IL TEMPS. -

A catalunya llevat la wall d'Aran en el oti N ,...

Nnta oobert, per la rtlta del pali doftiiM bon tempe cfe oti oompletamtnt aeril.
Els vents ~n del N. I bufen amb un xic de força per I'Empordl 1 oamp de Tarraaona.
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GOVERN LERROUX-GIL ROBLES

.Fou llegit a les Corts el . pro¡ecte de reforma constitucional
1

1

~~~~~~~~~~~~!~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~b

G •' d
UIO

I

e momen

f

AL MES QUE FA DEU .••
Des que foren dissoltes les Corts Constituents en les circumstàncies
sobrerament conegudes l amb les conseqüències per al pafs l'abast de
les quals cada u, a la dreta i a. l'esquerra, ha pogut comprovar, ni per
un instant no s'ha pogut afermar la normalitat constitucional. Durant
aquest bienni que tan precises i peculiars característiques presenta, els
estats d'excepció s'han anat succeint

I començà la discussió del
EL PA S D EL S NorEs vALENCIANEs
"TRAIDORS" Unabonainformaciódei 11Full0ficialu proiecte de reforma dels
Jurats Mixtos
EL MITING RADICAL
se-

Cè.ordova., 5. - El periòdic de Còrdova «El Defensor», referint-se al
pas del Pre~ldent i ex-('()nsellers,
nyor3 Companys, Comorera 1 Lluhf,
per Còrdova, carni de presidi, va. publlcar un eserit de grollers insults:
«El paso de los traldores».
L'escrit ha produït indignació entre els elements d'esquerra i el periòdic «Agora» es fa eco d'aquesta
indignació 1 publica un article de
fons contra aquella. publicació cavemicola.

ABANS DE LA SESSIO, orientat millor que ho estaven alCHAPAPRIETA ANUNCIA 1 guns dels que hl havia..
UN DECR ET IMPORTANT ¡ S'ocupa d'alguns tractats, entre
València, 5. - La Ceda. ha passat port de viatgers), la «Derecha. Reci
ells dels signats amb 1 5
per València. Als carrers ha deixat gional Valenciana» no aconseguí
e na on.s
s èc"
' ·
Madrid, 5. - En arribar a la Camel record desagradable d'una concen- veure els llocs on el míting se celetració de forces de Guàrdia civil 1 brava, plens. Ara, que el cFull» me- bra. el minlstre d'Hisenda manifestà a.merlcanes, u . la i. Noruega.
P~rla.i ~¡ continu~cló . d~ contin·
ditl, si és que encara no ha. recti- als periodistes que aquesta tarda
Assalt.
~ que e Ministeri d'In·
Infinitat de comentaris s'han !et ficat en la seva consciència, l'equi- a. última hora. llegiria un decret g~n s!
m~f~ ha procurat deseni
d~na.
amb
sensació,
gran
una.
causarà
que
dels
equivocacióvocació-diem-ne
nommenys
o
sobre la. quantitat més
relació al seu ministeri, del qual ro ar 1una po tLca que sigui palesa
brosa dels assistents als actes cele- «Dos~ents mil».
la. j~t ela i la pulcritud perquè no
no podia. avançar cap detall.
brat.s 1 organitzats per cDerecha. HeEls anys
Després els periodistes parlaren sofreixin els nostres interessos. Es
•
·ana amb el lst 1
al v 1
d R1
d Pri
I tat d 1 d d 1 D" tad
bé al tractat amb Romai
d'Agricultura
ministre
el
amb
•
•
uns
t
·
llegv¡
Hem
r
g11on d'A 11:óenpc1pu1a'
vera. responmo e
ec ara a e a. 1c ura e
de la !llega i
11 reflt:xen
0
nla 1 analitza totes i cada. un de 1es
•
cel
P au
gueren a una. manera. 1 a un concepte de la lega.lltat que segons com es
a
.
preguntaren sobre el projecte de llei
comentaris de l'enviat especial del
t
lt
d"f'
t
.
clàusules.
AJOrnamen per I ICU a S «Full Oficial», 1, en veritat, ens hem una altra vegada, diumenge vi- del ministre d'Hisenda que figura seves princ1pals
mira consagraven un sistema de fer com si es governés un país des del
el ml·
blau
banc
al
seient
<Pren
oficiosa.
nota
la
a.
Mestalla.
de
camp
al
s'actuarà.
nent,
què
de
mil
«dos-cents
Els
atabalat.
dir
¿què
Però,
minoria..
de
situació
en
d'audaços
punt de vista d'un grup
.
El senyor Velayos digué que _el nlstre de la Governació).
tan orgullosament parla aquest No sembla sinó que aquest camp esdel present? No tenim altra possibilitat que r ecollir dades. reflexos d'esReferent a la. política de ~>ntin•
«Full», potser sf que hi eren a. Va- tigul recuperant aquella. fama que projecte té un gran abast d'interes,
• lència. Ara, que hem d'advertir al devia. haver adquirit d 'ésser procla- ja. que es refereix al Centre de Con- gents estima que és norma. portar-la
tats d'ànims,
com uni control
sigul
que les
i té per Afinalitat;
tracció de Moneda.
Però nlcom formalitzar
equip.
el seu
campióany
mat aquest
a.rladetalrd«Fa.uhlla))guqéusepo-sl que
seelndy.loumrernedage,cto
t'
.I
vendes
compres
a. desviar
per manera.
aquest de
els pagaments.
arribat
no ha
111
interessi al
més
que
nacions
les
a
elacions
r
les
reglamenta
projecte
ho
que
ir
d
pot
es
començament,
gut donar un passeig per les platl•
Naturalment, el Govern Lerroux-Gil Robles presentà a les Corts la •
ges s'hauria adonat de la gran quan- estan recompensant els formidables del Banc d'Espanya amb la Junta nostre comerç I a la nostra lndúsI
'~roposta d'una. nova pròr¡·oga del re'gnn· d'excepció
t t de Contractació, ja. que aquella. en- tria.
d ta t
d
tlts
tltat de forasters arribats en ca1'
es onen die 7n en la.an · t·1tat no pagava interessos per les I Acaba r eferint-se a. l'assumpte u·e
par
dl
Demàque
tranqu!Hament
prenien
que
mions,
I
ran quantitats avançades que tenia en petrolis, i diu que, per tractar-se
par
•
a
umenge,
•
el bany a costes d'una concentració
a Mestalla Slgfrid Blasco Ibài'lez, dipòsit i impedeix per altra part que d'una. cosa molt delicada., sempre ha.
