
ran iràn a Mestalla. 4Para qué està. la. escuela popular, ni tampoco soluclonarà bien
la
importantislma
t
ld
es
el dinero? ¿Para. qué los bones a cuestión
facilitar escuela a cuanMolt illus re senyor a1ca e-g - ces. Aquest full haurà de contenir de contacte entre ells que caracted ls
de
indicació dels agents i ritzen
escultura
e
I toI-pres!·d ent d e la Junta. d'Assís• •-mbé
los restaurantes y a los hoteles? tos la. Soll.citen.
.'*
...,. on la
tres lad"tes,
donant-1·1catalana
lita t 1 ca•
·
bl.
e·
t
t
llocs
pugui
presentar
les
reclamanos
ca
¿Para qué esos patrones que obliY si no hay solución determinada tència Pú 1ca. tu a .
gan a sus empleades, bajo pena de Sm
.
abarcar todos los puntes que seDistingit senyor: Es segurament cions.
tegoria. Si bé en lab present expo- , ,
despido, a lr a Mestalla?
ñalamos anteriormente, tampoco la l'amor amb què valg contribuir a la
Tercer. - No es permetrà l'accés a sicló no presenten o res que repreNo puede sorprendernos la mag- hallarà al Señor Codolé. enviando creació de l'obra d'Assistència Pú- bord de cap individu que no presen- 1 sentin un màxim esforç, no obs- ,
nitud qutmérlca del acto porque
•- · tat a or que no tl 1 deguda autorització.
tant, la noblesa. com són tractades
VI AJ ES EC ONOMICOS
unos millares
a la.srel!es- ha
blica.pas
d'aques
.... cm
• md'haver
Igauals mesures que les anterior-; I demostren temperament de gran esquien paga manda en estos casos y cuelas
a cargodede alumnes
las órdenes
minvat
pel fet
ro-Yo no vlajo, porque resulta ca· hay
muchas gentes que-por dlnero glOsas. Con los ofrecimientos que màs allunyat durant una llarga tem- seran exigides a les estacions àe cuitor.
rlslmo.
o por la fuerza-se dejan mandar en el señor Codolà y Gualdo plensa porada, el que m'ha fet reaccionar França i Nord, especialment a les
Anotem de l'altre expositor Josep
-¿Carlslmo'l v a ve, yo voy a v a- ocasiones
como la presente.
aceptar porque considera fueron he- amb disgust davant la vostra actua- arribades dels combois internaclo- Granyer, la gràcia i la inteligència
lencla 8ratls y con todos los gastos
Lo que sorprende es que mientras chos cÓn «espfritu loable y altruis- ció dissolvent en la. presidència de nals, 1 amb les estacions de la amb que aprofita l'element decePa8ados.
esto ocurra no se permlta la celebra- ta». sólo conseguirà Ja destrucctóo la Junta d'aquesta. organització be- Frontera, a. l'embarcament dels pas- : ratiu. La seva «Fraternitat» és ple(De «El Liberal») ción
de otros actos republicanes y Y aniquilamlento de la. escuela na- nèfica. Això fa que eixint per uns satgers. A les esmentades decisions · na de vida; elegant i suggestiu el
de izquierda. No ya los que acaban clonal laica y unificada, por la cual breus moments
del règim de «tran- en seguiran d'altres que s'aniran fent 1 bronze «Desabillé». L'obra d'aquest
de suspenderse en la propla. Valen- sienten verdadera simpatia Y afecto quiliitat
forçosa» a què estic sot- públiques en moment oportú.
escultor, sintètica i d'un estil ben
ela sino en diferentes puntes de Es- los republicanes auténtlcos.»
mès, us adreci aquestes ratlles de
pada, como en Elche. donde iba a
modesta, respectuosa, ensems que
pronunciar un discurso el señor
enèrgica protesta contra Ja vostra
Gordón Ordax.
DE MALGRAT
actitud, que jo considero en extrem
¡A Mestalla, a Mestalla con viaperillosa per a. la grandesa de l'obra,
jes pagades, por cuenta de la Ceda
. ~ de Ja. qual pel fet d'ocu!)nr avui l'Al'y sus favorecedores! ¿Tl.ene esto algún valor? ¿Mucho?
no
deuen
planxar-se
m~J
~~!~i~e~Ii-~~sP!:òer~~~~m1J~~~~:;
Pues vean ustedes el pàrra!o de
Tot.s els models
el sentiment unànime dels manreesta carta escrita por unos campesans que, amb el seu esforç i amb
sines de Camporrobles. Y Juzguen:
N anurnc turrs P t.-1.nrfull; Ba..rcctono.
el
seu intusiasme, feren possible la
<<Lo de ahora no tlene importaurealització de Ja institució, 1 que
L'Ajuntament governatiu de la 1fet amb tots els agravants. El recia. Cuando habló Azalia. nosotros,
avui sorpresos i atordits pel cop nostra vila segueix fidelment les emplaçament és un pretext per a
como no teniamos dinero, concertaviolent veuen com en arribar vós petjades de les dretes espanyoles poder fer mal el dia de demà permos con el dueño del autobús que
a l'Alcaldia, sense cap motiu que ho d'ençà que aquestes diuen que go- què quan l'Ajuntament elegit pel
nos llevó a Mes~alla pagarle el imjustifiqui, destituïu tota la Junta, · vernen _el païs; rabejant-se en la poble es reintegri al seu lloc i resporte de nucstros viajes tan pronto
LA REVETLLA DE SAMPER
com si fossin uns facinerosos I sen- destrucctó de l'obra dels governants ' titueixi el dret i la legalitat veriecogiéramos la cebada. Y cumpli- Aparteu-me, Lucia o sinó m•es- rremos
Heus ac! quin és, segons La LI- se tenir en compte l'esforç que du- anteriors.
¡ tables, en reparar l'ofensa que es ,
nuestra palabra.»
talla l
bertad:
rant mesos i àdhuc anys han portat
A Malgrat, tot el que represen- fa a l'art i a l'artista, la Premsa '
Comparen los organizadores de la
'De «La Publicitat>!) concentración cedlsta y saquen las
«Tristes, lamentables, bochorno- a cap els seus components. Pel sol tava l'esperit del 14 d'abril i que de dreta pugui dir: l'Ajuntament
consecuenclas del caso. Hasta que el sos espectàculos han ofrecido al pafs fet de creure-us que no pensaven era, per tant, garantia de la 111- d'Esquerra de Malgrat, contra les
fervor por una idea no llegue a un las cortes en este su actual estado com vós sense recordar que Assís- bertat de pensament i de conscièn- figures sagrades del catalanisme!
sa.crificio similar al que hicierol"l los agónlco; pero ninguno màs expre- tència PÜblica no està sotmesa a cap ela i garantia dels drets dels treDe forma, que la collocació del
campesinos de Camporrobles, todo sivo que el de ayer. ¿Dónde estaba. tuteHa partidista, sinó que és una balladors, va desapareixent de mica bust del doctor Robert, és un excuanto se diga y haga es música.. la mayorfa., esa mayoria en cuyo obra de tots els manresans, heu co- en mica per a anar restituint els cusa i els pot servir de plataforma
Música. y luminarias de racha!la, que nombre dice gobcrnar la. coahción mès un tort a uns ciutadans que dominis de tots els opressors d'an- polltica en el dia. de demà. El fons 1
es, al 'fin de cuentas, lo que màs va de derechas?
per la seva abnegació I la seva hon- tany. Tota la gent que el poble ha- de l'acord és a titol de defensa de
MART I LLAURAD ó . - Figura
a destacar en la famosa jornada <ie
Rendida por el esfuerzo del vier- radesa administrativa, no es podien via bandejat, ara, es val de la si- la moralitat, car la bella i gràcil
maftana.»
nes - en que pudo llegar al «quo- merèL'cer més que l'encomi i el res- tuac1.ó present i torna. a maniobrar estàtua de l'escultor Montané és un Humbert, Creixems, Prim, Carme
rum» mcrced al concurso de los · pecte de tothom. Heu usurpat uns i a dirigir els destlnts de la vila nú remeni i ruxò, pel que s'ha vist Cortés, Gall, Commeleran, etc. Amonàrquicos-, ayer desapareció de llocs per una faHera que val talment com si en el pafs no s'ha- i pel que es veu, tenia. esverats als 1 questa evolució serà la que temps
la Càmara. Y al lr a votarse U!l I més no qualificar. No us heu ado- gués prodUÏt cap fet transcendcn- que es consideren tenir la. patent a venir doroarà el carni, movent-se
«quorurru> pedido por Unió Republl- nat ni de la desmoralització que so- tal. Ressuciten 1 fan de les seves da la moral i que en el fons no fan 1 sempre dintre les sanes concepcions
Cana, VÏÓSe a laS CJaras qUe no JO frirà eJ SOCi davant Una reSOlUCiÓ molts deis personatgeS de SiS i VUit més que revelar Una ignorància i I artlstiqUeS de ]'època,
había. Ni aun aproximadamente. Ni d'aquesta índole ni de l'handicap anys endarrera i el més sensible ~s una. Incultura lamentables I l;lDa
commeleran més preocupat per
La Publicitat, comentant el jet, aun arrimando el hombro los bor- que sofriran els senyors de la nov~\ que imperen amb el mateix esper1t. susi?icàcia !?aliciosa que podnem la profunditat' dc les coses, paral1
gens extraordinari, que la ciutat bónicos, las caltecas para trucs me- Junta. en no trobar de company Amb un agravant només i t:s que quaJ!f!car d 1mmoral.
lelament a camps Ribera però
visqui novament en un estat d'ex- nest~res. Entonces, viendo la inml- cap dels antics components que els ara, tot marx~ sota la direcció d'un
COMO LOS PARTIDOS
Es sensible, alta~ent senstble, menys sintètic, segueix el seu ca.cepeió, escriu:
nenc1a del desastre - la muerte por orienti i emmeni els seus pruners signe confessional i el mateix go- que en ple any 193:> encara hagi mi. El desenvolupament li resulta
PO L ITI COS
ridiculo, que es la peor de las muer- passos. Ambdues coses igualment ; vern municipal _de Malg~at no es dc suscitar discussions el tema ll!as- ' més costós, car porta més quantl-¡Es asombroso l No saben sumar
«La vinguda. precipitada del mi- tes-, la Dictadura dictaminó por perjudtcials per a l'obra la puixan- pot sostraure d aquesta mfluèncta. ' sa. rebregat de la moral i de 1art l1 tat de matèria expressiva. S'obsery se entretlenen en dividir ...
nistre
de
la Guerra i del de la Go- boca del Sr. Calvo Sotelo...
ça de la qual ens hauria d'interessar , Podríem citar diverses proves. 1 i sobretot . que l_a defen~a de la va dintre les diferents modalitatS
<De «Las Noticias»)
vernació, ha fet més espectncul.lr
Y la mayor1a - la pequeña parte a tots per un igual.
Però, avui, pel seu notable volum, lliure ma.mfestactó artisttca, ha_gi dels seus quadros que va a la re~
e: determini que torna a posar la de la mayorla que estaba presente
Igualment em cal protestar del volem destacar-ne una: un acord d'ésser, en els pobles retardatans, • cerca. d'un objectivisme honrat
ciutat en un estat d'excepció <cen- - aplaudió con nrrebatado brio a la també injustificat comiat del rccap- de l'Ajuntament governatiu .. que patrimoni dels partits polltics d'es- I Com que es tracta d'un artista jove·
S';!ra) . El ministre de la Guerra ha Dictadura. ¿P_or q':lé? ¿Por defen_der tador, senyor Amadeu Bosch, c¡;,r es- consisteix en treure una reetXid.a cola liberal. Quan tots. el:s pobles 1 creiem que anirà evolucionant verS
dtt que aquesta mesura extremada ésta la. constltuc10n? Los repubhca- sent la seva tasca d"una indole estàtua que embelleix una font pu- cultes tenen resoltes 1 hqmdades ' el poblema de la llum per treure
no obeïa a cap temor d_e qualsevol nos ya saben que es imposible. Lo molt personal fins al punt de dep~n- blica, cbra original del notable es- aquestes enutjoses discussions; quan dc les seves obres la Impressió que
m!-ent revoluct?nan. Cre1em que el que aplaudtó la mayorla al simbolo dre molts socis deis seus esforços cultor Lluis Montané i substituir- veieu àdhuc en Ia. nostra pròpia · donen de pintura trista.
mmistre ha expressat amb sincen- de la. Dictadura fué... ¡que aconse- constants a la recerca de noves subs- ia. per un bust del doctor Robert. Catalunya la ràptda. marxa. ascen-¡ -G
S
ha
t
tat el seu pensament; la hipòtesi jara infringir el precepte constitu- cripcions ¡ a la conservació de les
L'acord té la seva ma lleia I és ' clonal al respecte i a la veneració t
rfu i a1a
exp~a ~n aq~d'un pesable moviment subversiu clonal!
actuais el seu revellament ultra
del món de l'art, quan assistiu al es ga er es uns gua os
ven ~
n0 té cap consistència.. Segons les 1 Porc,ue, a ajuicio del extraño exe- ésser u~a injustlcia ha molestat un
bell espectacle barceloní que ens tract:ats amb a~uflla grà~la qne
paraules autoritzades del ministre, geta de la Const!tución, resulta In- nombre considerabÍe de . subscrip• ofereixen les sales d'exposicions vi- conite1xemt I am a que a aconsela declaració de res~t de guerra diferente aprobar la Iey. presupues- tors.
sitadcs per un nombre c_onsiderable gu des acar-se.
ha _de servtr per a ev1tar els crims tana ~uando e~ obhgator1o o dent.ro I Penseu en la. responsabtlitat que
de noies que saben admuar la pu-¡
ROVIRA
socm.ls i actes de sabotatge contra. del trunestre . mmedmto. La f:esis, 1 contraieu davant del poble sl, amb
resa espiritual qu~ representa ia.
els tramvies que, segons ells, s1lan I que debtó md1gnar a los no d1cta- I una actuació inspirada només per la
creació de les limes perfectes de 1
multiplicat darrerament. El senyor toriales, vino a henc~ir de gozo a passió polltica, porteu l'obra d'Asla figura humana, és ben sensible
Porteia., per la seva banda, recalc~ llos que se hallaban sm «qu?rum>~ Y sistèncla Pública a la davallada;
que hi hagi una Corporació rou- Una festa pt:r als infants
les
mamfestaclons del ,senyor Gt! a dos dedos dc un f~acaso maud1to. responsabilitat que, no ho dubteu,
nicipal, ni que si~ui d~ caràcter ~o- 1
BAJO LA INFLUENC IA DE LA
Rebles
i
afegí
qu~
1~
1)0-t-ela
era
al
¡Y
tranquilamente,
sm
el ~enor re- el poble sabrà fer efectiva un dia,
vernat!u, que prengui acords da- de les Escoles Públiques
C. E. O. A.
Una voz que clama on el d&sierto ... seu lloc, i que la dlSCiplma en aquest paro, . de~1d1éronse a. lnfrmgtr la redreçant vigorosament això que en
questa naturalesa.
<De «La Tierra») c~s era perfecta, sense .necess1t~t Const1tuc1ón, conforme proponfa. un moment d'eufòria governamental
L'Ajw1tament pop~ar de Mal- . La societat barcelonina «Els Anúcs
r~altrcs estlmuls que l1mperatm Calvo Sotelol
s'està malmetent. Penseu encara
grat que jo tenia 1honor de pre- dels Animals» ha organitzat sota el
del deure i el respecte a ~·autoritat
Pero aún hubo màs. A los pocos senyor alcalde-gestor, que' Asslstèn:
sldiÍ, en encarregar a l'escultor patronatge de l'Ajuntament, 'un gra•1
encarregada de fer complir la llei. mementos. con ocaslón de haberse cia Pública és una obra manresana J
Montané la. seva obra, es va !ns- 1 fesival dedicat als infants de totes
En acabar. ha subratll_at que la nor- introducido en el debate unos artlcu- ni de dretes ni d'esquerres, i que ei
pirar en el desig d"oferir 9:1s ulls les escoles publiques de Barcelonat
malltat1 dmtre la policia. era abs~ los de indole restrictiva para _los poble no passarà per la vergonya de
dels malgratencs i dels VJSi.~nts en el qual la presidenta d'aquesta
luta,
que per ara no hi haur1a gastes - en realldad una autortZa- veure-la desvirtuada.
una nota de bon gust 1 de civilitat, entitat, senyora Maria. Alonso Pu·
més 5:1J!Ctons.
c1ón de plet;tos poderes-, la DtctaI creient que escrites aquestes paun signe permanent de be!lesa que ' yuelo, desenrotllarà una conferènEs ev1dent, doncs, que. la. sobtada dur_!l, la mtsma Dtctadura que el raules, he acomplert el meu deure de
aclimatés les gents a convture amb ela !llustrada amb nombroSes proI fugaç .vtStta. deis mintstres de la otono pasado demandaba. tales ple- I manresà, fent patent un perill que
les Jinies de puresa de les arts. Sa- : jcccions, sobre el tema «Els Infants
1
Guerra 1 Gt o~ernació no ha tingut nos poderes, se irguió contra el rru- encara s'és a temps de prevenir i
bfem que l'exhibició de la bella es- 1 l'amor envers els animals».
altre obj€c e que ~er mes solemne nlStro de Haclendn. ~. ¡caso formi- de remeiar, no em toca sinó salu- 1
tàtun donava. un bon to a la vila 1
.
,
. •
la declaració de 11!1tat dc guerra, dable!, la mayorla, smtiéndose otra. dal'-vos ben atentament. - Llul.s
i això com a home5 que en tenim . El fest_IVal e.. celebrarà di~~-e
decretat en ev1tac1o de possibles vez representada por el señor Calvo Prunés 1 Saló
la leg'iuma representació ens pro- vment: ctta 6, a les sis de la ~-e:{
atemptats per~onals i a~tes de sa- Sotelo, aniquilador de la Hncienda
·
porcionava un goig ben pur.
al Salo de _Festes del Palau Nac1ona
botat-ge contra tramvies 1 autobusos. española, tuvo para él inacabables
Per aquest motiu, davant d'o.- de MontJuïc..
<CEnsu~) .
salvas de aplausos. ¡Tierno especqu~:st acord de l'Ajuntament gover-1 Podran asstStlr-hJ els lnfru1ts et!:
Per aiXò fa g;àcla c¡ue el senyor tàculo de compenetraclón republicanatiu de Malgrat hem cregut que grups acompanyats dels seus profcsCANCIONERO POPULAR
Calvo
SoleJo
s
entretmgul
presen~!
.
¡Insig_ne
muestra.
de
cohesión
t no podlem deixa~ passar tranquil- sors, o individualment, acompanyats
- NI con cquorum ni sln o.quotant
proposicions
tan
descabellades
disciplinana.
del
bloque
gobernante!
l
lamrnt
l'ofensa que es fa a l'artista del:> seus familiars. Els mestres a ls
rum o tlonen mis males remedio ...
Pero, ¿es q'll;e pu~e vl~<ir de tal
1
a les arts i al mateix poble que quais mteressi assistir a aquest feS.
<De «Heraldo de Madridt) com les que ha presentat r~ferents
1
al.c: pollcles separats del cos 1 altres modo una ma~ona? c.Es que resulta
ja Sllavia. aclimatat a respectar 1 tival i no hagin rebut la mVltació,
--~-------*----------- aspectes de _la _qüestió referents a ya postble aceptar e:;pcctàculos coUNICA PER A REVENEDORS
a estilnar aquesta. producció de l'es- poden enviar a buscar-la, des de dijous
Barc~l?na, qüestió que l!L declaració mo éste_ y el anterior, c;Andolos por
cuitor Montané. I per això dema.- maU, d'onze a una. a les Oficme~
de
_le.,tat
de
guerra
dona
per so- ejecutona de un consorc1o gobernanMITGES DE SEDA A
1
nem a les entitats culturals i ar- d'Fnsenyame11t Primari 1 CompleCalsotet~ l~;~ctonada defmit1vament. Aquestes
te?
tisti ues que facin sentir la seva mcntari de la Secció de Cultura lS&;dtverslons parlam~n.tàries de darreNunca lo ha. sido, y hoy, cuando
16
pessetes
dotzena
veu \n sentit del que comprenem gon pis dc l'Ajuntament), les targes
~ hora acaben d explicar la manca el bloque gobernnnte dice actuar en
que és llur deure: la defensa de d'mVttació.
dmes
interès
que
tots
els
grans
problenombre
de
una
mayorl~
compacta,
TALLERS,
16
BOTIGA
-·
les
manifestacions verament artísPer
de caràcter general tenen per homogénea, verdadero mstrumento
lo més pràctic i nou als que
La bella ii8ura d6 cLeda I el clgnell
. n donar més
à . relleu a aquest
re:
foren elegits amb la ban- útil, cosas tales resultau menos adque l'Ajuntament gestor pretén fer Uques.
festiVa~, :o¡nençar 1 acte amb un
~t.nuracturt$ p A:lu·tu 1
I dera de les dretes.•
mislblcs todavia.
treure
F. ARNAU I CODINA
cttal d o.gue.
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Tots els republicans llegeixen cada dia LA HUMANITAT

la humanitat
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Del món del treball

EL T R

que tendia a fer beneficiar els cecs
de més de 40 anys de les disposiclons de la llei sobre les pensions
de vell~a. Aquesta resolució fou tornada a la Comissió permanent de
legislació sobre les relacions industrials i internacionals. Els mesos de
febrer 1 març del 1935 la ComiSsló va
publicar, en forma de dos raports,
les dades que havia recollit després
de l'enquesta.
Tot i conservar el principi de la
resolució, la Comissió va deplorar
que el text estigués redactat de manera que no permet de fer arribar
els beneficis que comporta als cecs
domiciliats en les dues províncies,
on no és aplicada la llet sobre les
pensions de vellesa.
En ocasió del debat que es va ocasionar a la Cambra dels comuns sobre la relació de la Comlssió, es va
presentar una. esmena per tal de v~
tar una llei sobre les pensions als
cecs, la qual s'aplicaria a les nou
provfncies. El primer ministre va
consentir de posar la. qüestió a estucU.
SUBSIDIS A LES MARES. - A
Ontario, les disposicions de la llei
sobre els subsidis a les mares seran
modificades de manera que el benefici dels subsidis, reservat fins ara
a les vidues que tinguessin dues
criatures o més, pugui arribar fins
a. les vfdues necessitades que tinguin un sol fill .•
A la Co!òmbict anglesa, el «Provincial Secretari» ha. presentat, el
cUa 12 de març del 1935, un projecte
de reorganització del servei d'hlgiene pública de la provincia per a
l'any vinent. Ha proposat, principalment, d'elevar la taxa màxima de
les pensions e. les mares, de 5 a 7'50
dòlars per mes, per cada criatura.

.