1
«m:Jgs;!~~~ convenient que silenciés- Ricard SamP_er i Alejandro L':rroux. aquestes quantitats siguin utilitza- obrat amb molt de tacte. Assegura
La pròrroga de l'estat d'excepció fou
slm un detall. L'enviat del tcFull» Era necessan que aquest partit, ~ue des per la. Junta de Contracció a que aquest tacte ha !et que no es
acordada. Ens h1 referfem ja ahir. No sense protestn 1 t>scàndol de les
Els ~lcaldes suspesos que signaren sap ben bé que la Plaça de Braus avui per avui té 1la «sana consci n- la. qual passaran ara perquè pugUin fereixin interessos nacionals respectaoposicions, cada dia més representatives dels sentiments majoritaris dtl
bllfssims.
va «co~tra tots operar amb elles.
pafs. La cosa curiosa del debat entaulat a. aquest respecte, ha estat l'ab- , la sollJCltud adreçada al govern~dor no era. plena. Sl mal no recordo, ela. republi?ana
Es un projecte tan ben orientat I El MINISTRE D'HISENDA interel Govern del banc blau una. vegada iniciada la discussió. lm- genera~ per a poder celebrar el d1a 7 crec haver estat junt amb aquest els extremiSmes», tant d esquerra
d
cia
è
també per a. contestar al senyor
vé
1
seva
la
en
l'Estat
a.
per
suposa
que
alta.
veu
en
parlés,
.
dreta,
de
com
prenent
de juliol, a. Barcelona, una assem- senyor en l'aete 1 per cert
·
6 n
pertèrrit, el malcarat senyor Marraco que no és diputat, en la soletat del blea d'alcaldes i consellers municl- unes notes tranqulliament a la. trl- Esperem impacJe~ts 1 acte. Falta fa aplicació, una. economia anual de Badia. Es refereix al del règim de
compra de petroli amb Romania sebanc del Govern, aguantà les envestides de les oposicions 1 hagué de pals de Catalunya suspesos I sense buna de «personalitats» (ja. que a una solució «radical» en la politica 110 milions de pessetes.
Iksprés el. senyor Velayos ~~flr- gons el tractat comercial, , diu' que
produir-se amb les rèpliques acostumades que ornamenten el seu caràcter 1 caus.a pendent, amb la finalitat de la de periodistes no es podia. sentir equànime que ?osaltres ~oldrfem. ..
C~m que ja s han fet. públiques les 1 mà que hil VIa estat acord un~nrme el procediment que s'ha. seguit i set 1 «deliberar sobre els drets de reinte- el discurs> 1 d'haver emprat dues
é
.
,
gració als càrrecs corresponents que 0 tres cadires per al millor acomo- reba.JXes de~ ferrocarrils, estem se- I del Consell que no es tanqu~ssm !es gueix el Centre Oficial de Contractad aragonès. Adhuc es diSposava. a. votar sense que pass s pe1 .seu en enque vmdrà molta gent a. la. Corts sense aprovar el proJecte de ció és l'únlc raonable
gurs
que
ignorar
deu
no
ment la. raó de dellcadesa i de llei que obhga el sllencl als mmlstres que els atorga la legislació vigent i rea- dament. Tam?<JC
Él senyor Chapaprieta defensa la.
no són diputats, mentre no es debaten assumptes relatius al Departament litzar una acció comuna que per- quan començà a parlar el Sr. Lu- nostra ciutat. Ara cal anar pensant ' la modificació de la Reforma. Agràfórmula en què actua. en la compra.
meti aconseguir pels mitjans legals cia la plaça era buida en els cten- en el pròxim míting que segurament ria.
que r egeixen.
finalitat», han acordat, da- didos» 9 a. 1'11. I exactament tota organitzarà «Renovació~ ~pañola» • Àl Consell es tracl.à també de les de petrolis l'esmentada entitat o!lLes oposicions, el senyor Pasqual Leone, Santaló i Lara, !eren veure aquesta
vant la Imminència. d'aquesta. data aquella part en la qual donava el a. la. Mediterrània.. Es quest1ó de su- negociacions comercials amb Fran- cial i parla de les orientacions persoal Govern llur estupor davant del fet d'una nova pròrroga dels estats i estar encara l'acte pendent d"auto- sol, a. l'arena. Per al que respecta. perar xifres. Encara. qu': a molts res ça. per tenir present que la pròrro- nals que ell ll ha sug¡Jerit i recuba.
d'excepció posats en vigència -guerra 1 prevenció- que contrasten vio- rització, ajornar-lo, l assenyalar, en al camp de Mestalla, ha. de saber no e~ .I.n:porta l'esper1t d 'aquestes ga' del Convenl comercial vigent a- per a ell tota la. responsabilitat del
caba el 8 de l'actual, ja que en a- I que ha. fet. Manlfesta. que Espanya
tribunes eren ple- orga.rutzac10ns.
lentament amb els rampells del senyor Gil Robles quan proclama que el principi, el dia 14, per a. la. seva.¡ el «Full» queelsles
questa data. encara. res positiu no no tractarà amb Romanla ru emb
passadissos I les graque com confien, nes. No així
sempre
celebració,
pafs està amb ells en tot i per t{)t.
s'ha. aconseguit. Amb el fi d'activar I cap altra. nació, sinó ofereixen com·
donada. la naturalesa. justa. de la. pe- des que donen enfront de la. tribuna.
aquestes negociacions, pel que a.fec- pensaclons per al nostre comerç. Sl
No és aquesta la. millor manera de provar-ho. Les oposicions per- tició i l'aspecte de reclamació legal central. A més a. més ha de saber
ten al ministeri d'Agricultura, s'ha es continuen les negociacions serà
Mestalla nu'm. 3
!lran el temps. En la. reunió dels quatre -Lerroux, Gil Robles. Martínez que enclou, sigui degudament atesa. també l'enviat especial que les tres
designat vocal de la Comissió espa. sobre la base de defensar els inte·
torres que sostenien els escuts del
de Velasco 1 don Melqufades, que contra el que podria creure•s encara la sol:licitud de referència.
nyola. al senyor Rafael Cabestany. ressos espanyols.
En aquest cas afirmatiu, tots els Pais Valencià! estaven coHoc~des al
viu- havia. estat pres en ferm l'acord d'allargar el règim excepcional que puguin considerar-se afectats per damunt mateiX de la gradena. Per
El senyor CANTOS y SAINZ DE
Finalment digué el ministre que
per un mes més, 1 quan vencés el termini, per tot l'estiu, d'acord amb la. l'acte que es projecta., s'hauran de tant, cal comptar els llocs que deicreia que les Corts no podrien tan- CARLOS, radical, fa ús de la parau1 parla. de les dificultats amb què
la.
que
el
tot
en
nl
15,
ia
d
el
car-se
això
amb
si
per
~
d'ocupar-se.
xaren
que
notes
les
per
invitats
considerar
Comissió Permanent de la Diputació de les Corts. Asseguraren els quaresta. de mes, ja que és necessari topen totes les nacions per a desenno en té prou, drrem que els dos
tre capitostos que havien tractat de la. llel electoral 1 d'altres projectes publicarà la premsa diària.
realitzar una. labor fecun.da per tal volupar el seu comerç exterior.
angles, el marcador, 1 l'entrada., que
de tasca legislativa.. Del que es va tractar principalment fou del que hem
El senyor BADIA r ectifica i insi&de complir els compromiSos !ldquldóna al mateix angle, eren buits
1
rits. Amb tot, aquest propòs1t del teix en les seves manifestacions del
,
.
dit primer car nlngú no pot creure a aquestes a!tures que el Govern i
completament. J a s'encarregaren les
discurs d'ahir. Diu que Romarua
seu
que
ja.
realitat,
tenlr
pot
no
Govern
,
ultimant
estan,
S
,
5.
Valènc1a,
severament
controlar
de
Joventut:>
el8 seus recolzadors es sentin atacats de l'escrúpol de deixar els camins
la presa de fotografies. De totes ma- els detalls de 1 acte que s ha de ce- s'ha. de tenir en compte la presèn- ofereix un tractat en el qual concebberts per tal que el poble dlgul la. seva paraula en unes eleccions.
neres, no }}ogué evitar-se que fos lebrar diumenge a. Mestalla, en el cia dels diputats a la Cambra., per- dia. a. Espanya un '45 per 100 de comPersones sensates addictes a la. situació pòlitÍca. present, no amaguen
treta una placa, que reproduïm, per 'qUal parlaran els senyors Lerroux, què quan apreta. la. calor no rom~ Pellsació als productes orlginariS del
nostre país, és a. dir, que Romania.
nen en ella.
a. major iHustració, aqui mateLx. I Samper i Sigfrid Blasco.
el temor que el cop de tlmó cap a l"esquetra Iniciat amb tanta torça
donava moltes facilitats perquè fos
Els organitzadors es mostren optiper si encara nQ té prous detalls
per l'opinió del pàis no unposslbilitl l'eficàcia d'una acció governamental
el conveni hispano-romanès.
slgnat
SESSIO
LA
COMENÇA
1 esperen que l'acte constimlstes
cadires
de
collocació
la
que
direm
d'esquerres desenrotllada normalm€nt, si les coses segueixen pels camins •
El MINISTRE D'HISENDA interera. més àmplia i més gran que el tulrà un gran èxlt, demostració del
tn què es troben.
Madrid, 5. - A les 4'10 de la tar- romp I nega que existeixi aquest
fet que els autonomistes valencians
Llegiu, avui, a la. pàg. •
dla. 26.
deN'do~~;mde~~~lrA!f;ar~S:.rf~ conserven a València ~a seva antiga daA?bi":n~\~~~lse~~~~~~/J~a.jus- oferiment de Romania. al qual s ha
referit el senyor Badia.
de la. terra força, malgrat les dis.sencions que Ucla 1 Comunicacions.
L'autora de «Manuela» punt els forasters queque
El senyor BADIA: Per tres vegades
A l'hemicicle hi ha uns 16 dlpufins 1 tot hl ha hagut en el part.lt.
de Castella vingueren,
Romania. oferf facilitats 1 tres vega·
tats 1 les tribunes desanimades.
ha estat unes hores a volien viatjar en els tramvies sense
Es llegeix i s'aprova l'acta de la des han estat suspeses inexplicable·
pagar bitllet. Cas que es va. donar
ment les negociacions. Requereix 111.
sessió anterior.
a la lfnia del Cabanyal 1 del qual
Barcelona
(Entra. el ministre d'Indústria. 1 Presidència per tal que es facin les
cedlstes
I podem respondre. Els bons
gestions que aclarin aquestes maniComerç.)
no estaven disposats a pagar l'im•
Demà:
Continua. el debat sobre la propo- !estacions.
port del seu viatge perquè-segons
El MINISTRE D'HISENDA irulsstció de pol!tica. comercial d'Espaells-ho tenien tot pagat.
nya. a l'estranger, que ahir defensà teix en la necessitat de no comprar
ara repetim una vegada més:
Presons de Catalunya: LaI Cedh
el diputat de la. Lliga, senyor Ba- sinó al qul ens donl compensacions.
fracassà diumenge. NosalPer això comprem petroli a Nord
dia.
tres érem els primers a creure que
El ministre d'INDUSTRIA I CO- Amèrica.
ompliria. mitja València, sl era preRecull les marufestaclons del seMERÇ, contesta. als oradors.