Les assegurances socials

L'HOSPITALET
INFOllMAC IO LOCAL

Per acord pres en la sessió lll
nicipal de la Comissió de Gove u.
ha estat traslladat el nostre ~
pany l'oficial segon .senyor Rll!noo.
Moral, cap del Negociat de Cultn...
Sanitat 1 Assistència Social, al fran1
Les nostres campanyes de depuració
de la segona secció de Quintes de 1&
Tinència d 'Alcaldia de Collblane-t.a
Torrassa. Per aquest motiu el se.
A continuació detallem les mesuSU BSIDI PER ACC I DENTS
nyor Novas s'ha fet càrrec de ¡·~
r es preses recentment al Canadà
D E TREBALL
ficina de Cultura, Sanitat i A.%is.
per les autoritats federals 1 per deLa Comissió de legislac-ió de la
tència Social.
terminades provfncies referents a provincia de Quebec ha. adoptat un
- Ha estat victima. d'Un accide
l'assegurança per malaltla:
projecte, el dia 22 de març del 1935,
d 'autobús Jaume Bonells. germà ~
TERRITORI
FEDERAL.
El
25
que
modifica
el
règim
dels subsidis
«Armar a unas otmus con- en fer semblant acusació; però l'hola presidenta del Grup Feminal llei
Aflueixen les aportacions
tra ot,.as seria desa.rrollar una me no podia pas acusar els monàr- d'abril del 1935 es va. celebrar una per accidents de treball.
Centre d'Esquerra de la Flori"·
El projecte determina un augment
m senyor J . T. R . continua t ramet·erdadera guerra civil, como quics, que eren els que manaven conferència dels ministres d'Higiene
Victòria Bonells.
-.
unt - nos lnteress:tnts vo!.mns. Jhui
oel'TTió en tiempo~t de Marli- aleshores! I abans dc marxar, tom de la provincia sota. la. pres!dènc!a de la taxa setmanal del subsidi de
Rebi la nostra companya i altr~
ber.il r-zbut nn ta"cide de JGst>p Trtle1tez Antdo, qae armó brazos que havia. de dir que!com, pensà que del ministre federal d'Higiene naclo- 10 dòlars a 12'50 dòlars. El pagafamiliars el nostre sentiment Pet
els partits de l'oposició representen na!. Va desenrotllar-se una cUscus- ment del tractament vindrà a arct.'\ i Ra<~:P:sll titubt c•Los casos de sl.asuinos.n
aquesta desgràcia.
11\ulación t 'll los aecldentes del tr&(Paragraf d'un discurs pro- a meravella el pa¡>E'r de manxaire. sió general sobre l'organització d'un ¡tr-se a.1 dels medicaments; el Umlt
- Ha estat traslladada de la cu
servei mèdic públic i de re.sseguran- d'anys dels infants subjectes al c.àrbajo.••
nunciat. pel ministre de
nien del Pilar al seu domicU! l'entu'
UN FASCICLE D'OSSOR.I O ça per malaltia.. Es va acordar que rec és elevat de 16 a 18 anys. FiFUAS CES C CATALA I ABELLU
la. G<>vernactó senyor Eloy
slasta 1 incansable lluitadora sen~
GALLAR.DO
ens ba tran1ès cinc volmns:
lES r ecerques mèdíques haurien d'és- nalinent. el pagament del subsicU
Vaquero en la. sessió de Corts
reta Neus Solé, de la Secció Fezni
Angel OSsor!o Gallardo tingué la ser de la compe~ncia.
~t El coronel Cb.'\bert», dc Batzac".
del dia 20 de desembre del
del
Govern
començarà
als set dies, en lloc de
nal del Centre d'Esquerra del o~
desgràcia d'ésser governador civil de federal, mentre que l'ensenyament tres setmanes, després de l'accident.
nPerseguint el seln, d'Alain Ger1934.)
tricte tercer. El seu estat és claraBarcelona en el temps d'aquelles
A Manitob&, el Parlament ha debauft.
Les nost.res concepcions liberals tempestes socials i terrorúires. Tin- de 1& higiene seria acordat i assegument satisfactori, de la qual cosa
cc:\b ha tma. Gandhin, de Romain fan que respectem totes les mane- gué, a. més, la destràcia de pertà- rat sota. la cura. de les províncies. cidit encarregar a. una Comissió esens alegrem moltissim.
R.,lla ud.
res de pensar, encara les que con- nyer al parta d'Antoni Maura 1 de El millor mitji. de realitzar aquest pecial de revisar la llei 80bre els
- Que els passa a la família ra.
uRepilbliea, senyor Cambén, 6e Jo- siclerem eqt.t!vocadcs i per jurucials Joan Lacterva, els quals, des de Ma· progTama seria. de multiplicar le:s subsidis; per accidents de trebalL El
dical de Collblanc, La Torrassa. 1
sep l aria 1\lasslp.
per al desenvolupament normal de drid.. menaven una pol!tica. tèrbola cl!niques gratuites on els malalts primer ministre ba declarat que l'a-Santa
Eulàlia? Què és aquest Jti.
ceLa balalla de Pn ts de 1'\l &UÓll, dc la Soctetat. Tenim arnistats-relati- unes vegades, però sempre ferotxe- pogUeSsin ésser examinats i aconse- plicació de la llei dels treballadors
varri de tote~ les nits, pel qual sem.
llats.
La
Conferència
Ya
acordar
que
agrícoles
serà
posada
en
estudi
duFont !M!rnat.
ve~;, nat.urà.lmen~ntre homes que ment :repressiva.
bla, tarunnta;x, que es VUlguin rnen.
CLAUDI CASTILLO I ALSINA eus militen en camps completament oposemblava talment com sl les bom- podrta designar-se una {J()missló on rant l'estiu vinent.
jar de viu en viu els uns amb els
ba &r:am ès nou v-olum :s
sats al nostr• i no tindrem incon- bes les fessm esclatar Maura. i La.- estar1en repreuntats els treballaaltres? Aquests disgustos de fallú
t<'inonestir ck Santa Marla de J'Es- lenient a. cul U"VRr aquestes amk~ts cierva, per tal de fer repreSSions. dors, la finança, les companyies
PENSIONS NO CONTRI·
lla de si el papà t'ha donat do~
d'assegurança, a.íxi com le:; diverses
t auy.l.
BUTIVES
que sl aV\ü són un xle refredades,
talls f a mi només m'ha donat un
ccV'ia"ea~•, d'Ali Bey el A'bbas&i. (Prl- poden esdevenir xardoroses st les
associacions de metges 1 d'infermeLes tnesures següents es referetos, amenacen <;le poetar quelcom sem~r. seron. ttrcer, quarl i cinquè 1'0 - circumstancies ho permeten. El que
r es, i que tindria la finalitat d'ina- xen a pensions no contributives.
nós. Ja. ho diu «Bona Tinta»: aIurasl.
tttuir una. gran enquesta que englonosaltres no tolerem, ni abans, ni
PENSIO ALS CECS. - El mes de
questes
dcsavmences familiars
ccL'elef:&o' blanc robd11, de Mark avui, ni en l'esdevenidor , "ran els
bés tots e}& serveis mèdics del e~ gener del 1935 la Cambr a dels co«sentimentalismes
doctrinals» ~~:
T tvain.
a!IS&SSins 1 els encobridors aels assasnadà, a fi de documentar-se sobre muns va ocupar-se d 'una resolució
mostren que hi ha mar de fons Ja
c•Quan el cor vol...», de Cbarles sins.
el servei mèdic públic 1 l'asseguranveurem sl el rebost de la nau' d
Fo:ey.
•
Entenem per as&aS'Sl vulgar el que
ça per malaltia.
la ciutat resistirà l'em'l'stida.
e
uEI bando~~~ r&màntK:>>, A. S. Puax- mata al dictat d'aUri una. deterEls ministres formaren un Gabikin.
minada persona t que per la mali- El nostre company i amic Jonet federal d'Higiene, que s'ha reDe la uUNIO:'f CRISTIANA DE feta percep un salari o retribució
sep Riera, vice-president del Centre
unit periò~cament, en base a la
Jovrun:s,,, hem rebut sd vol ums, eventual.
d'Esquerra del districte primer disconvocatòria del m!nistre d'Higiene
que dtt.'\llem a continuació:
També considerem assassf vulgar
sabte passat, i davant l'AviÓguda.
nacional, per tal d'examinar el con·
~tEl problema social 1 d P!Gtes&an- 1 mrs per!llós aquella persona que,
d'Alcalà Zamora, tingué la dissort
junt de la ~ituació.
t i,qnou, de M. Gutiérnz-M•um. (Tru ocupant un càrrec oficial, faci assasd'ésser atropellat per un camió 1
PROVINCIES. - A la Colòmbia
exenrplars).
sinar uns homes pel sol fet de no
resultà amb la clavfcula dreta tren.
britànica el «Provincial Secretary»
nXIX cen~rlo clél mdliaterlo pú- pemar eom eJl i les instltuclons que
cada.
ha sotmès a l'Assemblea. legislativa
bllco cte JesucrfstO>J. (Volams I i 11). representa.
Lamentem aquesta desgrà.ci!l. de
un projecte de llei referent a l'asse"Jnsí:s de Nazaretu, d'A. 'WestaJ.
Assassl és per a nosa!tres t.>ta
l'amic
Riera 1 11 desitgem que en
gurança. per malaltia. D'a<.-ord amb
•cR~volución Cri&tia.na•> ()ledibcio- P 21'3üna que encobreix el crim, que
el
cu~s ~el seu guarlm~nt no se ¡¡
les
informacions
de
la
Premsa,
el
ne.-; la ieM), de J. Navarro JUonzó.
l'empara, que el defensa i que t1
compllqm res que pugm retardar el
Sistema. proposat englobaria totes les
«liacla Cristo,, de c. Gotiénez- justifica en públic o en priv:lt.
seu ràpid restabliment.
persones que guanyessin almenys 200
Assassins són els que maten un
dòlars al mes; la cotització dels trel\larin.
home en les ombres de la nit ~en- tvla.gnilic! ... t:stupend! !.. . Eepa.
Jun t nrnb aquests volums hem re- se conèixer-lo o p~r a simples desballadors subjectes a l'assegurança
terrant!! !... La nostra incommensu.
bu~ una carta. Ib l'e!l11lentada entitat avinences Ideològiques, o el que colseria fixada al 3 per 100 de llur sou,
rable Comissió Gestora és, de fet
cristi.ma. que diu:
loca una bomba d'amagat per matar
i la cotització patronal nl 2 per 100
la «Primera meravella» del millor
«A la Redacció de LA HUMA- el primer que passi; -només per a
del total dels salaris. El Govern asdels
móns possibles, i el doctor Jor.
OSSORJO I QALLARDO
NITAT ·
fer mal, o amb intenció de prote~tar
sumiria la càrrega de l'a<sistència
net... , oh! ... El doctor Jornet és, in·
Distingits senyors:
d"alguna cosa o simplement per a
mèdica. dels assegurats pobres i dels
discutiblement, el seu reconegut
En primer lloc, volem felicitar-vos C'obrar unes pessetes, com era el cas Qui no recorda aquella llei indigna drets que els pertoquessin, 1 partiUNA OBRA ADMIRABLE
prodigi!
Qui no coneix el nostre
per l'~cllent iniciativa de formar de Joan Rull i 1a ~eva b:lnda i d'al- que portava el nom do «Ley contra. ciparia en la meitat de les àe:;pescs
prc¡tigiós «doctor Creueta)) no coel t.errorismo)), contra la qual s'aixe- de la geatló.
una Bibliot~a per als obrers en atm·, tres.
' w
'
•
neix cosa bona, pub!: que el doct-or
1 no ~dem. menys que posar a dis-I Joan Rull. tothom h6 sap, petce- cà la COI'l.';Cíència unànime del pni.s?
A Saskatchewa¡¡ ha estat posat a
Jornet és quelcom transcendental
pc>Sic!o de 1 esmentada Biblioteca al- bia di~rs de les altes esferes ofi- I que a causa. de la protesta. enèr- estucU un projecte de servei mèdic
en essència i en potència. Genial
gunes .obres d'ideologia cri.stian~ cials de la monarquia i el mataren gica del paiS -sol l Ortega, un !·e- públic, establert en una base obligainspirador de la nostra sacratísslll19.
evangèlica.
per emmudir-lo. Crim tan repug- publica. eonservador, pronuncià un tòria, sense haver rebut, de totes
Gestora, és declarat. amb tots els
brillanti.ssl.m
dJ.Scura al Senat i apleeom a subscriptors de LA HUMA-~ nant com els que Joan Rull comesegons sembla, fins ara,
ets i uts, el setciències oficial de la
NITAT i com a cristie.ns no catòlics, ua. Gabrtel Alomat fou l'únic intel- gà a. :Madnd 30.000 mani1e.s\nnts, uns maneres, pràctica.
Casa ~r.an.• Aquest nomenament c!e
creiem complir un deure. coHaborant lectunl que sabé proteEtar per la i altres per a proteatar de l'esmen- concreció
A Ontario, el primer de març del
sav1 oficial de la Primera meravella.
modeshtment eu la benèfiCa obra que manera. rep11gnant com la nlOnar- tada llei- la «l..eY contra el t.e1935, va entrar en vigor un sistema
de tots els mons coneguts i per coben iniciat.
qui& eu>cutà el terror1sta. oficla.l rrorismo» que no era. altra cosa d'assistència
un
amie
nostre,
lleidatà,
ens
ha.
motiu
de
l'anunciada
visita
del
semèdioo.
a
benefici
de
nèixer, sabem que li plau en grau
que una llet contra el liberalisme 1
Per la nostra part, ja ajudem per- Joan Rull.
deixat
el
document
que
a
cont1-~
nyor
President.
la.
gent.
pobra,
decretat
pales
aumàxim i, si no fos perquè el nosuna
excitació
a
la delació personal,
sonalment i com a coHectivitat tots
També feren emmudir el policia
nuació es publica. Pel seu interès
0ctubre.-CoHab01·ació,
en
la
qual
toritats
provincials
en
collabomc!ó
tre «Bona Tinta», més savi que ell
no
fou
aprovada.
els necessitats sense distinció d'ideo- Tresols que fou cap superior de poOssoriO Gallardo, en abandonar amb l'Associació Mèdica d'Ontario. vivfssim 1 per la seva gran exem- vàrem prendre part molt activa l li amarga. l'existència discutint-li 1~
logi:>, raça 1 llengua., però això no lleia en l'època tr~lca de les bom·
plaritat
ens
creiem
obligats
a
remonetària,
aportant
alguna
justa
impedeix, sinó al contrari! que ens bes de Joan Rull. El oue vulgui re- el Govern civil de Barcelona, escri- Aquest sistema, de caràcter obliga- produir:lo en les nostres planes, iniciativa, a. l'obra de subsidis set- seva capacitat, el doctor Jornet gaudiria. d'una felicitat més completa.
unim a. vosaltres en aquest moment. passar el procés Rull hi trobarà gué un fascicle titulat «Barcelona, ju- tori, és aplicable a totes les munique val la. pena que se sàpiga. la ma.na.ls a. families necessitades dels que la del filòsof Pangloss.
de la
Així mateix traetarem de guanyar unes d!elaraeions de Trcsols que lio de 1909. Declaraclón de un tes· cipalitats regularment constituïdes i puix
gran
obra
que
les
nostres
correlipresos.
tigo»
(1),
on
en
la
pàgina
5 diu, en e3 beneficien del servei mèdic: 1) els
baronia de Tunder-ten-tronck.
arnies per a la vostra. idea i esperem produïren sensació pel seu contingut.
gionàries
de
la
ciutat
del
Segre
reaNo
volem
silenciar
ací
el
treball,
pobres;
2)
parlar
els
antics
del
terrorisme:
combatents
que
I és que el privilegiat talent del
que d'aquesta manera la Biblioteca car entre allre..~ coses,·digué:
«En un examen ~;;everamente lógt- posseeixin una pensió petita, igual lit.zen amb una constància l un en- sempre ingrat, d'anar a demanar doctor Jornet és d'un pes espccific
pe;: als Obrers en Atur augmentarà
«Juan Rull era, en efecto, el braadmirables.
diners per «pr~presos», efectuat pel immesurable. Degut a això es creu
oom mereix.
zo que colocaba las bombas, pero co de las r esponsabilidades históri- que llurs familles, si és que són as- cert
Rebin, les dames d'Esquerra de nostre equip de senyoretes auxiliars l'obra més perfecta de la Creació
Us trametem una llista. (¡ben m~ ahora f!llta descubrir la ~abzz~ qu.e cas, fuerza es adjudicar al Esta- sistits pel G<>vern federal. La pr~
la nostra felicitació efusiva, dc l'Escola, i Grup CUltural. De després del nostre confident t~Bona
desta.!> de les obres per a la Bibli~ ordena.>> Gran rcbombon a 1 anti· do (2) la primera de las culpas. O, víncia i el municipi lliuxen conjun- Lleida,
teca 1 ns preguem que acuseu rebut ga Audiència de Barcelona. aleo;ho- aun con màs exactitud, a una situa- tament una suma mensual de v!nt- 1 tant de bo que el seu exemple quina. manera compliren el seu co- Tinta». Per aquesta causa es creu
a.l port¡¡dor de la reeepció d'elles.
res. 1nstallada al ¡;alau de la Gene- ción de conc!encla social, procre:l· i-oinc cèntims per caoo persona so- sigui imitat. Potser un altre dia, mès, n'és prova. el resultat obttn- faUible com un Déu; ell no pot
Aprofita aquesta avinentesa. per a, rall tat, a ca~sa d aquestes paraules. dora y consentidora de todas las co- correguda. lA contribució és repar- parlarem amb més detall i extensió gut. La Junta Directiva agraeix equivocar-se mal i si de tant en tant
en Ili)ttl d'aquesta entitat, oferir-se
El lec~or mgenu, però amant de rruptclas d~l Poder público.
tida entre la provincia i la munici'- de l'obra de les sis-centes associades molt la seva generosa tasca, plena fa alguna at?.agaiada no és pas ell
»No ho de razonar esto. Conformes palitat, en la mateixa. base que l'a- a l'esmentada Agrupació Femenina d'entusiasme 1 exemplar disciplina. qui s'erra, sinó els esdeveniments,
voslre, el T. s.. s., :M. Gnt.iérrez-:M:arin, la J~tic1a. se¡:w-ament pensarà, que
Novembro.-Tiente. «manteS» als que, per a fer-li la guitza, li porten
secretan general.>t Signat.
els JUtges 1 els governants de 1 èpo- en la censura. de los màs eminen- doptada.· per les despeses d'assistèn- d'Assistència social.
Heus ací el document aHudlt, que presos. més cinquanta pessetes pel la coP.tràrla. Aquell malaurat conca exigiren al pollcla Tresols que tes pe~adores españoles de todas cia. és a dir, en gene:-al, a raó de
expliqués les seves paraules; qu~ las ~scuelas y de todos los campos, dos terços i d'un terç, respectiva- és una. circular repartida a les as- trasllat de la mol!ez: i fillets d'un curs de les espardenyes n'és una.
les ampliés, que precisés. Res d'alXo el eludir a sus juicios me excusa de ment. El malalt té la ll!bertat d'es- sociades per la Joota de l'Agrupa- processat en desgracia.
prova. palesa. Allò fou una ficada
L'Institut contra l'atur
Desembre. - Vint-i-cinc pessetes de peus a la galleda que el treu
no es féu, encara que sembli men- emitir el :rrfo, mas después de Ieer collir lliurement el seu metge. Tots ció·
·
pel Nadal dels detinguts politles.
tida. El policia Tresols no solament sus severas y rotundas flagelaciones
de poUaguera. Ell, el savi; ell, el
metges són admesos en el trac- AGRUPAC I O FEMENINA D'ASforçós
Febrer de 1935.-Pagar el viatge tocat de la gràcia divina; ell, el
va haver de callar, sinó oue hagué contra. todos los órganos de nues· els
tament
dels
assegurats.
El
malalt
té
tra
Admlnlstraclón,
hay que pregunSISTENCIA SOCIAL
de la mare i un nen paralitic a un preclar nét de Sant Ignasi, per culEl cButlletf Ofíc1àl da la. Gene- d'abandonar el co~ de policia de la
dret a les mateixes soYicltuds mèditarse: ¡,qué fucrza moral ha sido ques
Asil de reeducació.
pa dels esdeveniments haver sofert
ralitat de Catalunya», del 'dia 26 de monarquia
que les atorgades pel metge a
Distingida collaboradora i amila
del
E.c:tado
I
ptr
sobre
tal
los
de
Abrll.-<cMones» a 106 presos po- una relliscada que n'hi ha per a des•
!(uanyar-se
ciudadanos
la
vida,
juny, puhlicava el decret següent:
la.
seva
clientela
ordinària.
Tots
els
ga:
en
el
curso
del
slglo
lftics
XIX?
1
comuns
¿Cómo
el
dia
de
Pasqua..
va
establir-se,
installant
al
carrer
de
acreditar tots els components de 1~
«Jilnstitut. contra l'Atur forçós,
Per motius aliens a la nostra. v~
cantonada al carrer Sltjas, extrañar que con tutor d!soluto s.al- medicaments necessaris han d'ésser
A més s'han pagat durant l'any, Companyia de Jesús haguts 1 pe_~
creat per. una Dei aprovada pel Par- Tallers
prescrits
pel
metge
1
proporcionats
luntat
ens
hem
vist
privades
de
el pupilo indómito?
set mensualitats de pisos d'obrers haver, no el deixa viure tranquil.
lament. de Catalunya, promulgada una. agència. de detectives i infor- ga.>ITal
rclajamiento del Estado, gra- per un farmacèutic qualificat, car el veure'ns i comunicar-nos cada mes en atur forçós, evitant la tragèdia Això, però, no passarà mal més, i
amb data 26 de maig de 193J, actu11. macions.
cost ha d'ésser cobert per la contri- com tenlem establert. Aquest con- de llm·s desnonaments.
v!tado
sobre
Això
pueblos
esdc-o-.mla
pobres
a
y
primPrs
anéde
seho jura, fervorosament, per la creu
sota la Presidència del Conseller de gle, cn.p allà els anys 1907-1908, quan mlcos, origina. el indiferentismo y t-1 bució uniforme de 25 cèntims. Als tratemps obliga la Junta. Directiva.
•••
que estampa a les seves receptes.
Treooll i està integrat per tm Vice- encara Bravo Portillo, el policia ' ap!a.namiento; cayendo sobre puc- dist1ictes solitaris, desproveïts de a fer sabedores a toies i a. cada
Com queda demostrat amb aquest
Però el doctor Jornet proposa 1
President encarregat de dirigir els espia alemanv, no havia fet assas- bios ricos y vigorosos, determina la farmàcia, el metge mate1x pot pr~ una de les senyores Associades, de
extracte, la nostra modesta. obra va els esdeveniments disposen. Les esserveis de l'esmentat organisme, el sinar
porcionar els medicaments necessa- la. marxa. que segueix la nostra en- endavant, malgat les circumstàncies pardenyes d'aquell memorable
protesta
y
el
odio.))
cap
patró.
conqual ha d mer nomenat pel Consell
titat, 1 al mateix temps de la in- difícils que ens envolten. Això curs han estat repartides
Naturalment que l'Hiustre juris- ris.
Tingueren, però, una pens:tda els
lês
de la Generalitat, 1 per quatre re- elements
consult castell!\.. en fer aquesta c!asL'aplicació del règim està assegu- versió i administració dels cabals ens fa confiar en un esdevenidor nenes de l'Escola Nacional entre
oficials
que
la
monarquia
núm. 27
presentants patronals, quatre repre- tenia destacats a Barcelona. I fou sificació de pobles es referia a Cas· rada pel control d'un Comitè local que generosament ens haveu conmés esplèndid encara. Només cal i entre els nens de l'Escola Muni·
sontants obrers I VUit persones exde l'Associació mèdica 1 farmacèu- fiat. Heus aci l'extracte de comp- considerar aquestes dades. El petit cipal núm. 1, i quina no !ou la
de fer venir a Barcelona, amb tella 1 a Catalunya.
sor·
pertes i especialitzades en aquestes la
A continuació
fa història dels tica.
un sou fantàstic. un detective antes:
sacrifici monetari que totes fem ca- presa del nostre enciclopèdic «Bona
n1atèr1Es, designades aixi mateix pel glès: un tal Mister Arrow, que el atemptats i de les convulsions pollCom que el nou règim no s'estén Ingressos per
Consell de la Generalitat. La Junta, pob:e bflrcelonf batejà humorística- tlques i socialS a què menava l'acquotes mensuals I do- da. mes. r eunit 1 ben administrat, Tinta» en con!tatar que les espudeformada pel President, Vice-Presi- ment amb el nom de «Míster Arròs». tuació suïcida de la monarquia, que a les municipalitats no constituïdes natius extraordinaris. Despeses efec- ha portat l'ajut, el consol material nyes repartides entre els infants de
del
nord
d'Ontario,
aquesta
r
egió
espiritual, a moltfssimes famllies les susdites escoles, a més de no é§;
dent i els setze Vocals esmentats,
a mb les quotes mensuals lenfonsades
Aquest ml.ster installà. les seves sempre resolia. els problemes a base
atesa en les seves necessitats tuades
en la misèria i desespe- ser de 1& mateixa clase que les d~
constitueLx el ple de l'Institut.
Import
dels
queV\ures
lliurats
per
oficines a l'alel'hores «Dlputación de lleis repressives t de la. policia. serà
Es un deure que no podem lla mostra. presenta~ al concurs són
Amb data. del 14 de juny del 1933 Prov!nci&l». de Barcelona. o sig1:i Persecucions i empre.sonament.c; per per un altre sistema.
les senyores Visitadores de l' Agru- ració.
defugir. Travessem econòmicament d'un gènere fabricat a Elx, prov!Jt
fou designat pel Consell de la Ge- al Palau de la Generalitat.
. als obrers; tota classe de facilitats
pació Femenina a les famílies ne----~-----*:--~------- cessitades des del mes de març del un temps de prova. per quals ell::- eta d'Alacant, que és el pitjor que
n eralitat els Vice-President-Director
Aquest mfster no va descobrir res. per als poderosos.
cumstè.ncies, els més humUs són els . es fabrica en el ram de l'espardeny~
(le l'Inititu\ 1 les persones que ha- Què voleu oue descobris? Era molt
Fóra una bona obra reeditar, per
D'això Joan March en podria cUr 1934 a 1'1 d'abril del 1935:
més castigat,s; i ban d'ésser mo- ria. Si, senyor conseller-regidor d.e
\r!en ~e formar .el Ple, el qual sofrí embolicat allò del terrorisme barce- tal de repartir-lo profusament, el
3.724
quilos
de
pa.
quelcom;
ja
ho
diu,
per
ell,
Benav!ments de sacrl1icl per tothom. En Cultura I Sanitat, el seu protegit,
posteriOrment dlverses modificacions loni Solament. abans d'entornar-se'n fascicle del senyor Ol!sorio Gallat2.642 litres de llet.
nom de la pau de tots, no podem l'industrial Enric Javé, a més à'bl!·
l s'observa en !"actual l'anumalla a cercar mtilors èxits a la. seva do. Es una terrible acusació contra des en «El último pirata del Me400 quilos de carn.
deixar els necessitats en l'abandó. ver estat afavorit a gratcient, 1 e~
,que alguns Vocals, no obstant ocu- terra. va redactar un document acu- els crims de la monarquia, natural- diterràneo».
.Amb
un
import
total
de
pesse,CÇntinuarem en altres articles !a
Es per això que ens permetem 1 es- perjudici de la. ciutat, en aquell sl~
p ar encara el càrrec, no actuen.
sant de possibles concomitàncies amb ment que escrit amb la 1ntenció de
5.026.
perem dels vostres sentiments caride consurs, suara dón~ g~·
Atès que és necessari que el Ple els terroristes. els revolucionaris de purificar els medis corruotes dels històna dels crims de la. monarquia tesImport
de
les
factures
per mate- tatius, 1 de la vostra adhesió, que mulacre
espanyola,
amb
la
serenitat
que
dóper llebre de la manera més des<:lde rrnstttut contra l'Atur Forçós l'època: als lorrouxistes. Sobre això partits i homes aue prestaven surial
d'escola,
impremta
(convocatòna
la
perspectiva
dels
anys.
volgueu emplenar l'adjunta. proposta, rada. del món, tot 1 embutxaca~
f uncioni amb la deguda normalitat, ailll'f'rament hem de dir quP fou una port a. Alfons de Borbó. per sort d
ries, rebuts, etc.) bons de metall, aportant
aixfla. cooperació d'una no- sense cap mena. d'escrúpol, 0'75
en. us de les facultats que conce- grolleria, tma. catúmnia. Però, què darrer monarca d"una dinastia. plesou
al
nostre
cobrador,
828"20
pesva
sòcia a l'Agrupació Femenina., setes per dotzena de parells, que, s
d eiXen al Consell de la. Generalitat voleu, és tan fàcil acusar als que na de san¡, de llà¡¡:rimes i enllotada
(1). Impremta Ricardo Rojas, setes.
els articles 12 1 13 de l'esmentada. estan a l'oposició!
perquè
el
nostre esforç humanitari mat nis cinc cèntims per parell d~
pels ne!(ocis inconfef<~ables, però sem- ¡ Campomanes. 8 Madrid-1910
Import de les factures pagades
llei del 26 de maig del 1933 en senPotser no errarlem si afirméssim pre portat.~ contra l'erari públic I a.
(2). L'Estat àleshores era. la mo- per tota mena de robes i abrics a pugui amb el més gran nombre d'ad- concurs, sé~ senyor savi oficial
t it d'atribuir-U la lliure désignació que mister Arrow sabia. que mentia benefic\ del monarca i els seus amics. narquia.
la major eficàcia social. la nostra gestora, la. niciesa d'l'
famllies necessitades. 1 a. obrers sen- dictas, tenir
LA JUNTA DmECTIVA.
pessetes per dotzena de parells, qu,
de les persones que htm. de consse
feina,
527'40
pessetes.
t itul.l' nnsutut;
Lleida 1 de matg del 1935.
maltlplicat per 200 dotzenes i es·
El
Rober
ha.
donat
entre
robes
•
caig, ja resulta una quantitat una
A proposta del Conseller de Trenoves i en bon estat, 713 peces.
mica seriosa. Això, que «Bona TinCOOPERATIVISME
ball I d'acord amb el Consell ExeIngressos per quotes mensuals,
tall diu que és un atracament a Ics
NOTICIARI
cuti'•·
7.544'95 pes.etes.
Uccreto:
CONFERENCIA DE P'EST~A Fíno.nces Municipals, el catolicfssirn
Despeses
durant
l'any,
6.382'20
Primer. - Cessa en el ~ec t1e
Organitzat pel Grup de Cultura. del senvor Jornet dirà, segurament que
pessetes.
'
Vice-Presldmt-Director do l'InstiLu~
C. R. D. Federalista. <Martan Agulló, és un.'l. insidia més.
Queden
en
caixa,
1.162'7:1
pessePerò &i aix:O. és una. insidia més.
contra l'Atur l"orçós, el senyor J.la..
número 27, P. N.), tindrà lloc el dites.
senyor
conseller-regidor
de
Cultura
n ue! Juliachs I Mat&, t cessen, aixf
Agrupació Femenina d"Asslst.èncfa mecres, dia 3 de juliol, a. les deu de 1 Sanitat, aquesta insidia no acaba
~L'C. en els de Vocals del Ple els
Social, no pregunta mal nis seus la vetlla. una conferència a càrrec aquí. El seu protegit,
el concursant
yors Josep Cañameres i GÓnzà·
protegits per la seva fe poutica ni d'Angel Pestaña sota el temi\ «Orien- que subministra les espardenyes a
Josep Ferran i Tusset, Ferran
t'llciones sobre el problema social».
nligiosa,
ni
qui
són
ni
d'on
vénell:
les escoles, s'aprofita que són ininnts
rdent 1 Comas, Salvador Ferres
en té prou de saber que pateixen
l Smglà, Fèllx Palet í Carti.ó, Joaper a endossar-los números més peper
acudit
a
atendre'ls
amb
amorós
tits dels que els corresponen, això
'aulm ~erramon 1 Teixidor, Josep
ajut.
lsalvt~t. 1 Monleoo, Josep Iròa 1 Bosc
és: a l'infant que gasta el número
Respectuos.<\ la Junta Directiva
MarU B~rrera i Maresma, Joan
20 procura. endossar-li el 19 ; a.l que
amb
els
nostres
Estatuts,
1\em
de
Fronjo~~ 1 Salomon, Miquel VIdal i
calça el 23 procura convèncer-lo que
fer
constar
ctue
les
quotes
menuard!ola, Josep Lluis Sert 1 Lòpez
amb el 22 en té ben bé prou, i tot
suals que paguen les senyores Ascre Mns I Parera, Lleonart Rere:
perquè hi té el nou guany d'una
sociades
es
destinen
exclusivament
r i Ferran I Enric J . Ferrer.
pesseta. per dotzena, i dues s1 la
a robes 1 queviures.
segon. - Es nomenat el senyor
mida correspon al número del 26 al
J ticl~t Maristany i Maristanl!. V!ce27. I visca la Pepa!. .. I si ai.'CÒ ts
Donstius extraordinaris
~Jdent de l'Institut contra l'Atur
guerra. que no vingui la pau.
(..l<'urçoo, encarregat de dirigir els serEl delegat de la. Companyia de
Ens
plau
comunicar-vos
que,
g~
'\'ei1 de l'esmentat orga.nl~e.
La setma.m. passada la. nostra. vila Jesús a l'Ajuntament com a conseeles a. la. gen.."Tosttat d'a!gunes sòcies
Tereer. - Són nomenats per a
Cpetites quantitats a la memòria va celebrar la !!eva. Fest& J.iajQr. En- ller-regidor de Cultura i SanitaS.
formar part del Ple de l'Institnt, le~
dels seUs difunts), donatius d'algu- guany s'han 1nsta:ll.at dos envelats doctor Jornet, que és tan sa"i i
Persones segi.tcnts:
nes entitatS, despes~s ofertes per magnífics del popular omamentador sems tocat de l'ala -volem dir ,
En qualitat de rtpresentants paalguns protectors slmpat¡I.Zants. col- Torras, de La. Bisbal: l'un, el del la gràcia divina-, ens agradar
~ronals. els senyors An~ni Bar~ 1
lectes
recollides entre les sòcies. se- Casino cEl Porb. al lloc habitual, que ens diguis quin terme fóra.., '
Mll'acle. Joaquim Ribera 1 BQrnola
nyores Visitadores, 1 Junta Direct!- ha estat una meravella. de llum 1 més adequat per a qualificar a~
Josep Maria Roger i Ga.llis i Joan
rn, etc., etc., s'han po¡ut fer els color, com mal no s'havia vist per tes martin!Jales. Es que, tanm!~
Pujol i Castanyer.
aqueste3 contrades; l'altre, el del tindrà raó el nostre confident « ·
se;rUents extraordinaris:
En
qualltaí de representants
Mes de març de 1934. - Flors per Centre Federal, :i!lstaHo.t nl joliu na Tinta» en dir que va esmapefd ~
Qbrers. els smyors Josep Palau 1
de constatnr que la. citi~
la tomba del senyor Macià, en des- Pare Municipal, fou mes modest: desprt~
Oel!lhert, Domènech Juncadella 1
L"Hospitalet està emplaçada
grEuge dc la profanació de què rou d·un bonio cubisn1e i mo:t ~a\ós de
ll<clltñ, Josep Salvat 1 Monleon 1
bell
mig
de la. •Sierra Morena»?
objecte.
també; però tal vegada s1 no s1m éS aild, cu
Tomb Mauric o 1 Eroles
amb els «Pernales».
I en qualitat de persones e.."{perAbril. - Berenar al Camp d'Es· igualat a l'altre és degut a ésser la
tcs . I cspcdnllt.zaees, els senyors
- Conversa pescada al vol:
ports, als nens dels asils 1 de les primera vegada que aquesta SocieErmh Roman i Cenano Eduard
E.~coles Públiques.
tat n'installa.
-Què me·n dieu, de l'estat dt
Oller I Vives. Josep Marí& Tallada
- Per al proper dia 7 està anunMatg.-Berenar a l'Asil de noies
senyor conseller-regidor de
l Pauu. Alel>andre Gallart l Folch,
extraviades.
ciada l'anual Diada cooperatJv!sta. guerra,.
César Mnrtinell i Bonet, Emili VaJuliol. - Pagar el viatge a duc¡ A més dels acostumats actes 1 fes- Fmunces Municipals!
Uespf I Serra, Lluis Piñe1ro 1 Delfamllies d'obrers que havien de tr~ teigs. es sortejarà entre els socis un
-Que gràcies a això en tara pO'
A la sala d'actes cie la Unió de Cooperatlvea 11 celebrà al 11 1 Con gris da ta
ro~ i Josep Llufs Sert 1 Lòpcz.
bar feina en un altre tndret.
lot de 70 presents, cediU per les ca- drem anar a presumir el tipus a 1'/.d·
da
CatalunJa.
La
presidència
de
racte
B::.rcelona 18 juny 1935.
Setembre. - Flors en obseqUi als ses proveidores de la Cooperativa juntament fins per allà els vols t
<Foto Sagarra.)
Consellers de la General.l~t amb palamosina.
Nadal
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buida. en la seva petita cambra neta 1 trista, on nlnlrl1 no entrava
mai fora. d'ell, un& sensació de dissort U enxiqui l'ànima. Li aparegué la seva cambra, encara més lamentable que no pas el seu petit
escriptori.
Ningú no hi venia; ningú no h1
parlava mai. Era morta, muda, sense eco de veu humana. Hom diria
que les parets guarden alguna cosa.
de les persones que viuen a dintre,
quelcom del seu tarannà, de la seva
fesomia, de les seves paraules. Les
cases habitades per les !amilies felices són més alegres que no pas
les barraques dels miserables. La.
seva cambra. era. buida. de records,
com la seva vida. I el pensament
d'haver de tonar a !encofurnar-se
en aquella habitació, tot sol. d'haver de tomar a. donnlr en el seu
llit, de refer tots els seus movi-

L'ORDRE

Ha mort un poeta

I, com pensés en la seva cambra.

René Crevel, i el seu suïcidi

---

PUBLIC

meva casa. Sl els vostres cossos no
són sempre sensibles als ajustaments, jo sola us vestiré robes rat1llades 1 corones d'or.»
• • •
Hi havia, en el caràcter de Crevel......(tiu també Jaloux-, un element
d'inestabilitat, de feblesa sentimental, d'indeclstó que traspua en to-

En vigilles de la celebració, a PaUNA EXTENSA MOTA
ris, del magne Congrés d'Escriptors
A la Prefactura de Policia ens !aEl senyor Leràs restava esbalait.
escripun
CUltura,
la
de
defensa
en
clllta.ren una extensa nota en la
Els contes de LA HUMANITAT
Altres dones passaven prop seu, el
tor jove, ja consagrat, va. prendre
qual dóna. compte dels delictes cocridaven, l'Invitaven.
la sobtada. decisió de llevar-se la vimesos per Rafael Sansegundo i uns
L1 semblava que alguna cosa neda. René Crevel, que havia vingut
companys seus dels quals ja en dogra. s·anava. estenent pel seu cap,
a Espanya, per tal d'invitar diversos
nàrem compte oportunament.
alguna cosa angoixosa.
tnteliectuals d'esquerra l)el'què acucTenlan la intenctón y estaba pred.i ssin a l'acte de Paris, no va preI s'assegué novament en un banc.
parado el atentado contra cinco caEls cotxes no paraven de passar.
senciar, tan sols. la. magnificència
pataces del muelle que acostumbra.d'aquest.
-Hauria. valgut més que no haban a ir juntos en una tartana a la
de Guy de Maupassant gués
La seva mort, prematura, ba envingut aqul-va pensar-; eshora. de corner proyectando volartristit profundament els que el cotic del tot desguitarrat. del tot atala con bombas de mano. Estas fueneixien i admiraven. Però no els ba
ron trasladadas por Saledad Rojas,
El cel enter flamejava; 1 l'Arc de balat.
del
ràgica
t
fi
La.
tot.
del
sorprès
Quan el vell LeràS. tenedor de lliI es posà a pensar en l'amor, vedesd.e la peluqueria de su padre a
poeta. es veia venir. Fela deu anys
bres de la. casa. La.buze 1 Compa.- Triam! retallava la seva massa. ne- nal o apassionat, en aquelles besades
la Plaza de las Paimeras.
que la tuberculosi el minava.. I aquest
nyl.a, va sortir del magatzem, restà gra sobre el fons esclatant de 111oTambién se habla proyectado el
xicotàs alt, ros, de cabells arrissats,
uns moments enlluernat per l'esclat ntzó. com un gegant dret davant
incendio del gara.ge Studebaker de
un cbeau granà ga.rçon», no ha redel sol ponent. Ha via. treballat tot d'un incendi. Un cop fou prop del
las calles Bruch y Valencia con el
monstruós, el vell tenesistit la tortura. del terrible mal, tot
el sant di& amb la llum groguenca. monument
fin de efectuar grandes sabotages
de llibres va sentir que tenia
1 que mal, havia fet sembla.nt de
del bec de gas, al fons de tot de~s dor
para. quebra.ntar la economía. nacioretre's 1 fins quan havia estat interd.a.rreres de la botiga, a frec mateu; gana, i va entrar en una taverna per
El incendio debía bacerse de
nal.
vingut en tal 1 tal clln1ca, solla dedel paU estret 1 pro~und com un a sopar.
madrugada, cuando en el garage se.
Hom li va servir davant de l'esdicar facècies a la seva situació. Era
pou. El petit compartrment on fem
hallan solamente los lava-coches, a
jove, 1 la frescor del temperament
més de quaranta anys que h1 pas- tabliment, sobre la vorera, un peu
los que se obllgaria entrar en un
contrastava amb la sentència 1napelsava els seus dies. era tan obscur, de moltó tendre, una amanida d'encocbe con el moto~ en marcha, apolable que se li arrapava als puique fins al fort de l'estiu a penes ciam 1 espàrrecs; 1 el senyor Leràs
deràndose los saboteadores del pozo
mons...
s l hom es podia estar d'encendre el va fer el millor sopar de feia molt
de lo. gasolina con cuyo liquido vode temps. Va regar el seu formatge
L'any 1925 va escriure eLa mort
llum, de les onze fins a les tres.
larla.n el pavimento y los coches,
difíclli>. Alli va !er la descripciO
El lloc sempre era humit 1 fred, de Brte amb mitja ampolla de Bortassa
una
be¡ué
després
fi;
deus
any:;
huyendo con los empleades al tlemdeu
acabat,
ha
com
de
exacta
1 les emanacions d'aquella mena de
po de prender !uego al local, que
transcorreguts.
!ossa, de la qual s'obria la finestra, de cafè, COS..'\ que feta ben rarament,
«Hi ha una farmàcia que no tanen breves momentos seria una inentraven a l'habitació obscura i l'om- i tot seguit un gotet de xampany de
mensa boguera.
ca mai.
plien d'olor de reumàtic i de pudor marca.
sentir
va
es
pagat,
hagué
Quan
»Pere sap la dosi exacta dels comUn atraco a una camioneta que
de claveguem.
una
tot
i
fins
xiroi,
tot
valent,
tot
per
calen
li
que
primits somnlfers
transporta cantidades crecidas desFeia més de quaranta anys que
ac!
«Heus
dir:
va
es
I
alegre.
mica
més.
desvetllar-se
no
a
de una sucursal de un pueblo de esel senyor Leràs arribava., cada ma»Se'n va de dret a la farmàcia.
ta provincia a un antiguo banco de
U, a les vuit, a aquella presó, i h1 una bona revetlla. Continuaré la
RENE CREVEL
esta capital. Viene la conducción
restava tlns a les set del vespre. cor- meva passeJada fins a l'entrada del
eÏseü' ni~cament:
"",Eòtrà,
protegida por la guardi& civil denbat sobre els seus llibres, escrivint bosc de Bo!onya. M'anirà bé.»
Li
novament.
caminar
a
corre,
posà
i
Es
dits
seus
l'estreny entre els
tes les seves obres 1 que, sens dub- tro de 1a propia camoneta, entra.ndo
amb una aplicació de bon empleat.
fins a. la nit deserta, on h1 ha bancs. te, l'ha. aconduït a l'acte que ha es- en Barcelona por la carretera de la
Ara. guanyava tres mil francs a va anar venint al cap una tonada
pastivuit
s'empassa
les
estén.
de
una
«S'hi
cantar
solia
que
antiga
troncat la seva existència.
Rabassada en cuyo sitlo se proyecl'any, va començar guanyant-ne mil
lles, creua les mans damunt l'abriRené Crevel em autor de eL..'\ taba el golpe, atracando el vehiculo
cinc-cents. S'havia. quedat solter per- seves ve mes: La. tonada s'insinua va
gall i deixa que ia nit U entri als mort difftcile», «Detours», «Babylo- con bombes de mano basta dominar
què els seus mitjans no U perme- tossudament:
Quan el bosc verdeja
ossos.
ne» «Mon corps et moi», «L'esperit o matar a los guardias, apoderàntien de casar-se. I com que mai no
el meu estimat em deia:
»La nit, el fred, la mort, la lli- contre la raisomt, «Lc clavecin ue dose entonces de las cajas y sacos
havia fruït de res, no desitjava gran
aimia,
bella
flairar,
a.
Vina
»
...
bertat
Diderot» «Etes vous fou?~>, «Salva- con el numerario, viniendo en el accosa.. A desgrat d'això, de tant en
les flors sota l'ombria.
En l'home que escrtvi això no és tor nau». «Les pieds dans le platll.
tant, cansat de la seva !eina. mocon un auto prepara.do al efecto
La canLussejava sense 11. La. r~
aventurat suposar-li una predestina- Tenia trenta-cinc anys 1 va. traspas- to
nòtona. 1 continua, formulava un vot
cantidades que al llegar a. Barceloció mès forta que ell. Altrament no sar el 18 de juny.
platònic: «Redell. s i tingUés cinc començava sempre. La nit . s'haVI&
na colocarian dentro de otro cocbe
hauria escrit, encara :
m1l lliures de renda, que bé que la estès damunt Paris, una rut sense
Reposi en pau.
basta dejar el dinero en un pisO
vent, una nit d'estuva. El senyor
F.
«La llibertat es diu la mort. La
passaria».
prévlamente alquilado.
de
Bosc
del
l'avinguda
seguia
Leràs
de
res
ha
h1
No
millor.
el
és
mort
No se l'havia passat mal, de bé,
Para este hecho estaban compromillor. Tot seguit, aviat, marxam.
d'altra. banda perquè mal no havia Bolonya mentre contemplava els cotmetldos:
sol...»
tingut més que el seu sou mensual. xes de lloguer que passaven. ArriJosé Vidal, Santiago Ira.nzo M1-«Ell ha partit com el seu heroi
La seva. vida. havia passat sense in- baven. amb els seus ulls brillants,
llàn, Luls Carrillo Pérez, Salvador
-escriu Edmond Jaloux-. A nosalcidents, sense emocions I gairebé sen l'un darrera l'altre, deixant veure
Solsona. Gual, Joaquin Silvestre 1
t res, ara, ens pertoca no deixar que
se esperances. La. facultat de diva- per un segon una. parella enllaçada.,
Manuel Huet Piera, éste último
Un llibre que fa pensar
s'evapori el seu. ~ record.»
gar, que cadascú porta dintre seu, la dona amb vestit clar 1 l'home
chófer, principal organlzador y que
1 que fa sentir
no havia. trobat com desenrotllar-se vestit de negre. Era una. processó
para la ejecución se asignaba el paMme. Maria. Laurencln havia ésenmig de la mediocritat de les se- llarga. d'enamorats, passeja~ sota.
pel principal de conducir el auto en
un cel estelat 1 a rdent. N'anaven
tat l'amiga de Crevel. Els dos van
ves ambicions.
el que habfa de huir, siendo as1
venint sempre, sempre. Passaven,
escriure, en collaboració, «Les gerHavia entrat als vint-i-un anys a
mismo el que con vigilancia tenaz
els cotmanes Bronté, fUles del vent».
casa dels senyors Labu.ze 1 Compa- anaven passant, estirats enl'un
cerca del banco llegó a. conocer ia
conll.ime. Laurencin ha escrit aquesnyia. I no n'havia sortit més. L'any xes. muts. ben apretats
l'allucinació,
en
y d1as y horas que acosperduts
camioneta
l'altre,
tra
tes Unies com a. ram de flors que di1856 bavi& perdut el seu pare, des1 gairebé tot seguit se 11 apropà una dona ...
tumbraba a llegar con el dinero, toposita al fossar del poeta:
prés la seva mare el 1859. I d'ales- en l'emoció del desig, tremolant nod'Arteche)
(Dib.
do los detenldos residen en las ln«LES AMIGUES DE RENE CREVEL
bores ençil., res més !ora. d'un canvi més de pensar en l'abraçada promedíaciones del Clot !ormando un
Infant, tu venies a casa, creuaves
de residència l'any 1868, perquè el pera. L'ombra calenta semblava plecade
feines
seves
les
totes
i
ments
dadesfilaven
que
lliures,
o
grupo adscrito a la F. A. I. habienles llargues cames, deixant-te anar
seu propietari li bavi& volgut apu- na de besades que voleiaven flotaven pagades
alluper
com
I,
l'espantà.
vespre,
da
coneiel
no
Ell
L'amor!
seu.
vant
esllanuna sensació de tendresa
de
do logrndo la detención de los tres
enrera. Jo et deia:
jar el lloguer.
gaire. En tota la seva vida no nyar-lo encara. més d'aquella camprimeros y ha.biendo huido los res«Hom no s'està alxi davant les
Invariablement, cada mati, el seu guia l'aire, el feia més carregós. To- xia
bra sinistra. i del moment en el qual
dotres
o
dues
sinó
posseït
bs.via.
MIRAVITLLES
IAUME
toenllacades,
parelles
aquestes
tes
tantes.
dames.ll
despertador, a les sis en punt, el feia
troi.
s'aixecà
retornar-hi,
caldria
nes. per atzar, per sorpresa, puix
Para el incendio del garage ad~
Eres l'imprevist.-vesUnt les teves
saltar del llit amb un soroll esgar- ta aquesta gent embriagada per la que
tiiDb un llarg comentari
els seus mitjans no li permetien bant-se sobtadar:o.ent a la primera. corbates de cinta-; els teus cabells
mateixa ànsia, pel mateix pensamàs de los anteriorcs se halla.ban
rifós de corda que s'escapa.
un
dintre
entr.l
bosc,
del
avinguda
vida
aquesta.
en
pensava
I
extra.
cap
una.
comprometidos para cooperar Fermal parells i el teu rostre canviant
Només dues vegades, aquesta me- ment, radiaven al ·seu entorn
de
que havia portat, tan düerent de t ros d'arbrat espès per asseure's so- d'adolescent rialler 1 dissortat.
nando Gonzàlez Salvador, ex-prestcànica havia fallat, el 1866 i el 1874. onada febrosa. Tots aquells cotxes, la
...
l'herba
bre
vida
aquesta
en
tothom,
de
vida.
CO!UPANYS
pasen
LLUIS
llançaven,
carletes,
de
plens
pas.
planyies
et
no
Tu
de los taxistas afectos a la
dente
sense que ell axribés a saber mai
sentia al seu entorn, al seu destan obscura., tan trista, tan vulgar,
La teva. paraula era ràpida. Un
C. N. T., y Salvador Alvarez Padlel per què. Es vestia, feia el seu
remor
una.
arreu,
tot
per
f'Obre,
tan buida.
mot esclatava i tota. una situació
lla. Ambos fueron detenidos ha.llànllit, escombrava el dormitori, espolHi ha éssers nascuts només per confusa, immensa, continua, feta de es revelava, d'una justesa Implacadose convictos y contesos. Los d os
sava el seu silló i els dessobres de
diversos, una
i
innombrables
sorolls
com
cop,
dc
tot
I
malastrugança.
la
son conductores de taxis y en el cola seva calaixera. Totes a9.uestes feipresident
Fontseré,
Eduard
llunyana, una ble.
pròxima.
sorda,
remor
es
estripat.
s'hagués
espès
vel
un
si
et cridava: «Atura't!» sentintche de Alvarez y guiado por él ha.nes li exigien una hora 1 mitja.
enorme, de vida: te Jo
vaga,
palpitació
infinita,
la
misèria,
la
de
adonar
va
mort
de
colpit
instant
mateix
al
Després sortia, comprava. un «croisvlan de fugarse los incendiarios.
de l'Ateneu
la monòtona misèria de la seva exis- l'alè de Paris respirant com un pels altres. Tu, que fisicament lluisant» al forn Lahure, del qual n'haSe trata de un execelente conducEn sessió reglamentària celetència: la. misèria. passada., la mi- ésser colossal.
saturaem
monstres,
els
amb
taves
VU\ conegut onze propietaris dife•••
ahir, dilluns. fou confirmat tor que lleva un Ford nuevo, al que
brada
els
futura;
misèria
la
present,
sèria.
rents sense que el nom es perdés,
de frescor.
El sol, que ja era alt, vessava un vesAquesta.
per aclamació en el càrrec .de presi- se eligió eliminando el coche de
últims dies semblants als primers.
fe ardent en els teus dent
1 es posava en carni tot menjant-se
de l'Ateneu Barcelones, per a Huet, Citroen de marcha menos rà.sense res davant seu, res darrera allau de Uum sobre el bosc de Bo- amics-tenies
el panet.
eres
tu
perquè
raó
l'exercici del 1935-36, l'illustre h ome pida.
seu, res al seu entorn, res dins del lonya. Començaven a circular alguns a ixi.
Tota la seva existència. l'ba via pasLa intervención de Fernando Gon.
cotxes i els cavallers arribaven alecor, res enlloc.
de ciència doctor Eduard Fontseré. zàlez,
~perits dels poetes, habiteu la
sada, doncs, en l'estret escriptori
consistió en proponer a SalLa destllada de cotxes seguia sem- grement.
obscur taplssat sempre amb el maAlvarez la participación que
vador
una
per
pas
al
anava
parella
Una
desi
aparèixer
veia
Sempre
pre.
teix paper. Hi havia entrat, de joéste aceptó, por encargo del Huet,
la
sobte,
de
Tot
deserta.
avinguda
del
passatge
ràpid
el
en
aparèixer,
,ve, com a ajudant del senyor Bruquien explicàndole el asunto proyeccotxe de lloguer descobert, els dos donzella., aixecant la vista, es va
ment I amb el desig d'ocupar el seu
tado le comislonó para que buscara
éssers silenciosos 1 enllaçats. Li sem- adonar que per eiltre les branques
lloc.
coche y chófer de confianza en toblava que la humanitat sencera des- hi havia alguna cosa grisa; la va
L'havia reemplaçat 1 no esperava
dos sus aspectos».
filava. davant seu, folla de jo1a, de senyalar amb la mà, astorada, inres més.
Acaba dient que la policia fa els
plaer, de felicitat.
quieta:
Tota aquesta collita de records
possibles per a detenir els altres
I ell se restava mirant, sol. com- Mira... què és aixó?
que fan els altres homes al llarg de
complicats per a murar-los al JutDesprés, fent un crit, es va deipletament sol. Seria sol encara dela seva vida., els esdeveniments imjat.
els braços del seu
mà, sol sempre, sol com ningú. més xar caure en
previstos, els amors dolços o tràUN PRES AGREDEIX UN
acompanyant, que la va. haver de dial món és sol
gics, els viatges aveturers, tots els
GUARDA DE LA PRESO
S'aixecà, féu alguns passos, i brus- positar a. terra..
atzars que comporta una existència
seguit,
tot
cridats
guardes.
Els
A la Presó Model bi ha un rus,
cament fatigat, com si acabés d'alliure, li havien estat del tot espenque
vell
home
un
despenjaren
va
es
peu,
Basili 1 Nosteck, el qual està
a
viatge
William
llarg
un
complir
tranys.
proposat per a l'expulsió, 1 quan el
tornar a asseure en e l banc se- java dels seus elàstics.
Els dies, les setmanes, els mesos,
Hom constatà que el traspàs daguarda anà. a dur-li el ranxo, s'ingüent.
lP-s estacions, els anys, s'assembla,.
El Governador generE>!, en rebre hngut mai tants com ara. El que solentà contra aquest i, a més a
Què esperava? Què esperançava? tava de lo. vigflia al vespre. Els paven els UllS als altres. A la mateixa
circulació.
en
posin
es
que
és
manca
una
sostingué
hi
periodistes,
els
ahir
que
revelaven
seu
sobre
Res. Pensava que deu fer bo, quan pers trobats
va agredir-lo amb una banque, hora. cada dia s'aixecava, .sortia,
-¿Heu vist les declaracions del més,
un ja és vell, de trobari en ton1ar era el tenedor de llibres de la ca.sa pintoresca conversa, de caràcter p::u-- ministre
arribava a l'oficina, dinava, se'n torde Finances sobre la. liqul- ta..El fet fou comunicat al Jutjat de
que
1
Caa
Companyia,
i
règim
de
Labuze
ema.
t
el
Senyors
sobre
ticuia.r,
el
bucegen
ba
que
néts
els
casa,
a
na\·a, sopava i se n'anava al lht,
talunya, de tanta actualitat, que aca- dació de contribucions d'ac!?
teu nom. Envellir és agradable quan es deia Leràs.
guàrdia, el qual anà a la presó 1
sense que res no interrompés mai
-Si es fan novament els traspas- dictà
Hom va atribuir la mort a suïcidi, bà. aixl:
born està voltat d'aquests éssers que
decret de processament sense
la monotonia regular dels mateuws
si
ara.,
liquidació;
la
caldrà
no
sos,
- ¿Podreu dir-nos quelcom del traefian!,'a. contra el rus, pel procediment
actes, dels mateixos fets i dels ma- Una parella anava per una avinguda us deuen la vida, que us estimen. sense que ningú en sospités les cauliquidació.
la
caldrà
que
si
fan,
es
no
fode
sobtat
accés
un
Potser
ses.
tat en la reunió que tinguéreu disus amanyaguen, us diuen aquestes
deserta. Tot de sobteu.
teixos pensaments.
d'urgència.
paraules encisadores 1 innocents que llia.
sabte passat a la Divisió amb els mi- I si s'ha de fer, serà laboriosa., per.<Dib. d'Arteche)
ROBATORIS
Abans solia mirar-se el bigoti ros
que
coses
moltes
pagat
hem
aci
què
trad.
SOL.
JOSEP
tot.
de
aconsolen
i
cor
Guerra?
el
1
conforten
Governació
la
de
nistres
1 els cabells rinxolats en el petit
Al domicili de Jaume Polí, del
-No vuil incórrer en el Ban d'Es- havia de pagar l'Estat. I referent al Passeig de Sant Joan, entraren lla,.
mirall rodó que havia deixat el seu sar, com una emanació subtil i tortraspàs, també hem d'ésser optimis- drcs í s 'endugueren gèneres 1 joies
tat de Guerra ...
precedessor. Contemplava ara cada badora.
Després el senyor Pic parlà de la. t es. La Comissió ha dit que ho volia per valor de quatre mil pessetes.
El senyor Leràs, a la fi, cansat
vespre abans de marxar, el seu biNOTICIARI
reunió dei Consell que avui se cele- tenir enllestit tot abans de quinZe
goti blanc 1 el seu front calb en el de tant caminar, es va asseure en
Un altre robatori ha estat denunbrarà a Girona, i del que celebraran dies. Es que se'n volen anar de va- ciat pel sastre Emili Moliner, del
mateix mirall. Quaranta. anys ha- un banc per veure desfilar els cotMadrid.
de
ferroviaris
enlt..oos
Els
cances 1 no se'n poden anar que no carrer de Salmeron, puix que troba
de
vien transcorregut. llargs i ràpids xes de lloguer carregats d'amor. I,
poblacions
les
a
i
Lleida
a
després
-Sota aquest titol l'Associació Ge- cap de partit de la provincia de Bar- ho deixin tot enllestit.
bUitS com un dia de t ristesa i sem~ gairebé tot seguit, se li apropà unn.
a mancar gèneres per valor de deu
AO'I'OGRAFS, DIBUIXOS,
neral de Transports per Via Ferrada celona. Després digué que no tenia
-Sou molt optimista -recalcà un mil
blant.s com les hores d'una mala. dona que s'assegué al seu costat.
pessetes.
AQUAREL-LES
refascicle
un
;:ublicar
de
acaba
per
tant
sou
en
També
periodista-.
- Bona. nit, reietó-li va dir.
nit! Quaranta anys dels qual no en
noticies, 1 que s'havien aprovat t'ls
UN ANONIM
López
senyor
l'enginyer
per
dactat
Mesa
ve
que
diumenge
del
assortiment
l'acte
important
més
el
I
restava res, n1 un sol record, n1 una
Ell no va respondre. Ella insistí:
pressupostos de pròrroga.
El fabricant Ramon Reñé ha deresum
un
fa
es
qual
el
en
Jamar,
Barcelona
de
S
VAT
RA
G
de
ta.lla?
veuràs
reiet;
estimar,
Delu't
c;ola malaurança, de des de la mort
-Fa uns dies -<>bservà un perioa les autoritats que ha r~
de la història i el desenvolupament dista-,
-.Ja ho crec! I suposo que vós nunciat
que gentil sóc.
dels seus paxcs. Res.
vàreu prometre assabentarbut un anònim, signat amb el nom
Exposició 1 vend" a preus
dels enllaços ferroviaris de Madrid, vos concretament
també perquè bé voldreu que els re- de
Ell pronuncià:
Aquell dia, el senyor Leràs restà
de
l'ús
a.
respecte
«Juramento Sagrado» I una creu,
inversemblants a
recopilant les dades suficients per la bandera catalana. ¿N'esteu ja. as- publicans hi tinguem gent -respon- Us equivoqueu, senyora.
enlluernat, al dintell de la porta del
en el qual li són adreçades amenatal que el lector pugui fer-se un crigué dirigint-se al periodista.
carrer, per l'esclat del sol por.~::nt
Ella pas.s~ un braç sota el seu:
ME'.rR.OPOLITANA
El senyor Reñé creu que això
ces.
sabentat?
teri propi sobre aquesta qUestió.
- Ahl ¿Pero és que els d'ahir, a. és degut
1 en lloc d'anar-se·n cap a. casa seva:
-Apa. anem, n o siguis béstla, esparticulars, com ja vàrem
a haver denunciat un roLlibreria vella 1 nova
Conclusions de l'Assemblea de dir- Els
republicans?
de
eren
bo
no
Mestalla,
;u va passar pel cap d'anar a donar colta ...
poden posar la. bandera catalana
batori comès fa uns quants dies a
l'Associació General de Transports
Canuda, 31 (baixos Sala Mozart>
un tomb, abans d'anar a sopar, coperiodista.
el
inslsti
S'havia aixecat 1, amb el cor aconper Via Ferrada. - En aquest fas- o domàs a casa seva i fins cantar
-Bé, home ... Vull dir que els de la la seva fàbrica. del carrer de Balsa que 11 solia passar quatre o cinc goixat, s'allunyà.
cicle s'exposen les conclusions que «Els segadors», si els plau. Ara, en Ceda són republicans de dreta, 1quan mes.
\'egadcs l'any.
Cent passes més enllà, una altra
púestabliments
o
oftci&ls
centres
TROBALLES D'ARMES
!oren adoptades en l'últin1a Assem- blics que tinguin algun caràcter pú- menys els radicals som republicans
Arribà. als bulevaxds, per on pas- dona l'abordà:
guàrdia de Seguretat lliurà a
blea celebrada. per les COmpanyies
sava una onada de gent sota els arde centre 1, per tant, més prop de laUn
- Voleu asseure'us un moment
la
únicament
posar-se
pot
no
blic,
Policia un rifle Maude
Direcció
de Ferrocarrils i Tramvies, que fan catalana. Ja comprendreu que els ho- les vostres idees.
bres verds. Era un vespre de prima- prop meu, simpàtic?
ser, d'una gran qaa.litat, amb alguacmajor
de
temes
als
referència
vera, un d'nquests prrmers vespres
Ell li va dir:
pedels
s'acomiadà
d'això
Després
Bara
conegut
Un periodista molt
nes municions, que havia trobat a la
ferro- mes d'aquesta casa no podem anar riodistes.
calents 1 flonjos que torben els cors
- Per què feu aquest ofici?
ccl.ona és po.ueïdor d'un abdome11 tualitat per a les indústries
Travessera de Les Corts, prop de la
fer- contra un sentiment que provocarta
amb una embriaguesa de "\>ida.
Ella se li plantà al seu davant,
mes que r egular. U:n dia d'aquests, viària 1 tram"l'iàrla; ordenació
El «Butlletí Oficial>> Casa de Maternitat.
moder- una reacció.
El senyor Leràs avançava amb el la veu canviada, ronca, dolenta:
anant en un autobus de la BarcelfJ- roviària; nous ferrocarrils;
-¿Com està la situació de la InEn la seva edició d'ahir publicà,
seu pas saltironant de vell; camina- Vatua Déu, no el faig pas sem- net.a no ea pogue cuseure i roman- nització de l'ant¡quada reglamentaUN ASSESSOR DE CON·
Cotonera.?
entre altres, les segUents disposiva amb uns ulls tot alegrois, feliç pre pel meu gust!
que dret al c01tat d'una jove dama ció ferroviària; Jurats mixtes; jor- dustrial
FIANÇA
que
-Sembla que les negociacions
cions:
de 1:~. joia. universal 1 de la tebior
Ell in&í.¡;ti amb un& veu dolça:
' nada de treball; responsabilitats fisgràrida.
26 del passat mes el senyor
dia
El
per
van
d'~panya
Banc
el
realitza
de l'aire.
Presidència. - Decret prorrogant,
cals del transport per carretera;
- Aleshores, què us hi obliga?
Un bon home, en adonar-$e à'a- problema carboner; Codl de Cir- bon carni. El que es pretén és que, a en la forma que s'esmenta, per al Salvador Burguet, denuncià que
Aconseguí els Camps Elisis 1 conElla grunyí :
qr.¡esta, va ter alçar el seu /ili u11 culació, i altres de menor impor- mês del Banc Hispano-Americà, en- t ercer trimestre del 1935, el Pressu- Jordi Alesals que havia contractat
tinuà camJ.nant, reanimat pels eflu-J3é s'ha de viure, dropo.
'
infant de set o t1uft a~eu.
tri en l'operació un altre Banc que post de la Generalitat de Catalunya per a assessorar un negoci que havis de Joventut que portava l'oreig.
tància.
I se n'anà tot cantussejant.
via posat el seu fill, desmuntà la
-Deixa el lloc a aquesta senyora
potser serà el Colonial. A Madrid es- del segon semestre del 1934.
-va dtr el pare-. Li han d'en::iar
tan conformes amb el que es faci
El número corresponent al diumen- maquinària i se l'endugué.
un bebé de París, saps?
Fetes les gestions pertinents, s'ha.
a.c1. I podria ésser que per comptes ge publicà:
El petit obel. U11 quilòmetre mès
dels set milions que es demanen, <:n
Decret regulant la concessió de procedit a la detenció del denunciat
l va davallar la dama fecunda. Alesdonessin deu. Si s'arriba a una so- gratificacions 1 indemnitzacions per 1 la maquinària ho. estat trobada en
hores el pare digué al noi que ;a
lució, aquesta haurà de durar molt, hores extraordinàries al personal de unn barraca del carrer de València
podia seure.
on ha dit que alli estava per temenperquè si no ha de durar, valdria la Generalitat.
Però el petit, amb tota la ilmomés que s 'acabés ara. Perquè encara
Justlcla I Dret. - Decret nome- Çi:l. que l'embarguessin.
cència del món, t guaita¡¡t el noJque 1::\ societat s'acabés quedarien les nant Magistrat de l'Audiència Protre coUega que romanra dret, digUé:
AVALOTA•
EX·GUARDIA
fàbriques i és de suposar que bé hi vincla! de Girona, el Magistrat d'AuTOR
hauria. elgti. que les compmrl.a.
- Vols dir, papd, que aquest senvor
d iència senyor Antoni Sereix 1 NúHipotecari?
Banc
de
del
qüestió
la
l'ex-guàrdia
I
d'AtaUli,
carrer
bebé?
Al
de
un,
n'e•pera
no
licz.
Joaquim de Camps Arboix
- Per ara la qüestió no ba. passat
Cultura. - Ordre n omenant, en Seguretat Joaquim Loòeto i Gómez.
d'aqui... Suposo que es deu estar es- virtut de concurs, Bibliotecària en- va armar un gran m·alot, i en inter•••
tudiant. Ara que, en general, el mo- carregada del Servei de lots de lli- venir els guàrdies, els insultà. i proUn proJessor de la Sorbona est4
viment econòmic és optimista.. Les bres conct'dlts per la Generalitat, la teri Injuries contra les autoritat.s.
Fou detingut i portat a l'Au<!Jtopreparant, actualment. el diari d'un
cotitzacions cada dia pugen més. I ja senyoreta Justa Balló 1 Salvà.
poew. P6T t4l à'uccJlir an la sc¡.¡a
Pbeu que quan bi ba. optimisme eco:
Economia I Agrlcultura. - Ordre ria. Intervé l'autoritat militar.
ta~ca cerca la nccc38clria documen ta.
nòmic, ve el treball al cap de s1s aprovan t el balanç de l'exercici 1934
cló.
NENA INTOXICADA
1mesos. Aixi és que hem de procwur l el Pressupost per al 1935 del COlS'ha posat a coocL~ent del Jutque h1 hagi optimisme, perquò la ve- le~l Oflcial de Pesadors 1 Mesuradors
Hom l'assab•.mta que una bona part
Jat que la nena de tres anys Maria
ritat és que de diners no n'hi havia. públics de Barcelona.
de dadt$, interessantíssim es són a
dels Angels Cabré, al seu domicili
mans d'rtn cap d'esquadró; empadel carrer Fleca, ingerí, per equlvorenwt amb el qKe tou erccutor t escacló, tmes boletes dc naftalina les
tamentari del poeta.. I el professor
• quals 11 varen causar una greu in!'hi adreça tot Seflult.
toxicació.
-«Po~Ui:to, es veritat, aquest$
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manu.scnt-rtS'pOn. el militar, a t.'Olta de corr~ú-, però no vull lliurarvos-els. Aquest poeta tou un oficial
deplofable, que t.'<l prcaentar la dl~issfó per tal de 110 anar a Algè-