eis. Ara podem assegurar el conI
~
Dlu el senyor AIZPUN que, per tal nyor BASTOS 1 explica les mesures
I trari. Malgrat haver emprat nomd 'aconseguir això, s'han concertat adoptades pel Centre de Contract~
~,...
brosos camions (com és sabut, està
Madrid, 5. - Sobre la reforma. trocedir la de l'Estat a això que po- ,__ _ _ _ _ _....__......-........;.._ _, prohibit l'ús d 'aquests per al transnous tractats comercials 1 s'han ció de Moneda per tal de regular el
constitucional han opinat els senyors dia ésser en els temps de la mon::u-- !!!!!'!'!!!!~,_"'!"!~!!'i!!""!!!!!'"lllllio~"'!"!lllllllll~ "'!!!!!!!!!!!!!!!!!'!!!'!'!!'_ _ _ _'!!'!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!""'-'!'"'-~"!""--!!!!!!!!~ nostre comerç exterior.
quia parlamentària., i per raons d 'oManuel Azaña i Indalecio Prieto.
Intervé el senyor CALVO SOTELQ
=
portunitat 1 de procedència..
El senyor- Manuel Azaña:
1 diu que ll sembla. bé obtenir desconsreforma
la
a
per
contesa.
La.
-El meu partit de «<zqulerda Recomptes i compensnclo~ en els conpublicana» declara. que s'oposa. a la titucional servirà per a produir ditractes, però més que tot això el que
r eforma de la Constitució per raons visions en el camp repub:.icà 1 per
importa oo obtenir els contractes per
de fons, per quant el projecte ten- a. esmussar l'acció reformadora de
tal de tenlr la seguretat que cobrel·
d"elx & desvirtuar el contingut poll- la. República, que més que pensar
xen totes les necessitats.
tic de la. llel constitucional, fent re- en retcocessos està obligada. a. apUEl MINISTRE D'HISENDA Interce.r àmpliament els principis consig-¡
vé breument i defensa el slstema. ~
Constitució.
seva
la
en
nats
~ult, perquè permet una. major fle~----------*------------ Una nova Assemblea. constituent,
xibilitat per a la contractació.
quan encara el règim està en els
.
Es suspèn aquesta tnteipeHació.
l 0 paCÏf lCQCÏÓ d 'espettfS &eUS primers passos, és un perill, de ·
la. gravetat del qual molts no es do-¡
EL PROJECTE DE LLEI DE
narien compte fins que se'n toquesREFORMA CONSTITUCIO·
sin le.'S conseqüències.
NAL
De les prlmeres Corts Constituents ,
El PRESIDENT DEL CONSEI¡L
s'obtingué una. labor útil 1 s'esqul- j
llegeix el projecte de llei sobre la
varen tots els riscos als quals està
Refòrma. Constitucional.
Dies enrera el governador de Va- exposada una Assemblea. d 'aquest
També llegeiX alguns projectes de
lèncta destttul l'alcalde de Sueca pu3 , en virtut de l'entusiasme de
llel el ministre d'Hisenda 1 es passa
perquè en uns balcons d'aq!Ullla po- tots i de la confiança. en l'esdeveni- 1
l'ordre del dla.
a
blació, el dia del pas de Gtl Robles dor de la República.
1
Amb les experiències passades 1 la
camt del camp de Mestalla, aJ>?reELS BONS FERROVIARIS ,
aueren uns cartells amb aUustons lrritactó actual de- l'esperit públic és
Continua. la discusSió del projecte ·
contra el ministre de la Guerra. De gairebé segur que les segones Corts
de Bons Ferroviaris. Es poseu a vota,.;'
manera que, en aquest cas, es Ja Constituents es negaran a. mantecló diverses esmenes que qucdal·en
r esponsable Ull aicald.e . d'uns car- nir~e en els termes de moderació
ahir pendents, 1 es cel<!bte'n cino
tells que han tet aparició en un lo- als quals es subjectaren les primevotacions nominals, en la. darrera 1
caL de la població, ~ .!i. el Prest- res, i qualsevol que fos l'orientació
d'elles, s'aprova l'article slsè.
dent de la C:orporació mu~pal ha- que prenguessin, h1 sortiria perdent
El senyor MADARIAGA explica. el
gués de tentr la respo~a~ztat ~;fel l'estabilitat del règim i molt probaseu vot. Examina els ant~edE.nts del
que .!'~nomena . ~dre publtc i Jms blement la normalitat en els mètoi diu ·que es coñècdlren be-'
personal
ie les zdees politu¡ues dels seus con- des de govern.
neflcis a. les Companyies p~rquè res-~
El senyor Indalecio Prleto:
ciutadans.
pectèssin els drets del persòi1al, 1, 1191
-La r eforma constitucional és 1
No fem més que r emarcar el Jet,
obstant, algunes d'elles s'aprofitareï} \
per a subratllar aquest altre. L'al- greu en el seu origen, gravisslma en
de les conseqüències dels !t:ts d'O<!tucalde d'una important població ga. el seu designi o insensata per l'insbre per tnl de suprlmlr els ascensos
lle~a. amb motiu de la festivitat ca- tant en què es planteja. La Constlal personal.
t òlzca dita del Corpus, puòllcà un tució, que ja. anteriorment havia. es(S'asseuen al banc blau els miban en el qual es diuen coses oom tat obJecte d'evidentisslmes vulneranistres d'Obres Públiques, Treball l
cions, fou de fet denunciada. mesos
QVuesta, reproduïdes t extualment:
Justfcla..)
«En honor al Salltlsimo Sacramen- ¡ abans. Aleshores es presentaren, com
El senyor CASANUEVA llegeix un
to, que està por encima. de todas las a fruit doe l'experiència, conclusions
Llei.
de
projecte
dlsidencias pueblerlnas y muy por 1que no es desviaven ni un mll:limeetinctma. del desmedido egofsmo par- tre d'altres que oirem en les Corts
LA REFORMA DELS JU·
CUlarfsimo, ruego a todos los vecl- Constituents com a resum de deterRATS MIXTOS
minats critel'ls personals, que en tonos de la villa que contnbuyan
Comença la. discussió del dictamCoayor esplendor de la fie:¡ta del par amb el parer de la majoria demen de la. Comissió de Treball sobre
rpus, a.!'istlendo a. todos los actos terminà la primera crisi del Govern
el projecte de Llei reformant la
rel:gío....oos y a la. tradicional proce- provisional de la República. AQuest
legislació vigent de Jurats Mixtos.
Elón, adecentaodo sus casas, plazas origen dóna al projecte que ara hi\
El senyor GALLART, de la L:iga.,
Y Cal!es, cubriéndo!as con flores, es- sortit a la. llum de manera oficial'
consumC1X el primer torn de tota~aladanas Y mirtoo y engaianando sus una gravetat extraordinària; però
litat. S'oposa al projecte per creurones Y ventanas con la. bandera encara éS major la que còmporta el
re'l innecessari en aquests moments
no
que
1
~:c•oisnal y gallega; honrando as1 al designi que es persegueiX,
encara que coHaboraren en ell i ei
Aquesta afirmació, que LA HUMANITAT va fer en la aeva edició de d.lmarts passat, va tenir la virtut d'indlrnar violentament certs
a nt lmo Sacramento nos honramo3 consisteix en una. reforma sempre
votaren sincerament. Diu que el pro~ectors de dretes de Catalunya.. Fins I tot vam rebre al(-unes cartes tr a.etant-nos de fa.l.saris, etc.
per a. retocar la OQnsUtucló, slnó en
nosotros mismos.
jecte és lnnecessarl perquè tenim a
Bé. Aqu.i va aquesta fotografia del camp de Mestalla, obtinguda el passat diumenge durant el dis curs del cap de Ja "Derecha Reglo•
Por t?<to os quedarà etemamente desmedullarla, arrel'lcaot-li el seu
Espanya una. magnifica organització
nal", de València., sen,.or Lucia. Me:rtalla no era ple, a desrrat de la rran aportació de monàrquics I carlins que formaren la majoria. dels
corporativa. del Treball. Allò que ta.
llbraltec¡do el mas humllde ctudada-- contingut substancial, éS a dir, tot
auditoris valenclans de Gil Robles.
falta és una organització de l'ecoactualmente alcalde, que tanto allò que, a p art les diferències forsol
de
graderia
1a.
de
part
bona
1
o
La fotogTalla ~ una demostr acló categòrica de la nostra afirma. cló. Una Darra sona del camp de Jo
nomia de l'Estat, directament inmals quant al r ègim, la dlstlngeaen
onra en representaros.»
empentes,
havia
h1
no
solament
no
Mestalla
A
teressada en l'assumpte.
apareixen buides. La massa de púb Uc propera a lA tribuna pot aeure a mb perfecta comoditat.
és U!l ban d'un alcalde din- de la Constitució monàrquica. Sobre
Uoc.
de
molt.
sobrava
que
ain6
Diu que el problema. ha estat per¡.¡ a Republlca, la constitució de tan excepcionals circumstàncies cul- .
ple.
era
no
2
núm.
Mestalla
comprès pel ministre, 1
fectament
el
supo.sa.
que
insenSatesa
Ja.
mina.
eligió
r
é
t
no
l'Estat
que
diu
~t¡
01
a l'efecte elogia part del projecte.
Mitja hora abans de començar el discurs d'Aufia, el dia 26 de m &lg, les portes de Mesialla ha(uere n d'ésser tancades. Al camp NO m
momCl}t elegit per a plantejar un
Ocupa. la Presidència el senyor
CABIA ABSOLUTA..,IENT NJNGU MES.
te/Que sapiguem, encara no ha u- tan gran problema quan encara no
està llquldada. una. revolució.
t dc3tituït l'alcalde en qüestió!
I d dia 26 de maJr, ELS A.UD ITORIS EREN EXCLUSIVAMENT REPUBLIC~S D'ESQ~I
(Passa a la pàgina 5)

Llegiu cada dia LA HUMANI T AT

(Crònica del nostre corresponsal, Albert A. Carbó)
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ELS ORGANITZADORS SON
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CINEMA PAR I S

Avui. tarda, a. les 6'15:

LA

Avda. Pt a

REVISTES
Avui, tnrda., 6'16 1 nit, 10'15.
El gran èxit: LA S OTA DE OROS
per La ura Pi nlllos, AladY, Lope
1 tota la Companyia - Gran presenl.llció.

ComPanyia de Comèdaes de Ma r ia
Fer nanda Ladrón de Guevara

BOLERO

TEATRE 8ARCEl ONA

EL GENIO ALEGRE

(Solament tard&)
Dolors del Rio, Kay Franc is. Dlok
Pawell I Rtcard Cortéz en

Compan yia t it ula r del Maria
Isabel. d e Madrid

Interpretarà el paper de cLucloJt
l'actor amateur senyor Ll uls d e
Satr usteaul.

WONDER

¿Por què te casas
Perico?

TEATRE ROMEA
Tetlllon 22028
El tentre més tresc. Esplèndida
Terrnssa. A les 5'30 1 a. les 10'15:

I

COMO TU, NINGUNA

Tarda, 6'15. Nit, 10'15. El gran
Uit:

per Sponcer Tracy

PUBLI • CINEMA

per .Jean Murat I Porra Latorre

t>e..s1o coottoua Seient UNA PES-

EM PRE SA CAPITOL

NOU

TALS

VI ATGES , etc

FANTASIO
Avui, tarda, a. les 5 I nit, a
les 10: DIPLOMATICO DE MU·
JERES 1 UN HOMBRE DE CO·
RAZON, per Martha Eg¡;ort h I
._c_u_
• _ta_v_F_ro_a_li_c_h_
.

-------..1.