na.»
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I

GREU ATROPELLAMENT
Fou auxiliat al dispensari de la
Barceloneta el pescador Francesc
Roig 1 Marti, de setanta anys, el
Estbmac, Fetae, Melsa, Re umati$1118, Diabetu
havia estat atropellat per un
qual
(Girona)
Malavella
de
BALNEARI a. Caldes
automòbil al Passeig de COlom.
Preua redutts fins el 31 d'agost
Després de la cura. d'urgència fou
Administració: Rambla de les Flors, 18 • Telèfon 18552 - BARC ELONA
traslladat o. l'Hospital Cllnic.

FONT ESTRELLA

AMB LA RELACIO DE TOTS ELS

El bon poeta f mal militar es diu QUI: PASSAREN PER LES PREAlfred de Vt(/nl/.
SO.SS FLOT.L'\"TS
a

"'*'

-

Demòcrat es! Llegiu .LA HUMAN.I TAT

la ltumanltat

8

:;;~~~f!~;;;;::~

viètica ha ratificat el Tractat de
Comerç amb França.

ELS ARMAMENTS NAVALS

F~~;iui~~:r ~~~ fra nu ~emMa ~hp o~ ~a
l.A CONFERENCIA DE LA PETI·
TA ENTESA ES REUNIRA A
L'AGOST
Belgrad, 1. - Segons una noticia.
que publica el diari «Pravia», la Conferència. dels Estats de la Petita. Entesa, que havia de celebrar-se el dia
22 de juny, l que fou ajornada a
conseqüència de la crisi minister ial lugoeslava., se celebrarà el mes
d'agost, ja que el Govern iugoeslau
fins aleshores no podrà participar
a aquesta. Conferència. degut als
nombrosos afers d'ordre interior que
té pendents.

20.000 dòlars xinesos per a qui lliuri Pal-Txlen-Wu, cap de les torces
rebels que dissabte intentaren atac
súblt contra Pequm. Al qui lliuri el
seu cadàver se li donarà una. recompensa de 10.000 dòlars.
El nou president del Consell ~litic de Pequin senyor Wang-Keh-Min,
ha. gratiftcat amb 20.000 dòlars les
forces que dissabte rebutjaren els
atacants
HA ESTAT DETINGUT
.
Pequm, 30. - Ha. estat capturat el
cap de les tropes rebels que atacaren Pequm divendres passat.