I

• COMERÇ I·FI NAN CES·

LA BORSA
Impressió
U na completa paralització en els
rotllos do comptat en general, mes
amb bastant fermesa, tendència que,
degut a la gran escassetat de nego·
el, no és molt comprensible.
Han millorat els deutes de l'Estat, uns cèntims si es vol, però. han
millorat. Ha estat un total de pessetes nominals aproximades a un mi·
lió dues-centes mil, quantitat irrisòria. pl'r a. una borsa.
Igual ha passat amb les obliga.
clons municipals, D iputacions i ProvincialS, puix que el nombre d 'operacions fou escassíssim l aquestes
Obligacions no feren més que sostenir canvis.
En el rotlle d'obligacions ferroviàries es contractaren amb millora les

Lllures
Frauca
Dòlars
Llfes
MarC.!!
Sul.ssos
Belgues
Florins
Escuts
Cor Praga
Cor. sueQues
Cor uorue¡uee
Cor. daneses

36'20
48':!5
7'33

36'30
itl4ó
7'35
60'~5
80'65
2'945
21165
239'50
Z$9'75
123'25 123'75
4'98
4'99
32'70
33'10
80'70
80'110
1'86
1 '88
1'81
1'83
1'61
1'63
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71:20
11 ~o

77 15
IT25

poques obligacions que es tractaren.
Les ObligactOns Ala cant foren més
soH.lcitades que les del sector del
Nord. En ObligaclOns industrials,
un gran encalmament.
Els rotlles de fi de mes donaren
mostres de sosteniment, tant les secclons fenoviàries com les acclons industrials.
En el borsi del migdia les accions
ferroviàries es destacaren un xic per
una regular embranzida en sentit
de puJa, puix que es veu que aquest
sector es troba en l'actualitat bastant més àgil o alleugerit de posicions.
Les accions Chade sofriren. un retrocés d'uns dos enters. Les. accions
Ford també es cotitzaren un xic flwxes.

I
I

92 76

9225

Borsa oficial
Alacant, 38'55, 38'50; Chade, 436
paritat; Chade D ., 85'40 paritat; Chade E., 85'20 paritat; Filipines, 382
darrera paritat; Ford. 268'50.
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GRAN TEATRE ESPANYOL
Avui, sess!ó continua des de
les 4.
A PETICIO!! DOS UNICS DIES! !

LOS QUE NACEN
TOTES LES SENYORES ENTREN
GRATIS! I sempre que cada Ulli\
d'elles vagi noompa.nyada d'un 11
cavaller - PROHIBIDA L'ENTRA·
DA ,ALS MENORS DE 20 ANYS.
DEN!A. MATINAL, A LES 11 DILLUNS ?................................. .

mica): HEVISTA PARAM O UNT ·
DIBUIXOS I

Os presento a mi esposa
pet S alvia Sidney I Gene Ra ymond - ( Es un film Paramoun t>
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AvuJ, nit, a lea 10'30. INTE·
RESSANT FESTIVAL TAURI, or
gan itz.at per 1& Dependència Merc::mtu de B<.rcelona - 5 braus noveUs, 5. Rspases: JOSE VALlS·
CELTA, MANU EL MO RENO. GIL
ECHARRI, ENRI QUE RAMOS i
.J OSE CAAAS u CA~ ITAS~ . Aten·
ció! L'home invisible. Gran sorpre
s&l - La resta acabarà amb el
dispar d'un luxós I !antàstlc
CASTELL DE FOCS D'ARTI FICI
Entrad a, 0'76

BRAUS • ARENES
Diu menge, 7. Tarda, a Iu 6
GRAND IOSA uNOV ILLADA 11
FANTAST IC CARTELL
PIRAMIDAL
CO MBi t'aCIO
Els ap!&udlts torejadors mexicans
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71 76
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75-
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REBUDES LES DARRER!S NOVETATS PER A LES TEMPORA~·
DE PRIMAVERA I ESTIU
-Camises d arrer m odel, con tecclonades tm m iiiOI'!lblement, estu
americà. obertes - Corbates. miLJona. cin turons . piJamea t
ba r nussos de gran m oda . Excellent alSSOrtlmen t d e gèneres per
a CAMISES A MIDA
Ca ll, 30. Plaça Ropúbllca. 3
BARCELONA
Telét. 19.873

Barce lona. -Tarda 1 olt: cPor qué te
cas:tS, Perlco?».
- Tarda : eLa r lsat. Nit:
«El genlo ale¡¡re ».
Novetats. - Tarda 1 nit: «Foc Nou».
Romea. - Tarda 1 nit: «Como tu,
ninguna».
Còmio. - Tarda 1 nlt: «La sota de
oros».
Nou. - Tarda I nit: cHIJns de ml
almalt.

--.::z·

DELEGACIO
D'HISENDA

CINEMES
Amèrica. - Actuació personal de Lola
Cabello; eLa Horda mn•dltaJt, cEl
club de media noche». Ntç: eLa estrella del Moulln RougeJt.
Arenes. - cAmores de un dlat , cSiemprevlvaJt 1 eL& tntréplda».
Actualitats - Setman& dels esports.
Astòria. - cNebllnat, cEl vlajero sollta.rlot I cY ahora, Que?t.
Avanc-u da - cEl cabo de Java», cLo
Que manda el dlablot.
Barcelona. - tLuces de la ciudad» 1
7 pelticules còmiques méa.
Boheme. - cEl m.tSUlnOSO ::lr. X», eLa
rema. Cristina de Sueclat I cl:J. gran
cxDerlmento».
Bosc. - cUna cnoción rota», eLa reina
Cristina de Suocla».
Bohèmia &Inútaclón de J.a vida»,
cUna. avena en la lioeaJt 1 cJugar
con tuego»
Broadway, - ~<La casa de los muertos», cBaraudn 1 F1 de testa per
Guerrll.a i Encnrnlta C&stro.
Collsoum.
cus PIO:beii~O
au caposa».
Cèntric Cinema. cEl Prcsldenle
fantasma». «Amor sublime» I cAm:l.n
tes rugtt.lvos».