RESTABLERT A
PEQUIN
Xa.ng-Hal, 1. - A Pequin regna
novament la calma més absoluta. Ha.
arribat per ferrocarril una divisió de
tropes de Txahar per tal de cooperar
al mantenunent de l'ordre a la capital. D 'aquesta. manera, la guarnició
de Pequin comprendrà 30.000 homes.
S 'han adoptat grans precaucions a
l'objecte d'evitar la repetició d'incidents com els de dissabte. Als carrers
i a les estacions s 'escorcolla les persones sopitoses l durant la nit es
prohibeix tancar les persianes de les
cases. Els tP.atres, cinemes i altres
sales d'espectacles tanquen llurs portes a les nou de la nit, i a partir
d'aquesta hora queda prohibida la
cir culació pels carrers. A més, s'ha
una rigorosa censura per a
L ES VIDES QUE HAN COSTA LES establert
les cartes i telegrames.
INUNDACIONS DEL J APO
T oquio 1. - Les darreres noves
BATALLES ENTRE RE•
r ebudes sobre les inundacions que
BELS I TROP E S REGU·
s'h an registrat a l'Oest del Japó poA T UNG·TXU
LARS
sen de relleu que a més dels danys
Xang-Hal, 1. - Segons noticies rematerials cal lamentar 30 morts, 103 budes
en aquesta capital, a Tungferits 1 17 desapareguts.
s'ha registrat un combat entre
Les algUes segueixen avançant 1 Txu
regulars xineses i partides de
amenacen ara la ciutat de Kurume tropes
ebels. Aquests últims han fugit, desque compta més de 100.000 habitants: rprés
Les tropes ja. han operat la comple- ferits.d'abandonar nombrosos morts i
ta evacuació de les persones que es
Les autoritats no han facilitat la.
troba ven en perill.
xifra. exacta. de pèrdues d'un i altre
A MOSCOU DESMENTEIXEN QUE bàndol.
ES VULGUI FER UN PACTE D'AS•
SISTENCIA MUT UA
Moscou. 1. - Referlntrse a determinades gestions diplomàtiques que,
Mannheim. 1. - A la piscina. de
segons sembla, han estat fetes pel
G overn polonès en r elació amb un Ludwlgshafen es provocà un viu insuposat Pacte d'assistència mutua cident a. causa d'haver sorgit disentre Rússia. i Rumania, el periòdic cussions entre banyistes aris i jueus.
semi-oficiós «Dlario de Moscú» des- Aquests darrers foren finalment exment que es projecti o prepar i sem- pulsats per la policia que detingué
blant pacte i rebutja la gestió polo- a. qui semblava cap dels israelites.
La direcció dels banys publicà un
nesa, dient que, encara admetent que
tal pacte pogués portar-se a cap se- anunci a l'entrada prohibint als
l'la jurídicament tan poc incompa- jueus l'accés als banys.
t ible. amb les obligacions rumanes
ELS OFICIALS ALEMANYS
amb 'Polònia com el Pacte franco-soPORTARAN PUNY AL
viètic.
Berlin, 1. - S 'ha publicat ona
AUSTR ALI A S'AR MA
disposició del Ministeri de la GuerComuniquen de. ra ordenant que en el successiu, els
Londres, 1. .Melbourne a l'Agència Reuter que el caps i oficials de l'exèrcit alemany,
nacional fora. de servei, portin un punyal curt,
Defensa
la
de
ministre
d'Austràlia ha recomanat la com- que segons les categories tindrà emp ra de més d'un centenar de nous punyadura de metall, plata o bé or.
avloru; de combat.
DIA RI SUIS P ROHIBIT
CIRC ROM A DESCOBERT A
Berlin 1. - El Govern alemany
ATE NES
prohibit indefinidament la venda
Atenes. 1. - L'expedició arqueo- ihadistribució
a Alemanya de l'imporlògica que realitza excavacions pels tant
periòdic suls e<Basler Nachrich,voltants d'aquesta capital ha desco- ten».
bert un teatre circ que amida 70
'metres de llargada. per 4.0 d'amplaEL MIN ISTR E DE PRO PA·
·da i data de l'època romana. ApareiNDA POD RA P ROHI BIR
GA
xen al teatre cinc fileres de grades
1
F 1LMS
.construïdes en marbre, perfectament
Berlin, 1. - El ministre de Pro• conservades. El pòrtic té 150 metres
paganda ha estat autoritzat per a
de longitud.
prohibir la projecció de peH!cules,
EL MINISTRE DE L'INTERIOR encara que h agin estat aprovades
DE POLONIA DESTITUEIX L' A- per la censura, sl ell ho considera
convenient per raons públiques.
JUNTAMENT DE LODZ
La d sposlcló dóna autoritat
El ministre de
Varsòvia, 1. !Interior de Polònia ha ordenat la a. les prohibicions dictades pel mldissolució de l'Ajuntament de Lodz. nlstre, fins abans l tot que la llei
La mesura es fonamenta. en el fet entri en vigor.
que, des de fa algun temps, les sesELS FEIXISTES AUSTRIACS
slons d'aquell municipalitat es disDE!i;FILEN PELS CARRERS DE
tlngulen per les escenes violentes i
VIENA EN AUTOI\-IOBIL
tumultuoses que s'hi desenrotllaven,
Viena, 1. - Pel famós bulevard del
,d egut a enemistats entre els regiRing han desfilat uns 2.000 automòdors.
El Govern ha nomenat un comis- bils que portaven membres de la
sari per a continuar l'administració «Helmwehrem> que eren r evist¡¡ts pels
de la ciutat de Lodz mentre no sl- dirigents de l'esmentada organització.
~1 nomenat un nou consell munl- Abans de la desfilada fou celebrada.
una missa a l'aire lliure al castell de
pal.
Schoenbrunn 1 una manifestació pa\
en la qual pronunciaren distriòtlca
LA
CREMA UN BOSC SITUAT A
~~~~T1~RA cfo~~~~e;~T~!-'th'!~- cursos el ministre d'stat, Fey, 1 el
bery que s'ha declarat un violent prlncep Sta.rhemberg.
bo
ince dl
TERRA TREMOL SENSE DESn en un sc proper a. la fronGRACIES PERSONALS A SItera italiana. Les flames s'han pro1
CILIA
~~g~dJtE~ra~fi. han entrat ja
Roma, 1. - L'Agència Stefani co• En l'extinció de l'incendi treballen
lloctivament gendarmes, carabinlerl, munlca que durant la nit passada. es
sentir dos forts sismismes
l
guardes f orestals i duaners france- de ixaren
a. la regió Acescale (lila de SiclliaJ.
sos i italians.
Segons les primeres noticies, no s'han
hagut de lamentar desgràcies persoVINT I CI NC TRANSATLAN
nais, però sl danys materials de conT ICS SURTEN DE NOVA YORK
siderac1ó perquè el moviment destruí
CAP A EUROPA A!\tll CATORnombroses cases. •
ZE 1\DL VIATGERS
• • •
Nova York, 1. - Durant les dar~~~!esque~~apr~tt,a-rvuiumbt h,?resEurhoapna, svo•~~t- Roma, 1. - Noticies rebudes de
~ Slcflla, sobre els dos violents terra..
1-cinc transatlàtncls que portaven en trèmols ocorreguts la. passada matitotal, més de 14.000 passatgers. AqÚts- nada, prop del volcà Etna, informen
ta ona de viatgers transatlàntics p 1 c- que moltes cases de l'àrea afectada
tocà embotaments a lPs oficines de pel fenomen han quedat destruídes.
Sl bé no hi ha hagut cap mort,
es cases transatlàntiques.
hom sap que hi ha 50 ferits, però
no de gravetat
lJN APARELL QUE PERi\TET
·
ALS CECS LLEGIR Il\IPRES<'S
FR ANÇA PROVA UN AVIO
CORRENTS
BONS
Al\m
ILOT
P
SENSE
Moscou, 1. - Comuniquen de Kieff
RESULTATS
c¡ue a l'acadèmia. de fisica ukrania.na
Paris, 1. _ A l'aeròdrom de Aul's'ha construït un a'Parell mitjançant
el q~al poden els cecs llegir les un- nat el mirustre de l'Aire general Dep resslons corrents. El nou aparell està nain, ha passat revista 200 a arells
P èr'
basat en el principi de l'ull humà i participants a les ma.nlob
del nervi òptic comunicats amb el ce- tots elis tripulats per avia~~~ ade 1 ~
rebre. Un microscopi adequat fa les reserva.
El plat fort de la festa foren les
ve_gades de cristlli. Una cèHula foto~ftnc~ representa la retina mentre evolucions d'un avió «Robob que s'eelèc~~ca.e nervi òptic una corrent levà, evolucionà i aterrà sense portar
S'han fet proves d'aquest aparell a b~rd cap tripulant. L'aeroplà autoamb una dona cega, sorda 1 muda i màtic, guiat des de terra per les ont:S
Hertzianes, recorregué unes qumze
h a.n estat plenament satisfactòries.
milles.
~On D R E
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CORBATES
CAt\IISERIA
DARRER ES NOVETATS o ·ESTl U
EXTENS ASSOltTlT EN OBJ M.;.
TES PER A PRESENTS propis per
a regals

nuïnament irlandesa

s'ha registrat un senSible accident
FRANCA I ALEMANYA planejades en el comunicat francoa.utomobllistic que ha. costat la. vida
ENTAULARAN NEGOCIA· britànic del 3 de febrer. Ha. afegit
a sls infants 1 d'altres vint n'han
ClONS NAVALS DIREC· que donà compte al senyor Laval
resultat greument .ferits.
TES?
del contingut de l'acord naval angloEn un autoòmnibus que en portagermànic i li féu una exposició de
comenperiòdics
Els
1.
aris,
P
va un altre de remolc, sortiren de ten la. possibilitat que siguin entau- les circumstàncies en les quals fou
colla.
una
l'Institut dels Salesians
lades negociacions directes entre negociat i les raons que ha tingut
de nois per tal de fer una. excursió. França
el Govern anglès per a signar aquell
i Alemanya.
En arribar a. un pendent molt fort
e<Le Jour» pregunta sl França., o- conveni. Ha afegit també que el seel xofer frenà tan ràpidament que brint
negociacions directes amb Ale- nyor Lava.! li exposà amb igual franproduí la ruptura de l'enganxament manya.,
no correrà el risc de tren- quesa. el punt de mira del Govern
del remolc i aquest féu unes quan- car
el front d'Stresa i afegeix que francès sobre aquest acord, igual que
tes voltes de campana. i s'esclafà no veu
clara la coperació que podria sobre altres problemes europeus, la
al final del pendent.
prestar Alemanya en aquestes con- solució deis quals és desig de tots
Tots els infants sortiren engegats verses.
dos governs.
violentament del velúcle; en resulMr. Eden ha dit després que en
després que és quasi impossitaren sis de morts i vint de greu- bleDiu
•••
per a França signar amb Ale- el curs de la. seva conversa reconeDublln, 1. - Ha produït particu- ment ferits. El xofer ha estat de- manya
un acord semblant al que el gueren que, per a la. solució (,•aquests
lar sensació l'enèrgic discurs pro- tingut.
Reich ha concertat amb Anglaterra, problemes, com per exemple el Pacnunciat ahir a Ennis (Candado de
de reduc- te de l'Aire, Pacte de Limitació d'arClare) pel President de l'Estat LliuTR ES MORTS A DRESDE puix que les proposicions
que Hitler féu en mament aeris, Pacte Oriental, Pacte
re d 'Irlanda, senyor De Valera.
Dresde 1. - Un automòbil en el ció d'armaments
la. Europa Central 1 la limitació
De Valera afirmà categòricament qual viatjaven quatre persones ba el seu discurs de maig, eren en ter- de
ex- d'armaments terrestres, és absolutaque abans que dimiteixi l'actual calgut per un terraplè i s'ha in- mes generals i no constituïen
necessària l'estreta. coHa.boraGovern, l'Estat Lliure posseirà w1a. cendiat. Unicament un dels seus o- clusivament un problema franco- ment
cló franco-britànica.
Constitució purament irlandesa i se- cupant aconseguí salvar-se saltant alemany.
Ha. seguit dient que aquestes no
Segueix dient que les u egoclaclons
gui dient que el poble irlandès no per una de les finestretes del cotxe
a la. situació són qüestions que interessin solaes consideraria satisfet en les seEls altres tres han mort carOO: han de referir-se labans
a França i Anglaterra. Per
ment
expressa els seus
general europea
v~ reivindicacions fins a aconse- nitzats
dubtes que les negociacions direc- tant, nosaltres estudiem actualment,
gwr governar-se per sl mateix senno produeixin en contacte amb el Govern francès;
se la menor ingerència. de cap poUN TREN MATA CINC O- tes franco-alemanyes els
que es po- la millor forma de coJ.laboració per
tència estrangera. Això -afegl-, !10
CUPANTS D'UN AUTOCAR millors r esultats quevia
diplomàtica. a assegurar la manera de posar en
és difícil d'aconseguir 1 depén úniBucarest, 1. - Un tren ràpid ha drien obtenir per
pràctica més ràpida i més complecament de la pròpia voluntat del arrossegat, en un pas a nivell, un ordinària.
El periòdic «Le Quotldlen», par- ta possible, per a tots els països, el
poble irlandès que sl persisteix en autocar en el qual viatjaven vint
comunicat
e~ seu desig d'ésser absolutament persones.
N'han resultat cinc de lant de la mateixa qüestió, diu que programa del r epetit febrer.
lliure ho aconseguirà.
mortes i set de ferides greus. Els Bria.nd no hauria tingut Inconve- franco-britànic del 3 dedient
f'jle al
acabat
ha
Eden
Mr.
afe1
Hitler
amb
En un paràgraf del seu discurs altres passatgers sols presenten lleu- nient a. negociar
geix que França ha d'escoltar el que final de les converses que sobre les
De Valera, encara que es mostrà geres contusions.
digui Alemanya. i no limitar-se a mateixes matèries celebrà amb el serespectuoo amb la figura del rei
nyor Mussolini, estigueren d'acord a
Jordi d'Anglaterra, el qualificà de
A CASABLANCA MOR EN escoltar una informació a través de seguir
els principis marcats en el
la diplomàtica anglesa.
«rei estranger>>, afegint que si IrTR ETZ E MOROS
desusdit comunicat franco-britànic
landa fos lliure no l'elegiria com a
Casablanca, 1. - A Khemlsset ha
sobirà.
SIR EDEN DIU, EN UN DIS· del 3 de febrer, i que aquesta és la
bolcat i s'ha incendiat un autocar
CURS A LA CAM BRA, Q UE raó per a creure que aviat serà troque transportava vint indígenes. Han
HA DE CONTIN UAR LA bada. la. linla més curta per a. les
tretze morts 1 set ferits
El Govern iugoslau amnistia resultat
FRANCO· negociacions. Afegeix que, a més, no
COL·LABORACIO
greus. Aquests s'han pogut salvar
hi ha dubte que, a despit que els
&TALO-ANGLESA
els funcionaris que van votar perquè durant l'incendi del vehicle Londres,
1. - Contestant una pre- tres governs no poguessin concedir
el xofer ~ trencat a cops de peper les oposicions
gunta. del Uder de l'oposició, Geor- la mateixa importància o la madra els Vldres.
ge Landsbury, el ministre Mr. Eden teixa urgència a tots els problemes,
~elgrad, 1. - El ministre de l'Inseria. possible d'arribar a. un acord
tenor senyor Korochetz, destacat li- Els Estats Units augmenten ha fet, aquesta. tarda, a la Cambra
dels Comuns, una declaració sobre sobre el sistema en virtut del qual,
der croata, ha. ordenat que siguin
so~re~egud~~ les causes per motius po- els efectius de guerra en to- el seu recent viatge a Paris i Roma. en mures i Iguals negociacions amb
Mr. Eden ha dit que l'objecte del altres països, podrien unir-se, els eslitics m~trUides contra els complicats
viatge a Paris era impulsar les ne- mentats tres governs, per contribuir
tes les armes
en els mcldents provocats per les
gociacions sobre totes les matèries a la. solució dels problemes pendents.
passades eleccions. Per altre decret
W~shington, 1.- Avui serà iniciadel senyor Korochctz queden reinte- da 1 execució del programa d'aug
g~a~ a llurs funcions els fUncionaris ment pel Congrés, quan votà per ~
pubhcs que foren suspesos d'empleu aques~e~ necessitats un crèdit de
BLE NORRAGIA AGUDA I CRONIC A,
i sol! per haver votat a iavor de les 8~0 ~Illons de dòlars. A partir d'avui
SIFILIS,
TOTAL. GU AR IMENT
opos1c1ons en les eleccions celebrades s mictarà el reclutament de 47.000
el 5 de maig darrer.
homes per a l'exèrcit terrestre·
P ELL. LLAGUES DE LES CAMES
11.000 per a la marina de guerra i
1.000 per a l'infanteria de marina Ta llers, '29, entresol - 0 '11 a 1 1 de 5 a s • P R E u s E e o N o M 1 e s
Intercanvi d'ex-combatents Els
reclutes inscrits adquiriran uri
compromís de tres anys a l'exèrcit 1
francesos i alemanys
quatre _a Ja marina.
Paris, 1 - Per primera. vegada
es celebrà una reunió entre ex-comUN RECORD QUE SERA BATUT AMB ESCREIX
batents alemanys i ex-combatents El preu ~el pa als principals
fr~cesos aliats aquest mati, quan
- parsos d'Europa
a_rnbaren a Paris delegacions d'antics combatents alemanys invitats
per la Federació Inter-aliada que
FRANCA ES EL PAlS ON ES
apf.ega vuit milions d'homes d'onze
MENJA MES PA
pal SOS.
. Els primers contactes han evidenRom!!-.. 1. - Ha estat feta pública
Cl.at un gran esperit de companyo- la seguent estadística en la qual
ma entre els homes que fa alguns prenent com a moneda general ei
anys .es bateren aferrissadament en fr~nc. francès, els preus del pa a. les
els diferents fronts de batalla.
prm.Clpals nacions europees són els
seguents:
•••
.Al!lmS;nya, 4'20 francs per quilo·
.Pa.rfs, 1 .- El periòdic «Le Matin»
publica un entusiasta article relatiu Fmlandia, 3'4.0; Noruega 3· Holan:
a la r ebuda que es r eté a Stuttgart da, 2'35; Itàlia, 2'22· FranÇa 1'07·
als ex-combatents francesos de la Suïssa, 1'5; Espany~ 1'45· Angla:,
Gran Guerra. declarant· que els ex- terra, 1'35; Bèlgica i •o2 '
combatents, que coneixen la realiLa mitjana de consum per habita~ de la lluita a l front són els més tant i any és la següent:
cndats a J?rocurar l'apropament en- . França, 195 quilos anuals; Itàtre els pa1sos enemics.
lia, 183; Bèlgica, 180; Anglaterra
'
158; Espanya, 158; Suïssa, 133.
CONVERSES ENTRE LES
DCOUEMSI3AFTEDENETRSACIONS D'E X Explosió en una fàbr'lca de
Bublln 1. - El President De valera ha' pronunciat un discurs a
Ennis, en el qual ha dit que l'Estat
Lliure d'Irlanda. tindrà una ConstituCiió purament irlandesa abans
que l'actual Govern deixi ei Poder.
Ha afegit, que el poble irlandès no
estarà satisfet fins que no es govern! plenament per si mateix el
que espera -ha dit el Presiden~
serà realitzat molt aviat, ja. que
sl la nació irlandesa està fermament
resolta a. ésser independent no h.i
haurà potència al món que' ho pugui impedir.

I

Dr.CASASA

P aris, 1. - Avui s'han celebrat aldgunles Fcodnvcrs~s entre representants
e a e erac1ó Internaci0nal d'Antics combatenLs i la delegació d 'excombatents alemanys que es troba
aFraPna;;s , Asloebmreanyl'aa.propament entre
,... 1
Com sigui que les negociacions són
de naturalesa absolutament partlcuhlar, no s'ha feòt pública cap nota;
om creu, per , que se'n facilitarà
una a l'acabament de les converses
'
que duraran dos dies.
La Federació Internacional ha prcsentat en Ics negociacions 82 d ele~;~Y~ec~iterents països, 1 els ale-
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J.
en r~ s~oUelXen els treballs de sal-
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0

1 seixanta ferits

·
MAL GRAT EL PACTE FRANC OSOVIETIC, NO MINVA LA P ROP A·
GANDA COMUN ISTA A FR ANCA
Mosc<.u, 1. _A desgrat de la promesa del Govern soviètic de suspendre la propaganda comunista. a F ranHERRIOT SALU DA EL S ça, noticies rebudes de Paris inforEX • COMBATENTS AL E- / m~n que .el ;Partit Comunista franc~s
~tH,~t 1 FA VOTS PER ha decidit mtensificar l'agitació cosobretot entre els ex-combaLió, 1. _ Avui han arribat a Lió muniSta,
t~nts 1 camperols, i fa. tota mena.
in
50 ex combatent al
vitals
s de emanys
la d es.orços per a la creac1'ó d'un fr011t
Vfcllllles de
per l'Associació
Guerra. La invitació fou feta a Stut- en e 1 qual entrarien la Federació General del Treball de Franc'\ amb <'ls Els gennan s Key s'han entossudit a batre el rècord mundial ds durada
tgart durant la cel b ió d 1
e es re- revoluciOnaris comunistes la. qual cob te rac
union's d'
alemanys. ex-com a ents francesos i sa fóra l:l. base d'un ampli front re- e n circuit tancat amb avió. Fa que volen 550 hores, I encara que ja han
batut el rècor_d mundia l encara continuen vola nt. Volen mantenir-se en·
volucionari.
Els ex-combatents ermànl
lal re per espat de 650 hores - A da lt l'avió dols germans Key en ple vol.
rebuts a. l'estació d~ Lió ~/o~e~ '
de~e~acló .d'ex-combatents 'frances::S. ~~ 1DPE:~:~~E NT DE LA FA VET· A baix els valents avia dors fo tografiats dava nt el seu aparell a l'aerò·
dro{l'l de Meredian ( Missouri) a bans d'emprendre el vol
Dba- dleestsacIdónthom es dtrigi a Ja tom-, CASARA AM ~ '1 :20t1 ~I~L b EES
1 0 1 ~ desconegut, on dlpos1(Express -Foto)
LAVAL
t
1
·
,
p ri
aren una corona.
a s, 1. - S anuncia. a la premsa
A continuació es dirigiren a l'Ala
entre
matrimoni
de
promesa
la
l'al
per
juntament, on foren rebuts
c_a.J~e. senyor Herriot, el qual els dl: ~~ZZ0IJ:r ¿ose Lava!, filla del Pres!- L' UNIC SUPERVIVENT DE LA CA· HA M~RT EL GE NERAL QUE FOU
n g1 .un breu discurs donantrlos Ics cle Cha b ons~U, i el comte Renat TASTROFE DE MED ELLIN, FORA ¡ CA P D ESTAT MAJOR D'AUSTRIA
I HON GRIA DURANT LA GUER RA
DE PERILL
gràc1es per llur visita a Lió, que r ecta d~{uf, ~scendent per VIa.
Budapest 1 - Despré d'u 11
a anulla de Lafayette.
apreciava molt. Expressà després 1
malaltia ha. mort a :Ui an~u~~:
ga
metr
-Els
1.
(Colòmbia),
Medellln
lluny,
de
bé
sl
:nt,
par
és
nuvi
El
Alem;seu desig d'aproximació amb
nya, cosa que digué que era un dels del President dels Estats Units, sc- ges han declarat fora de perill el pest el general An Von straussen
seus ideals, ja que ambdós països ~y~r cf'ocsevelt, és nebot de l'arn- guitarrista. argenti senyor Aguilar, el burg, que des del 1909 fins a la Ú
estan destmats a fer molt per la pau da~ or de França a Roma, Comte qual acompanyava el dissortat can- de la gurrra. fou cap d'Estat Major
tant argenti Cari~ Gardel quan es de l'Exèrcit austro-hongarès. Prene r.ambrun.
mundial I l.a clvllitzac;ió.
produí la topa~ d avions que deter- gué també part amb el general MacHerr!~t digue desprcs que si amb- COLONIA I
BERLI N UNITS PER minà la mart ~aqu~t ,i. de 16 per- ke~n en la cèlebre batalla dels Càr·
dós pa1sos tornaven a. llurs antago- 1 Ut l TF:EN
niSmes, la conseqüència seria terri- \o' LOCITA.fsUTOM OTOR QU E FA sones més. Aguilar es 1 únic que ha pats cont.ra els russos
·
-?E 170 QUILO M ~- sort1t amb vida d 'aquella tragèdia.
L
ble per a la humanitat •. i que tot d
ELS RU s sos ES PRESERVEN
n~ rlín. 1 _u RES
JI?ón ha de fer els possibles per tal
CONTRA L' ESPIONATGE JAPONES
~:VJ~~e~C:ta catastrofe. cH.e u fet I many ha efect!ro~~yt~Tott~j:¿~
v:doscou. 1. - Les autontats de
ex-combatentsqu~e-<l.~gué Herr~ot als , Colònia - Berlin en cinc hores nou
lVOSI.ock han dictat enèrgiques
b rvi f ~ mes-. egons minuts. la. qual cosa suposa un avan ftlld"J~ ültlfll[~
~
11 U In ~~~~~!Ol\S per a. reprimir l'actiu es~
no f~r~~iu· p:r~né~s'ne~~:~retneta tatse d'hora I mitja als viatges mê~ H lilLII ~
~ tada. ci I ctue es practicava a l'esmenel valor d'ésser la primera I emr ràpids fets fins ara en el mateiX retat exp~lll.t i la. seva regió. Han escorregut,
ta, perquè les altres la seguetx~renJc0
ats tots els c1utadans jaha
assolida
velocitat
maxlma
La
m.
da
be
us d
0
1
1
1~0~14 h~~:ot~et els estrangers
~
~
ta ;r~e:S. 0~~~e~ P~~c~r~o~~u~~ estat de l íO quilòmetres per hora, no
En el a v g .ncia.
EST0"1AC I INTESTINS
acóonsegwda encara. per cap tren del
,
la prllllavera.Jt
Uccess1u, els vaixells japo"
m n.
nesos no Podran entrar als ports
DIABETIS - AL BUM INUL'automotor que avui ba realltza.t
Golf de Olginsk.
<1el
soviètics
ETO.
RIA _ INFANCI A EL CORONEL BECH HA ESTAT la gesta esmentada, ha entrat a prestar serve¡ regular a la línia. DerlinDOS DIES A _BE RLIN
CARRER LLURIA 1 62
Berlin, 1. -.El rruru.stre de l'Ex- Colònia I el seguiran altres trens del
tenor de Po~òma. doctor Bech arri- mateiX SIStema formats de dos 0 tres
ANUN CIEU A
(entre Consell de Cent I Aragó)
barà ~ Berlin ~ecres vinent. Ro- unitats, que prestaran servei reguSALliERON, 22a
m.andrà a la cap1tal alemanya dos lar a les principals times ferroviànes
l A H U M A N 1T A T
l\l A:IISO. 12 <davant del Mercat)
_ alemanyes, durant aquest estiu.
dies.
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Passeig de Uràcta, 58
Telèfon 80321

a entaular ·:nno[ia[iou

La revolta de Pequín DE VALERA FA UN DISCURS ACCIDENTS D'AUTOMOBIL Sir Eden en la seva declaració referent
S'OFEREIX UNA RECOM·
SENSACIONAL
AMB MORTS I FERITS al viatge diu que ha de continuar 1~
PENSA PER LA DETENCIO
DE PAI·TXIEN-WU
A ITALIA, S IS INFANTS
MORTS I VINT DE FERITS
Pequin, 1. - Les autoritats de Pe- Promet una Constitució gecooperació amb França i Itàlia
Roma, 1. - Prop de Moncalvo
quin han ofert una recompensa de

FRANCESES
ESQU ERRES
LES
VOLEN DONAR UNA GRAN SO·
JULIOL
DE
LEMNITAT AL 14
Paris, 1. - Els diaris d'esquerra
publiquen el text d'un manifest adreçat al poble francès en el qual
se l'invita a festejar el dia 14 de
j uliol, per tal d'unir totes les energies en defensa de la llibertat.
El manifest va signat per 48 organitzacions entre elles la Lliga dels
Drets de l'Home i diversos Sindicats, l diu, entre altres coses que os
prepara. una conspiració contra. la
sobirania del poble per tal d'enrunar
l a democràcia I instaurar una dictad ur a de fam1lles privilegiades. Acab a demanant la. unió de tots per imp edir-ho.

I' a d a m

DE "ULIOL DEL l83e

INFORMAC IO DE L!ESTRANGER La mar• i l'aire

EL DEUTE PUBLIC DELS ESTATS
EN MES
AUGMENTAT
UNITS
CENTS MILIONS
DE MILHACINC
EN UN ANY I MIG
Washington, 30. - A les 24 b ores
de la final de l'any fiscal, el deute

MOREN SETZE MINAIRES EN
UNA EXPLOSIO DE GRISU
Calcuta, 30. - A la mina de carbó de Baddlgi ha. ocorregut una explosió de grisú, la. qual ha causat
la. mort a 16 minarires, i haventrne
ferit a. 30 més.
Després de l'explosió es produí un
incendi el qual es procurà localitzar.
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VAIXELLS ENTRATS EJ.
DIUl\IENGE I DILLUNS
De Sant Pere del Plnatar, amb
el vaixell ~spanyol «Astur»; de ~
ma., amb correu, mercaderies 1 1~
passatgers, el motor postal «Ciu~
de Ba rcelona»; d e Valèn cia a
correu, mercaderies 1 269 passatg~
el motor postal «Ciudad de Valèn:
cia»; de Manila, Slngapore 1 Mar.
sella, amb 12 passatgers de trànsit
1 amb càrrega general 1 de tràn
sit, el motor noruec «Tam»· de.
Marsella, amb set passatgers
11
aquest port 1 15 de trànsit 1
càrrega. general de trànsit, el pas~
francès «Sidi Mabrouc»; de Buenos
Aires 1 escales, amb 73 passatgers 1
càrrega. general, el vaixell postal es.
panyol «Cabo Palos•; de Marseua,
amb càrrega general 1 de trànn
el vaixell suec cSicllia»; de ~'
dres i Anvers, amb càrrega generaÏ
1 de trànsit, el vaixell «Bruse Jara·
de Londres i escales, amb càrr '
~
general .! de t rànsit, el vaixell esp
ny ol «PmzoD»; de Ca.sablanca ¡ Mà.
laga, amb càrrega general 1 de tràn.
sit, el vaixell «Sac 4»; de Cartagena,.
amb 37 passatgers i càrrega genera~
el vaixell «Roberto R.»; de Maò Ciu
tadella. i Alcúdia, amb correu ' m caderies 1 149 passatgers el vaix~U
postal «<<Rey J aime li»;' de Brem
1 Anvers, amb càrrega general 1 da8
trànsit, el vaixell postal aleman
«Hermes»; de Sundsvalla, amb fustf
'
el vaixell suec «Scotia».
VELA. - De Vinaroç, amb gar
fes, el pailebot «LUisa»; de Pa~
amb efectes, els pailebots «Cala Con'
•
tesa» i «Carmelita»; de Maò
càrrega. general, el pailebot '«PS.:
Martf»; de Ciutadella, amb efectes
el pailebot «Arnaldo Oliver»; de M~
laga, amb càrrega general, el Pailebot «Pedra Compte»; de Sant Fellu, en llast, el pailebot «Miquel Mu
rall»; de Ma.ò, amb xatarra el Pailebot «Trinlda.d»; de Gandia
efectes, el pailebot «Cala Murt~U~ ·
d~vlssa, amb càrrega. general, ei
pailebot «Isabel»; de Marsella. en
llast, el pailebot «Nuevo SoraÍóru¡·
de Torrevieja., amb sal, el bergantí
goleta «Sant Antonio»; de València,
amb càrrega general, el pailebot
«Mal var r osa».
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TRAFIC DE VAIXELLS I
PASSATGERS AL P OR DE
BARCELONA
El tràfic marítim mensual corresponent als vaixells 1 passatgers en.
trats i desembarcats al nostre port
d!Jr~t el passat mes de juny, eS
dlstnbueix de la següent manera:
Vaivelis mercants
Espanyals .......... ..
Italians ... ... ..... .
Anglesos ........... .
Francesos ........... .
Noruecs ........... .
Alemanys ........... .
Danesos .. . ........... .
Holandesos .. . .. . •..
Nordamericans ... . ..
Suecs ............. ..
Nicaraguenys ....... ..
Iugoslaus .. . ... ... .. .
Ron1anesos... ... .. . .. .
Islandesos... .. . ... •..

N,o Passat,
150
25
22
20
18
12
10

8.361
157
9
147

3

13

2

6
4
2
2

3

2

1
1

Vaixells de G uerra
1 <dest.)
Espanyols ... ... ... .. .
El total de vaixells entrats al nostre port és, doncs, de 178 amb 8.695
passatgers, la qual cosa suposa una
disminució de 29 vaixells i un augment de 526 passatgers amb comparació el passat mes de maig,
A més han entrat dlvec:;os lots
d'esbarjo, que es distribueixen de la
següent forma:
Anglesos ... ... ... ... .. .
Nordamericans ... ... ...
Italians .. . .. . . .. .. • ...
Espanyols... .. . .. . .. . .. . .. .

...
•..
.. •
.. .

4
1
2
3

Dels vaixells consider ats a. vela
motor han entrat al port:
Espanyols .. . .. . .. .
Italians ... ... ... ...

122
3

AERODR0 !\-1 DE VAIRFRANCE
Procedent de Tolosa., a les 7'09,
arribà l'avió postal francès amb correu, mercaderies i cinc passatgers.
Procedent de Marsella, a. les 7'09,
arribà l'avió postal francès amb correu, mercaderies I quatre passatr
gers.
Procedent de Casablanca, amb escales a Rabat, Tànger i Alacant, a
les 12'18, arribà l'avió postal francès amb correu, mercaderies i quatre
passatgers.
Sortí, a les 12'25, l'avió postal francès, per a Tolosa, amb correu, mer·
caderies i un passatger.
Sortl, a les 12'25, l'avió postal francès per a Marsella, amb correu, ¡ner·
caderies 1 un passatger.
Sortí, a. les 7'18, l'avió postal francès per a Casablanca, amb escales
a Alacant, Tànger 1 Rabat, amb
correu, mercaderies 1 cinc passatgers.
CORREU

D'A~IERICA

DEL

SUD

L'avió postal francès de la Companyia Air-France, que sort1 de Barcelona el dia 23 del passat mes, a
les 5'30, amb destl a les Repúbliques
Sudamericanes, ha arribat a Dakar
ahir, dia 1, a les 1'40 hores, 1 ha
continuat seguidament amb l'hidroavió «Croix du Sud» envers NataL
AERODROJ.\1 DE L'AERONAUTI CA NAVAL
Procedent de Stutgart, a. les 9'05,
arribà l'avió postal alemany amb correu per a Amèrica del Sud.
Procedent de Berlin, amb escales
a Stutgart, Ginebra i Marsella, a les
15'18, arribà l'avió postal alema!lY
amb correu, mercaderies i set passatgers.
Procedent de Madrid, a. les 12'40,
arribà l'avioneta postal espanyola.
amb correu, mercaderies 1 deu ¡.'n""
satgers.
Procedent de Berlin, amb escal'lS
a Stutgart, Ginebra i Marsella., a
les 15'33, arribà l'avió postal alemanY
amb correu, mercaderies i onze passatgers.
Sorti, a. les 9'30, l'avió postal alemany «Helnkel», per a Berlin, axnb
escales a Marsella, Ginebra 1 Stutgart, amb correu, mercaderies i 17
·
passatgers.
Sortí, a les 9'30, l'avió postal alemany «Junkers», per a Berlin, amb
escales a Stutgart, Ginebra i Marsella, amb correu, mercaderies i 17
passatgers.
Sortí, a les 8'36, l'avió postal alemany «Helnkel», per a Sevilla, i Larache, amb correu, cap a Amèrica
del Sud.
Sortí, a les 8'35, l'a vió postal alemany «Junkers» cap a. Berlin, axnb
escales a Stutgart, Ginebra i Marsella, amb correu, mercaderies i 17
passatgers.
Sortí, a les 9'40, l'avió postal espanyol cap a Madrid, amb correu
mercaderies 1 nou passatgers.

TOtes les causes_iustes troben resso' .en LA HUMANITAT

la·hwnanitat
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Una nota del Ministeri de Governació
Una nota del sotsHa publicat un decret, l'article primer d~} secretari d_e, Gover- Els motius i l'abast de la declaració
nacro
qual declara ~~primida la re~l~mentac10
de l'estat de guerra a Barcelona
Madrid, 1. - Al ministeri de la pldas y eficaces sanciones contra
de la prostitue~o. El seu exerc1c1 no es re- ~:~t P!fgu~~è a~~e~,~~~s~~!~: Governació han facl.lltat aquesta. los que preparan crimenes en la
la següent nota:
sombra y contra. los que, mediante
ra ••• Afirma que hi ha un matinada
coneix com a mitjà lícit de vida
" Para evitar equivocaclones y ex- el cobro de una cantidad, se prestan
travios en la oplnlón pública, es
Disposicions de la «Gaceta»

de los mismos y con destino n. acord del Ministeri de Goveru t 1oh<.;à 1lc médicos
r
rurales, cuyo perfeccio·
v<lSC a»13P
Madrid, 1. - L
regln- ~ .miento técnico ha. de procurar-se nació pel qual e~ prohibeix el
sobre
la següent dispo:
mentació de la p1 :,tituc!ó:
en toda memento, sln obligatoris.
«En escometre .11on1-osa empr~
en tales médicosi para. poder segUir senyor Gordon Ordax de
de dota r el pals e'' ·~1 !1 nr¡yn or.gnn:.
aprcs disfrutando de a titular, la asis· • tencla a dichos cursos, cuando me- parlar en públic i declara
zació antivenèria, t · G '·\ ·.1rn s
sa. a. proclamar que dt" 1t :t a:corpo- nos, una. vez cada cinco años.
ó
rar-se al moviment abollc1< usta. que
que per ara no s'autoritza·
La Direcci n· ·general ~e Sanidad
a de fa anys a.1s països mes
imper ts d del punt de vista sani- cu.darà. del exacto cumplimlento de
ran actes pro amnistia
esta. disposición.
es
a vança
1. - El sots-secretari de
Madrid,
Inva.ya
se
Art. So.-A medlda que
tèntic no
d 1 é
tari.
Que aques~e ~~g pu~tudemoStrar tenslfica.ndo el desarrollo del servi- ~~~a~~~iurà. a.is periodistes la
«A «La. Libertacb del diumenge,
hi ha res ~ tolerància que segueix cio de asJStencia social, se ampliaran sus funciones a las que le com- s·afirma. que el Govern prohibí tol.s
mlllor 1ue 1a. ealitat present
actes politlcs que havien de ceels
pr~a!ie~te.a~panya és en l'actuaU- pete realtzar en la lucba antivenét t oficialment reglamentària, però rea, smgularmente de las grandes lebrar-se en aquest dia. a València,
a àctica.ment abolicionista puix que urbes, Y que, en prmcipto, puedan excepte el de Mestalla.. L'afirmació
és completament Inexacta..
fr seva reglamentació s'exerceix d'u- concretarse en las slguientes:
Les esquerres s'havien dirigit al
a) Rccopilaclón de datos para la
manera tan feble, que gairebé no
form~ción de las cstadJSticas de governador preguntant-li si conoomereix aquest nom.
deria perm!s per tal de celebrar 150
1 no perquè hagi estat derogada morbtlidad venérea.
b) Investlgación de las fuentes actes a la. provincia de València.. El
disposició sinó perquè la reglagovernador contestà que si, 1 davant
contagio.
de
:fntació del 'vici comercialitzat ree) Estimulo discreta, entre los en- aquesta. resposta. afirmativa sols
u na l'esperit, consciència 1 ideals
~e gmetges sociòlegs 1 legisladors, que fermos rezagados o ill consclentes, presentaren sollic!tud per a 54 acconsideren com a les bases fonamen· para el cumplimiento del presente tes, els quals foren autoritzats. Si
no s'han celebrat, la. culpa o la
tals de la lluita antivenèria la igual- Decreto.
d) Evldenclacl.ón y descubrimien- falta serà de qualsevol menys de
tat de l'home 1 la dona davant les
l'autoritat.
lleis la profilaxis per la. terapèutica to de las InfecciOnes ignoradas.
L'esmentat diari es queixa. que no
e) DlVulgación de las instmcclo1 la' cultura sanitària del poble.
s'autoritzà un miting en el qual haPerò com sigui que les lleis es des- nes sanitanas antlvenereas.
prestigien per llur falta. de compli- I Art. 9.o. - Los médicos, tanta pri- via de prendre part el senyor Garment aquest Govern lla. cregut que vados como oftciales, quedan obli- don Ordax, A Elx. El miting fou
seria: no sols ayenturat, sinó perilles ga~os a dar conocimtento a las au- autoritzat, EI que no es va permeposar en vigor disposicions de tipus tondades samtarias de aquellos ca- tre és que prengués part en ell el
abolicionista. que no tinguessin en sos en los que la evtdente pel.igrosi- senyor Gordon Ordax, en comptidad .social se una rebeldia o ln?um· ment d 'anterior acord del ministeri
compte 1a. réa.lltat espanyola..
No s'ha d'oblidar que l'abolicionis- plumento maniflesto para segutr el de la Governació, per haver-se extralimlta.t manifestament aquell dime no representa anarquia sanitària, tratamlento adecuado.
Art. 10.-A la vista de tales de- putat, en. recents propagan~es.
sinó una forma distinta de reglaEls nútmgs a favor de 1 amnistia
menta.risme· que l'abolicionisme all! nunctas, las autor1dades samtànns
on s'implanta. Inflexiblement,' va. 1• podràn acordar el tra.ta.m~ento ob~- no s'han autoritzat 1 amb això es
acompanyat d'una sèrie de disposi· gatorlo e in?luso la hOSJ:!ltahzacton contesta al dit diari, perquè, estant
clons summament serioses: delicve de forzosa, pr~v1o pentaje ohctal cuan- . pendents enc:ara. moltes causes dav~nt els Tribunals,. pels successos
contagi, notlficacló obligatòria de Ja do se constdere oportuna.
malaltia, investigació de les fonts de . Art. 11.-De acuerdo con lo que d. octubre, això implicaria una coac' contagi, reconeixement mèdic perlò- dtspone el a;Partado b) del articulo c1ó prop de la. Justlcia, que no seria
dic quan les circumstàncies ho re- 8.•, serà mlstón preferente de la Lu- tolerable.
~nstl,, doncs, que el Govern proquereixen 1 fins i tot hospitalització cha Anttvenérea el descubpmtento
de .los focas de contagio y esterili- cedeiX d acord a. normes prefixades,
forçosa sl el cas ho exigeix.
La Llei ha d'ésser justa però no zactón de los mismos, en la medida i que, té cura. que no es pertorbi
l'ordre públl?, ni s'exciti al delicte,
onvé ue sigui impopular;' respecta- de lo POStble.
A tal efecto, quedan facultadas las ni es realitzm propagandes scdicio1le pe'\.ò no tem!.ble i per a això
com és el seu primer deure,
ses,
no Íli ha com fer-la. h~mana, que tln· Autoridades sani~àrias smgul~rmengui en compte la psicologia. del ma· te de las poblac10n~s pequenas en manté el dret de reunió I de lll'O·
lalt veneri que no és la mateixa a las que el escaso numero de habi- P.aganda. amb igualtat per a t.ots els
tots els països, ni en tots els llocs i tantes permi~a. el conocimiento di- et.utad.ans que actuen dintre de la
circumstàncies; que es faci càrrec de recto de la VIda ~e cada.. cual, a d~- llle.ll
prejudicis socials, més dülcils de cretar la vlgllancta. médtca penódicombatre que el propi mal, i a des- ca. de aquellas personas que por su
grat dels quals, però millor com~- conducta resulten sospechose.s, cotant-hi, es pugui arribar a un feliç mo posl~les focos de transmiSt,On venérea, stqulera. el primer o prune~os
resultat.
una Llei antivenèria. no ha d'ésser reconocimientos no evidencien Slgexcessivament rigida, I menys al nos- nos Cli?icos de en!ermedad aparenD IU ROYO VILLANOVA
te! Y st~mpre dentro de la. màs estre pals.
Madrid, 1. - El senyor Royo VillaFer una llei que serveixi per un tr1cta dJScreción.
ova. ha manifestat que el Govern
Art. 12.-Todo médico que asista nno
i ual a. l'ambient urbà i el rural és
ha. fet n1 farà. res per a la incormonstruositat; ni tan sols una. a enf~rmos venéreos està. obligada a poració
dels que foren policies da
que serveixi per un igual a les grans lnstrUlrles, medlante la entrega de la Generalitat.
La. seva presència al
poblacions 1 a les capitals de la ma- las ca.rtillas y conscjos editades por Govern és suficient
garantia. El que
jor part de les provincies espanyoles. la. Sanidad Oficial, ·respecto al al· passava. és que en l'article
dels presPer la. raó més poderosa per a do- c::mce y pellgros de las enfermeda- supostos no cabla la proposició
del
nar sentit humà. a la Llei antivené- des venéreas, así como de la reitera- senyor Calvo Sotelo. Aquest assump..
ria, és la necesitat absoluta. d'~vit~r ción terapèutica que exlgcn.
ha de resoldre's amb brevetat 1
También serà obllgación de los te per
que el malalt veneri rebutgi 1 as.s1sa sis mesos, 1 no té res a veutència mèdica competent . 1 es Ilmrl médlc~ comunicar a las autoridades no
amb els pressupostos.
a. mans de «curanderos» mtrusos. de sanitarins o al Serviclo de Asisten- re Per
es pot afirmar que la
tota indole 1 metges desaprensius. ela. social las notlcias y datos que Cambra.tant,
es pronuncià. per la incorAixò ocorreria lnde!eftlblef!len.t sl el desde el punto de vista snnttario poració dels
ex-policies, ja. que sl
ptalalt sap,lgués que 1 asslstèncta. a la puedan discretamente inquirir resdel senyor Calvo Sotelo fou
consulta d un metge. recon!lgut ~epre- pecto a los poslbles focas de conta- l'esmena
r ebutjada. no ho fou amb disconforsenta.va. la notificactó obllgatò~ de gla.
mitat del seu esperit, sinó per estar
Art. 13. - EI trata.miento de las fóra
la seva malaltia, 1 tal volta la mvesde lloc.
tigacló Indiscreta. de la. font de con- enfermedades venéreas queda excluUNA PROPOSICIO DE CALta~~n~\ie;;cia psicologia del nostre sivamente reservada a los médicos.
VO SOTELO
Cualquier lnfrncclón a este prepals confiem més en la divulgació
Madrid, 1. - A la Cambra s'ha
de ies veritats elementals sobre els ~epto se perseguirà como delito de
presentat la següent proposició, no
;mals veneris, en la persuasió de les mtrusismo.
Se prohlbe a. los mécLcos el trata· de llei, del senyor Calvo Sotelo:
bones raons 1 en les facilitats per al
<<La Càmara recaba del Gob1erno
mlcnto de los enfermos venéreos por
tractament.
La implantació mateixa del delicte correspondencla Y los anuncios en la revisión inmediata de las medide contagi ens atrevim a dir que re- cualquler forma respecto a supucstos das de separación definitiva del
·s ultaria contraproduent i àdhuc po- métodos curativos, que no corres- Cuerpo de Investigaclón y Vigilandem gairebé assegurar que la seva pondan a la verdad clentifica, 0 que cia acordada. por la Junta Superior
eficàcia seria molt escassa, puLx que, no se ajusten a las n01·mas de la de- de Policia, en 22 de los corrientes,
con excepclón de las que conclcrnen
per raons de pudor, prudència o con- blda sc1iedad.
Se prohibe Jgualmente toda. clase a. funcionaries de dlcho Cuerpo que
1v1vèncla que ningú no ignora, serien
de publlcidad que de manera màs 0 hubieran pasado al servicio de Ja
èomptats els casos de denúncia.
Totes les disposicions que seguel- menos encubierta tienda. a favorece¡· Generalldad, como consecuencla del
traspaso a la. mlsma de ~as facultaxen, i si pogués creure's d'utilitat o facilitar el comerc:o sexual.
Queda. prohibida expresa y termi- ~ des relativas al orden publico.»
. alguna altra. de complementàna,
seran Incorporades, per a llur degu- na.ntemente a las farmacéutlcos el
A CIUDAD REAL
da convalldacló 1 e.stabilitat, l;ll pro- despacho, sln prescripclón faculta.ti••
-- . .
jecte de Llei orgàmca. de Samtat, el va, da productos para el tratamiento
C1r1lo
senyor
L'ex-mm1stre
qual serà. sotmès oportunament a la de las t nft:rmedades venéreas
.
•
·
t d
& exceptúa la
deliberació de les Corts ; però enteven a e medios del R!O, afecte al partit pronent que el disposat té caràct~r d'~- profllàcticos.
'à
· t
L dir Ió
Art 14
gèncla per afectar a la. moralitat puun
pronunCJ
a,
greSSIS
i;>lica i a. l'eficàcia de l'obra sani- y or:éntaclón ~e 1 ec¡ hn, ins~cclón
d'
a uc a. antlvenétà.ria s'anticipa. la seva posada en v1JSCUrS
gar ~ltjançant el present decret, del rea sie atendràn a las ~¿cientes disCiudad Real, 1. - En el Teatro
qual en afirmar que fugint de liris· Posi? ones respecto a dJStrtbución de
mes' Irrealitzables, està Inspirat en servtclos afectos a la Dirección ge- Cervantes s'ha. celebrat un núting del
un criteri d'humanitat i atent a la neral de Sanidad, as! como a la que partit progressistllo, en el qual parlà
realitat pràctica de la vida espanyo- regule las funciones pertlnentes al l'ex-ministre Ciril del Rio.
Aquest ha dcscriL la política nala., el Govern cteu haver-bo dit tot, Consejo Nacional de Sanidad.
Los d ispensaries oflcla· clonal i ha. dit que tant a. la dreta
Art.
en virtut de l'exposat, a. proposta ciel
a. l'esquerra impera. el culte al
com
la
de
dependeràn
ministre del Treball, Sanitat I Previ- les an.Ivenéreos
sió, i d'acord amb el Consell de Mi· Autoridnd sanltaria. provincial, figu- al cabdill, revelat per la frase "tot el
rando al !rente de ellos un médico poder per al cap». Regna també a
nlstres,
oficial de la Lucha. de los que ejer- dretes 1 esquerres un gran confusioVinc a decretar:
0
.. Articulo 1. - Queda suprimida la zan función clínica, y que, como de- n.is me, I per aquesta causa. s'hil- de
reglamentación de la prostitución, el le¡¡ado de dlcha Autoridad ostentarà preparar el partit progressista com
a partit de centre que defensi el laiejercicio de la cu~l no se reconoce el cargo de Director.
A este mlsmo fin, y para hacer cisme amb r especte a. la consciència
en Espafia, a parttr de. este decreto,
màs estrecha la lnterdependencia de catòlica.
como medio licito de v1da.
Aclar eix que ell demanà l'indult
Art. 2.• - S~>n enfermedades. vené- toda.s las Instltuciones sanitarins roreas : la s~llS, la. bleJ:?-orrag¡a, el vlnc1ales, se procurarà que los ~is· de Menéndez 1 Gonzàlez Peña. per
chanclo venereo Y la lmfogranulo- J>ensar1as anttvenéreos se mstalen en sentiment de pietat, sense que això
matosls o enferme<lad de N1colàs Fa- los Cen~os sanitarios dependientes signifiqui solidaritat amb allò del 6
vre, en cualquiera. de sus localiza- de la Inspección provincial de sani- d'octubre, que condemna a l'igual que
dad, menos que las circunstanctas els successos del 10 d'agost.
clones.
He de manifestar -ha afegltArt. 3. La.s personas afecta.s de locales hagan mà.s recomendable la
cualqwera de estas do~enci~ estàn utihzación! a estos fines, de Centros que els que integren l'actual coallció
governamental s'han rendit davant
obligada.s a. someterse perlódicamen- hospttalanos.
El dtrector del Dispertsario a.ntive- l'evidència, 1 sostenen la ne~essltat
te, de acuerdo con las instrucciones,
que la Sanidad pública difundirà Y néreo central de cada capital serà de mantenir el laYclsme de l'Estat.
propagarà, con la amplitud debida, jefe de la Secclón provincial de Lu- Ja ho sabeu, doncs; en el successiu
a vigilo.ncia. y tratamiento pertinen- cha antivenérea. y, de acuerdo con la c. E. D. A. no pot portar com a
ies, bíen sea. bajo la dlrección de los el Inspector de Sanidad, organtzarà
rnédtcos privades, o bten; cuando i5e y v1gUarà el servicio en el medio ru- bandera electoral l'anatema contra
carezca de medlos económlcos, ut!- ral, poniendo en pràctica todas las el laïcisme.
Acaba dient que la República ha
lizando los servlcios de las instltu- medtdas conduccntes a la mayor efl.
d'ésser liberal i laica.
cacin del mlsmo.
clones antlvenérea.s del Estada.
Fou molt aplaudit.
Cuando en una. misma capital eXisArt. 4. Los padres o tutores de
menares o incapaces, afectos de do- tan màs de un Dispensaria central
lencias venéreas, tlenen la obligac1ón Y, por consiguiente, de un Director'
de cuidar del tratamiento de sus los Directores de los Dispensaries
constltutràn un Comité, que, baja to de los reclusos, soldados y mart·
hijos o pupUos.
Art. 5. El Estada adqwere el de- la presldencia del Inspector provin- nos afectos de enfermedades venéber de facilitar gratuitamente el c!al de Samdad. actuarà en las fuu- reas.
La Sanldad de Puertos se preocutratam!ento de les enfcrmos venè- Clones antes señaladas.
Art. 16. - Los Dlspensarios anti- parà de facllltar el tratamlento de
reos pobres en todo el territorio navenércos instala.dos en poblaciones los marinos mercantes, nacionales y
cional.
Art. 6. A los efectos señalados que no sean capitales de rrovtncia extrangeros. durante sus escalas, en
en el articulo anterior, serà.n con- dependeràn directamente de Inspec. armonia con las pa.utas relatlvas al
slderadas representantes de la Lu· tor provincial de Sanidad, Jefe de la caso establecidas en el acuerdo adopcha oficial Antivenérea los médicos Lucha a.nttvenérea en la. proVincia tado en Bruselas por la Unlón In·
de aquellas poblaclones en las que el. cual establecerà las relaciones dé ternacional contra el pellgro venéreo.
Art. 19. - EI Estada intenslflcarà
d1cho.> Centres, con las demàs Instino exista DlSpensario oficial.
A tales médicos se les facilitarà tuciones sanltarias del Estada que y cuidarà. escrupulosamente de la enpor el Dl!pensano próximo, a titulo eXlStan en la localidad y, de mOdo seña.nza. de la. Venereologia en las
gratulto, los medica.mentos que pre- preferente, con las consuitas prena- Universidades de la Naclón.
Dado en Madrid a 28 de junlo de
cisen para el trata.miento de sus tales Y los Cent.ros de Sanidad. de
puertos, dls~clón que lógicamente 1935. Niceta Alcalà. Zamora y Torres.
enrermos pobres. .
La petielón de dichos medlca.men- afecta tambten a. los Dlspensa.nos es- El ministro de Trabajo, sanldad i
en las capltales de pro- Previsión: Federlco Salmón Amorin».
tos habrà de justiflcarse en cada tablecldos
caso ante la autoridad sanltaria., vincla..
Art. 17.- Los servicios anUvenéque informarà respecto a la pertireos sostenldos por las Diputaciones,
nencta de la lll.isma.
~rt. 7. A r.ln de unificar el cri- Ayuntamlentos, entidades, Socleda.Telèfons dn
des, y aun particulares estaràn sumédicos
los
entre
terapèutica
teno
en armonta con el progreso de las Jetos a la inspecclón tecnlcosanitaria.
pautas cientiflcas, serà obligación del Estad.o.
Art. 18. - Por los Ministertos de
de los Inspectores de Sanidad la
frecuente organlzación de cursos JusLicia, Guerra y Marina deberàn
Redacció : 221 2í
pràct!cos, b~eves, en los Dispensa- dictarse las disposiclones necesarias
tratamienel
en
continuldad
la
rios untJ.venereos, a carga del perso- para
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LA HUMANITAT

--

conveniente precisar cuàles son los
motlvos y el alcance de la declaraclón del estado de guerra. en Barce·
lona. y su provincia.
No se trata. -como ya. se ha. dl·
ebo- de prevenir movlmlentos sedi·
closos o perturbaciones de orden pú·
bllco de caràcter general. Los térmlnos del bando de declaración del
estada de guerra. as! lo demuestran.
De él se ha. exclu!do toda lo referente a. la sedic!ón, a la formaclón de
grupos y a. cuantas medidas, en fln,
se refieren a pellgro o temor en lo
que es propiamente el orden pública.
EI Qbjetlvo a. que se encamina el es·
tado excepcional es lograr màs rà.-

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

DAVANT LES PROPERES JORNADES PARLAMENTARIES
L'actitud dels grups d'oposició i la dels governamentals
Madrid, 1. - Els grups d 'oposició
republicana sembla que estan disposats que, sl les Corts segueixen obertes, caldrà mantenir una obstrucció a. tots els projectes que presenti
el Govern sl no hi ha a la Cambra
100 diputats de la. majoria.
Preguntada una personalitat de
relleu dins els rengles esquerrans
a què es devia l'obstrucció de les oposicions en les darreres jornades,
ha dit que a. dues raons: una. de
forma 1 l'altra. de fons. La. primera.
a a. justa represàlia a. la desatenció
del President de la Cambra, que divendres imposà. un pla de treball
a. les Corts sense consultar els sectors representants de les oposicions.
Quan es procedeix aixi no cal estranyar que els grups contraris al Govern, els quals són sotmesos a un
treball parlamentari esgotador i sense cap eficàcia., responguin utilitzant
els drets que els reglament els concedeix. La qüestió de fons és una.
altra. Sl nosaltres no haguéssim anunciat que demanariem el quòrum
per a. la. votació definitiva. dels pressupostos, la majoria s'hauria. escampat tranqUillament creient que el seu
acte de presència. del dia anterior era. suficient per a deixar saldada l'obligació de romandre a. la Cambra. 1
contribuir, amb la seva presència 1
els seus vots, a. la formació de la.
Llei de Pressupostos, la. més important per a la. normalitat constitucional. Com que conegueren els nostres propòsits, la majoria romangué
al saló de sessions, amb tot 1 que
potser hauria .fal~t nombre si haguéssim anat a la votació definitiva.
El propi Govern hagué de reconèl·
xer que la. posició dels grups d'esquerra. era. irreprotxable 1 que sols
alxi, amb l'assistència. continuada. 1
amb la discussió metòdica és com
es pot realitzar una. eficaç obra parlamentària.
Liquid.ada la. qüestió de forma,
mitjançant les explicaolons suficients del senyor Alba 1 del ministre d'Hisenda., quedava la qüestió de
principi, la qüestió de fons, 1 solucionada. aquesta també amb l'assistència dels diputats de la majoria,
deixàrem de demanar votacions nominals 1 aix! s'aconsegu! l'aprovació
dels pressupo&tos.
Els periodistes li preguntaren després quina haviA. d'ésser l'actitud de
les oposicions davant els projectes
legislatius del Govern.
-Ignorem~ contestà-- quins són
els plans definitius del Govern sobre la labor pa.rlamentà.rla a. realitzar abans de tancar les Corts. Els
projectes que es presentin hauran
d'ésser discutits amb tota solemnitat, sense oap pressa. A ta.l objecte
partim del supòsit de trobar-nos encara a. les Corts el mes de febrer.
Res de coaccions estivals n1 d'aprovacions a terminis fixos. Tot el que
sigui necessari discutir, es discutirà
sense presses. Sl en arribar la. primera quinzena. del juliol el Govern
s'obstina en l'aprovaCió d'alguna llei
entrarem a. la. segona, i si tampoc
no fos suficient, al mes d'agost. Naturalment que per a tallar les discussions hi ha un mitjà. senzill: cent
diputats al saló de sessions. I per a
aprovar definitivament les lleis hi
ha un altre mitjà. oportú: tenir en
les votacions els dos-cents diputats
que exig~ el Parlament. Sl les oposicions 50n al seu lloc, es lògic que
hi siguin també els membres de la
majoria.

a realizarlos. Va, pues, contra. la industria abomlna.ble del delito en sus
mani!estaclones màs insanas, contra.
esa nueva. forma de canibalismo,
ti
que una mlnor i a. e x!gua prac ca. con
el vesà.nico intento de lmponerse a
toda el cuerpo social.
Es notorla, y ya. en la Prensa. se
ha reflejado, la lentitud con que se
procede en el castigo de estos he·
chos, y, sln perjuiclo de las disposiciones que se adopten para remediar
este nuevo mal que agrave la situacin creada. por esta clase de crime·
nes, se ha creido necesario acordar
la. promulgaclón del estada de guerra,
como cirug!a de urgencla, para. robustecer la. eficiencia. de los medlos
represlvos que las leyes establecen.
En lo que es propiamente función
de orden pública a.penas habrà. cambio, pues de hecho en toda catalu·
fia. estaba ya en manos de la au t orldad militar. La variante conslste,
por consiguien te, tan sólo en la. actuaclón de los Trl'bunales ml.lltares•
y en esto y el afirmar con toda energla la resolución del Goblerno de
subyugar y reducir, a. los profeslonales del crimen, conslste el alcance de
la decla.raclón del estada de guerra.
En efecto, es sabido que, desde
hace un año, por consecuencia. de
haber sida despedidos algunos obreros tranvlarlos y algunes obreros del
ramo del agua en Barcelona, por
pasadas huelgas, se vienen produ·
" a.botages " que
e1end o a te n ta.dos Y s
a.fectan a los respectives elementos
patronales. Agrupaclones que se colacan sistemà.tlcamente ruera. de la
ley, pretenden la rea.dmislón de los
obreros despedidos, qUieren imponerse a. la autorldad y, acudlendo al
crimen, buscan la claudicac!ón del
P oder ¡:tíbllco ante sus maqulnaclo
nes y delltos. De ahl el alarmante
estJ.'Uendo con que prooeden. Y a
esto contesta el Goblerno con las
medldas adoptadas, para. hacerles
comprender que por dignidad, por
prestigio y por sentlmiento del de
ber, jamàs ha de transigir con quie·
nes tales procedlmlentos emplean
Concluiràn por convencerse y someterse a. la ley, y cuanto màs tiempo
tarden, peor serà para ellos."

A Pamplona

ELS NACIONALISTES BASCOS
CELEBRAREN EL " DIA DE LA
"
PAIRIA
11

11

Pamplona., 1. _ Ahir es celebrà. en
aquesta. capital la festa. anual dels
naciona1istes bascos, que es denomina. «Euzkadi-Eguna» o Dia de la Pàtria.
Com s'e3perava, l'afluència. d'as·
sistents fou extraordinà.ria., especialment de Biscaia i Guipúscoa. També Alava. trameté gran contingent
de nacionalistes. Pot dir-se que, des
de la matinada, les carreteres del
Pals Basc es veieren inundades d'autobuso3, cotxes particulars, motos 1
bicicletes que s'encaminaven a. l'antiga Iruiía.
Durant la. nit 'del dissabte arribaren a Pamplona diversos autobusos
1 caravanes de «mendigolzales» o
muntanyencs, que avançaven per les
muntanyes al so die cançons basques.
Dissabte, a la nit, al Teatre Gayarre tingué lloo una representació
de l'òpera basca «Amaya» per la
massa. coral de Pamplona. «Jostarl»
1 la «Euzko Abesbatza», de San Sebastià.n, dirigides pel mestre Guridl.
Diumenge, a dos quarts de vult
del mati, recorregueren els carrers
de Pamplona. nombroses bandes de
«chistularis», procedents de tot el
Pals Basc.
A les vuit del mati els nacionalistes bascos celebraren una missa de
comunió a. la Catedral, que s'ompli
completament de fidels, i en quedaren al carrer alguns milers, que
oïren la missa des d'all!.
A les onze del mati, al Frontó JaiAla!, es celebrà l'anunciat mitlng,
en el qual feren ús de la paraula els
diputats senyors Landaburu, per
Alava; Monzon, per GUipúscoa; Aguirre, per Biscaia, Manuel de Irujo, per Navarra. Tots ells exposaren
els postulats del nacionalisme basc
1 r emarcaren particularment la necessitat que Navarra. marxi a. compàs de les altres províncies basques
fins aconseguir les r eivindicacions

Un formidable incendi a l'estació d'Atocha, causa importants perjudicis materials
Ma.drid,l . -Després de dos quarts
de nou de la nit un guarda. agulles
de la. sortid.a dels molls de l'estació
d'Atocha, anomenat Desideri Segovia, es fixà de sortia. gran quantitat de fum del magatzem núm 8,
dedicat a. mercaderies a petita velocitat i a la descàrrega de taronges,
procedents de la regió valenciana..
Com que en aquell lloc existeix una
gran quantitat de palla. la. qual és
emprada. en el transport de la taronja., el foc envoltà per complet
la nau la qual amida uns seixanta
metres de llarg per quinze d'ampla.
L'esmentat ferroviari tocà. el Umbre d'alarma. al mateix temps que
uns escopeters disparaven diverses
vegades a l'aire per tal de cridar
l'atenció de la. resta del personal.
Immediatament es donà coneixement
a. la Comissaria de Vigilància. de l'Estació d'Atocha, 1 aquesta, amb tota
rapidesa, requeri al servei d'Incendis. Entretant, de la caserua del
Regiment de Carros d'assalt, Situat
a l'antic Passeig de Maria Cristina.
acudiren forces, aiXi com també de
la guà.rdia. civU 1 d'assalt,. les qua.is
establiren un estret COrdó per tal
d'evitar que l'aglomeració de públic
determinés desgràcies.
Als cinc minuts d 'ésser cursat
l'avis acudiren els parcs segon 1 tercer, el de la Dlrecció l el tanc del
primer, al comandament del cap de
zona. de guàrdia. Angel Pingarron.
En auxili d'aquest acudiren el segon
cap del cos, l'arquitecte cap del servel 1 el cap de zona. En els primers
moments els bombers no pogueren
actuar per falta. d'aigua en aquella
part de l'estació, però solucionada la
dificultat començaren els treballs.
L'incendi començà d'una. manera
parençoslssima. Les flames es velen
des d'Una llarga. distància. Restablerta la. tra.nqulllitat en el veïnat
per temor que el foc es propagués,

no solament a. la resta dels molls,
sinó a. l'edifici de l'estació.
Els bombers començaren a. actuar
amb tota dlligèncla. isolant per com·
plet el focus del sinistre. En una.
hora 1 mitja. que durà. el foc, les names destruïren completament el moll
que era de fusta. 1 onze vagons que
es trobaven tocant preparats per a
la descàrrega.
Al lloc del succés hi acud! el director de la Companyia 1 altres alts
caps de l'empresa. També es personà. al lloc del sinistre el Comissari
general de Vlgilà.ncia 1 el tinent co·
ronel primer cap de la Comandància del catorzè Terç de a. Benemèrita.
El personal de l'estació aconsegui
poc després d'iniciar-se el foc, reti·
rar de la part del darrera del moll
incendiat, set vagons carr~gats dc
bens vius.
Entre els objectes cremats als vagons a què abans abans s'alludeix,
hi havia en sis d'aquests, tots els
mobles ,quadres 1 objectes d'art d'I·
nestimable valor pertanyents a la
Legació de Dinamarca.. Els altres
vagons contenien diverses mercaderies. Tot això quedà. totalment des·
truït.
A les deu i deu de la nit el foc
qued.ava dominat per complet 1 començà a. retirar-se el servei d'in·
cendis aixi com les forces que amb
ell havien cooperat.
S'Ignoren les causes del sinistre,
que hom atribueix a alguna punta
de cigarreta. o a algun llum! llançat
als munts de palles alli dipositats.
Les pèrdues causades pel foc a l'edificació i materia. mòbil de la Compa-,
nyia es calculen en 250 mil pessetes
xifra. a la qual cal afegir el mobl.llarl
de la Legació de Dinamarca i la. resta. de les mercaderies.
Sortosament, no hi hagué des~
cies persona.is.

A FAVOR DE L'AUTONOMIA

Un important document de
les dones catalanes
Heus aci el document que en nom
de les dones catalanes ha lliurat a.
S. E. l'eminent actriu Margarid.a
Xlrgu:
uExcmo. Sr.:
Al amparo del articulo 35 de la
Constltuclón, que reconoce a. los ciudadanos dc la. República el derecho
· bll
Pod
1
t ó
eres pu cos,
de pe icl n a os
las mujeres ca.talanas recogen y elevan a v. E. el sentimiento común
del pueblo de cataluña, en estos
momentos de amargura. y desengafio.
Vió la mujer en el 14 de Abril
de 1931 un alborear de llbertades
y dentro de ella. llegad.a la hora de
la. raparaclón para. Cataluña. Con
entusiasmo a.lirmó su fe en las nuevas instituclones republicanas porque sólo en elias cabe un régimen
de llbertad como es la. Autonomia.
Con tal convicción ayudó al magno plebisclto por el Estatuto con su
propaganda, ya que no podia. hacerlo con su voto por no estar todavla reconocido por la ley; y cuantes aprotlt
1 i
d 1
o as g or osas cons uyen
baron el cuerpo legal de nuestra
ll-Utononúa, sintló la alegria. de la
victoria de Cataluña. en profunda
gratitud por la. República..
Nunca cual en aquellas jornadas
de Intensa republicanisme estuvo
unida. espirltualmente a. España nues
tra tlerraJ porque nad.a obliga. tanto como 1a lealtad.
En la memoria de todos los catalanes estaba presente en aquel
entonces, la. suerte que cupo a la
de Diputaciones
Mancomunldad
por la. Monarquia Y democreada
lida después en acto de dictadura,
para. pmeba de que en el concepto
del rey perjuro las leyes no eran
otra cosa que pedazos de papel al
arbitrio de quien las promulga.
La. República, al incorporar en a
Constitución el principio autonóml·
co, lo declaraba. bàsica en la organlzaclón del Estada y por ell() lo
a.mpararia, con cuya. afirmaclón da.ba. a Cataluñ a. la seguridad de que
el Estatuto no estaria cual aquel decreto aludldo, sujeto a las veleld.ades de cualquler goblerno que en
los a.vatares de la pol!tlca f:udiera
significar ldeas contrarias a as que
dleron vida. a là Constltución republlcana.
Asl lo creyó el pueblo català.n y
por ello con orgullo y valentia. unió
su destino al destino de la. República.
La. suspenslón del Estatuto acordada. por las actuales Cortes ha lle-

el sufraglo responderàn a ~ lt perfil
republicana.
Las mujeres catalanes., Excmo. Sr.,
han aprendido en la. b ~ torla que
slempre que se ha. querido C<l5~Ïii:'r
a. todo un pueblo por 1 s aclos de
sus hombres representatn:o.s se han
cosechado amargas experienclas.
Por el esplendor de nuestra Re·
pública de tan limpidos origenes, reintégrese la vigencia del_. Estatu to
y los derechos constltucionales.
Las mujeres cata.lanas, Excma. Sr.,
unieron sus manos en càlido homenaje a V. E. por su generosa defensa de las aspiraclones de Catalufia; las que segulmos las doctrlnas
del llorado caballero de la. Patris.
don Francisco Macià. y educadas en
su pol!tica austera. y noble; las mujeres que fulmos el rayo de luz que
anlmó a seguir adelante a los hombres que trajeron la segunda. República; las que en los momentos actuales son la esperanza y el consuelo de los caldos en la lucha por
el ideal, acudimos respetuosas pero
con la serenldad que da el cumplimiento del deber, a V. E. para exponerle el estado de opinión que ¡;e
ha formada en Cataluña y, al hacerlo, no podemos por menos de
recordar, con llusión, aquellas palabras que V. E. pronunció mlentras
estrechaba la mano prócer del desaparecldo Presldente por inmutable
deslgnlo de la naturaleza. humana.:
«Catalufia es digna de su libertad
y yo declaro ante el pueblo catalàn
que sus llbertades seràn respetadas
porque Cataluña, cuanto mà.s llbre,
màs espa.fiola serè..»

Elvira Serret, M. Jordt, Maria Es·
cursell, etc. Segueixen més de 2.000

signatures.

-----------*:-------------EL TERCER CONGRES DE COOPERATIVES DE CATALUNYA