Capatol. - eLa carretera d el lnllernot.
Comtal. - «El deSQulteJt, cUente de
arnba• 1 «Un amor en Espatla».
Diana. - li'lllva ta Vlda», au hom.
bre león• 1 cEl túnel».
Entença .- cEt euem1go públlco num.
1», mujert;S»
ddentid-d desconocida» 1 cB&sta
de
Excelsior. - «liente de arribat. «!$U:>
noctles en Hollywood• 1 eLa muJerCita de un gran Sellon.
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HORTA VALENCIANA

la Companyia oficia l de
Teatre Català
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.
Ram bles. - cD!vlnu, cEiixir de amor!.
1 cEl redoble del tambor».
Rova l. - o:El amuleto», «El encanto
de una noche» I «Un amor eo Espafi.a•
Splèn did. - cEl que a hlerro mata»,
cVlaJe • lellzt 1 eLa pellrroJat.
Seloct Ci nema. - rJ..a. wat.ana.•. cUn
biJo en Amerlca».
Smart. - o:Una muje_r para dos• I «131
yo tuvlera un mlllon».
Talla. - cCas1no del wnr», «Por uo
mlllón» I «NO temas al amon.
Tr iomf. - cEl nombre león», cAgui·
l:tS humanas» ! uLa Dolorosa». ,
Tetu an. - «La retna Cr!stlllll de Sueela». cPnw a la juventud» I cCompa..
tleroe de Juerga».
d
Vam
Ur quinaona. - «La. mun anat 1 e
•
plresas 1933».
Volca. - cUna viuda rome.ntlca.». cUn
toco de verano» . Tarda:
cTrade
Born»
""ftdlto
secreto
X ile. - cUn gran c......
•· e
QUe Quema» I cPrlsloneros del pa·
sado».
v otsa. - eLa _reina Cr!stln& de Sueela» 1 cEl ultimo varón sobre la

El Patronat de Tu¡isme de Cata.
lunya. ha elevat al conseller-gestor
d'Obres Públiques una exposició relaclonada. a rn la defensa de les cales,
platges i boscos de la nostra costa
i amb la. petició que ll havia estaL
formulada per l'esmentat Patronat
sobre la necessitat d'adoptar un pla
general d'urbanitzacions, al Qual s'hao
gin d'ajustar les urbanitzacions local$
1 les edificacions particulars per tal
de facilitar el traçat de les vies de
comunicació a. construir i p reservar
el nostre litoral, 1 especialment; la
Costa. Brava, del perill que es mal·
metin o esdevinguin inaccessibles al
turisme les seves belleses naturals.
En aquella exposició s'esmen ten les
principals mesures a adoptar i els
perills que cal superar per tal d 'assegurar l'eficàcia de les disposicions
que siguin dictades.

------------------- *:---------------
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SAI G.QN

Restaurant instal-lat e n t lpiquoa
barraq ues. Especialitat pollastre
a l'as, llagosta i paella

l

sas

Per la conservació de les
belleses del nostre litoral

EL CO NSELLE R·G ESTOR DE
G OV ERNACIO PARLA DE
PO L ITICA D' AUS T ERITAT
El conseller-gestor de Governació,
senyor Jover Nonell, en rebre ahir al
migdia els periodistes els va dir, referint-se als pressupostos del seu departament, que gairebé no hav1en
sofert variació. Unica.ment han estat augmentats 25 mossos d'Esquadra, perquè no són prou els que presXi~~~r~Jt cUna. avena en la ilneat, bc::led tenvaservei.
dir, també, que s'havia r estade justicla» I cEl te_!'cero estor all. blert la subvenció de 4.000 pessetes
Walkyr ia - cVaya nlnal», ~asta de al Collegi Oficial de Secretaris.
muJeres» 1 cCnslno del mar».
El senyor Jover Nonell pregà als
periodistes que facin constar que en
aquell departament hom segueix uDANCIN G D 'ES fi U Tel. 33141
na politica d'austeritat i que, per
P ASS E IG OE L'EXPOSICIO
tant;, no pot complaure els que 11 R·
( EdifiCI fumeular )
drecen sollicituds demanant càrre~3.
Aquests sol-llcitants perden el temps,
perquè no m'és possible atendr e_'ts.
Finalment digué que l'haVla VISI·
Tarda, a les 8 1 nit, d'11 a 4. Formida bles Atraccions a la pista
tat una comissió d'obrers de la Com·
panyia Transatlàntica per pregar-li
que Intercedís prop del ministre del
Treball perquè es solucioni satilifM·
GRAN EXIT - S E NSACIONAL SUCCES
tòriament la qüestió qua tenen pendent amb la dita companyia.
I la cèlebre orquestra.
-Ja he fet -acabà dient el. senyor Jover Nonell- algunes gestiOns
1 he aconseguit la primera: que. l'afer es resolgui com més aviat millor.

MAR ICEL·· PARK

Av:.~i,

~

r•

casa n:uuor assortida

I

Band

Noticiari

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

••
tugltlços• 1 cCnsis mund!alt.
Fantasio. - «01p10mà.Lico de muJe·
re~~. cun hombre de corazón».
Filmina. - eLa taQulmec<\», ~Uedeon,
1
'.l'rampa
Foc
Nou. - eta»
«Que pa¡¡ue el dlabiO»,
«Espérame¡¡ i «La et.trella d el MoaUn RougeJt.
Goya. - cLuces de la ciudad» I 11 pe¡.
llcules còmiques més.
l ntam. - «Dedé», 1 cArlette 'i sus pa- ~

VELAZQUEZ

I

d.ispèi

M

~.

r-.

Es pot quaHflcar d e veritable 1.xit l'acolliment que el públic qu
acudeix al Maricel Park ha
PAGAMENTS PER A AV UI sat a l'atracció de la. màxima. ento.
ció, «Les muntanye:; russeS», en lea
Enric Argimón, 4.007'78 pessetes; quals tothom gaudelX a cor què Vols
Manuel de Bruguera, 594; Boquera ciurant la seva ruta.