~~~r~c~~ïu~aaa.l ~~~~ode J::.
allento y justa alarma; las mujeres
que generalmente no sabemos distinguU' de sutUezas dialécticas, ]: ero
que tenemos una perspicacia. infalible, hemos sospechado y con nosotras todo el pueblo catalè.n, la intenclón de deja.r «sine die» yacentes las libertades catalanas que de·
su mayor amparo y
bieran tener
en la Constitución.
defensa
Un régimen de excepción como el
que sufre Cataluña es, ademàs de
injusto, pellgroso, pues al atrofiar
con tal aparato juridico los organismos de la. democracia, se prepara
el terrena para que hallen surco
apropiada las semlllas de la. politica
de violencias.
La. mujer catalana, que puso b'U
f 6 en los Mea.les de LIBERTAD y
de DERECHO; que vió en la Autonomia un instrumento de la. CULTURA, de la RIQUEZA y de la JUBTICIA SOCIAL; que repudia por
instinto maternal las lucñas fratrlcidas no puede permanecer impaslble ' a.nte la prolongación de este
estada de excepción que perturba
en sus raices la vida. tod.a de la
tierra que la vió nacer. Porque la
paz espiritual, Excma. Sr., no serà
lograda sin la previs. resta.uración
del derccho que devuelva integram ente sus fll:cultadcs a nuestra General!dad, sOlo cntonces las instituclones que tienen su fuente en

___________*___________
que han d'aconduir a l'engrandi·
ment 1 eJ gaud! de les antigues llibertats que tingué Euzkadi.
Assistiren al m!ting unes 12.000
persones.
Durant la resta. del mati 1 a. la.
tarda es celebraren diversos actes
esportius 1 musicals, entre els quals
destacà particularment una magna
exhibició de «espatadantzaris», a
cà.rrec dc més de 1.500 d'aquests.
A més del gran entusiasme que
regnà. durant tota. la jornada, la nota. més destaoo.da la constitu! l'ordre més absolut.

L'àpat de clausura
Amb assistència. d'un gran nombre
de delegats, s 'han celebrat, els dies
28, 29 1 30 de juny, les tasques del
tercer Congrés de ·Cooperatives de
Catalunya, en el qual es tractaren
importants afers, entre ells, la conveniència de reestmcturar el moviment cooperatiu català en una confederació que agrupi totes les bran·
ques da l'activitat cooperativista de
Catalunya, com són les entitats de
consum, producció, agr!coles, sanità.ries, 1 mutualitats de crèdit, etc. Un
dels altres extrems que hom tractà.
també amb força atenció, és el que
es refereix a. la manera. de reglamentar la constitució de fons per a
l'ampliació de les indústries cooperatives.
Al Congrés hi assistiren, entre altres representacions, la Federació
de Germandats de Catalunya., pel se·
nyor Joaquim Gascb; la. Caixa de
Crèdit Agrícola i Cooperatiu; la Unió
de Sindicats Agrícoles, pel senyor J.
VIves; la Unió de Rabassaires, pel
senyor J. Mauren; l'Agrupació Femenina Cooperativista. per la senyora
Miquela Chalmeta; la V!Ha de salut l'Aliança, pel senyor Evarist Salat, 1 el Consell Superior de Cooperació pel seu President, senyor Joan
Colomlnas Masseras.
Le:¡ tasques del Congrés tingueren
lloc al local de la Unió Cooperativista. de Catalunya..
Després d'haver-se celebrat la
sessió de clausura., els congressistes
es traslladaren al Restaurant Pà.tria
on se celebrà un esplèndid àpat de1
germanor.
L'àpat fou presidit pels senyors
Miquel Mestre, President de la. Fe·
deracló Regional de Cooperatives de
Catalunya., Josep Farré, vice-president; Remigi Gonzà.lez, secretari general de la Federació Nacional de
les Cooperatives d 'Espanya, 1 Pere
Mà.s, de la. Caixa de Crèdit Agr!cola
1 Cooperatiu de la Generalitat, 1 altres que sentim no recordar.
Tots els delegats, en acabar l'àpat
pronunciaren parlaments enaltint les
tasques realitzades durant el Congrés celebrat 1 fent vots per la ma·
jor expansió de l'esperit Cooperatiu
de Catalunya.
Tots els oradors foren molt aplaudits.

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

Per comentar en tons desel ban de la proclapectius
La sentència recaiguda en la
causa pels fets de Tarazona mació de l'estat de guerra,
són detinguts un~ ciutadans
de la Mancha

Albacete, 1. - S'ha publicat la.
sentència pels successos de Ta.razona
de la Mancha. Els cinc processats
per als qua.ls el fiscal demanà. la
pena de mort han estat condemnats
a cadena. perpètua.. Dotze dels processats han estat absolts i la resta
han estat condemnam a penes que
osclllen entre un i dotze anys de
presó.

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

Inhibició a favor de la jurisdicció civil
Les diligències que començà a
lnstruir l'autoritat militar, amb mo-

tiu de l'agressió a. l'Inspector de vi·
gllància senyor Asenslo, després de
les primeres declaracions ha passat
l'afer a l'autoritat civil El jutjat
número 4 ha començat la. instrucció del sumari pel procediment d'urgència.
Figuren com a processg.ts Jom
Fol.x 1 Casas 1 Llu!s Garcia Ortega
1 NestoU.

A la Plaça. Macià., han estat detinguts cinc individus nomenats Francesc Matos Barriobero, Josep Ros
Doet, Marian Raso Lleida, Innocenci Jarque Mayor 1 Frederic Royo Benages, els quals comentaven en forma despectiva la. proclamació de l'Estat de Guerra.
Conduïts a la. Prefectura. de P oli·
cia. els foren trobats a. algun d'ells
documents comunistes, exemplars de
la •Revista Unlversallt i sota la solapa. de l'americana d 'un d'ells una.
placa que diu «Detective Secreto X9».
Quedaren a la disposició del cap
superior de Policia.

No responem de la publicació immediata...de les
que no
notes pregades ••
estiguin en el nQstre poder abans de les nou del
vespre

AVIS
la humanitat

es complau a ter avinent als seus lectors t slmpatit.zants, que té a lw
seva disposició el darrer retrat lla millor producció fotogràfica
realitzada, obra de l'artista Marlus de Bucovlch> de l'H_onorable
senyor FRANCESC MAClA 1 LLOSA, Prtmer President de la Generalitat de Catalunya
Edició Popular, al preu de 3'50 ptes~ sense marc. 1 10 ptes. amb
marc (Descompte a.is majonstes).
Per encàrrecs adreceu-vos a lea ohcines de LA HUMANITAT
(Ronda Universitat, 25) • T elèfon 12122

LA HUMANITAl.escampa arreu ·els ideals republicans i-catalanistes

la humanita~
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LA C. E. D. A. A \'ALENCIA
ticia no nos ha cogldo de sorpresa.
Los actua.les gobernantes nos t lenen
gati\'a? De ser asf, aparecerà con de tal modo acostumbrados a su alta.
toda evidencia. que las autorldades lmparcialidad democràtica, que lo
llevau su arbitrariedad basta el ex· hab[amoa prevlsto.
tremo limite. Mlentras ae organiza
El seller gobernador afirma una Y
actlvamente, y recurriendo a todos otra vez que "con!ia en la sensatez
los medios, un acto de marcado ca- y la cordur& del pueblo valenciano".
ràcter reaccionarlo, :rascista, abusi- De tal modo confia, que se aprei$Ul'a
vamente se anuncia la su.spen.sión de a. suspender una manifestación tan
nuestra manlfestaclón. y ello a pe- legalmente sol~itada como otros acsar de que el Ooblerno ha levantado, tos que dcben celebrarse el domlngo
al parecer la suspensión de los actos próxlmo. La cwse trabajadora. com. li
'
pa.tarà y s abrà enjulclar deblda·
pub cos.
• mente la actitud de unos y otros.
Nos llmi~os por ~oy a anun·
Por nuestra parte, tenemos que
ciar que Dl!entras el senor goberna- protestar enérgicamente de la arbi·
dor no nos comunique oficlalmente traria suspenslón de la manifestala suspensión de nuestr& manifesta- clón anunciada para el domingo.
ción, nosotros pers!s~os. en orgay nada màs por hoy.
nizaria. - Partldo Socialista, Fede·
Partido Soclall&ta., Partldo Comu·
ración Sindicall&ta. Libertaria, Blo- nlsla Bloque Obrero y Campesino
que Obrero Y Campesl.no, Partido Fede~ación Sindicalista Llbertarla;
Comunista, Unlón General de ~a- Unión General de Trabajadores, Sin·
bajadores, Sindlcatos de OposiClón dicato de Oposiclón en la c. N. T.,
en la C. N. T., Sindicatos Autóno- Sln~catos Autónomos."
mos...
(Ve de la pà&'. L)

Una segona nota de
contestació
València, 30. - En conèixer les
manifestacions del governador civil,
d'ahir dissabte, les organitzacions
obreres publicaren aquesta altra nota. La publicà "El Mercantil Valenclano":
"El setl.or gobernador clvll se ha
dlgnado comunlcarnos oficialmente
la suspensión de la manlfestación
anunciada para el próximo domingo,
a las cuatro de la tarde. Esto dos
dias después de haber anunciado dicha suspens1ón por medio de la
prensa. Ni qué decir Uene que la no-

SEGURETAT

Un telegrama expressiu
València, 30. - El passat divendres, el governador civil trameté el
següent telegrama-circular a.ls al·
caldes de la "província":
«Con motivo acto públlco que domingo, dia. treinta, se celebrarà en
esta capital y ante posibles incidentes, se servirà Vd. con !uerza. de que
disponga, ordenar un esmerado servicio en carreteras, ferrocarUes y pueblos trànsito que conducen esta capital con el !in de conseguir una. absoluta protección de las personas qu-a
se dirijan dicho a.cto, tanto a. la ida
como al regreso, esperando me comunique con toda urgencia cualquier incidente que con tal motivo pudiera
surgir.»

FOGON~D

guin fer. Hom diu que anem a causar un gran malestar a. la soclet¡¡.t;

ll .

' Pte s . ,

f.
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En el seu editorial del diumenge passat, «La Veu de Catalu.
nya, comenta l'ablusió nostra a l'article 66 de la Constitució espa.
nyola, article importantfssim sobre el reter~ndum i la fniciatfVQ
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Nit d'estiu. Calor. Una calor que
a mi, poc amant del sol -crec que
a. l'estiu hauria d'estar sempre núvol- em sembla. intolerable 1 excessiva. La tolerem, però, com tolerem
tantes altres coses intolerables. En
aquesta nit d'estiu l'Orquestra Fil·
harmònica. de Barcelona, que dlri·
geix Josep Pontbernat, dóna una
audició de la segona 1 tercera sim·
fonies de Beethoven al Palau de
Projeccions, Per a anar de Sarrià a
Montjuïc, per a vestir-se 1 posar-se
coll, punys, corbata, en una olt com
aquesta, calen una gran amistat a
Fontbernat 1 una gran admiració a
Beethoven. En mi es reuneixen ambdues condicions.
A més a més jo no havia vist dlrlglr Josep Fontbernat des de l'estrena de "La falç al puny", ~bans
de la República, quan la Republl~a
ens semblava. tant bella. I veure dlrigir Josep Fontberna.t és una gran
cosa. L1avo1·s aquest estimat amic
no dirigia una orquestra: dirigia un
orfeó, l'Orfeó de Llevant. I 1&;, ni7 de
l'estrena de "La falç al puny , 1 Or·
feó de Llevant, sota la batuta. de Josep Fontbernat, cantà "La Marsellesa'. Les magnifiques notes del magniflc himne de Rouget de l'Isle, can·
tant el qual el 10 d'agost del 1792
els marsellesos assaltaren les Tullerles 1 n'escombraren els reiS -cosa
que els madrilenys no saberen fer
el14 d'abril a Madrid-, sempre han
estat escoltades amb una emoció
profunda pel poble. Aquella nit, l'e·
moció era més gran. Feia pocs mesos
a Jaca havien estat assassinats Oalan 1 Garcia. Hernàndez. S~gula, però, conspirant-se. La Republlca era
imminent, encara que la negués el
senyor Cambó. I era per tot això
que "La Mru·sellesa', aquella nit, te·
nia vibracions d'alerta, d'invitació a
la lluita. Quan l'hora fou arribada,
la. lluita es frustrà i esdevlngué una
mena de festa major amanida amb
juridicitat. Avui paguem les conseqüències d'aquella. festa. major.
El record d'aquella nit, el fer tant
de temps que no veia dirigir a Josep
Fontbernat, 1, sobretot, Beethoven,
m'han portat aquesta nit d'estiu al
Palau de Projeccions. No hl ha.vla
estat mai: l'Exposició se celebrà en
temps de la dictadura. prtmorlverista
i en aquell temps jo no estava per a
festes. Es per això que ara descobreixo aquest palau que seria esplèndid per a certs experiments teatrals que avm no poden fer-se -es
veu que ni amb sW>venció- en els
teatres on hi ha un empresari 1 un
llibre de caixa. No tenim un Max
Reinhardt, no tenim un Plscator, no
tenim un Antoine, no tenim un Ge·
mier. Però tenim un Adrià Gual
-massa. oblidat, massa injustament
oblidat- que podria fer, en aquest
sentit, coses esplèndides en la sala
del Palau de Projeccions, sempre de
cara al poble, que a casa nostra, en
qüestions com aquesta del teatre digne -el que avui ocupa la majoria
dels nostres escenaris no té dignitat- és el veritable senyor.
Una pausa. I l'oblit voluntari d'aquest tema., que em portaria massa
lluny i em desviaria del tema que
he de seguir en aquest article.
A l'entrada del Palau em donen
un programa del concert, un programa en el qual s'anuncien les nou
simfonies de Beethoven, editades per
la Companyia del Gramòfon. Val
més això que no pas la musiqueta

l

Falten Agents de Venda en algunes poblacions
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Elogi a uns intèrprets Les lleis complementàries
de Beethoven

inexacte; que anem contra les lll·
bertats; inexacte també. Que anem
contra els funcionaris, als quals diuen
que deixarem al carrer; absolutament
inexacte. Volem una simplificació ad·
mlnistrativa.. Una. reducció d'organismes inútils. I ho f¡uem començant
pel més alt, sacrificant-nos, si és
precís, nosaltres també, que és el
millor sacrifici que es pot donar al
poble. (Gran ovació).
Parlo ara. de les esquerres l de In
seva. manca de pudor en atacar-nos.
Hom pot dir a aquests grups: ¿Es
que heu oblidat que ens havíeu lliurat
una Espanya desfeta en l'ordre moral
i en l'ordre material? ¿Heu oblidat
els vostres torts a la llei, de la vostra.
teoria socialitzant, que ha. augmentat
de manera. alarmant les estadístiques
de la criminalitat? ¿Heu oblidat, en
fi, els vostres errors, que portaren Es·
panya a la ruïna material? Nosaltres,
d'aquestes ruines en recollirem els
materials per a edificar una Espanya
millor perquè en aixecar aquest edifici de l'Espanya nova no volem que
es taqui. Però per a realitzar aquesn'hi ha prou amb l'Impuls del Poder
públic. Manca la cooperació de la
societat. I ara ent dirigeixo als homes d'empresa perquè s:'lpiguen que
ja que el Govern els garanteix la propietat dels seus béns, així com l'ordre comú, abans que res que treguin
els capitals lmproducwus 1 el diner
enterrat a favor d'aquests milers d'obrers que es moren de fam. (OvaCló).
Des¡>rés, realitzem el tercer punt
del nostre programa: reforma constitucional. El Govern té un índex que
portarà. a les Corts. Que no se'ns ataqui, sinó que hom comenci a. preparar l'opinió per a la consulta electoral perquè nosaltres ja estem preparats.
Per últim, unes paraules !finals.
Jo tinc un optimisme gran. A Medina
del campo he dirigit. la paraula a
una gernació incalculable, entre la
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qual
banderes de les nostres
DETALLS 'DE L'ACTE I DELS DISeUR SOS•des,
orgarutzac1on i les de les Bascongaque tenien paraules emocionals:
"Els bascos abracen els seus germans
DE VALENCIA
de la mare Castella». All! hi havia
~eia ~es

del senyor Moreno Torroba. o els cuplets de Raquel Meller, patrona. de
" La Nación".
A l'escenari, els professors de l'or·
questra Filharmònica de Barcelona.
Negror dels smokings damunt unes
cortines d'un vermell dramàtic. A la
sala no tot el públic que era d'esperar. Un públic, però, el que hl ha,
selecte i correcte, que sap escoltar
respectuosament, fervorosament. La
majoria -ho dic amb goig, amb orgull- obrers.
En el programa d'aquesta nit figuren !'"Obertura de Coriolà', la "Segona Simfonia.. en re, la. "Tercera",
anomenada !"'Heroica', en ml be·
moll major.
Beethoven escriu !'"obertura de
Coriolà", en do, l'any 1807. Dos anys
després, el baró de Tiemond, auditor
en el Consell d'Estat francès, coneix
Beethoven a Viena. I ens diu que
Shakespeare era un dels ídols del
gran músic. Un alt.J:c idol seu fou
Plutarc, com ho fou per als homes
de la Revolució. En aquesta obertura,
escrita en 1807 hi ha reminiscències
de la. primera part del Quartet 4art.
en ía, op. 18, escrit en 1804. Beethoven encara no és Beethoven, com no
ho és en la. primera, segona 1 quarta.
slm1'onles. Vacl.Ha, dubta., cerca la
seva gran ànima solitària. 1 poderosa:
la de l"' allegretto" de la "Séptima ",
la de l'" Apasionatta ", (1) la de
!'"allegro maestoso" en "re menor"
de la Novena, el de l"'adagio" de la
sonata en "do sostingut menor"...
El Beethoven de la Slm1'onla número 2 en "re", op. 36 -1802-, està encara sota la influència de
Hnydn 1 Mozart. En !"'adagio" és
on queda més personal, més ell. En
els altres temps d'aquesta Simfonia
hi ha el pressentiment de Beethoven, se l'endevina.
1804. Beethoven escriu la "Simfonia núm. 3 ", dedicada al general
Bonaparte. Quan s'innova que el general s'ha fet coronar emperador,
diu: "Es un home com el altres... "
1, d'un cop de ploma. esborra la dedicatòria 1 escriu: "Slnfonia. erolca...
composta per !esteggiare 1 sovvenère
di un grand Nomo".
Aquesta. simfonia -una de es més
perfectes, de les més belles, aml:i la
Sisena, la Setena, i la Novena -és
el cant de glòria que el republicà
Beethoven dedica a la República.
Cant de glòria malgrat la "marcia
fúnebre" del segon temps, que dedi·
cava a l'ambiciós que havia destrurt
la República, en complicitat amb els
homes venals i abjectes del Directori. Amb aquesta obra el músic gloriós de Bonn revoluciona la música
del seu temps. Tot és nou, tot és
audaç, tot té un to rebel -músicalment parlant- en aquesta obra. El
tema del "íinale" ja es troba en una
o.bra. anterior de Beethoven: "Pro·
meteu", op. 43, escrita en 1800.
Han desaparegut la nit d'estiu, la
calor, la mis-erable vida de cada dia.
Només Beethoven, la veu pura, noble, altíssima, de Beethoven, redimint
un d'aquells palau envllits per la
presència de la gent de la dictadura
primorivertsta. A més, a homes intel-ligents, fervorosos, plens de coratge 1
de bona voluntat hem d'agrair aquest
miracle: entre ells, Josep Fontber·
n at, el seu director.
Jo no Vull parlar de la interpretació d'aquestes tres obres de Beethoven, perquè això, indelicat i incor·
1·ecte, fóra envair el terreny del
molt estimat company Camil Oliveres. Altrament, ell pot fer-ho molt
mUlor que jo.
Deixeu-me dir, tan sols, tot l'agraïment que mereixen Josep Fontbernat -director personalíssim, d'una
expressió gens vulgar- i els .seus
professors de l'Orquestra Filharmònica de Barcelona. I deixeu-me dir
com és així, al davant d'una orquestra, o d'un orfeó, empunyant la batuta, que Josep Fontbernat em sem·
bla important de debò.
LLUIS CAPDEVILA

València, 30. - Com que el minis- del seu programa; ens hauria lnfe- germans nostres de Galfcia, de les
' re de Comunicacions, senyor Lucia, rit una ofensa si hagués estat alxf. Castelles, de Catalunya, d'Aragó 1
¡havia disposat que l'acte comencés a
En aquesta coalició estem per a rea- de Navarra, que portaren al límit l'ula Plaça de Braus 1 acabés a Mes- lltzar una obra en benefici de la Pà· níson del sentir de tots els cors que
~ talla, a1x1 va fer-se, 1 es traslladaren trip. i amb una durada que jo, en pensen en Espanya. I després, en veel senyor OU Rebles 1 llCOmpanyants aquests moments, no ve1g de lúmt nir ací, em trobo amb els germans
·a la Plaça de Braus.
proper. Quan topin els nostres prin- de la Dretp. Regional Valenciana, que
La gent que hi havia a la plaça clpls, aquest dia ens separarem, però són tan espanyols... (L'ovació imacolU la presència del senyor Oil com es separen els homes dignes, com pedeix oirlo).
En nom dels germans de totes les
Robles 1 els seus acompanyants amb es separen els cavallers. (Una ovació
visques 1 aplaud1ments.
impedeix oir les paraules finals del regions que heu vingut per a presenciar
el triotnf que representa l'acte
La presència del sr. Lucia, el qual cap).
, lnlcià els discursos fou acollida amb
I això amics meus, dit a la llum grandiós present, vull dir-vos aquestes
una ovació que durà diversos minuts. del dia, sense taps ni embuts. I ara., paraules finals: ((Que Esp¡mya semEl Sr. Lucia diu que després del per tal d'acabar aquest discurs meu pre està amb nosaltres.»
1
(Una gran ovació subratlla les darsalut als seus amics, en dirigeix un a Mestalla, valg a separar-me de
altre, al mateix temps, als seus ad- vosaltres, però abans vull dir aci que reres paraules del cap de 1¡1. Ceda 1
.. versarts.
aquesta coalició, avui per avui, ha és precís que els joves encarregats de
l'ordre facin grans esforços per a
1 Explica com sorgí la Derecha Re- de realitzar un programn que jo di- obrir
el carni a fi que el senyor Gil
; gional Valenciana en una hora de videixo en tres parts.
pugui abandonar lp. tribuna
persecucions 1 com, damunt el jou de
Primera: Una lluita. contra l'esperit iRobles
es pugui dirigir a l'automòbiL)
Il'adversitat es forjaren els seus com- revolucionari.
El senyor Lucia recomana, per mit'¡ })onents per a arribar després al
Segona: Una tasca d'austeritat ad, triomf, que és el triomf d'una tàc- ministrativa 1 impuls de l'economia jà dels altaveus, el més gran ordre
en la desfilada i que les banderes
tlca, d'aquella tàctlca que també fou nacional, i
1
forjada. en l'adversitat i quan ens
Tercera: Complir la promesa que siguin tretes plegades.
Hom dóna lectura dc la llista dels
~ a tacaven.
!~rem al pafs el 1931 d'aconseguir
morts de la Derecha. Regional Vat F;:~. una crida a tots perquè no la reforma constitucional. (Una gran lenciana
1 s'acaba responent els asregategin un sacrifici per Espany~ i ovació, que durà diversos minuts, aco:per a Espanya, 1 tot seguit, com a l!f el final del discurs del senyor Gil sistents amb un «¡Presente y adefinal del seu discurs -(}Ue continuarà. Robles, el qual segui acompanyat en- lante!»
I a Mestalla-, Tepetelx aquelles parau- tre visques entusiastes i aplaudiments
' les de saluts als seus amics i respEcte indescriptibles a la seva sortida de la
'als seus adversaris.
• Plaça de Braus per a dirigir-se al
Medina del Campo, 1. - L'acte el triomf està al calre de la mà i
, Una gran OVltCió acomiadà el sc- camp de Mestalla).
nyor Lucia, el qual marxà en autoorganitzat per "Acción Popular" ha ningú no podrà arrebassar-nos-el,
' mòbil a Mestalla.
que aquesta població oferís, diu- perquè per a defensar-la donarem,
El senyor Lucia parla fet
, El ministre d'Indústria 1 Comerç
menge, l'aspecte d'una capital de àdhuc, les nostres vides, perquè
fou requerit perquè pronunciés unes
primer ordre en dia de gran solem- aquest triomf és de les nostres àni¡ paraules mentres el seu company (el
a Mestalla
nitat. Tal era l'animació pels seus mes, és dels nostres fills, és de la
· de Comunicacions> es dirigia a Mescarrers, envaïts :per la mult'.tud vln- nostra volguda Espanya. Per ells,
talla per tal d'acabar el seu discurs.
En acabar el seu discurs a la Plaça guda de totes les províncies.
per Déu: "Present i endavant!".
El senyor Aizpun pronuncià un breu de Braus, el senyor Lucia es traslladà
Tres-cents joves de la J. A. P . fo' parlament.
a Mestt~.lla.
ren mobUitzats permanentment.
Un comentarr del dipu- (I) Beethoven deia al seu amtc
En aparèixer a la tribuna el cap L'accés al recinte no es permetia side la. Derecha Regional Valenciana, nó mitjançant consigna. La. Creu
Parla Gil Robles fou
Schlndler quo per a escriure l'Apaaplaudit pel })úblic. Les banderes Roja, installà tres llocs de socors al
&ionatta s'h&via inspirot en La Temtat
valencià
senyor
Just
pesta, de Shnkespcare.
En avançar fins a la tribuna el i els mocadors voleiaren al crit de recinte vedat.
«Jefe,
jefe,
jefe:t.
El
senyor
Lucia
Els llocs de refrescos eren nom·
senyor Oil Rebles s'oïren nombrosos
Madrid, 1. - El diputat senyor
pronuncià
un
nou
discurs
1
fou
novi~qucs al «Salvador d'Espanya», i
brosos.
Just diu. a. «Heraldo de Madridl,
LLUIS CAPDEVILA
g111ns aplaudiments que durant cinc vtunent aplaudit.
Començà l't cte amb la. lectura, que si bé als actes celebrats ahir a
minuts no permeten al senyor Gil
pel president de la Joventut de Va- València. hi havia assistit molta
1
Robles fer ús de la paraula.
l Gil Robles acaba el lladolid, dels punts de la. J. A. P. i gent, era, no obstant, inferior al que
«Fa unes poques hores ...:.començà
de la relació dels seus màrtirs. La es deia, ja que la cabuda màxima.
dient- que jo recollia per a vosalgernació contestà amb el "Presente de la Plaça. de Braus és de 18.000
seu discurs
tres l'abraçada fraternal de cinquanta
y adelante". Es fa la. prometença de persones, i a Mestalla, en la • forma
mil germans nostres de Castella i
fidelitat i seguidament s'Inicien els que ahir estigué disposat el camp,
NOVEirLA
En aixecu.r-se a p¡ular el senyor Gil discursos.
León que s'han reunit a l'ombra del
no podla haver-hi més de 65 a 70.000
castell de Medln~ en acte d'afirmació Robles, esclata una ovació.
començà en primer terme el mi- persones, i aprofitant molt el ter5 pessetes
d'ideals 1 dc salvació d'Espanya. I
He exposat fa uns moments -diu- nlstre de Justícia, senyor Càndid Ca- reny, com es féu quan l'acte de «lzdavant d'aquesta realitat, contra la davant els nostres amics de la. Plaça sanueva, que fou rebut amb grans quierda. Republicana» es pot arriqual no caben insidies ni dubte, vaig de Br~tus, quina era la raó de la ovacions.
bar a la xifra de 80.o0o.
a preguntar-vos a vosaltres i n. Es- nostra tècnica 1 l'abast del nostre
En nom de les Joventuts féu ús
El que no ht ha hagut - afegeL't
panra: ¿Qui ha dit que al cap d'uns pacte en els actuals instants.
d
··'1
L
la
de
el senyor Just - és l'entusiasme i
1a para..... e senyor uc no
mesos de Govern les nostres masses
S 'ha d'anar a una profunda refer- lae Calzada.
el
fervor que hi hagué llavors, i que
Saluda a tots 1 diu als
disminueixen i el nostre entusiasme ma soci~. de la qual Espanya n'està catalans i bascos
(QUARTA EDICIO)
que quan tornin a semblà que des del dissabte fins el
decreix?
necessitada, que no és demagògia, que les seves terres tindran pN!sent la dlilluns estàvem de fe.sta.
S'ha atacat violentament el pacte no és extremisme, que no és passió,
2 pessetes
També remarca el senyor Just que
per forces polítiques, que en el que sinó portar a governar el pais amb lliçó d'hispanitat que els dóna Casels discursos pronunciats ahir a
puguin tenir amb nosaltres una afi· un sentit de just[cta social, no per te~Ü Robles, entre altres coses, di- en
València. no es mencionà ni una venitat doctrinal jo respecto, i ha \ 5- a destruir l'economia, sinó per a ele- gué:
gada la. República.
, tat atacat com a pacte inconfessable. var-lo; no per a rebentar els capitals;
Que jo volia anar al Ministeri de
Per què? Els pactes poUtics poden sinó per a fer una millor distribució
de Ja riquesa. Perquè nosaltres volem la Guerra per a dona¡ un cop d'Es1 é..~r inconfessables pel següent: Perquè van acompa.nyats de claudica- realitzar això ens titllen, des del camp tat? Quina necessitat t.cnia de l'Ecions progran1àtiques 1 doctrinals o de la dreta, de socialistes disfressats xèrclt per al triomf? ... (Enorme ovai de · socialistes vergonyants.
per mòbils b!kc;tnrds.
cló, que impedeix oir les darreres
En segon llot , aquesta coalició té paraul-...s. Veus de: Tots estem amb
' Jo he arribnt a aquest ¡;¡acte amb
aquestes forces polítiques i cadascuna un programa d'austeritat administra- el cap.) Encara que jo hagués penmanté noblemPnt els seus postulats Uva; se'ns fa amb aquest motiu una sat en tal cosa., encara que l'Exèrcit
doctrinals amb tota claredat. Amb campanya de la qual no vull pre- hagués oblidat els seus deures -(}Ue
tota. claredat vaig dir a Salamanca ocupar-me', nl Insistir massa sobre no els oblida-, quina necessitat teI i avui ho repeteixo. Ni e cap del ao.: ella perquè ens ocupem més de la 1nia jo d'això? Qui dubta que amb
1\'ern m'ha demanat aquesta claudica- preparació de les nostres campa.nyes nosaltres està tota. 1'Espanya? Que
ció ru jo n'he demanat cap en punts que les que els enemics d'enfront pu- vingui aquí aquell quo ho dubti 1 que 1
vegi aquesta gernació congregada. I
eneaJ:a més: jo li ofereixo un lloc a
l'avió perquè vegi junt amb mi una
altra multitud reunida a Mestalla.
Un cop d'Estat el dóna aquell que
es trob3. en m~nol'ia. Però qui, com
nosaltres, té tota l'Espanya, el que
li importa. és la força de la. dutadanla, les paperetes electorals, q\:e
han escombrat del camp nacional el
19 de novembre tots els obstacles que

¡

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

L'ACTE DE MEDINA DEL CAMPO

Home d amor i

d'aventura

popular, i que, essent un camí ràpfd per a l'amnistia, no pot tun.
cionar ara per mancança de la llei complementdria que el seu Pro.
pi text exigeiX. Seguint la ta.cttca que d'un quant temps ençà lt
és habttual, el diari de la Lliga dóna tota la culpa a les esquerre3
espanyoles i catalanes, a les qual.s acusa de no haver tingut cap
inter~s per les lleis complementàries de la Constitució de la Rellú.
bltca i de l'Estatut Interior de Catalunya. cAra se'n planyent, exclama eLa Veu,. I afegeix: cSi, almenys, aquest plany volgUé~
indicar un propòsit d'esmena! ... ,
Per la part que personalment ens toca, recordarem al coZ.Zega
que no és pas d'ara el nostre inter~s per les lleis complementdrtes.
En aquestes pd.gtnes mateiXes n'havem parlat repetidament ja ta
molts de mesos. I els nostres companys del Parlament català saben prou bé que en diverses ocasions vam interessar- nos per l'ela.
boracfó de les lleis complementàries de l'Estatut Interior t que
dins les comissions de au~ formem part, tndicdrem sovint la conveni~ncia d'enllestir aquesta classe de lleis, que vénen a donar
realitat pràctica als preceptes del text fonamental.
La sinceritat, que alguns polttics pragmatistes consideren com
a perillosa en política, nosaltres la creiem recomanable en tots
els rams. Per aiXò havem censurat la trigança a elaborar les llets
complementdries, tant si en tenen més o menys la culpa les esquerres com les dretes. Per això havem reconegut els errors i les
negitgéncies en qué van incórrer les Constituents espanyoles i els
polftics del bienni esquerrista. Si eLa Veu:. tos igualment sincera
hauria de reconèixer al seu torn la grett culpa que en la qüestiÓ
de l'article 66 pertoca a les Corts actuals i als Govems posteriors
al bienni.

• • •

•La Veu, troba que, en dos anys, les esquerres tenien prou.
temps per a aprovar les lleis complementàries de la Constitució.
No ho contradirem. Convé tenir en compte, de totes maneres, que
ltL tetna parlamentària del bienni va ésser molt carregada i ben
superior a la de les Corts actuals, que són de les menys fèrttls que
hi ha hagut a Espanya. L'endarreriment en l'elaboració de les
lleis complementdries era molt més excusable dins els anys 1932
i 1933, que dins els anys 1934 i 1935. La urg~ncia d'aquestes lleis
augmenta en proporció geomètrica del temps que va passant. La
triga de tres o quatre anys és molt més censurable que la d'un
any o dos.

• • •

Parlant de la triga a enllestir les lleis complementdries, dèiem
nosaltres en un arttcle publicat act el dia 15 d'agost de l'any passat: «L'allargament de l'espera equival a tm incompliment del
Codi fonamental. De vegades, l'allar gament no és fill de cap mala
intenció; depèn, en efecte, de les lentituds parlamentdries i de les
dificultats politiques. Però altres vegades dep~n de la mala voluntat dels Governs i de certs grups polttics, que deixen passar el temps
per a no aplicar preceptes constitucionals que no els plauen. Ain.
sense necessitat de derogar ni de suspendre determinats articles
de la Constitució, hom els suprimeix en la pràctica.>
I bé: el primer cas, el de la simple lentitud (que nosaltres trobem lamentable) és el de les esquerres durant el bienni, t el segon
cas, el de la mala voluntat, és el cas de les dretes en el periode
actual. Esperem que eLa Veu de Catalunya:. ho voldrd reconèixer
sincerament.
Fa deu mesos que va poder produir-se el tort conflicte dels
Municipis d'Euscadi per no existir encara la llei provincial que
exigeix l'article 10 de la Constitució. Ara els ciutadans troben
obstruït l'exercici de la iniciativa popular per no eXistir la llei
especial que eXigeix l'article 66. I aquesta última és més ttrgent
que moltes de les lleis que vol ter aprovar el Govern actual.
A. ROVIRA I VIRGILI

170 ANYS ... JA SON ANYS!

I

I diuen que els compta la senyora Martina de la Rosa, mexicana, ha•
bitant a Santa Ana (Califòrnia). Sl això dels 170 anys és veritat, la
senyora Martina ens resulta, per ara, la persona més vella del món. L'a•
fortunada pos..c:eldora de les 170 anyades és la de la fotografia. Que per
molts anys!
(Express-Foto)

EL VERITABLE ESPERIT DE L'EQUIP

Per la Justícia i
per la Llibertat

la lrumdnttdf

Es ven a Madrid

Quiosc, Glorieta 14 Abril (davant núm. 4)'
»
Glorieta Bilbao, cantonada Sagasta
))
Puerta del Sol (davant «Bar Flor»)
»
Carrer Alcalà, número 22 (davant
Teatre Alcàzar)

A València:
Vídua de Vicenç Pastor, Nau, 15
·«Quiosc Modern», Plaça de Castelar
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h1 havia.
El nostre programa queda ara con-

cretat a la. reforma constitucional,
que és l'únic que manca del n~tre
oferiment 1 comprom!.s. A les Corts
es llegirà un d'aquests diea, com a
demostració que el nostre part.t no
promet allò que no pot complir i que
quan promet una cosa. la. compleix,
cost! el que costi, passi el que passi
i s·hl oposi qui s'hi oposl
Amics meus, que poseu la vostra
confiança en mi: Déu us pagui el
consol que em doneu. Qjreu els ulls
vers Ell, 1 fins a morir lluiteu per
Espa.nya, passi el que passi, succeeixi
el que succeeixi. Sobre les dif1cultats
del
moment
està el triomf de l'esdevenidor
1 tainbé sobre la misèria i
, sobre la maldot dc rem•m•c. Amics:

I

Dos savis francesos el doctor Vaudreser I la aenyoreta C. Brun despn!s
de llarguu experiències han aconseguit roallb:ar Ja cultura de les bactèrles de lepra, cosa que es cercava des de l'any 1871. Esperem que aquest
deScObriment coronat d'un hlt ben merescut, pugui evitar horrorosos so·
frlments a diversos deq raclats atacats per tan terrible malaltia - El doc·
tor Vauclreter I la aenyoreta C. Brun al teu laboratori
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A Clacton-on-Sea, durant una feata ' de nalacló. Un salt espectacular
equip de nedadors del Club d' Uxford
(Express-Foto)
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D IMARTS, !! DE JULIOL DEL 1931

LA J O RNADA ESPORT IV A D EL DIUMENGE
ta l'avantatge d'aquest. Amb tot I

LA GRAN CURSA AUTOMOBILISTA DE MONTJUIC

LA FINAL DE LA COPA D'ESPANYA DE FUTBOL

els seus esforços per passar Caracciola, no li valgué, car el corredor
alemany apretà de valent per conservar el lloc.
La classüicació final fou, com segueiX:
lr. Fagioll, 265 qm. 300 m., o sigui 70 voltes en 2 h. 27 m . 40 s., a
una mitjana de 107'234 qs. per hora.
2n. Caracciola, en 2 h. 28 m. 48 s.
3.er Nuvolari, en 2 b. 29 m. 15 s.;
4.art, Brlvio, 68 voltes; ll.è, Zehcnder, 67 voltes; 6.è, SofietU, G4 volLa wrt no ens ha estat !avorab:e en els darl'ers moments, però no la defensa del Sabadell incorre •
tes.
hi ha motiu per a des.Uiusionar-6e. Tots els catalans, esportlus de cor en !alta dins l'àrla, l'àrbitre assei esportius de circumstància, tota hem tingut diverses setmanes la \1sta nyala penalty; tira el càstig Deva,
i la pilota rebota al pal 1 Braflta en et Sabadell, l'equip que pas a paa anava avançant cap a la final cera remata finalment a tora.
d'aquest campionat, en el qual, per primera vegada en la història del
Poc després es prod.ucL'I: la jugafutbol peninsular, no anava cap dels equips històrics.
da que ha de proporcionar als serl>t el prestigi, tot l'histona! dels grano
....,ulps, ha estat en'"""'Y villans el seu primer gol; escapa
.....
PR IMER G R A N PR E MI
..~.
López, que ~guetx burlar Morsuperat per l'entusiasme dels equips que mancats de mitjans, ban su- ral; Ma.ss1p en iniciar la sortida.
11F'ENYA RI N»
Circuit de Vilafranca del Penedès- perat l'escull que supo¡;a, haver dc formar un conjunt amb jugadors mo!s per tal d'anullar la internada de
topa amb Blanc i cauen
Monjos-Almúnia, de 14 quilòmetres, modestos, amb l'ent usiasmc 1 la fe que posaren en la lluita. L'AUèUc López,
ambdós a terra, ço que permet a
790 metres.
de
Dllboo,
el
Madrid.
el
Betls,
el
Barcelona,
tots
hagueren
de
baixar
campana!
marcar e l primer gol per
Trenta-cinc voltes, amb un total
veles davant l'impuls de l'entusiasme.
als seus, sense cap dificultat .
de 517 km_ 650 metres.
No hi era. enguany el Barcelona a. la lluita; no hl era l'equip que
16 d'octubre del 1921. Fórmula: 1
Abans de Hnalitzar el primer
primer temps, es produeixen difelitre 400, pes miním, 350 kgs.
tantes ocasions ha esperonat l'entusiasme 1 la fe dels catalans en les rents
en
jugades de pcr111 davant ambCotxes tripulats per conductor
lluites esportives, però no h1 feia pas res. Un altre equip d'historial cata- dues portes, sense, però, que canmecànic.
Participants: J. Alvuez <Alvarez>; lantsslm que lluïa damunt el pit l'escut de la banedra barrada, havia vïi el resultat.
J. Ibàñez <Matas) ; P. Monés de sabut arribar allà on fins ara sols arribaren els consagrats. La sort no
S E GON T EM PS
Mauri (Bugatti); J. M. Moré (Da·
En començar-se a {ugar aquest,
vid) ; L Audenis (lzaro); J. Lefe- ens ba estat favorable en els darrers moments. Llà.stima, perquè en a·
bre (La Perle); P. de Vlzcaya (Bu- quests moments els catalans esperàvem el triomf, amb el desig que el Sabadell modifica a seva línia.
gatti) ; M. Reus <Matas); L. Le- s'esperen els triomfs, quan e:S qui l'assoleixen poden enarbolar bandera. davantera 1 fa passar Gual a l'extrem
vaux <La Perle).
La bandera del Sabadell és la nostra, és la de tots els catalans, la ban- esquerra, I Parera al centre de l'aClass1flcació: Primer. P. Vízcaya
tac. El joc transcorre durant uns
(Bugatti), 5 h. 11 m. 19 s. Prome- dera de la fe. I en els moments d'anroiXa és quan més es detSitja poder minuts avorrit 1 de poca qualitat,
di: 85 km. 320 m . hora.
enarbolar-la. 1 victorejar-la. El Barcelona, en circumstàncies semblants ço que. motiva la protesta del púSegon: P. :Monés de Mauri (Bu· a les que travessa avui Catalunya, ens ba ofert jornades d'entusiasme blic. Fmalment aconsegueixen !m·
gattiJ, 5 h. 35 m. 36 s.
posar-se els sevillans, que es dlsTercer. L. Revaux (La Pcrle), 7 h. inoblidables, que han contribuït a. abrandar la te en l'esdevenidor de tingucixen
amb una marcada dula Pàtria. Ara l'er.senya. que els catalans esperàvem enarbolar 1 victorc- resa que l'àrbitre es veu obligat. a.
20 segons.
Volta més ràpida: P. Monés de jar era la del Sabadell, que és la bandera de tots nosalt.res. ¡Llàstima reprimir, assenyalant diferents càsMauri <Bugattil, 9 m. 20 s. a 94'600 que la sort ens hagi abandonat en els darrers moments¡
tigs contra els sevillans.
quilòmetres hora.
Esportivament, la desfeta de Cbamartin és menys desoladora. El
El Sevilla continua dominant lleugerament, en no comptar el SabaSEGON GP.AN PREMI Sabadell ba estat vençut per un equip que en el curs del partit no va deli amb una davantera coordinada,
aPENYA Rlth>
demo¡;trar cap superioritat tècnica. Lluitaren dos equips de capacitat o:~. sols pot crl:ar jugades de pe·
Circuit de Vilafranca del Penedès- de joc similar, 1 d'aquesta. similitud va. sortir-ne afavorit el Sevilla, ¡p:à- rm l'ala dreta que form en Sangüesa
Monjos-Almúnia, dc a km. 790 mci Calvei; amb tot i la magnífica
tres. Trenta-cinc voltes amb un to- eles a la. lesió sofert::¡, pel davanter centre sabadellenc, que va quedar tasca.
d'ambós jugadors, aquests E:s
tal de 517 qutlómetres 650 m,, 5 de Inutilitzat als primers moments del partit.
troben estretament vigilats per Fenovembre de 1922. Fórmula: 1 li·
No era. aquest el final que desitjàvem al Sabadell, certament. Per dc, que c.stt\ jugant un bon partit,
tre 500, pes màxim 475 quilograms.
ffi{;ntre que la resta de la davantera,
Cotxes tripulats per conductor 1 a ,ell, que ocupa un lloc preferent en la hlslòria del futbol català; per dcs:llgada
completament, no pot
mecànic.
a e11, equip de pura 1 neta tradició cata!anista l en el qual havíem dt· donar el rendiment necessari; p~
Partictpants: Comte Zborowskl positat la. nostra fe, desitjàvem tots, el triomf més sorollós. No ha estat una banda, l'ala Barceló-Gual re(Aston Martin) ; Lee Guinnes (Tal·
sap concentrar-se en els sul'la completament nul:la per la •
bot Darracq); J. B~tlló <M. A.); A. possible tot aiXò, però no hi fa pas res. catalunya
d'aquest darrer, mentre qtE
Gaston <Ricart Pérez>; J. Feliu <Ell· moments de dolor 1 sap conformar-se_ Ja està. conformada, Catalunya, lesió
Parem al centre, no dóna el sill
zalde¡; ··nco" Chlriblri <Chir.bir!); tota vegada que els homes que defensaren el seu prestigi varen sucum- I habitual rendiment, com en el pri·
J. Biancbi (S. R. C.); Douglas Hcw- bir amb dignitat. I quan un poble lla après a reconèixer
la. dignitat dels mer temps mentre ha jugat en el
kes (Aston Martin); Chassagne <Talbot Darracq); A. Iranzo <Ricart Pé· homes que han sucumbit .en la lluita per un Ideal comú, sap també se~e~1~al que la davantera tingui
rez); J . Ibàñez CElizalde>; Ramas- remuntar-sc i fer-los just!Cla.
majors probabilitats d'èxit, es fa tm
sotto (Chiriblri); P. Sogas (S R C);
Al Sabadell, tots els catalans hem de retre-U 11 just homenatge de nou canvi; Calvet passa al centt·e
Seegrave lTalbot DalTacq); P. de
la nostra admiració.
dc l'atac, sense, però, que aquesta
Vizcaya <Elizalde).
modificació doni cap resultat fav~
Classificació:
Ll. M.
rabie.
r·
Primer. Lee Guinnes (Talbot DarAixò és aprofitat pel Sevilla, que
racq), 4 h. 55 m. 46 s. Promedl:
continua dominant, I obté llavors
105'100 km. per hora.
Toma la davantera sabade- el segon gol per mitjà
EL QUE FOU EL PARTIT panal.
de CampaSegon: Comte Zborowsltl (Aston
llenca. a l'atac, l com sempre amb na!; fou als trenta
minuts d'aqu~
Martin), 5 h. 1 m. 9 s.
PRIM ER TEMPS preferència per les ales, en ressen- segon temps, quan el davanter ccnTercer: Ramassotto (Chlrlbirl), 5
Posen la. pilota en joc els sevi- t lr-se Gual de la lesió, 1 acaba amb tr' en rebre tma passada de Torhores, 6 m. 21 s.
llans,
1 el joc roman uns minuts un formidable xut de Calvet, que rontegut, decidia gair.ebé pel se1,1
Quart: 6eegrave (Talbot DalTacq), als centre
del terreny. S'inicia. la. Elzagulrre detur::¡, amb gran pre- equip el triomf.
5 h. 23 m. 42 s.
primera ofensiva d'aquesta, i Inter- cisió.
Amb el segon gol dels sevillans,
Cinquè: J. Batlló CM. A.), 6 h. vé la defensa. del Sabadell amb molt
El domini es va fent altern, sl bé aconseguiren reaccionar els blanc12 m. 44 s.
els sabadellencs, amb la manca de blaus que aconsegueixen
d'encert.
Continua
l'atac
dels
sevi·
tirar Ull
Sisè: F. de Vizcayn. <Ellzalde).
llans, i anulla la defensa sabade- direcció a la llnia d'atac arriben corner contra el Sevilla, que no tè
Volta més ràpida: «Deo» Chiribi· llenca
nmb
dificultat
als
dominis
dels
seles temptatives de la davanconseqüències.
rl CChirlblrll, a. 113 km. per hora. tera blanca.
villans.
Els sevillans 11\conscguelxen do·
Es
tira
el
primer
corner
contra
Ara. és Massip que es distingeix minar novament, aquesta vegad~
TERCER GRAN PREMI el Sevilla, fruit d'una.
perillosa
aamb
dues
magnífiques
parades;
una
amb més seguretat i decisió davant
«PENYA RINll
vançada de la davantera del Saba- en deturar un xut de López, I des· la poca. resistència dels sabadellenq,
Circuit de Vilafranca del Penedès- deli,
que
cedeix
Deva;
Ura
el
corprés
en
intervenir
amb
gran
oporque
actuen un xic desmoralitzat$,
Monjos·Almunia, de 14 km. 790 m. ner Sangücsa, i no té con¡¡cqüèntunitat per aanullar un perillós ço que permet que Bracero marqu,i
Trenta-cinc voltes amb un total de cles.
centre de l'extrem esquerra sevillà. el tercer 1 darrer gol quan manca517 km. 600 m. 14 d'octubre del 1923.
Torna. el Sabadell a l'atac i es
Contraataca el Sabadell, 1 nova- ven pocs moments per a finalitzU
Fórmula: 1 litre 000, pes mlnlm 425
tira
un
freqlric
contra
el
Sevilla
per
ment
E!zaguirrc ba d'efectuar una el partit.
quilograms.
El President dc la República, que
Cot.'ï.es tripulats per conductor i mitjà. de Sangüesa, però la. pilota. formidable parada. a un Imponent
surt fora del terreny de joc.
xut de Calvet, en rematar un cen- assisti a. l'encontre, féu donació de
mec:lnic.
El joc va anivellant-se, 1 el Sa- tre de Parera.
la Copa. de Campió a. l'equip del
Participants:
En una avançada d els sevillans, Sevilla, en acabar el partit.
«DCOl> Chiribirl (Cblribiri>; F. de badell s'escapa novament per l'ala
dreta,
però
la
magnUica
avançada
Vizcaya (Elizalde); Giró <M. A.>;
Comte Zborowski (As ton Martin> ; portada a terme per SangUcsa i
ll
Llorè!'lS (A. I. R. A. M.l ; Resta (Tal- Calvet és desaprofitada per Gual
VEGEU
bot); Nuvolar! (Chirlbiri>;
Feliu en ressentir-se de la lesió. Una altra
ELS NOUS
t
an·encada entre Calvat 1 Sangüesa,
<Eli~lde); Pagès (A. I. R. A. M.);
DESCAPO·
n
Divo (Talbot>; P. Satrústegul (Eli· dóna lloc a una parada de Eizaguir·
TABLES
l'e
a
un
xut
del
primer.
zalde).
l'
Dominen lleugerament els del Sc·
Classificació:
Primer: Divo (Talbot), 4 hores, villa, 1 es veu entrar en joc Mass1p.
45 minuts. 54 segons, a 108 km. 700 per tal de deturar un xut de Cammetres per hora.
Segon: C. Zborowskt (Aston Mar· ~-----------------*--------------------tin>, 4 h. 49 m. 1 s.
Tercer: Rest.'l. (Talbot), 5 b. 21 m.
9 segons 5-10.
Quart: F. de Vizcaya (Elizalde),
5 h. 21 m. 54 s.
venda exclusiva per a taxi~
Cinquè: Nuvolari (Cbtriblrl), 5 h.
47 m. 14 s.
GA R A T GE CU B ~ N O - Corts, 517
Sisè: Feliu <Ellzalde), 5 b. 59 m.
32 segons.
Setè: P. Satrú!tegut (Elizalde), 6
bores, 8 m. 19 s.
BASQUETBOL
Volta més ràpida: Divo (Talbot),
7 m. 7 s., a 116 km. per hora..

En vèncer el Sabadell per 3 a O, el Sevilla
Fagioli fou el gran vencedor del IV Gran
fou proclamat campi9
Premi de Barcelona, seguit de Caracciola
i Nuvolari
HISTORIAL DEL GRAN PREMI
EL GRAN EXIT DE PENYA RIN

J a s'ba corregut el IV Gran Premi d~ Barcelona. Ja s'bA corregut
1 l"èxlt que tots esperàvem, també
ba estat assolit. Penya Rin, una
vegada més s 'ha guanyat el reconeixement de tots els catalans, es·
port.ius o no, en portar a terme un
esdeveniment Internacional, de la res·
sonàncla del qual, a hores d'ara, donen ja fe els portantveus del món
sencer. Gràcies a !"audàcia l la competència de Penya Rin, el nom de
Barcelona ressonarà uns dies fr91l·
teres enllà, en recordança de l'èxit
assolit pel seu Gran Premi automobilístic. De tot nlxó hem d'estar
agraïts als ~ctius dlrige~* _de la
priDH'ra cntltPt automobillst1ca. de

oon

tancelin, F'll¡ioll. Zehender, VUlapardierna, Sofiettl, Pierre Rey, Helle
Nice i Garcia.
De sortida a tot tren, es colloquen
a. 1~ davantera els dos cotxes,
de Caracclola i Fagloli, per aquest
ordrt:, seauits a poca di.sL!ncia, per
Nuvolar! 1 Brtvio, i en aquesta posicló passen ja. els quatre corredors
en la primera volta, seguits de Sofietti,
Zehender,
Vlllapardlerna,
Etancelin, Helle Nice l Garcia. De
sortida ja sba retardat el cotxe
de Pterre Rey, per dificultats en la
màquina.
Poc a poc, Caracclola. 1 Fagloll
han pres avantatge als cotxes de
Nuvolari l Brlvio, malgrat la regular cursa que porten aquests, però
els primers continuen a gran velocitat, i him cobt'rt les cinc primeres vol~ a una mitjana da més de
1~ quilòmetres per hora. A partir

!::1 moment da la sortida. -

de

er

nlfic triomf de Fagioll, en el qual
contribuïren Igualment les magrúíiques QUalitats de conductor i la
magnifica regularitat del seu cotxe, que no va fallar nl un sol
moment. Des del primer moment
es classificà al cap amb el seu company Caracciola, l al moment
oportú aconsegul passar-lo i portar
el comandament de la cursa. Ht hagué després una reacció de Caracciola, que prengué novament la iniciativa però el cap de dues voltes,
Fagioll, fent gala de la. seva classe
indiscutible l domini del volant, passà a ocupar, aquesta vegada Ja de·
finítament, la davantera
e la.
cursa, que amb una regularitat
magnifica no deixà fins al final.
Caracctola, que guanyà merescudament el segon lloc, fou també una
gran figura de la cursa. També el
seu ..cat"'e respongué a la perfec·

Catalunya, de la primera, no per la
redundància d'un nom més o menys
ampuHós, no; de la primera, per la.
seva popularitat, per la seva activitat, per la seva història.
Es per això, sens dubte, és per la
confiança illtmituda que en tothom
desperten les iniciatives de Penya
Rin, àdhuc les més atrevides, la. qual,
èn trobar-se Impossibilitada de poder
celebrar enguany el seu Gran Premi, tota la Premsa, i d'una manera
especiul la catalana, va posar-se al
çostat seu l féu tot el que calia per
~al que les autoritats catalanes concedissin a Penya. Rin l'ajut que necessit:wa, 1 Que mai no els havia
mancat.
L'èx1t dc la cursa de diumenge
ens h& vingut a. donar a. tots la
bó: a Penya R.in i als que li férem co.>tat. Barcelona va \'iure un
grandLOS esdeveniment automobUlsl;lc, el més important que en tots
s a~pcctes ha tingut lloc enguany
El.tropa. Pen;);'ll Rin a hores d'ara
cu sentir-sc satisfeta de l'èxit aselit. Aquest IV Gran Premi ha sert, si més no, per a demostrar-li
ue compta amb la confiança. de
. ts els barcelonins, t que en el fons,
tots desitgem que aquest Gran Pre:)nl dc Barcelona assoleixi sempre,
:guan menys, el gran èxit del d'en'iuany.

A l'angle auperior, Fagloil, que resultà vencedor de la prova
<Fotos Sagarra i Centelles>
ció, I degut a la regularitat de de Ja cinquena volta es formen dos
la seva cursa, en portà el coman- grups quelcom distanciats, Integrats
dament fins a la volta vint-1-tres, en per Caracciola, el qual porta a poca
què no pogué resistir l'empenta del distància el seu company Fagioli,
seu company. Reaccionà 1 aconsegul i Nuvole.ri, al qual està gairebé ajunpassar-li al davant, però finalment tat Brivio
hague d'inclinar-se davant l'empenEs retiren, per dificultats en els
ta de Fagioli.
cotxes, Villapardlerna, quan porta
L'as Italià Nuvolar!, el gran fetes vults voltes, t Etancclin, quan
corredor, l Brivio, que demos- els liders n'han cobel't quinze.
trà una regularitat magnifica, ocuLa lluita continua viva, per al priparen merescudament els llocs d'ho- mer lloc, entre
Carncclola i Fagioli,
nor. Nuvolar!, especialment si en al- 1 després entre Nuvolarl i Brlvio, els
guna ocasió hagué de sucumbir da· quals van doblant la majoria dels
vant la potència de les màquines ad- corredors. A la volta vint-i-tres pasversàries, superiors a la seva, al final
ja primer davant les tribunes
tingué ocasió de rel\'indicar-se, 1 amb sa
Fagioli, el qual, finalment, després
la seva audàcia i grans condicions de diverses temptatives, ha aconsede corredor pogué recuperar una guit de passar el seu company de
bona part del terreny perdut en marca, Caracciola. A Ja volta vintlluita amb el vencedor.
i-quatre, Nuvolari s·ha aturat per
Zthencicr t Sofletti, sense arribar una petita dificultat de la seva mà-
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Una vegada més, Barcelona. ha
demostrat el seu entusiasme per les
~urses automobilistes. Es ja w1a cob trar:Uctonal, que ens Yc d'anys.
Les curses de Vilafranca, la Rabassada i per f1 les de Montjuïc_
El nostre magrúhc circuit, del que
els conductors estrangers són els
primers a fer-ne l'elog1, oferia diumenge un aspecte impressionant.
Setanta cent mil persones? Una
multitud escampada al llarg del circuit, seguint emocionada la lluita
àferris.'lada dels gran casos» del volant. Diumenge com en anys anter lors, el circuit de MontjuTc es va
vestir de festa i a la vista de totborn va quedar plasmada la im·
pressió d'una jornada magnifica,
inoblidable.
Esportivament, el Gran Premi de
Barcelona, va assolir un èxit complet. No podia ésser menys, donada
la Inscripció dels millors cotxes I
conductors del moment.
Ln. cursa tingué emoció, puix que
la victòria no es va desxifrat fins
als darrers moments, en què Fa¡toll, després de sostenir una gran
lluita amb Car11cciola t Nuvolari,
pogué de¡;tacar-se sufic1entment per
assolir un triomf magniflc.
La .... ~oa t('ln5'ttui, doncs, un mag-

PENYA RHIN

I

Nuvotan, l'as Italià, quo es classificà on tercer
la recta de l'Estadi

lloo, durant la

cursa. a

<Foto Centelles)
a la classe d.e ls vcnct'dors. efectua- • quina, 1 Br1vlo ha passat al tercer
ren Lambé, dmtre les seves posstbt· llo>:. No tnga gaire Nuvolari a relitats, una bona cursa, i és digna emprendre ln marxa, i ho fa a poca
I d'é~er coneguda l!l tos.."llderia de distància dels dos liders, els quals
I l'espanyol Garcia. que, malgrat les el persegueiXen amb tenacitat. A les
QUART GRAN
P RE M I
dificultats que va trobar en la seva. voltes trenta 1 trenta-una, Fagioll,
«PENYA RI Nll ( I CO PA
màquina, continuà. amb gran entu- que segueix rodant a gra11 velociB A R CELONA
siasme la. cursa. Un paràgraf a p!\rt tat, es va acostant a Nuvolar!, doCircuit del Parc Municipal de
mereix runlca participant femenina, dant la seu¡;o.ció que aconseguirà Montjuïc. De 3 km. 790 metres.
la senyoreta Helle Nicc, la qual passar-lo i, en erecte, a la volta
Quaranta voltes amb un total de
aguantà amb magnifica regularitat trenta-una, a la sortida de les tri- 151 k:m. 600 metres. Pórmula. lliure.
prop de ¡;elxanta voltes, però hagué bunes, Fagioli dobla. Nuvolan, 1 a Cotxe tripulat per un conductor.
de retirar-se, per averia al cotxe, la volta trente...dues també, a la.
Participants:
quan ocupava el sisè lloc.
recta de les tribunes, ho fa també
Edgar de Morawltz (Bugattl); L.
caracclola.
Vitmille (Alfa. Romeo) ; «Texi» <Bu~
EL QU E FOU LA CURSA
No var1en les posicions fins a la. gattD; E .. Tort (Nactonal.Pescara),
A les 4"30, amb tota puntualitat, meitat de la cursa, la classiflco.ció j J. Zanelh (Alfa Romeo). O. Sta:"
hom donà la sortida als participants de la qual és: Fagioli, caracciola, tel (Bugatttl; L. A:n~U (Bugattl) •
següents: Ceracclola, Nuvolari, E- Brivio, Nuvolar!, Zehender, Sofietti,, M . Lehoux cBugatt1>, . T. Nuvola.ri
Helle Ntce 1 Garcia. A la volta tren- (Alfa Romeo); .v. Same1ro ~Alfa Rota-set, Faggioll ha assolit guanvar meo); J. P alac10 <Bugattl) .' G. Oli·
alguns segons a caracclola, pèrò veras de. la R1ba l Bugattl), E. DouAque¡;t ha reduït l'avantatge a la rel <AIJ?.ilcar) ..
volta quaranta. Les primeres qua- ¡ ~assifi;agtózanelli <Alfa Romeo)
runta \'Oltes han estat coberte:; pel
b ~erm
s 3-10 a una mitja:
\'encedor en 1 h. 23 m. 20 s o stgu1 1 · a ·
ï; ' h a
arn~ un magnlfic temps trlitjà. de 'na~e0~? ~sc~ 1 s~~ef:~ <~fta RolO!l 407 per hora.
g b 37 m 2-1 s
1
Continuà el}'loclan!Ult la lluita en- m~~r·er·
·~ürcei Lrhomt <Bugattil,
tre els dos !1~ers, els quals, .con,so- 1 h.
in. 34 s., 2-10.
lldada la pos1c1ó de la marro, inicten l Quart• Joaquim
Palacio (BugatUl,
entre ells una forta llulta per al
b. 39 'm. 34 s .. 2-10.
pruner lloc. A la volta quaranta-tres,
Clnquè" Tazlo Nuvolarl (Alfa Ro~b la consegticnt emoció, Ca rac- meo) 38 ·voltes.
ctola aconsegueix passar Fagwli I
siSè· Edgar Moraw1tz (Bugatti),
ocupa el primer lloc durant cinc 36 volies.
\'Oltes 1 a la volta. quaranta-vuit,
Pr"m1 al millor conductor nacioPagioll recupera una altra vegada nal· "J Palablo (Bugatti).
el primer lloc; la qual cosa motiva
Pi-uñi a1 millor classificat amb
uns moments d'emoctó entre el pú- cot:,;e no superior a 1.500 compressOl'
bhc.. Con~mua sol en primer lloc 0 2.000 sense compressor: E. DouFag101!, ~ Nurolarl pa.ssn Came- rel (Anúlcar).
I)
clo!a, pero aquest, a la volta Cin·
Volta més ràpida: Tazio Nuvolart
QUant&-<lues, en u~a empenta de CAlfa Romeo). :lm. 13 &, 1·10, a una·
gra~ classe, passa 1 italià, que por- mitjana de 102 Jan, 586 m. per _hora.
ta J:l una \'Olta perduda. A la volt.'l.
dnquan~-trcs Brivio s'atura i Pf'•'d
CI N QU E GRAN P REMI
Wla volta, t Nuvolari passa al tucer
aPENYA RIN• ( 11 COP A
ll~·- I a la vo~tn cinquanta-ctne, Ca,..
BARCELO N A)
~la ha dnturar-se PU a revtCircuit del Parc Municipal de
.' la qual cosa consolida la. Montjuïc, de 3 km. 'i90 metres. 70
poslclo de Fagloll, el qual ja no volts amb un total de 265 km. Fór~donarà més el pruner lloc. A mula Inte.-nacional. Pes màxim, 750
'
olta cinquanta-sis, 1 aprofitant qullgrams. Dimensions mínimes de
l avantatge
_q ue porta, re\·itualla la. secció transver..al cle la carrossePagloli, pero solament hl empra ria en el seient del conductor: 850
uns segons, que no modifiquen en millimetres.
res la SC\'B; posició.
11.1arcel Lehoux CAlia Romeo); H.
Les posic1ons no >arien fins al fl. c. Hamilton (Maseratl); Joan Za~1, i cal remarcar en les darreres nelll <Nacional Pescara) ; Tazlo NU·
\'Oltes una formidable reacció de volari (Maseratil; Joaquim Palacjo
El &LUnyador Fagloll, en p lena cur sa, passa dava nt el Poble E¡pa 11y.)f
Nuv!>larl, que aconsegueix passar (Maserati); Louis Chiron (Alia Ro(l"oto Centelles)
Fag10li 1 reduir a menys d'Una vol- meo); Peter de Paolo (Maseratl) ;

El Patrie, en vèncer el Barcelona, s'ad·
judicà el títol de campió de Catalunya

as

3s

jl

RENAULT

BARTALI

l'Italià guanyal!or del 11 Qran Praml
Reus de ciclisme
· (Foto Centelles)
.:.~-------*:------Achille Varzl CAUa Romeo); Esteve
Tort (Alfa Romeo>; Robert Brunet
<BugattlJ. Benoit Falcbetto (Mat;e·rutil. R 'Villapadferna <Ma.seratb;
~cn,Iffio» · <Bu atti).
r Classificact~· .
Primer: Achlue Varzi (Alfa Romeo> .. 265 km_ 300 m no voltes>
• , 2 ' h ..3
·
·
km
'
en
- ~ m. 0 2, a l04
· 0'30
pe~::~· Marcel Lehoux (Alfa Ro~eo>, 2 ·h. 35 m. 15 s. 5-10.
Quart : Joan Zanelli (Alfa Romeo)
67 voltes, en 2 h. 37 m .
Cinquè: Joaquim Pala.clo (::\4as(>ratl), 67 voltes en 2 b. 37 m. 24 s. 6·10.
SiSè: Robert Brunet (Bugattn, 66
vote¡¡ en 2 h. 36 m. 36 a. 8·10.
setè: Jo¡;ep M. Vlllapa.dleroa <Maseratn, 65 voltes en 2 h. 36 m_ 24 s.
Volta més ràpida: Louis Cbiron
(Alfa Romeo), en 2 m. 0'6 s .• a 108
qUilòmetres 304 m. per hora.
Premi al conductor espanyol m1llor classificat: Joaquim Palacto
(Maserati).

Per fi, la jomada del diumenge,
darrera del Campionat, ens ha acla·
rit la incògnita que ba persistit durant les catorze dates de què constava la màxima competició catalana.
No cal dir la satisfacció que ens produeix consignar aquest fet, fidel exponent de l'interès que en tot moment ha envoltat els encontres en
els quals participaven els equips que
d'antuvi es perfilaven com a probables candidats al titol. Fins en els
partits entre aquests 1 els aparentment més febles, l'atenció dels afi·
cionats no podia. allunyar-se'n gaire,
per tal com la méa petita contingència podta. haver comportat serioses
complicacions en la classificació.
Per tot; això no és dUicU deduir
que el <.ampionat d'enguany ha superat amb escreix tots els precedents i ens ba ofert un seguit de
partides emocionants, la majoria de
les quals, malgrat la gran transcendència. que encloïen, han estat sempre resoltes amb una falaguera normalitat.
Amb tot, tampoc enguany no podien mancar els incldent.s que cndè·
mtcament s"han produit en tots els
campionats anteriors. En aquest aspecte, però, també podem sentil'-nos
francament aati.afets, puix que l'a·
paaslonament desmesurat de públic i
]u¡&dors ha pre¡ proporciona greus
en un sol partit, els protagonistes
del qual no volem esmentar per no
ferir nova.m~nt susceptibilitats. I l's
innegable que pot considerar-se d'èxi~ el fet; que de cinquanta-sis encontres solament n 'hi hagi hagut un
d'accidentat. Un èxit que sens dubte
farà meditar més de quatre, 1 qui
sap si serà la causa d 'Intima penediments...

•••

P er tercera vegada, el veterà cercle de la Societé Patrie ha conquerit
el preat. titol de campió de Catalunya, gràcies a la gran regularit.at
que ja començàrem d'observar-li a
partir de la meitat de la primers
volta. El 5eu èxit final ba estat la
resultant d'una. classe de joc i d'u·

na tècnica. depurada que cap altre
equip no poseeix.
També el Barcelona ha fornit un~
brillant actuació que l'ha menat a
situar-se amb idèntiques 1 justifica~
des possibilitats que el Patrie. De
característiques molt; semblants a le'
dels francesos, els blau-grana hañ
assolit, a méa, un magrúftc conjunt
que té com a base primordial un per.
fecte acoblament dels seus r t:ngles,
factor al qual es deu un percentatge
molt elevat dels èxlta conquerits. Han
estat, doncs, els dos equips que ban
lluitat finalment pel titol els que indiacutlblement practiquen un joc
més vistent i més eficaç. Una profitosa lliçó per als que, absurdament,
creuen que amb un públic cridaner
ja n'hi ha. prou per a guanyar partits.
Per la forma com es desenvolupa.·
ren ambdós ccinesll, la victòria tant
podia decantar-se per un com per
l'altre, ja que cap dels dos equips no
exercí un pronunciat domini que U
pennetéa fer-se amb la victòria per
un tanteig excessivament ctar. Bé és
vertta.t que el Barcelona, al cap d'uns
moments d'iniciat el joc i gràcies a
unes tnsplra.disslmes intervencions de
Tomàs, havia situat al marcador el
resultat d'onze punts a cap_ En tl
curs d'aquests primers minuts, el
Club de Les Corts va aparèixer amb
una rapidesa i precisió realment extraordinàries, que desbardaren per
complet els minyona de Maunier.
Aquests, visiblement sorpresos per
l'escomesa blau-grana, hl hagué moments que donaven la Impressió d'estar completament desconcertats.
A poc a poc, però, van refer,se, t
sl be sempre amb lleu¡;era tendència
per al BarCflona, la. primera part
s'acabà amb l'escore de 15 a 11 a
favor dels barcelonistes.
Es reprengué el joc 1 en el Patrie
remarcàrem una 6ensible millora~
Font, que durant el primer temps
desmarcà bastant Mallart, dedicà
més atenció al mig blau-grana, i d'aquesta forma lmpedi que el tercet
davanter del Barcelona arribés als
dominis dels gals amb la facilitat
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JOHN BEAL
John Beal, el jove actor «parten aire» de Katharine Hepburn en
«Sang gitana», va néixer .sa J oplin el
dia 13 d'agost del 1910. Dur ant la
seva infantesa i adolescència no dem ostrà el seu entusiasme per a actuar a l'escenari. Començà els estud is primaris amb l'intent de dedicarse als treballs de luminotècnia, cosa
que practicava amb gran afició, fins
que començà d'actuar com a actor
aficionat a l'escola dramàtica, i amplià les seves activitats es~n!ques
quan ingressà o. la Universbt de
Pensilvània.
En acabar els seus estudis, ingressà a la famosa Companyia de l'empresari Jasper, al Teatre Hedgerow.
Això fou en 1930; tot seguit començà
u11a tournée que el traslladà al
Broadway neoiorqul, on interpretà les següents obres: «Done'm el
teu ahir» i «En un altre idioma».
Els productors de la <<Radio», que
a llur pas per Nova-York busquen
sempre noves estrelles, li feren avantatjoses proposicions, que el jove actor prometé acceptar a!xl que acabés els compromisos que aleshores
tenia pendents. Esdevingut això, es
traslladà. a Hollywood, on desenrotllà per a la <<Ràdio» un important
«Per la vida del
A la- piséina de Montjulc es celebrà et IV Festivat Infantil Escolar, or- rol en la peHicula
tan exceY.ent la seva
pnitzat pel c. N. Atlètic. Un grup de senyoretes que prengueren part seu rival». Fou
obra, que interaquesta
en
actuació
en la co mpetlcló
pretà seguidament el galan de «Sang
(Fot() Sagarra)
gitana», la gran peHicula que protagonitza Katharlne Hepbum.
J ohn Beal ha interpretat amb tal
~~bd~~~~a~~o r!Iu~ r;¡iu~~~ Els Campionat~ de Catalunya encert i precisió aquesta obra cineadaptació d'una novelmatogràfica,
de IOlS
F ont, millorà ostensiblement. En fi,
la de Sir J ames M. Barr!e, que des•
en aquest segon temps el Patrie torprés d'aquest pelUcula ha signat tm
n à pels seus furs i executà jugades
llarg contracte amb la <<Ràdio». La
acompanyades d'aquella justesa i elede les produccions que ha
• primera
gància que solament ~.~n és possible
interpretat després de signar el seu
'
de fer. Com a consequencia d 'aques1
ha estat «Princeseta»,
contracte
nou
•
,
ta reacció, la tasca del Barcelona
una mera vellosa producció en la qual
baixà quelcom en rel~~;ció. a la del
actua també l'encantadora Glòria
perfode anterior. Tot 1 aiXò, contiStuart.
nuà emprant-se amb el seu acostuJohn Beal és un exceY.ent actor de
mat entusiasme i donà al joc fases
la pantalla, enamorat del seu art. Li
d'extremada emoció, augmentada entarda,
Aquesta
.30
Tarragona,
molt tocar el piano, alxi com
agrada
cara més quan el resultat s 'anava
en aigües del nostre port, ha tingut també els esports nàutics. Recentmantenint indecís.
Enmig de l'angoixa general, quan lloc el campionat de Catalunya de ment ha filmat «Cors destroçats», on
mancaven ja pocs minuts per a l'a- !ols a dos i quatre remers a punta actua de ca-protagonista amb Katharine Hepburn ! Charles Boyer.
cabament de l'encontre, el Patrie i timoner i de canoes.
Regata. de iols a dos 1 timoner:
portava un avantatge de quatre
«Molbot
el
amb
Mar,
de
Club
l.er,
punts, però el Barcelona redui, amb
un nou basquet, el desavantatge, l forts», en 10 m. 10 s. i 3-5. Tripula t
quan els nombrosos «supportets» per J. Cazorla i J . Carretera ! tiblau-grana esperonav~n. amb crits moner, M. Puig, 2.on, bot «Llus Graencesos d'entusiasme, llurs jugadors, nada», del Club Nàutic de Tarrauna oportuníssima rematada de F ont gona, en 10 m. 33 s. 4-5. 3.er, «Camendinsà la pilota a l'anella i restituí bridge», del Club Marítim, en 10 m .
57 s.
els quatre punts a favor.
Regata de iols a quatre ! timoner:
UNIO RADIO, S. A.
En xiular-se l'acabament, els simpatitzants del Patrie es lliuraren a l .er, «Mar e nostrum», del Club Maunes justificades i entusiastes expan- rítim de Barcelona, en 8 m. 50 s .
Emissió Ràdio Barcelona
sions de joia i abraçaren frenètica- i 4-5. Tripulat per J . Ehreuspereger,
ment els jugadors, mentre els del F. Bressa, M. Sanvicente i J . Griall ;
PROGRAMA PER A VU I,
Barcelona, tan dignes d'ostentar el timoner, Giner, 2.on, «A. J . Escofet»,
DIMARTS
titol com llur adversaris, sortien de· del Club Nàutic de Tarragona, en
7,15: Primera edició de «La Pacebuts, per la pèrdua del partit que 9 m. 11 s. 3.er, «XX», del Club de
durant bona ¡::ar t dels quaranta mi- Rem, en 9 m. 11 s. 1 3-5. 4.art, «Tra- raula», diari radiat de RADIO BARmuntana», del Club de Mar, en 9 m . CELONA. - Discos.
nuts els havia estat favorable.
8 : Senyals h aràries de la CateDel Barcelona, per damunt de tots, i 24 s.
En la regata de canoes ha estat dral. - Lliçó de gimnàs radiat a
es féu remarcar Tomàs, el qual, parde la Federació de Gimnàscàrrec
«Tena»,
bot
al
campionat
el
atorgat
esva
part,
primera
la
a
ticularment
tar senzillament sublim. També Car- del Club Nàutic de Tarragona per tica.
8,20: Segona edició de «La Pabonell efectuà una meritòria tasca i no haver-se presentat contrincant.
' raula», diari radiat de RADIO BARformà, juntament amb Farré, una
defensa molt difícil de franquejar.
1· c~o~1yalsD!~~~·ries de la cateMallart i Hemàndez els secundaren
dral.
amb tota dignitat.
11: Senyals h orà ries de la Cate--.
Borrell, que reapareixia en el Patrie després de Ja important lesió Bartah fou el guanyador ab- dral. - Servei meteorològic de la
Generalitat de Catalunya.
que l'ha tingut allunyat del terreny
solut i Hutz guanya
de joc durant tant de temps, efectuà
un magnífic partit, si més no teMIGDIA
la darrera etapa
nint en compte la poca confiança que
12: Senyals horàries de la CateReus, 30. - Va córre's la tercera dral.
inspirava a ell mateix el curt entre- Secció femenina. - Música
nament a què ha estat sotmès. Mau- etapa del Segon Gran Premi Reus, selecta en discos.
nier, a la primera part es veié im- amb un recorregut total de 181 km.
12,30: «Plat del dia», del RestauLa classificació d'aquesta tercera
potent per a contenir els tres darant Tfvol!. - Continuació del provanters contraris, però després, més etapa ha estat la següent:
de discos.
grama
Hutz, 7 h. 16 m. 4 s.
secundat per Font, va jugar de forBovct, 7 h. 16 m. 5 s.
ma meravellosa !, amb un oportunis·
EMISSIO DE SOBRETAULA
Bartali, 7 h. 16 m. 6 s.
mc sens parió, va desviar diversos
13: Senyals horàries de la CateG. Deloor, 7 h. 16 m. 22 s.
trets molt perillosos. Dels davanters,
dral. - «Cosktail del dia», de Pere
V. Trueba, 7 h. 16 m. 25 s.
Amaud fou el més regular, i Mit- Programa de discos vachell, estretament marcat per Carbo- a continuació Tarragó, Bachero, Ca- rChicote.
nell, no va poder prodigar el tir a pella, PO•l. M. Trueba, A. Deloor, iats.
13,25: «Cocktail d avui», del Resl'anella amb Ja freqüència que acos- Ardèvol, Albiílana.
Classificació general de la corre- taurant Brasscrie Tívoli. - Contituma.
nuació del programa de discos .
guda:
~s equips foren:
13,55 : Secció cinematogràfica.
Bartali, 13 h . 24 m. 6 s.
Barcelona: Carbonell, Farré (1),
14: «La Paraula», emissió de les
Bovet, 13 b. 30 m. 25 s.
Mallart (4), Hernàndez (2), Tomàs
dues de la tarda. Informació de
Pou, 13 h. 34 m. 47 s.
(16) ! Vilà.
Barcelona. - Actualitats teatrals ¡
Bachero, 13 h. 41 m. 40 s.
Patrie: Maunier (3), Borrell (2),
musicals.
Hutz, 13 h . 49 m. 32 s.
Font (13), Amaud (7) i Mitcbell (2).
14,30: «El fet del dia», per Joan
Tingué cura de l'arbitratge el colAlavedra - «Butlletí Oficial de la
legiat senyor Pons.
Flix, Ortega i Torres han bo- Generalitat de Catalunya». Sumar!
del número publicat avui.
xat a Alger
14,55: Borsa del Treball de «E
Alger, 30. - A l'Estadi municipal A J 1».
s'ha celebrat una vetllada de boxa
15: «La Paraula», emissió de les
que ha posat davant per davant tres de la tarda. Directament des
en primer lloc, Flix ! Huat, al dar~ de Madrid. Ministeris. Resum de
rer del~ quals ha vençut, per punts. la «Gaseta>> i Consell de Ministres.
contmuació lluitaren el campió -Sessió radiobenèf!ca. - Discos esA
Campionat d ' Espanya (final)
del pes mosca, Ortega collits.
d'Espanya
Sevilla, 3; Sabadell, o
i Salèrio, campió d'Alger; vencé eÍ
primer, també per punts. Torres i
TARDA
Regis, que lluitaren després, feren
Promoció a la P rimera
16: Programa de discos.
matx nul, com també Tarré i Per- . 18:
emissió de les
Paraula>>,
«La
Categoria
not, combat amb el qual acabà la SlS de la. tarda. Informació general.
sessió.
RESULTATS
Informació del Consell de Ministres.
Granollers, 4.-sant Andreu 1.
-Programa del Radiooient. Dis'
Girona, 4.-Terrassa, o.
Vetllades de boxa amateur al cos a petició de senyors subscripHorta, 3.-sants, 2.
tors de RADIO BARCELONA.
Badalona, 6.-calella, 1.
Frontó Barcelona
18,30: Suplement de «La Paraudedicat a la Secció Infantil de
la»,
Aquesta nit, a un quart d'onze
CLASSIFICACIO
BARCELONA. - Rondalles
Granollers
9 6 2 1 19 7 14 tindrà. lloc al frontó anomenat del RADIO
9 6 2 1 18 7 14 carrer de Vila ! Vilà. prop del Pa- contes, consells útils, etc. - Con~
Girona
9 7 o 2 29 15 14 raHel, la primera de les vetllades ti;nuació del programa del Ràdio
Badalona
d'amateurs que en vistes a la pre- ment.
H rta
9 4 1 4 14 16 9 paració olímpica se celebraran cada
o
19,15: «La Paraula», emissió d'un
9 3 1 5 14 17 6 dimarts.
Sants
quart de vult de la tarda. Informa~ ~ 01 6 16 17 61 En aquesta primera. vtllada hi dls- ció dc l'Estranger, Barcelona Ma6:f~:a
6 8 24 5 put;aran 6et combats alguns dels drid i Províncies. - Obertura de
9 1 1 7 11 26 3 nostres millors amateurs.
Sant Andreu
la Sessió de Corts.
19,30: «Viatges, excursions i esbrinaments imaginaris». Conversa
Per gèneres de qualitat
Conversa, per Adrià Gual.
19,45: Cotitzacions de monedes.
Per gèneres del màxim gust
facl.l:lítada
19,50 : Retransmissió
per la Societat italiana de Ràd!oPer gèneres d'absoluta garantia
düus!ó. Desde l'Emissora de Turin.
Concert a càrrec dels artistes Nilde
A preus com enlloc més. Solament a Frattinl
sopran, Rita de Vlcenz!,
mezzo-sopran, Gino del S!gnore, tenor, 1 Gran Orquestra del E. I. A.
R., dirigida pel mestre Ugo Tansini.
Carrer Arcs, 2 (Davant Plaça Nova)
NIT
20,40: «La Paraula». Noticiari esportiu.
20,45: Noticiari des dc la Redacció de •La Publicitat».
20,55: Cotitzacions de mercaderies, valors i cotons.
i VICEVERSA
21 : Senyals horàries de la Catedral. - Servei meteorològic de la
La casa SANl:-.'3EUL"o:-M.AYCAS, S. A. posa a coneixe;ment del co·
Generalitat. de Catalunya.
ru~rç en general, que a p::.rur del primer de juliol continua amb
21,05: Amenitats artist!ques, preelements propis dita Línia regular bisetmanal
sentades per •Perfumeria Pareru.
El priJner d 'agost quedarà al servei de la Línia un altre vaixell de
21,35 : Orquestra de RADIO
BARCELONA.
mnrxa l en condiclons per a passatge 1 càrrega
22,05: «La Paraula», emissió de
Per a informes:
les deu I cinc del vespre. Directament des de Madrid. Sessió de
A Barcelona: PASSEIG DE COLOM, 10. TELEFON 16513
Corts. &sum de les informacions
A València : FILL DE JOSEP M .a MAYCAS, LLIBERTAT, 6, Grau
radlddes durant el dia.
22.20 : Orquestra de RA D I o
BARCELONA.

I

Triomfaren el Club
de Mar el Marl't,·m
el NautiC de Tarragona

Les Competicions
futbolístiques

Camiseria TEIXIDOR

Línia vaixells BARCELONA- VALENCIA

--- ---

-

-- -------..'.

Al Novetats

AVUI, DIMARTS, DEBUTA LA
COMPANYIA D' ASSUMPCIO
CASALS
La nova Empresa del hv>elats
la ruta que e:> traçà en ferse carrec del popular teatre del carrer de Casp.
I, tal com anunciàvem en una
passada edició, en l'afany constant
de l'Empresa d'oferir al públic les
més suggestives i interessants novetats teatrals, ha disposat l'actuació
de la companyia dramàUca que
acabdilla l'eminent ! famo;a actriu
catalana Assumpció ca~al s, ! de la
direcció escènica de la qual té cura
amb indiscutib!e encert, el notabi:
lissim primer actor J oan Cumellas.
La Companyia d'Assumpció Casals
es proposa renovar el cartell gairebé
diàriament, posant en escena les
obres més !amoEes del repertori català.
Avui, dimarts, en funció de tarda,
d ebutarà, doncs, la companyia d'Assumpció Casals amb el bell drama
en tres actes de l'immortal Angel
Guimerà, «La filla del man>.
A la funció de nit hi figurarà la
mateixa obra, amb el mateix repartiment de la tarda: As3umpció Casals, J oan Cumellas, ViSita López,
Carme Perelló, Antònia Manau, Ter esina Torrents, Gaietà Bello, Francesc Tusquellas, M. Garriga, E. València, X. Singlà ! altres figures
principals de la companyia.
En illes succes3.ius, Assumpció Casals oferirà al públic altres belles
obres del na&tre teatre.
Oportunament les anirem donant
a conèixer, i de moment direm que
al cartell del Novetats, 1 durant l'actuació d'Assumpció Ca;als, hi haurà sempre m agnifiques 1 formoses
produccions de Guimerà, Rossinyol
Ig~ésies, Pitarra 1 altres gloriosos eS:
cnptors, sense oblidar per això els
moderns dramaturgs de Catalunya.
Durant aquesta. actuació de teatre català. regiran, tarda 1 nit, preus
popular!sstms.
con~ua

La Justícia

AUDIENCIA
PRIMERA SECCIO
Roba tori de dues bicicletes. - Comparegueren davant el Tribunal d 'aquesta secció Joaquim Vàzquez i PeF IGURES DE HOLLYWOOD re Moreno, acusats d'haver-se apoderat d'una bicicleta cada un. El fiscal
demanà per al primer, reincident, la
pena de dos anys, quatre mesos i un
dia de presó, i per a l'altre dos mesos
I un dia d'arrest.
S EGONA SECCIO
Un que agredl la seva mare.-Joan
Romeu fou processat per agressió a
la seva pròpia mare. Li causà diverses ferides.
El fiscal demanà a la sala que el
condemnés a un any 1 sis mesos de
presó.
TERCERA SECCIO
Conformació. - El processat Rafael Llibre es va conformar amb la
pena de tres mesos de reclusió que
li demanà el fiscal pel delicte de furt.
Abusos deshonestc;s. - Soletat Cotó es conformà amb la pena d'un
mes ! un dia de presó que li demanà
el fiscal pel delicte d'abusos deshonestos.
TRIBUNAL D'URGENCIA
CONTRA UN ATRACADOR
Al Tribunal d'Urgència es veié la
causa contra Francesc Laveaga Hern àndez, acusat d'haver penetrat a
una casa del carrer de Curtidors fingint-se empleat de la Companyia d 'Electricitat; un cop dintre, arrossegà
la dona que hi havia fins al menjador i l'obligà a lliurar-li el diner
que tenia.
El processat s'emportà sis pessetes
i fou detingut per la guàrdia civil
quan fugia pel carrer de Llull.
El tribunal va condemnar el processat a la pena de sis anys, deu
mesos ! un dia de presó.
ATRACADOR CONDEMNAT
Es veié aixf mateix pel procediment d 'urgència la causa contra J oaquim Saura Sosa, acusat d'ésser un
dels autors de l'atracament al cobrador de la societat «~ Porvenir
de los Hijos>>, al carrer de Wad-Ras,

UASA

quan sortia d'efectuar uns cob....
•...
m ents.
Després de les proves no es Po~·
comprovar que el processat po
,
armes ! fou condemnat a la
de tres anys i vuit mesos de
llei robatori, i no fou condemnat ~
""r
tinença Ulicita d'arma..
VISTA D' UNA CAUSA PER PUBLI
•
CACIO CLANDESTINA
Per al dia 4 s'ha. assenyalat 1
el Tribunal d'Urgència la vista ~
la causa contra Josep P orras ¡ aitr 6
sis, acusats de publicació clandestU:.
Els processats foren detinguts I1e .
haver-se descobert una impremta ~
carrer del Parlament, on s'editav"
(
«La Voz Confederal».
El fiscal aprecia tres delictes·
dc publicació clandestina, per a¡t
qual demana dos mesos i un dia d 11
presó per a cada un dels processats~ ·
un altre delicte de desacatamen(
pel qual demana quatre mesos i un
dia, i un altre per injúries a les au
toritats, pel qual demana tres anys.
sis mesos i 21 dies d'exili i 2.000 ~
setes de muNÒTICIARI

tçna.

un

l

INSPECCIO A L ' AUDIENCI~
de la fiscalia de l'Au•
d1ènc1a{ senyor Garcia, estigué, ablt'
al mat , despatxant amb el secretart'
i r ebé algunes visites.
Hom deia que, com sigui que la
inspecció ja està acabada, marxaria
cap a Madrid demà, dimecres.
PROVES NEGATIVES
El Laboratori Mèdic Legal ha lliurat
a la Secretaria de Govern el resultat
de l'anàlisi efectuat a les vísceres dé
Càndid Garcia, suposat emmetzinat
Les proves foren negatives.
UN ACCIDENT DEL TREBALL QUE
SE'L DUIEN AMAGAT
El Jutjat núm. 11 proced! a J'exbu.
mac!ó del cadàver de Sebastià Ferri
qui morf el dia 27 de maig I que se!
gons denúncia de la seva muller' no
fou de mort natural com digué el
patró I uns companys de treball.
El resultat de l'autòpsia és, segona
els metges, que la mort fou motivada
per traumatisme, no natural. En vi&.
ta d'aquesta certificació, s'ha Obeñ
sumari per a depurar la responsabilltat en què hagi incorregut el metge
que certificà la mort.
LA

.L'~spector

DE

SAL UT

VIES URINARIES • BLENORRAGIA - VENERI
IMPOTENCIA .. CURA CIO ABSOLUT A
Consulta de 12 a 1 I de 6 a 8 • Carrer SANT PA.U, 66, pral., 1.•

(JAPITOL

RAD I O

Necessiteu canviar
els vostres mobles?

*

Passeu per

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

El 11 GRAN PREMI DE REUS

DIMARTS, 2 DE JULIOL DEL 1&34

GRAN

EXIT D'UN PROGRAMA
GARANTIT

Hotel de Vendes

JEAN -HARLOW
23: Música «Da Carnera».
23,30: Programa de discos.
24: «La Paraula», emissió de les
dues de la tarda. Informació de
Barcelona.
F! DE L'EM1SSIO

La Cultura
NOTICIARI
Escola d'Assistència Social per a.
A totes les senyoretes
la dona. que els interessi la inscripció a l'Escola d'Assistènci¡> Social per a la Dona per a cursar les carreres d'Assistència Social Sanitària i d'Indústries
i Laborotècnica, hom els fa avinent
que poden passar per la Secretaria
(Corts, 669, pral.), els dimarts 1 dijous, d'onze a una, on els serà. donada tota classe d'informació.

EAJ-39 - RADIO BADALONA
Dimarts, dia 2.-A les 12. Obertura, senyals horàries, música lleugera. - A les 22'30, música militar.
-A les 13, fragments de sarsueles
-A les ~3'30, música selecta. - i..
les 14, musica selecta. - A les 14'30
fi de l'Emissió. - A les 19, Obertu~
ra, ~enyals horàries 1 discos del Ràdioolent. - A les 20, cotitzacionsA lts 20'30, conversa semanal de
l'Agrupació Excursionista de Badalona. - A les 21, noticiar! i servei
A les 21'15, radia~eteorològic. A les 22 COMPANYIA TELEFONICA NACIÓ de valsos variats. jazz.-A les 22'15, noticies de prem~
CIONAL D'ESPANYA
sa des de Madrid. - A les 22'30 Capital desemborsat: soo milions de
jazz. - A les 22'45, fi de l'Emissió:
pessetes
Es posa al coneixement dels senyors Accionistes que el Consell
d'Administració d'aquesta Societat
acordà repartir a les accions ordinàries, amb càrrec als beneficis del
present exercici i a compte de la
participació que pugui correspondre
a la dita mena d'accions, un dividend equivalent al 3 % del valor nominal d'aquelles, o sigui, ptes. 13'50,
deduïts ja els impostos, el pagament
PAGAMENTS PER A AVUI
del qual tindrà lloc amb data prt•
Manuel Adell, 44.151'96 pessetes; mer de juliol, contra el cupó núm. 12
Antoni Burgos, 15.000; Joan Coll, de les dites accions.
El pagament s'efectuarà. als Bancs
19.951'9~; Damià Codech, 109.125'24;
que a continuació s'expressen, o a
Artur Dalias, 50.858'51; J osep Gavi- qualsevulla de les seves sucursals, filanes, 33.175'16; Francesc Gómez, lials o agències :
Hispano-Americà, Urquijo, Bilbao,
61.890'58; Cristòfor Garcia ZapateBanklng Corporation,
ro, 22.197'60; Francesc Gonzàlez, Internatlonal
Espanyol de Crèdit, Hispano Colo80.673'48; J oaqu!_.l Quisado, 40.825'17; nial, Marsans, S. A., S. A. Amús
Francesc Xlllllhuel, 39.280'96; J"ere Garf, Urquijo catalàn, Herrero, GuiMercader, 46.101'46; Ernest Orensany puscoà, Mercantil, Pastor.
Madrid, 28 de j uny del 1935. - F.
71.139'44; Benet Pérez, 47.209'44; En- Martin <!e N!colàs, vice-secretari ger ic V!ala, 100.969'11.
neral.
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*:----DELEGACIO
D'HISENDA

SENYOR AOMINISTRADOR DE

la humanitat
Serviu-vos anotar la meva s .·
crlpcló a L A H U M A N I T A T

Nom ............................................................................................. ,

• comptar eles de .......................................................................... .
..
. . --':'111
~.: -w; ~ o om 1 e lli ........................................................................!.' !'''.....
.~-

Població

Pelai, 8
COMPRA - VENDA • CANVI

.

······························································ .... ············•

SEMPRE

L_

CONDICIONS

La Música
*

•

Els exàmens de fi de curs al ¡'
Conservatori Musicat de
•
«L'Eco de Catalunya»

MOLT

~

AVANTATJOSES

Sota l'estat
de guerra

ciTA cto
El c~mandant jutge senyor urrú;
tia cr1da Anna Rodríguez Ollverc)
Diumenge passat tingueren lloc els per .a fer-~i. lliurament de .ll!- infoi1
exàmens de solfeig (primer, segon, mac1ó testlftcal que té soH1c1tada.
tercer, quart i cinquè curs), violi
EL COMANDAMENT DEL
(primer 1 segon curs), violoncel <seREGIMENT D'INFANTERIA
gon curs) i piano (preparació) .
NUMERO 10
El Jurat, presidit pel mestre Anto·
El coronel del Regiment d'In!~
ni Laporta Astort, fou constituït pels
ha lliurat al
professors Elisabet Coêmans de Pé- teria número 10
perquè s'absenta,
rez Farràs, Elena Romero, J oan Ber- comandament,
net i Camil Oliveras; foren premiats tinent coronel del mat-eix regimen
amb les millors qualificacions, des- senyor Castor Calviño.
prés de brillantissims exercicis, la
VISITES AL GENER~ ~
majoria dels alumnes del dit ConserEntre les diverses visites que re~
vat~ri, els quals han seguit llurs esel general de la Divisió p<X!enl
tudis amb els mestres Joan Pich 1 ahir
anotar les dels senyors Anguera dé
Antònia Pich.
i el conseller d'Assistència SQ-!
Foren premiats els alumnes Enric Sojo
cial de la Gestora de la GeneraU1
Arenas, Ernestina Causen, Maria Fi- tat,
Roviralta.
senyor
gueras, Julita Fraga, Maria Teresa
Gómez, Josep Janer, Joan Padreny,
CONSELLS DE GOERR ~
Josep Rabartillo, Aurèlia Salmeron,
PER AL DIJOUS
Lluis Seuba, Lluís Dabia, Maria Ca..Per al proper dijous estan assebezas, Lluís ~errer Miquel Girlbets,
els consells de guerra qul
Josep Sensenc, Lli.ïfs Trilla Lluís An- nyalats
veure i !allar les causes deli
han
dújar, Guillem Car!uccio, 'Lluis Fà- fets de
! pel robatori d '~l
Sabadell
de
bregas, Joan Lloret, Pilar Seuba Ra- na caixa de cabals
de la 11 EsqUIÍ·
mon Seuba, Miquel Termes i josep dra
d'Aviació.
Barbero.
Cal fel!citar els professors i la J unUNA NOTA DEL GENERAL
ta directiva del Conservatori «L'Eco
DE LA DIVISIO
de Catalunya», pels brillants resulA la secret\ ria del General, s~
tats obtinguts en els esmentats exà- nyor Sànchez Ocaña, fou facilitada
mens.
ahir als informadors la nota s~
gtient:
cSc recuerda el exacto cumplt·
ALFRED CORTOT 1 GIOmiento del articulo 9.o del BanM
CASTA CORP.1A
L'insigne ar tista Alfred Cortot, ve dc Declaración del Estado de Gu!ft
d'estrenar, al local dc l'Ecole Nor- rra, relat!vo a la celebración de r~
mal de Musique, de Paris, el poema. unlones, mlt!nes, conferencias ma~
«Au Royaume de la Musique», lle- nif~taciones públicas y juntas li
tra. de A. Mangeot, i música de asoc1ac!ones de Sindicatos. Para ce-'
Gcorges Dandelot. L'èxit més escla- lebrar estos actos debe solicitarsé
tant ha coronat aquesta audició que autorización del Excma. Señor Ge!
ba estat forçós donar en dues ses- neral de la Cuarta División, pre~
s!ons consecutives, degut al petita samente por escrito y con la anti;
que resultà; la sala en atenció al c!pación necesaria, para dar tiern¡
nombrós publ!c que volgué assistir- po a la resolución de aquella au~
hl. A ambdós recitals hi assistiren toridad, la que, prev!os los aseso~~
també les m és destacades persona- mientos pert!nentes, acordarà en ca·
ll~ats poli~lques i musicals de la da caso.»
vema Republ!ca, aixf com tam bé
quasi totes les ambaixades
Obituari
Alfred Cortot, que executà la segona part del poema, féu collaborar e~ la part primera la. nostra
prodigiOsa pianista Giocasta Corma
que, pensionada per l'Excelentfssinl
Ajuntament de Barcelona es troba
A la matinada del dilluns va del-;,
a Paris perfeccionant els seus es- xar
d'existir, a la Clinica Montsa!ut,
tudis . musicals amb Alfred Coft()t.
en la premsa bar•
El public tributà xardoroses ova- el nostre company
cions a la nostra pianista a la qual celon!na, Joaquim Samaruc Picas.
el mestre Cortot, abraçà emocionat , Joaquim Samaruc era redactor 11:0.
no amagant l'admiració que el seu ' El Noticlero Universal" i ba via de·
prod1g~ós talent li mere!xla 1 la sa- d!cat bona part de Ja seva \ida al
tisfacció amb què veia el gran pro- periodisme. Fa cosa d'uns deu dif,.S
grés fet per la petita en el poc temps es trobà indisposat 1 hagué d'ésser
q~e porta sota la seva direcció; ad- traslladat urgentment a la c!inica
muació que ja amb entusiasme ha- ~r haver sofert un fort atac d'a,!
via demostrat I'!nsigne artista du- pend!c!tls, a conseqüència del quBl
rant els cursos públics d 'alta inter- fou sotmès a. una !ntervcnc ó qui·
pretació en l'Ecole Normal de Mu- rúrg!ca, després de la qual continU~
sique, on Oiocasta Corma, obtingué en greu estat fins a la seva mort.
els més grans èXits, especialment en
Joaquim Samaruc deixa esposa•
hi. seva interpretació de la «Berceu- mare i dos fills. A ells ¡ als r.Jtres
~e», de Chopin, que li valgué unà- familiars, el nostre més sincer con·
nunes felicitacions.
dol.

si

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

JOAQUIM SAMARUC PICAS

En cap llar catalana no ha de mancar LA HUMANI'fAT
I

EL
•e:

AJUNTA M ENT

·soRTEIG D'AHIR

LA MES AFORTUNADA ADMINISTRACIO
DE LOTERIES D'ESPANYA, ES LA DE

Primer premé, núm. 15.367, premiat amb .100.000 pessetes

MARIA ILLA

MADRID

Segon premi, núm. 28.204, premiat amb 60.000 pessetes

Rambla del Centre, 26 (Davant Plaça Macià)'

BARCELO NA, MADRID, GRANADA, MORA

Tercer premi, núm. 29.695, premiat amb 30.000 pessetes

en el sorteig d 'ahir r eparU entr e els seus clients el

BARCELONA, GRANADA, MADRID, MEI.U .I.A., SEvn.LA

Quart premi, núm. 9.199, premiat amb 25.000 pessetes

p remiat amb 60.000 pessetes al núm. 28.20-1

Loteria 6 de la Sra. MORALES

ta~

l

dé
at.

5

premiat amb 30.000 pessetes al núm. 29.695
les

al núm. 9.199, les seves dues aproximacions 1 cent-vuitanta set
bitllets del centenar de les tres sèries, set premis de 1.500 pessetes cada un, els númS. 9.139 i 42.931 (sis sèrics) han estat venuts per aquesta administració, que porta ja venuts 23 premis
MAJORS durant l'any actual
LOTERIA núm. 6, que vengué el SEGON PR~fi de Nadal de
12.000.000 de pessetes

ra~

BArcelona, Madrid,
Nú.m. 36517,
·
Maiaga, València.
Nú.m. 29430, Ba rcelona, Torros,
Madrid, Granada, Sevilla, Saragossa, València.
Núm. 656, Barcelona, La Linea,
Madrid, Girona, València.
Nú.m. 13956, Barcelona, València,
Corunya, Granada, Valladolid, Madrid.
gossa.
Núm. 24641, Castelló, Madrid, SanBarcelona. Madrid. ta Cruz, Oviedo, Sevilla. Torros.
Núm. 3275,
C àd.iz, Avlla.
Núm. 20620 Barcelona , San SebasNm. 9139, Blrcelona, Lora del R io. tiàn, Màlaga: Bilbao, MBdrl.d.
.
13érceo.
Núm. 27491, Ferrol, Jerez de la
Núm. 8238, Ba rce lona, Madnd, MàFrontera.
iaga, València.
Premiats amb 1.500 pessetes
Núm. · 18485. Barcelona, Madrid,
Alacant, Sant Feliu, Toledo. .
Màlaga,
Núm. 30298, Barcelona ,
Vigo. Madrid.
Núm. 26860, P a rcelnoa , La Unión.
Sevilla, Bilbao.
Nm. 42931, Barcelona.
Còrdova,
Núm. 7483, Barcelona,
Sevilla, La Linca, Santander, Sara-

r

1.•

LA LOTERIA DE LA SORT
de MIQUEl VAlDÉS -Rambla de les Flors, 12
Se¡ueix com a cada sorteig, per a no perdre el costum, afavorint la seva nombrosa client-ela amb premis majors
En el sorteig d'ahir expengué el bitllet número 28.204 &fa vorit amb el

SEGON PREMI de pessetes

60.000
aixl com també les seves corresponents aproximacions 1 a més
SEIXANTA BITLLETS DEL CENTENAR
Extens assortit de bitllets per ni sorteig benèfic 11 octubre.
AQUESTA ADMINISTRACIO SERVEIX COMANDES A PRO·
VINClES I REGlO
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L'AJUNTAMENT ASSI STIRA AL CONGRES INTER•
NACIONAL DE NETEJA
PUBLICA
L'Ajuntament de Barcelona ha estat invitat al n Congrés Internacional de Neteja de la Via Pública, que
se celebrarà del 19 al ~ d'agost
pròxim, 1 del qual Comitè d'Honor
forma part el senyor Pic 1 Pon, a lcalde-gestor de Barcelona.

Tercer premi

(abans Ponce d e León)
DE LES FLORS, 28

RA~ffiLA

QUART PREMI
25.000 ptes. primera sèrie
25.000 ptes. segona sèrie
25.000 ptes. terce ra sèri e

I NT ER NAC IO•
CONGRES
NAL D'ALPIN IS M E
El pròxim dlijous, dlia 4, se celebrarà al saió de Cent de les Cases
Consistorials la sessió d'obertura del
Congrés Internacional d'Alpinisme.

·Se,;o11 premi

BARCELONA, TARRON, ZKMORA, SEVITLA

'

P EL MONUMENT A LAI•
RET
El Comitè pro-monument Lalret
s'ha adreçat a l'Ajuntament, en demanda d'una subvenció per nls treballs de !osa del ·monument, 1 tam bé ha demanat, que el muntatge
d el m ateix e3tigu1 a càrrec dels Serveis Tècnics municipals. L'obra escultòrica, original de Marés, ja està
enllestida 1 informada favorablement per l'Agrupació d'edificis MU·
nicipa.Is de l'Ajuntament.

seves dues aproximacions 1 100 bitllets del centenar del t&gon 1 tercer premis. A més una infinitat de premis petits

Gran assortit de bitllets per al sorteig de 1'11 d'octubre. ES
TRAMETEN A PROVINCIES

QUARANTA-UN
TRENTA-TRES l\liL
020 041 042 108 118 125 170 211 219 1 012 014 045 083 095 102
220 35 243 315 328 341 374 381 384 213 218 219 222 228 263
406 466 515 612 619 645 681 697 720 310 321 244 370 401 402

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

El que no es perd

MIL
145 165 194
273 278 300
419 512 520

mm~~mmm~mm~~~~~690~~

705 709 712 713 '120 729 765 770 776
TRENTA-QUATRA l\liL
~m~ 083 ~m~~mmm~~m~m~m
240 279 338 352 380 402 408 416 434 94.6 972 988

436 452 455 496 500 521 541 553
622 624 660 686 718 754 800 81~
874 896 937 952 957 970 974 976
TRENTA-CINC 1\fiL
008 011 034 052 079 089 113 149
158 164 176 184 191 224 264 265
363 276 409 410 485 491 506 521
572 574 603 604 613 6l4 643 660
772 814 969
T R ENTA-SIS 1\tlL
014 016 038 053 064 089 110 119
140 145 206 224 228 252 336 387
532 678 696 718 733 739 748 789
834 844 866 876 961 992 997
TRENTA..SET MIL
034 043 14.3 204 211 246 322 334
393 475 499 504 540 542 599 603
651 686 715 721 730 746 753 784
842 857 860 864 882 886 906
TRENTA-VUIT MIL
014 029 085 087 104 164 166 169
209 240 260 296 354 385 449 '87
539 586 653 661 670 710 741 743
792 821 863 894 904 991
TRENTA-NOU ML
026 100 112 115 143 182 2~ 236
310 3 11 315 331 332 346 390 391
431 504 537 549 561 689 600 612
642 1171 705 730 758 768 770 782
886 887 911 928 953 980
QUARANTA MIL
001 023 044 051 065 069 083 095
247 254 257 29'1 325 332 361 373
416 423 431 448 480 603 523 555
576 594 623 633 642 661 697 708
747 751 772 777 802 8515 873 892
912

QUARANTA-DOS
569
822 076 100 101 137 193 283
983 412 415 4.25 450 555 575
662 668 674 725 757 761
155 823 864 866 871 892 894
990 997
271
571
676
138
499
817

MIL
299 348
606 610
773 808
905 1)18

397
612
821
949

MAS & ROCA
CAMISERS

365

650
823

CAl\llSES PLATJA 1 CAMP
a mb fil l seda

La casa millor assqrtlda
l 26

180
523
782

A honor
de Santiago Rossinyol

270
413
639
Aquesta «Penya• no pbllda el qui
860 fou el seu president honorari 1 en
aquests dies, després d'obtinguda l'autorització oftcia1, anirà coY.ectiva209 ment a ofrenar una artistica branca
379 de llorer al bust del nostre gran a r558 tista (Parc de Montjuïc).
726
L'espontani 1 senzill acte tindrà
907 lloc de nit, perquè Rosslnyol fou
un decidit noctàmbul.

cada mes,

o Freetown,
Rlo Bentto
«PLUS ULTRA1 I «LEGAZPh
LINIA RAPIDA REGULAR ENTR" BARCELONA I VALENCIA
Sortides de Barcelona e la d illuna I diJoua, a Iu 20 borN
e~ CIUDAD DE VALENCIA»
Preu a cobert a: a·oo oessetes. Bitlleu d'anada i tornada a oreua redultt
LIHIA REGULAR ENTRE BAR::ELOHA • ALACANT • ORAN • MELILLA
VILLA ALHUCEMAS • CEUTA i VICE· VERSA
Sortides de Barcelona cada dlumen¡e, a les 8 nores; d 'Alacant ela dl.m.arts;
<l'Oran ela dimecres; d'Oran cap a Alacant, els dimarta t d 'Alacant cap a
Barcelona, el~ dimecres . .

R elació dels objectes trobats a la
via. pública. 1 dipositats a. la Majordomia Municipal a disposició de
lea persones que justUlqutn que els
hi pertanyen:
Un bitllet del Banc d'Espanya;
Una cartilla militar a nom de Jull
Prats 1 fotografies; Una creueta
amb pedres 1 cadena de metall; Una
cartera amb documents; Una cartera de pell contenint documents a
nom de Llu.fs Verat; Un rellotge amb
cadena; Una cartllla militar a nom
d'Angel Fausa; Una xapa <«Indústrias de la calle núm. 4.36»); Una
agenda amb documents a nom d 'Angel Arrieta; Documents a nom de la
familia Garcia Gómez; Una cartera
amb documents amb el membret de
cThe Spanysh NeW»; Una cartera
amb documents a nom de C. Diaz 1
fotografies; Un farcell contenint roba i una gorra de mariner; Unes 11lust¡;acions embolcallades amb un
drap; Dues claus i una cartilla mUltar a nom de Jaume Casi; Una cartilla militar a nom de Francesc
Ursula; Una cartilla de la Marina de
Guerra a nom. de Josep Garcia;
Unes americanes i unes sabates;
Una cartilla militar a nom d 'Amadeu Oliva; Un carnet d 'inscripció
marítima a nom de Serapi Iodura-ja; Una cartera contenint una cèdula a nom de Maria Barrio.

Camiseria • Corbateria

Ferrer Batlles
36, Boqueria, 38
VESTITS BANY : : BARNUSSOS
CAMISES PLATJA :: CamJsa RA·
G LAN <Patentada) : Mlt¡ea FERRO
de garantia

PREUS BARATISSIMS

APARELLS

FOTOGRAFICS
PRISMATICS • BINOCLES • CINEMES
PEL•LICULES - PATHE · BABY · M AQUINES
FONO G R AFS DE TOT ES MENES · DISCOS, alo.

RELLOTGES - OBJECTES DE PLATA

JOIES· BRILLANTS

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

TOT de VERITABLE OCASIO
COMPRA, VENDA i CANVI

Preguem als nostres lectors,
que, en fer llurs compres,
donin preferència als establi·
ments anunciats en aquestes
planes

<pr op Rambles)

Tel, 14237

B AR C E L O NA

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!'!!!!!!!!!!!'!!!!!!!!!!!'!!!!!!!!!!!'!!!!!!!!!!!!!!!I

~

CAMISERIES
..

DEULOFEU

e

Auto· Escola

L'AS DE L'AUTOMOBILISME
Fundada l'aDy 1912

Preoúoit: ~er 115 ptes. ::~~~~~:¡

teòrica d.e Conducció, ~glament, Mecànica 1 t ots els Documents amb TI·
TOL gar a ntit. LA UNICA que en vult
dies prepara els alumnes per a examinar-se de primua classe 1 primera especial.
TITOLS DE TOTES CLASSES
CANVIS DE CARNETS
La m és ràpida 1
ba rat a de totes

NEVERES

Llegiu LA HUMANITAT
ANUNCIS . PER

PARAULES

Les dues primeres ratlles J'00 pesseta
Cada ratlla de més •••••• 0'30
»

HOSTES
. PENSIONS

CASA SUBIROS

OFERTES
i DEMANDES

DIVERSOS

Hospital, 42 • Tel. 13651

Bar Petit Miramar

m m

.

lA
Mudances N U,.,...___..

Obrer.· català;-CònSêient: el teu diari

~

I

41 2

Consulteu oficines

COMPRA I VENDA I CANVI
D E MOBLES, PIANOS, RADlOS, CAIX.ES DE

·i--

. .-.

OABALS. MAQUINÉS ·Ó~~roRnÒE éS
S IR. MALETES, DISCOS, etc. •

TOT D'OCASIO
CORT.S CAT ALANES, ~14

FAR RE PIJUAN

PELL •• VIES URINARIES

eo RT s

MERCAT

CLIN ICA GALLEGO - VIES URINARI ES

m

Carrer de Sant Pau, 6

CASA BAGUES

DISSET 1\IIL
Premiats amb 308 pessetes
038 053 003 073 086 117 129 153 225
DESENA.
235 266 292 316 347 403 435 446 531
015 075
543 574 581 600 601 637 730 750 763
CEN1'ENA
775 776 793 803 826 82'1 832 890
105 107 110 114 125 156 164 176 190 773
940 967
~o 2~8 300 429 450 453 496 514 522
I
DIVUIT l\fiL
'633 603 '194 810 832 856 894 901 932 028 145 146 148 253 276 289 290 38S
963 986
414 431 433 442 444 456 503 523 574
1\fiL
•
591 607 611 641 678 690 692 702 769
002 020 046 052 084 115 126 128 190 801
876 913 968
;oc 206 237 266 276 309 346 374 379
DINOU 1\llL
:423 476 511 527 545 569 609 651 691 070 083 110 159 216 232 233 350 352
~695 725 '153 773 782 81.3 855 912 914 385 399 423 440 455 490 491 545 592
922 928 947 975
617 622 629 633 679 682 688 '700 712
DOS MIL
~
722 752 757 782 785 860 861 91~ 918
000 089 102 103 119 152 1'11 183 197 921 924 928
250 262 287 310 400 406 415 435 437
VINT ~fiL
444 448 466 523 567 601 641 645 660 061 072 100 104 105 123 139 181 182 '"!!''!'!!!'!'!!!'!'!!!'!'!!!'!'!!!'!'!!!'!'!!!!!!!'!'!!!!!'!'!!!'!'!!!!!!!'!!!!!!!!!!'!!!!!!!!!!!!'!!!!!!!!!!!!!!!!!'!!!!!!!!!!!!'!!!!!!!!!!'!!!!I!!'!!!!!!!!!!!!'!!!'!!!!!!!!!!!!!!'!!!!!'!!!!!'!!'!!!!!!!'!!'!!!!!!!!'!!!!!!!!!!!!!!!'!!!!!
~ 761 769 774 783 '185 838 845 848 191 194 214 315 348 366 382 406 634 ¡t
lii7 916 931 948 968 973 974
537 546 549 590 595 605 614 642 663
709 710 713 718 824 753 780 781 809
TRES 1\IIL
009 025 089 099 143 201 231 252 274 836 888 958 959
LA FABRICA DE
VINT-I -UN MIL
312 338 346 351 3'74 414 459 513 515
... - ,~ :
... ---,.........
.,26 53'1 654 591 694 706 719 731 856 007 016 024 053 129 130 132 134 168
172 185 212 221 252 253 259 281 354
'869 949
REBUDES LES DARRERES NOVET ATS PER A LES TEM PO RADES
420 422 445 434 440 453 562 6:t3 633
QUATRE l'tiiL
t
DE PRIMAVERA I ESTIU
044 051 082 091 144 153 214 221 643 673 706 '130 734 741 746 831 M6
oamlSM C1&rHr IDOdal, contecclonades lmmtllorablement, estU
,' GLACIAL"
268 335 341 376 386 448 484 489 831 846 890 931 968
amet1ct., obertes - COrbates, mitJons. cinturons, piJames 1
VINT-I-DOS MIL
539 558 621 630 693 731 800 82i
barnu.ssos de eran moc1&. Excellent aseortlment de ~êoeres per
B ARATISSil\t. D IREOTE
VEN
835 844 852 883 890 898 900 006 002 011 014 026 065 067 088 108 110
a CAMISES A MIDA
AL CONSUMIDOR. Immem as130 190 211 212 238 261 288 346 373
r946 965 967 968 992
per a tots els usos, des
sortit
Call. 311. Pla~a Rao Qbllca. a
384 387 394 445 446 452 461 481 525
CINC MIL
f
Te1êt. la.873
dels preus més inUms
638
627
626
623
560
553
549
548
534
0 18 oas o94 129 133 134 212 253 255
Neveres pate n tades de màxima
281 338 360 385 394 413 428 4-40 451 741 757 769 779 794 834 889 944 963
refrigeració 1 sense mescla de
452 470 567 576 583 614 626 64¡j 670 968
gustos 1 olors. a preus mòdics.
VINT-I-TRES l\UL
696 730 740 753 795 806 822 867 901
Benet 1 Mercadé, 26 (al costat
019 021 063 073 076 083 091 108 137
913 949 950 980 988
d'Estació Gràcia 1 Teatre BOSC)
139 1ü 157 207 278 286 29G 311 316
SIS 1\IIL
027 048 079 122 158 238 293 361 374 337 376 436 480 485 510 590 592 621
1
478 485 541 562 695 631 667 680 705 663 700 702 722 734 773 821 823 830 Ca r rer Nou Cfe la Rlmbla. 18 - P ELL · SANG • VEN ERI · PROSTATA •
,'115 751 783 808 832 898 910 932 938 840 841 860 867 869 905 985 898 991
VINT-I-QUATRE MIL
I MPOT ENCI A · DI AT ER MIA - Director: Dr. R IÜ Porta MAT RIU
939
006 015 040 046 110 126 153 208 210
M ETG E ESP E CIALI STA
SET MIL
r¡
Cons ulta, 11 a 1, 4'30 a 8. F. 10 a 1
409
380
354
liCi
255
252
226
217
211
034 037 070 075 103 109 144 146 174
620
613
596
562
531
499
496
483
419
201 213 303 30'1 325 399 400 458 491
~14 525 540 543 588 698 799 815 847 636 649 700 723 731 768 810 843 861
DEFECTES SEXUALS
863 Kl 955
661 875 893 963 964
Ramb ll de canalet es, 11, prtmer
VINT-I-ciNC l\IIL
VUIT 1\liL
1
011 051 965 075 079 108 155 199 222 009 015 025 027 063 099 101 126 133
24G 249 264 294 319 344 428 432 513 139 189 198 203 211 345 381 382 383
394 405 425 429 484 509 526 563 576
\ 570 611 618 619 624 632 653 667 695 577 586 60'7 631 725 730 732 829 8f7
,713 748 753 764 766 790 816 828 862
8119 901 917 940 94.6
897 901 925 956 964 970
VINT-I-SIS IIIIL
NOU 1\D.L
1
006 012 022 023 030 042 072 073 180 013 021 032 038 Ma 121 231 237 248
331 344 356 360 372 277 301 313 319 335 364 376 418 427
1206 211 238 325
389 393 ( 19 455 494 507 540 578 584 474 523 550 598 6015 818 640 652 679
692 600 613 65'1 699 702 768 775 777 681 686 699 702 705 713 726 732 767
784 789 839 90'7 993
773 795 832 835 841 881 901 921 956
DEU l\DL
961 964
101 231 240 :us 257 299 329 336 359
VINT-I·SET 1\llL
378 379 483 (92 533 541 550 600 601 045 0'79 089 185 189 191 210 214 223
2 742 784 1121 851 1108 ll32 939 943 299 315 323 349 353 3'74 3'77 386 522
,&$4 978
560 565 575 685 600 623 624 630 694
ONZE MIL
FAMI LI A CATALANA 1
723 745 786 795 84.9 883 ~1 941 952
AN CEL MARTI. Taller
D'ENCENEDORS
053 osa 001 073 1u 145 166 180 185 955 977 998
o 2 amica ;, est., b. o.. d'cnquadernacto (Martt- ~
tt., dut.u. Bonal.l, 148, nez de la Rosa, l 'i. Te@2 213 218 253 318 380 i04 «9 452
VINT-1-VlJIT MIL
ler. :ma.
lé!on '15352 • BarceiOila).
511 521 556 578 585 609 614 653 656
693 715 735 796 854 922 941 955 973 017 037 110 112 143 155 183 196 197
desitJa
sola,
IENYORA
199 215 237 242 252 2.;4 305 324 347
PENSI O ROVAL. basG96
361 365 396 4.23 496 518 540 576 580 tes preua aconòmlc::a. Pl. \I.D o doe Joves, dormir 1
DOTZE .lllL
r.nt.ar. molt econòtnle.
Mercè, 46.
orreus..
e
790
771
739
690
6G2
643
m
609
604
001 099 117 165 208 219 231 235 255
Raó : Ba4IJ.. 8i, :IoD. lra..
• 1
272 290 330 358 399 450 471 503 536 818 825 856 869 870 9:t6 939 960 976
(llallW).
per
CEHTRICA
PENSIO
MOD ISTA 11·oreretx a
546 M8 562 570 5'15 576 62-{ 625 627 978 988
a nxos, tot. contort. c acall& t a damldll. Pre u.
VINT-I -NOU 1\IIL
~ 697 '110 718 730 755 777 803 8(\
sanava. t8, pral.
ecouOtnlca. Rocaton, 15t
823 867 941 947 975 989 99'1
005 068 070 077 078 082 136 1.57 166
pral. 1.&.
PUlJ:nons,
PENSJO LAIETANA tot
MALALTS.
169 322 327 334 350 35ll 409 U9 458
TRETZE :'\IIL
ort
CODI
preua
modem,
general.
Ked1c:1na
COr,
MOSSO O CO BRADOR,
OOl 004 041 00 058 072 062 094 124 490 (92 531 Ml 555 596 603 613 629
edults Per a ruos. Vta SICll.l.ll, Ra1¡;s X. Sol ar- desitJa eollocaeto 45 ann
Casa recomanable pel aeo pd.&
l33 170 172 181 198 ~ 268 275 %91 GM 692 w 731 m 740 753 817 822 rLtJe~
BePlaça
:18
tWcla.1. Dr. LlUll Cuasta 1 bOlles reCerênetea. Es318 371 418 471 524 537 557 586 5888 828 863 865 867 875 897 946 ~ 966 r~er. 2.
freso 1 menja.n d'eadrrec
Uraell, 20, pml. COD8ui· crJun a LA HUMANITAT
632 Gl5 ~ 705 727 755 774 775 778 918
.ou.m. Mt.
ta de 8 a a.
789 823 879 978 992
Gran terrassa d'estiu pròpia per
TR NTA MIL
PEHS IO econòmica 1
CATORZE ::\DL
CASTE LLDEFE1.S . b
PER OBRADOR c1• Jole047 057 116 145 149 226 257 278 350 cént.rlca.. Proveu-la 1 ua
a banquets 1 restes
convencereu.
Car15,
Unló,
aprenent.
talta
t1a
plendlda c:a&eta de ~.
016 039 041 051 053 086 091 188 255 368 371 415 418 425 «S 461 509 517
toc:a.nt al Restaurant me, 8, 3er, 2na.
2110 316 346 378 428 ~ m 54.5 565 616 622 l'lS 628 &u 654 734 1w.
Avui. suculents coberts a preua
d&ar 1 Sol» 1 lloc cuar626 546 583 ~ ~ 593 601 644 670 801 815 820 828 887 I8S 919 961
molt ajustats
HABITACIO 110la dor- o a ooue&, t.raspassar6
COMPTABLE, eoneue672 701 716 714 724 725 735 797 815
:km.
HI,
l"lol'a,
Rbla.
III1r.
Tn~'TA-UN MIL
per 8.500 P'-- Infarmel ~ uebaUs e1'oftctna a·o906 ~ 936 947 950 972 1)94
NACI ONAl. O -PASSEIG
bores,
o
eua
el
tot
terelx
006 043 050 080 10'7 149 202 226 255
Q I~'ZE 1\UL
S RA. SO LA cedel.% lla- & LA HUllANITAT.
Ble. LA HUKA.NIT AT
Barcelona. - Telèfon 1P2.35
279 ~ 351 4.12 413 422 423 460 464 bltació a 2 compazua,
123
122
104
086
074
068
019
018
004
PIAHO, per estudis, n e- núm. 156.
1
!163 175 261 303 328 392 448 471 478 467 503 539 610 618 621 636 637 639 amb J)ell&ló o eenae, trao- CIISIIl\0 1 bon d1àñ&. c1
llOSSO, &'Ofereix per
o532 534 550 5ïo 705 775 801 802 812 Ml 693 732 745 '159 798 842 845 876 te fam111ar. Tamari~ 82, nar6 lO mes. &so.. LA BU
pral. 3ra..
• ~ d1&1 60 an,-.. bones
893 897 915 942 956 m 996
&16 830 8111 897 900 ~
WA.NITAT. nlim. 518.
HUMÀNITAT
referènCia&.
SETZE MIL
TREl't'TA-DOS MIL
DWD. 51a,
P ENSI O FAMILI AR
031 063 086 094 112 165 204 235 250 045 082 163 182 1112 220 229 234 243 MenJara easola.n.s, habU.
COMPTABLE. caneaeDlDtre i 1ora de la c iutat
256 28G 2'18 296 306 320 395 408 412 256 304 314 341 ilO 4.21 484 515 520 totea balcó carrer, baJ17, doc &aal611 1 tra.neà 1 ~
MARE I FILLA. s'ol&- Scrvel a c arat - Preu m oU
\ U 511 Sf3 M4 602 614 621 689 '133 524 Mi 558 573 5'16 681 691 670 766 rot 5tar, 7 ptea. Man- blllla d'oflc1Im. s·a!e- te~.xm per euldar-ce de
e(:OUÒJD.i<:a • CoosuJteu-GQI pet'
~65 775 781 78$ 8111 820 822 8S'1 907 789 794. 834 844 855 858 870 VOl 920 lar sol. 5 ptea. Untó, 9, relx tot el dta o hores despatx o b6 porteria.
t.elèfoa <n.• 325'13)
ler. 211&. Tel. 10477 (Junt Esc. LA HUM.ANITAT Esc. LA HUMANITAT
~31 981 987 ll92
967 1)96
Rambles) .
nlim. 157.
C A L A B R I 4 , 2 I t (taratÍt)
núm. 539.

1

[

l

Telèfon 30422

BARCELON/t

fbarra y'f.a,1: eò ~.

Línies regulars de grans vapors per als destins
que es detaJien
SERVEI RAPlD ENTRE BARCELONA 1 Bll.BAO
SorUd811 tota ela DIMECRES a la n it cap a Valmcla. A.lac&nt MAJ.ap.
Sevilla, Vl¡o, Vlllagareta., COrunya, Musel, Santander 1 Bilbao.
Alternant-se les e~cales de :
T&rn~gona., Ceuta 1 Huelva cada dues setmanes
5a.Dt Carlee 1 Forrol cada duea setma.nea
SERVEI CORRENT ENTRE BARCÉLoNA 1 BI.LSAO

cada duee setmanea
sortldell ela DIVENDRES a la nJ;. çap. a Tarra¡ona, l:!ant caries,
Vlnaroo, ValéDclr., Cullera, A.lacant, Cartagena, AJ{ullu, Almeria, Uelllla, Motrll. Mlt.laga, Ceuta. Ci\dlr, ScvUla, Huelva, Vtgo, Marin, v1:
Uaaaro1&, Fcrrol, COrunya, AvU6s, Musel, so.n~nder, Bilbao 1 PaaaJ~·
SE.RVJI:l ENTRB .BARCKLONA, SE'l'R 1 A4ARSELLA
BorUdea Qulnr.e.nat. ela dJJOUII cap a S6t. 1 Marsella

1

...

Servel QUID'Ullal cal) & GE...~OVA
•
~
Le ct.rrep ea rep al n.tlglado ·de la Comp&n¡la Moll del Heba.U
Telêton " lSl)BS
•
¡p~

~.
SKRV!:l RAPID CAP AL BRASlL • PLA'l'A
pèl motl>transaUA.nUce_. corr-eua • espanyola
SOrtldee fiiie· cad&'21~daí
• ·
• Q~ a SAHTOI, MONTEV IDEO l BUEN OS AIRES sortlrl el d1a
· - 2 Jullol dal. 1935, la ma¡n1!1ca motonau

SAN ~ :A:ÑriiONIO .»
~«·~ABO
.
~

Q.Ue admetrl passat¡era t mercaderlee •
~ "'
.La c»rre¡a ea rep fma la vetlla d.al. dia CS• sortida,- al t.lnglad.o nQm
-

.. del Moll c1e Balears,-'tèló10ñ"l82'1i•
...........;.:-""""
Oonslgnatar~a

FILL D E.~ROMUL BOSGH, S. en Ci
vu4i7AJETAN.A,

•1

•

•

~r2200'J

Barcelona ..._ Any IV - Número J .045

Dimarts, 2 de juliol del 1935 ...

-

EL CO NFLICTE ITALO-ABISSINI ·

•
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sJno

El DIPUTAT MIQUEL SANTALO El Duce, en no acceptar la proposta feta
1UN GRUP DE REPUBLICANS per Londres, demostrà clarament que
EMPORDANESOS, DETINGUTS vol la guerra costi el que costi --- Pre.
Al PORT DE LA SELVA para un nou exèrcit de mig milió d'ho.
mes per a poder-lo llançar a 1'Africa
Se'ls acusava de reunió

La

clandestina --- En realitat
eis detinguts celebraven,
com cada any, una festa
amical

PER ALS AMICS EMPRESONATS

No

La nost-ra subscripció

una veritat

Relació de donatius rebut~ a les nostres oficines
administratives (Ronda Universitat, 25, pral.)
Ptes.

Josep Segura . .. .. . .. .
Mart! Arenas .. . .. . .. .
Ja. memòria de Macià.
A
101.198'35
suma anterior ... . ..
Ramon Vallespir .. . .. .
Els amics de St. Llorenç
Joan Alarcón .. ...... .
Savall (quota setma2' - Manuel Gazcón. ... .. .
nal) ................... ..
Josep Sànchcz .........
Tres esquerrans forts de
Antoni Piquillem .. . .. .
Pons-Gualter:
1'- J. A ...... . .......... ..
Jaume Badenas (3.• veg.)
B ............. ..... .
S.
1'
Francesc Roses (3.• veg.).
2'50 Benet Mart!. ... .. .
J. Fusta Betini (3.• veg.).
1' - Romà i Jordi ....... ..
Maria Moreno... . .. ... . ..
Antonl Farré .. . .. . .. .
Una senyoreta castellana
2'- Domènech Gelabert .. .
(3.• vegada)... ... . ..
2'- Julià Cusachs ........ .
J. R. (6... vegada) ... .
5'- Tres nens d'esquerra .. .
Josep Alabert ....... ..
Josep Gelabert ... ..... .
que
ex-lerrouxistes
Tres
3'- Maria Borràs ........ .
no resen ... ...... . ..
1' - Joan Bergadà ........... .
Rosa Nunells ... ... .. .
1'- Montserrat Martlnez (6.•
Magdalena Fris .. . ... , ..
vegada) ............... .
Una obrera, a la mem>
2'- J oan Sausa .. . ........... .
ria. d'En Macià ....... ..
10'- • Antoni Soterns ............
Manuel Miró ... ... ... .. .
2'- Baptista Solé .. . .. . .. . .. •
PaSQual Pascual .. . .. . .. .
Magdalena Alemany ......
2'Joan Maiolas .. . .. . .. . . ..
Enriqueta Vil!!. mala . .. ...
Pere Pa scual Solé (2.•
2'- Un grup del ram d'Assevegada) ... ... .. . .. .
4'- I gurances... ... ... ... :..
Conrad Garriga . .. ... ...
3'- Rosa Solé, a la memòna.
Per Catalunya... . .. . .. .. .
del seu marit. . .. .. . ...
3'Raimunda Cotura... .. . .. .
Càndia Pastor . .. . .. .. . . ..
Dues que no han menjat
Enriqueta Santaulària .. .
2'coca. (3.• vegada) ... .. .
Jaume Olivé .............. .
Una que plora per tots
1'- Dolors Valls .. . ... .. .
(8.• vegada)... .. . .. . . ..
1'- Vicenç Fort ...... .. ..... ..
Un de «Sang nova» .. . .. .
5' - Neus Sancho ........... .
Enric Lacoma .. . .. . .. . .. .
Una vidua amb tres fills
Un grup de companys, a
d'esquerra, per l'amnisla memòria del 6 d'oc3'tia ......... ............
tubre:
l'Faust Pes ............. ..
A M ..................... .
15'- A. Reynés .. . ... . .. .. ·

I

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

Grup d'amics empleats de
Ja Barcelonesa d'Elecirtcitat (quota setmanal) ........... . ...... . ..
Otto i Frizt .. . .. . .. . .. . .. .
A. S. A. S. (17 vegada) ...
Maria, per la. salut d'En
Companys i Consellers.
J osepa, per la salut d'En
Companys 1 Consellers.
C. S., per la salut d'En
Companys 1 Consellers.
P. F. 1 A. B . . .. ...... . ..

J osep Vic 1 Familia (4...
vegada) ......... ... . ..
E. Cases ..... . .......... ..
Cinc catalans de la casa
M. D. (15 vegada)... ...
Un nacionalista de Tremp
Arminyo................ ..
Un taxista ............ . ..
Pere Sàdaba . .. .. . .. . .. .
Familia catalana-republicana. del Dte. I (4.& vevada) ........
Isidre Mariné ...
Jaume Moral
Josep Flores. ...

2'-

O

1'1'1'-

1'0'50
0'50
0'50
1'3'-

1'1'1'20'5'-

1' 4'50
1'2'-

2' 4'-

5'1'-

1'1'-

1'-

1'-

o·so
o·:;o

2'2'2'1'l'50
l'50

RUIZ FUNES
defensor de Gassol I Esteve

En el llibre
d' Alard Prats Beltran

14'50
2'1'1'-

1'0'50
2'2'-

amb precisió de fotografia

¡
5'2'1'-

reprodueix

I
;:=
1'-

J. B .............. ....... .

I Francesc

Margarit. ... .. .
R Coll ............ ..... .
D. Flors ............... .. .

2'-

2'-

2'- ¡

Un g r up d'empleats de
Banca (6.• vegada):
Un net dels Almogàvers.
Batlle............ ....... ..
Batet ......... ...... ......
Rumbau ...... ............
F. Barrofet . .. .. . ... .. . .. .
Gimeno ................ ..
Mora .............. .
Ripoll. .............. .. .
J . Gràcia .............. .
Gispert .............. .
Serra ................. .
1\farsà .. ....... ..... .
Almoi'io ...
Camins ... ........... .
Alcaraz ........... .
Garriga. ........... .
segueix

sobre els fets
d'octubre a
Catalunya

1'1'-

O. D ................. ..
J. D ................ . ..

suma

•

ver1tat

25'1'2'-

Miquel Bancells ..... .
Eduard Fosalba ... ....... ..
13'25
0'50
8'25

I

•

2'-

5'2'1'-

4'5'-

2'1'-

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

0'50

~:= ¡
101.483'35

Liquidació fins el 30 de juny del 1935
234'60
Existència en caixa el dia 25 de juny del 1935
2.146'90
Ingressat dw·ant els dies 26/ 6 al 30/ 6 ... ...
150'- 2.531'50
per retorns de subsidis ... ... ... ...
>>
SORTIDES DE CAIXA:
Subsidis a diversos ............ ........... .
385' a exiliats .. . . .. ... . .. . .. . .. .. . ... . .. . ..
»
394'50
» per mitjà Comissió Sant Vicenç dels
Horts ........... .
75'))
))
»
» Horta Sant Joan 100'70
))
))
))
))
Sant Mart! de Ses»
gaioles . .. .. .
»
»
»
25'35
»
a empresonats Presó Model .. . .. . .. . .. .
285'))
T arragona . .. .. . .. . .. . . ..
»
»
150'95
»
Reus ......... .......... ..
»
»
1C0'70
))
Lleida ... .......... ..
»
»
377'10
ll
Càdiz ............ .... ..
»
»
282'))
Pamplona. .. .
»
»
100'60
l)
Girona .............. .
»
»
100'70 2.377'60

feia Anglaterra

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 apas.;
sionats, sinó de fets objectius
El que ha arribat i el que no ha arribat
al gran públic de la Premsa diària
ho reflecteix, amb amplitud i amb emoció
el llibre

"fi 6u~ierno ~e la ~~Jerali~a~ en el Han~uHio"
Concessionària :

Llibreria Catalònia
3, Ronda Sant Pere, 3

Girona, 1. - Uns senyors de PortBou, entr e ells alguns agents de Ja.
Duana, juntament amb altres de
l'Empordà i de Girona., tals com els
germans Serassa, coneguts industrials mecànics, Josep Maria Dalmau
1 Casademont, regidor d 'esquerra del
nostre Ajuntament, i el diputat Miquel Santaló, tenen costum de celebrar, una vegada a l'any, una peixatada al Port de La Selva.
Cada any, però, eren de deu a dotze amics. Enguany la festa revesti
més importància, ja que foren alguns més els amics que hi acudiren.
Els «pescadors» es traslladaren
amb les seves barques r espectives
fins al Cap de Creus, 1 aci es posaren a pescar amb tota tranquUlitat.
Després d'haver pescat el suficient
peix per a celebrar el seu «tradicional àpat>>, varen tornar cap al Port
de La Selva, tots satisfets per la.
bóna pescada.
Però ac! es trobaren amb una colla d'amics que no esperaven, els
quals, a mesura que anaven arribant,
unes parelles de la guàrdia civil pr<r
cediren a la seva detenció, sofrint
la. mateixa sort els alegres 1 confiats <<pescadors>> tan bon punt varen sortir de les barques.
Seguidament foren traslladats a
Figueres, on ingressaren a la presó,
a excepció del senyor Santaló, ja
qua se li tingué en compte la seva
condició de diputat.
El nombre de detinguts és de 40.
El senyor Santaló va visitar tot
seguit, el general militar d'aquella
plaça amb l'objecte d'expossar-Ji l'abast d'aquesta festa, bo i remarcantli que no es tractava de la celebra1 ció de cap reunió clandestina.
L'esmentada autoritat va contestar-li que ell només es limitava a
complir ordres rebudes, ja que ht hagué una denúncia referent a la «pei.
xatada» al Ministeri de Governació.
Suposant que no es tracta de cap
reunió de caràcter pol!tlc, com manifestà l'amic Santaló, esperem que
els esmentats senyors seran posats
en llibertat d'un moment a l'altre.
Hem de fer constar que aquest fet
és molt comentat a Girona i a Figueres 1 arr eu de l'Empordà, i els
comentaris que es fan al seu entorn són molt diversos i de tots els
gustos, per tal de no dir allò que
no ens deixaria passar el censor.

------------*:-----------«Le Matin» insisteix en el fet
que França i Itàlia han elaborat un pla militar dc conjunt
Paris, 1. - El corresponsal de
«Le Matin», a Roma, parlant de
les conversacions celebrades a la
capital italiana entre el general Gamelin, cap de l'Estat major francès
1 el seu collega italià, diu que en
aquestoo conversacions s'ha. tractat segurament de la possib!litat
d'una cooperació militar dels dos
països.
Es segur -diu- que no s'ba projectat un conveni militar pròpiament dit, però això no exclou, amb
tot Ja solidaritat dels dos Estats
majors 1 de Ja preparació de mesurrs comunes per a la protecció
d'un front extens que va des del
Rin al Brenner.
El corresponsal afegeix que les
entreviStes entre els dos caps militars ban conduït segurament a
resultats útils, tant més quant que
el general Bagdolio passa per ésser
un partidari convençut de la coHaboració franco-italiana, 1 que ja tS·
tabll el 1924 un p!a d'acció comú
dels dos exèrcits.

!• · ~ ~
~ •;,.
del representant de LA HUMANI- '
.• , .. - -.
' • ~
TAT a G1rona, Agusti Cabruja.
.- ~ ,..,. _
Entre les moltes corones que co, "\ ,
., 1 ,u1 "' , • D ,
f
brien la. tomba simbolitzant - s!m,
,.._ . .r ,..,. . ~ .,
bol de fe L de sacrifici, d'amor in- ..., ;
,._ 1 • , •
·
tens a un ideal-, ens plau de re1~ 1 1 ~
·
• r
·.. marcar la del Centre d'Unió Repu- ' • ·•
blicana, la de la Joventut Republ!- ; . ._ " "~ " ~ • t.~ " " , r . 1
.1 .
'
cana d'Esquerra 1 la de la minoria.
e-I
rllt. "¡r , I -!
republicana de l'Ajuntament, les I1 ~'
"" ·- · '-' ~ •
•
quals ens varen semblar més grans 1 "'
Existència en caixa el dia 30 de juny . .. ... ... . ..
153'90
· .1.. • i ... t 1 ) - ~
i més belles que les dels altres anys. 1 .,• ' f
'\ ( ... • ,.... 1111 1 1 ~ "
A cada una d'aquestes corones hi
1
t
,.
;
-' •
...- • •
t
havia una cinta republicana amb la
1' ) •
•· ~ '!t
~ ' ... ~
l ~ '
seva corresponent llaçada negra.
1
~ w ~ . ; "!!
1 Tanmateix un fet molt viu i emo- ~
4 .- ".. ' . _
•· 1 P
cionant també anem a evocar des ~ ~ '
DISSABTE, A GIRONA
~
.......
\r:::
~... ....~..~ -~1~ 11.
• d 'aquestes pàgines liberals. Un f e t
que, per la seva grandesa 1 per la - . • :
deixar
no podem
seva expressió,
•"ll~lll:ir-'"_,~...,.-----:==:--------------1!
d'acrònica
en la nostra
d'incloure
vui. Es tracta que davant de la tom•
ba, palplantat i sense pronuncia r
I
cap paraula, vàrem sorprendre-hi un
vellet. Un vellet que, amb la gorra
a una mà i amb un ram de flors a
l'altra, estava contemplant la tomba dels dos Idealistes afusellats,
d'una manera tendra, bondadosa,
sentimental.
Una mica d'Història. - Els re- blevats per aquells indrets, els va deEl seu aspecte era que resava una
p ublicans gironins, fent honor a tenir.
una S€ntida i impressionant
Ferràndez 1 Bellés foren traslla- oració,
les seves idees i al seu costum
oració, una d'aquelles oracions que
de cada any, mai no interrom- dats a Girona. ingressant a la presó només
no
s'expres<;en
put, ni en els pitjors temps de Ja 1 acabant més tard amb la seva amb les paraules. amb els ulls 1
Dictadura, han commemorat el cin- tràgica. fi.
Qui era aquest vellet?
Catalunya i Espanya entera varen
quauta-un aniversari del crim de la
m onarquia - un de tants dels seus protestar amb llàgrimes i amb incrims infamants - que va costar dignació plena la mort d'aquells dos
Ja vida als herois Ferràndez i Be- militars, amtcs de Ja Llibertat i de
llés, dos homes dignes, dos republl- la Justícia.
L'homenatge pòstum dels republl·
cans de cor, dos militars exemplars,
comandant i tinent respectivament, cans. - Malgrat no celebrar-se enafusellats a la ciutat de Girona el guany l'acostumada manifestació ciI
dia 28 de juny del 1886, com a càs- vica - no cal oblidar que el local
Sofia, - Hom sap que el cap de
t ig per Ja seva valenta I abnegada del centre d'Unió Republlcana seque
ahir
ordenà
Sofia
de
pollcia
ordre
per
clausurat
encara,
gueix
o
popular
intervenció a la protesta
sublevació republicana del mateix governativa, 1 per consegüent hau- s'efectués la detenció d'alguns liders
ria estat un bon xic dUien poder ce- polltics dels partits d'oposi::ló, els
any.
El seu delicte conslst!, com l'amic lebrar-la amb la llibertat ¡ amb l'es- noms dels quals encara es desconeilector ja haurà llegit alguna vega- plendor dels altres anys-, no per xen. De totes maneres es creu que
da, en abandonar per aquell fi re- abcò els ciutadans d'esquerra de Gi- pertanyen als se(iuidors del coronel
voluc10nari el lloc de Santa Colo- rona deixaren d'anar al cementiri Veltsheff, que es proclamà dictador 1
ma de Farners, lloc on ells presta- a retre als dos màrtirs de 1a causa el 1934.
També s'ha donat ordre de detenrepublicana el seu homenatge més
ven els seus serveiS.
Ambdós mil.itars, amb les seves fervorós i slncer, bo i deixant da- ció contra el coronel Veltsheff; però
forces respectives, es traslladaren a munt la tomba que guarda les se- no ha pogut ésser complimentada
S ils en espera de les altres forces ves despulles unes corones de flors per haver fugit en aeroplà amb di·
recció desconeguda.
amb les quals tenien d'unir-se, 1 do- fregques, vives i endolades.
• • •
Una corrua de gent fidel 1 cons- 1
nar aixi plegats el seu cop tan deSofia, 1. - El miniStre d'Hisend·"\
tant, ara d'una faisó individual adés
·
s itjat.
Heus ac!, però que aquells homes amb grups de tres o quatre amics senyor Raskoff, que acaba de retoresperats. no varen pas arribar. I , acudiren durant tot el dia al nos~ nar a Sofia després d'haver r omàs
per tant, els dos caps i forces su- tre fossar a complir amb el seu deu- molt temps a l'estranger, durant el
blevad~ varen fracassar en els seus re pòstum, que realitzat en les ac- qual treballà per a l'arranjament de 1
tuals circumstàncies té una signlii- les finances nacionals, ha presel•· ¡
propòs1ts per complet.
I veient-se sols 1 traïts, només se'ls cacló molt més expressiva ¡ emocio- tat la. dimissió totjust ambat a
presentà una solució favorable: fu- nant. Al.xi mateix al migdia va tras- Sofia.
El senyor Raskoff s'ha negat a ¡
lladar-se al cementiri per tal de vig1r a travéa de la frontera.
Varen arribar, travessant boscos sitar la tomba dels malaurats Fer- explicar els motius de la seva ines- 1
l muntanyes, ~gant-se ac1 i allà, ràndez i Bellés el diputat 1 cap de perada decisió.
En els cercles politlcs ben illfors empre amb 1 al al cor, fins a Cas- la minoria d 'Esquerra Republicana
t ellfulllt de la Roca, on foren sor- d'! Catalunya al Parlament de Ja Re- mats es declara que la. dimissió del L9 r.1.ua de Joa LoUis, que acaba d'obtenir una vlctorla escla tant sobre
presos 1 detinguts. El coronel Fon- pública senyor Miquel Santaló, a- senyor Raskoff provocarà la. de ot
Prlmo Carnera, s'assabenta per la premsa de l'èxit del aeu fi ll
trobi, el qual havia tingut confidèn- companyat del director de «L'Auto- el Govern ¡ d'aquesta. forma. es iec!es del pas dels seus companrs su- nomtsta», senyor Dàrius Rahola, 1 1 clararà la criSi total.
<Foto. Keystone)

El 51 aniversari de I' afuse 11 ament de
EIS republicans
Ferràndez
Bellés
gironins commemoren aquest a data Iuctuosa d'una manera d.lgna adm"Jrable
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LA POLITICA
A BULGARIA

I ~-.

Republica ns! Llegiu

ELS ITALIANS DISCUTEI XEN EL CRIST:IAli.'ISl\lE
DELS ETIOPS QUE, PEL
QUE DIUEN, S'ASSEl\mLA
1\IOLT AL D'EUROPA A
L'EDAT 1\llTJANA
Roma 1. - L'agència «Corrlspon-

denzu» 'posa de r elleu que l'afirmació tan r epetida que Etiòpia, no
obstant el seu grau primari de civilització, r epresenta a Africa l'únic
oasi del cristianisme, i que, per tant,
mereix el respecte i defensa, és una
afirmació inexacta. El cristianisme
d'Etiòpia, a través de les supersticions i de la ~oràncla de la clerecia copt<rcismatica, no té més que
aparença. El coneixement de les doctrines cristianes que té el poble és
minsa i cap l'aplicació pràctica. El
pretès cristianisme etíop és una barrera a. la veritable civilització cristiana, que emana del catoliclsme
romà. Aquesta oposició ha presentat sempre un un fort obstacle a la.
difusió de la. Religió Catòlica, no
obstant no oposar-se la Santa Seu
al manteniment dels ritus orientals,
sinó, ans el contrari, a r etornar-los
el seu antic explendor. La història
d'Etiòpia és tota una llarga sèrie
de fortes persecucions contra els
missioners. Es, per tant, veritablement impossible una solidaritat catòlica amb el cristianisme et!op.
ELS ITALIANS NO VOLEN
RECONEIXER LA CONFERENCIA DE SCHEVENING
Roma, 1. - El conflicte !talO:

abissini domina cada dia més l'inter ès politic.
En els cercles italians es rebutja
enèrgicament Ja idea de barrejar a
la Conússió conciliadora de Schevening en aquest conflicte.
ITALIA PREPARA UNES
GRANS 1\IANIOBRES 1\IILITARS PER AL 1\IES D'AGOST
Roma, 1. - Totes les tropes !ta·

lianes participaran, els mesos de
juny 1 agost, en exèrcits de campanya, que acabaran amb unes maniobres. Es donarà un gran desenrotllament a la cooperació de les diverses armes, sobretot entre la infanteria 1 l'artilleria. Els cossos armats
de Ja frontera, els efectius dels quals
han estat reforçats, coronaran els
exercicis amb les maniobres entre
ells i on sigui possible contra els
cossos d'exèrcit. Les grans maniobres s'efectuaran a. Ja darrera setmana d'agost pels cossos de l'exèrcit
de Nàpols i Bari, al sector de la divisió de Milà, al sector de la de Bolzabo i al de la Udine. En aquestes
dues darreres intervindran les autoritats supremes de l'Estat.
En total, participaran a. les maniobres d'estiu més de 500.000 homes,
i a les especials 19 divisions, a ~es del
sector Bolzabo vuit divisions. S'han
reconstituït noves unitats en substitució de les que han estat trameses
i han d'enviar-se a l'Africa Oriental.
Per tant, el pla de les maniobres es
realitzarà sense tenir en compte per
a res l'acció del Govern Italià a l'Africa Oriental.
ELS ABISSINIS NO REBEN
ARMES DE CAP PAlS
Londres, 1. - El «Sunday Times»

publica una Informació del seu corresponsal a Addis Abbeba en la. qual
assegura que Abissinia no rep armes
ni municions de certs països d'Europa des de fa algunes setmanes. Així
ho ha declarat el propi emperador,
el qual afegeix:
«Itàlia és un pais de grans manufactures que treballen dia 1 nit
per tal d'equipar els seus soldats

amb el material bèHic més Ill()(jerg,
En canvi, els ablssins, som sellZíliA
pastors o agricultors sense rec~
sos i no podem fer altra cosa •
comprar a l'estranger alguns fus~~
i canons per tal d'evitar que els nos.
tres soldats vagin al combat arm11ta
SQlament d'espases 1 llances. Con
sidero els anglesos com a homes d~
paraules precises, però francs 1
m'atreveixo a preguntar-los: ¿Ím
abissinis hem fet alguna. cosa Per 8a
provocar aquesta guerra? ¿Hem r!el·
xat en algun moment d'acomplir lea
nostres obligacions com a membres
de la. Societat de Nacions? Si el
dret està de la nostra part 1 si lea
nacions que s'anomenen civilitzad~
es veuen Incapaces d'evitar aquesta
guerra d'agressió de què se'ns \'ol
fet objecte, jo demano, almenys, que
no se'ns impidel.xi que nosaltres ens
defensem, 1 que, per a això, se'ria
faciliti l'adquisició d'armes».
LA PROPOSTA QUE SIR
EDEN FEU A 1\IUSSOLINI
I QUE NO FOU ACCEPTA.
DA PER AQUEST
Londres, 1. - El senyor Eden, en

el seu discurs, parlant del conflicte
ital<rabissinl, ha dit que tractà sobre
ell amb el senyor Mussolini, al qual
exposà les inquietuds del Govern an.
glès per Ja. marxa de l'esmentat con.
flicte. Afegeix : «Els nostres motill3
no són egoiestes ni dictats pels nos.
tres interessos a l'Africa, sinó soJa.
ment per la nostra qualitat de mem.
bre de Ja Societat de Nacions, sobre
els principis de la qual està basada
tota la nostra política. exterior. Per
tant, el Govern anglès no pot romandre Indiferent als incidents que po.
den afectar profundament el futur
de Ja Societat de Nacions, que està
profundament arrelada en l'opini6
anglesa».
Continua dient que, segons l'apt.
nió d'Anglaterra, la pau solament
pot ésser guardada per la. segureuu
coHectiva i que Ja Gran Bretanya
vol complir la seva part en el concert europeu a través de la Societat
de Nacions.
Sir Eden diu després que les rao!ll
exposades són les que han mogu\
el Govern anglès a estudiar amb
interès la contribució constructiw,
que ells podien aportar per a la solució del conflicte !talo-abissini, descrivint aleshores al senyor Mussolini
Ja classe de contribució que el Govern anglès pensava efectuar 1 l'illl:i•
ca que estava autoritzat ell ~lf
Eden- a expressar i que és, en smtesi, el que segueix:
Per tal d'obtenir l'arranjament definitiu del confi!cte !talo-abissini, el
Govern anglès estaria disposat a.
oferir a Ablss!nia una zona de terreny a. Ja Somàlia anglesa, amb 1a
qual cosa donaria. un accés a la m~
a l'Imperi etíop. Aquesta proposlc t~
fou feta per tal de facilitar les con·
cessions econòmiques i territorials
que Itàlia demanés a Abissínia. Anglaterra no demanava cap compensació per Ja concessió que oferia, ja
qut solament salvava els drets de
les tribus, que podria també acordar
Itàlia. Afegeix sir Eden que aquest&
sug¡;estió, feta a Mussolini, no rou
feta a la lleugera, sinó que, tenin'
en compte que la gravetat de la sl·
tuació, justificava perfectament I~
cessió anglesa sense cap compensa.·
..
ció.
Continua dient que sent molt "•
ver de declarar que aquesta proposició no va complaure al senyor Mussolini, 1 que no l'acceptava com a
base de solució.
Diu que a la seva tornada a Pari!,
donà compte al senyor Laval de t~
el que havia. parlat amb el senyor
Mussolini.

l'ACADEMIA GENERAl Mill-~ ta~b~~é~'abandonar el Casino Mill-Us vull donar dues noticies:
primera. és que el Govern, després
TAR OFERI UN BANQUET Al d'haver
facilitat el pressupost de Ja
Presidència del Consell, pel que et
SENYOR LERROUX
refereix a material d'Aviació, no

la

h~.

I el cap del Govern pronuncià un discurs

posat cap dificultat perquè consignin
les quantitats necessàries per tal d~
dotar a la. nostra aviació dels ele;,
ments indispensables perquè stgu!;~
,
un~ arma ofensiva i defensiva.
segona noticia té l'antecedent en
viatge que valg fer a Saragossa. V
visitar l'Acadèmia. General, 1, en
míting, valg prometre que quan P ,
gués es restabliria a Espanya. l'et
roentat centre militar d'instruccl"'.
perquè crec que la unitat de procèf
dència i la. comunitat en els com~
ços de Ja vida militar servelxrn P1
a estrènyer encara més els llaços <i
solidaritat en l'oficialitat de l'exèm'
En Consell de Ministres, el de Ja
Guerra va presentar a l'aprova~
del Consell el corresponent dec~
pel qual es creava l'Acadèmia Gen~
raL Militar. Jo vaig demanar al se:.
n yor GU Robles que no es fes púb-'
la notícia, amb objecte que !OSSIJ.vosaltres els qui primer In conegu •
slu. Però r aons d'alta politica ~~·
impedit al ministre cte la GUP•w,
estar entre voSa.ltre.>,pcr tal d'unlt::utA
se de cor a les meves paraules. q
estic segur hauria. ell anunciat ell
iguals termes que jo ho he fet.
L'acte acabà entre calorosos vtsqUel
a Espanya. i al cap del Govern.

Madrid, 1. - Al banquet amb què
fou obsequiat el senyor Lerroux, com
ex-alumne de l'Acadèmia General MIlitar, assistiren prop de dos-cents comensals.
L'acte tingué lloc al Centre de
l'Exèrcit i de l'Armada, 1 fou presidit pel Cap del Govern, ministre de
Marina sots-secretari dc Guerra general Fanjul, el de Marina contraalmirall Muñoz Delga.do i els generals Burguete, López Poz'ls i Casademunt.
Entre e~ assistents figuraven els
generals Franco, Gojed, Cabunellas,
Quelpo de Llano, Garcia Antúnez,
etcètera, nombrosos generals i caps,
ex-alumnes d'aquell!\ Acadèmia, el
president del Centre de l'Exèrcit i
dc l'Armada coronel Vergara, l'exdirector de seguretat senyor Valdivia, etc.
Als postres, el director de la Creu
Roja, general. Burguete, oferi el banquet. Recordà l'actuació sempre inspirada en alts mòbils patriòtics del
senyor Lerroux, molt especialment digué- a Catalunya.
Seguidament s'aixecà a parlar el
senyor Lerroux, enmig d'una gran
ovació. Començà dient que acceptava l'oferiment, no com un homenatge, sinó com Wl acte de fraternitat espiritual, que reforçava la seva
moral en aquells moments.
Quan em vàreu anunciar aquest
acte -digué- em vàreu posar en
,oe
un conflicte, pel fet que jo, home
En la declaració que prestà daV
polltic, a on vaig porto sempre aquesta significació; però, per un deure el jutjat numero 9 el fa!Jr!cant sede discreció, no puc parlar de poli- nyor oaudier manüestà que no ::
tica ara, molt menys en tractar-se neix els agressors 1 que tampOC '"'
ésser agrtdl~
d'aquest acte, en el qual bonore.reu s'..vnlica com pogué
el que jo he tingut de militar en - ·.la meva vidn, i pel fet que als m.Ui- ja que a la seva fàbrica no eidstel'
tars els és prohibit barrejar-se en xen conflictes.
aquests assumptes politics. jo solaA!egi que fa deu anys, quan
ment us parlaré de com 1 perquè
ny!a a la. Junta de l'Associac!ó
Valg d'eixar d'ésser nulitar.
A continuació f~ una evocació dels Patrons del Ram de l'Aigua. el diJII
~
'
seus anys jovenivols 1 explica les
viclsituds sofertes fins iJ:.gressar a obrerista havia publicat el seu ll.¡a.
I com també el d'altres amenaçant
l'Acadèmia General de Toledo.
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