Kusche, 80'9ll; Contractacions 1 SubAvui a l vespre, a fi que el Pú
ministraments, 56.24.2'85;
Compa-j blic pugui divertir-se tranqUi.JlamenÏ
nyia General de Carbons, 27.072'66; . 1 se~e.. cap pressa, el FunicUlar de
Frederic Gaudi, 10.500; Ramon Cer- MoAtJWC prestarà ser vei fins a lea
dà, 6.786; Baltasar Garro, 18.023'72; tres de la matinada, i demà d!u
Artur Galan, 307'86; «Compteis In- menge, fins a les 2'30.
'
•
ternat.ional Metiux», 2.467'15; Víctor
També per a demà, a la tarda,
Garrldo 16.166'36; Hispano Olivet- ha estat combinada una festa inti, 2.852:43; J. R. Larramendi, 876'25; 1 fantil amb la divertida traca Ple.
Albert Miró, 12.337'50; Ramon Mar- '¡ na de joguines i caram els, que es
quès, 1.165'63; Santiago Mor era., l'encis de la mainada i la diversió
11.7S8'76; Mutualitat P. Duanes,¡ dels grans.
63'64; Joan Olivella, 11.429'50; San- <<Els Am1cs delll Animals» ban
ti.ago Rivero, 10.055'496 Josep Ro- '¡ organitzat un festival per a a vttï
mero, 10.186'27; Emili Ro~a. 5.765 dissabte, al saló de festes d el Palau
amb 36; Josep M. SUes, 6.fS6. i Ra- Nac1orJal de Montjuïc, dedicat a tot,¡
mon Serra, 32.375'17.
els infants de la ciutat.
En or: Contractacions a IndúsL'acte començarà amb un r ecital
tries Companyia Generta de Car- d'orgue 1 a continuació la presiden.
bons: 3'760; Víctor Gax*dé, 2.250: ta de l'entitat, Sra. Marm Alonso
Santago Rlvero, 1.440; Jooep Maria desenrotllarà. una conversa, illustra:
Romero, 1.410, 1 Ramon serra, 4.500 da amb nombroses projeccions, sobre
el tema «Els infants 1 l'amor en;crs
els anlffials».
Els nens que desitgin assistit-hi
~-!fa amb llurs familiars poden recollir le,¡
~ iu vi tacions, que els seran lliuradea
gratuitament, al carrer dels Angeb,
m1mero 4, pral.
..
,\',
:-:<

In s. - «Jugar con tuegot, QCaballeros
da capa y espadat 1 «Las mil 'i dOli
Kuoochcs».
rsaal. - cTorero a la fuerza». cLu.
ces de la ciudad» 1 deu dlbulJCos
nous.
Laietana. - Cruz Dlablo», cOn cleri
to Sr. Gr&ot~ 1 cVIctima de la Justlciu.
Majestic.
- «Pobre renorlo». eLa lla.estoQuejaran mà a mà
ma eternu 1 ul:l-lala compa!Uo.Jt.
6 de
formosos cnovlllos» - Draus 6
Ma r ina. - cEl nombre leon», cA&ut-~
NOCALES 1 MEJ IAS
tus numanns» 1 eLa Dolorosa».
Marylana. - cLas cuatro nermanlEntrada, 1'75
tus» 1 eLa cucaro.cha».
Metropol. - JMadame Buterfly» 1 cTar
zàn y su compafi.eru.
Mistral. - c:A.Lma. de ballarina», d.a
1"Ubta del Follies• i el, F. 1, no contesto.».
Monumenta'. - ~El gall.lto del tango».
«Divorcladll» 1 cEstlgma llbuJAZZ • BRASS ERlE
radon.
Mun d aal. - cFata.Jidad» I cPnso a ta
Juventud».
- ~Melodia. de Arrabab, cLu.
Via Laietana, 8 • Tel. t 5588 Núria.
ces de Buenos Aires» 1 uEl tan~ro eo
Broadway».
Paris. cBolero», cwooder Ban 1
«Oesflie de caodlleJas».
Pedró. - «lmltación de la vida», cEl
hombr'.l león» 1 «Una avena en la
GRAN PARC D'ATRACCI ONS
linea».
Principat_ - cUna canclón rota• eLa
rema Cristina de Succla».
Obert cada dia de 6 a 8 '30 de
Principat Palace, - trVt:lnte mU afios
la ~lla I des de les 10 ao de la
en Siug-stng», tEstupetaclentes» 1
nit. Funcionen totes les atracClons. Entrado, 50 cèntims. FuniPa~lh~e
rf:ls;;._P~ E~~:a B~'tlfàl», «.DecUlar .í entrada, 1 pta. Avui, d ardé» 1 Dibuixos.
rer funicular, a les 3.
Pubil Cinema. - Reportatges d 'actualltat.
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CAMISERIES

TEATRES

MADAME

LA HUMANITAT

Est.>e<:lliJ& AlwaLIB:l. ..... .
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Danses selectes
Debut de la m111or orquestrina
de jau de Barcelona,

ESPECTACLES PER
A AVUI

representarà l'obra de L.. Elles:
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ff1-

68 75
11-

AVW , tru·da. a ICS 4 . Nit, a les
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•
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81-
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Barcelona. 11 milions ...
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•
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•
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74 60
•
sérle O .. .. ..
74 50
Jt
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•
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G5 25
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66 75

Telèfon 34851
Avui, nit:

Ro damon~s

CI N E

Avui

AJuntam e nt~

1110

91 1:0

a1 25
91 ~5

Borsi del migdia
Nord, 48'70, 49'15; Alacant, 38'40,
38'70; Ford, 265, 264, 265; Petrolets,
4'90; Colonial, 41'65; Explosius, 125,
75, 126'50. 126'35; Chade, 436.

IT25

7393 eo

Borsa del matí

CAPITO L - Avui, tarda, n. les
4. N1t, a Ics 10. Estrena de 111. mlllor prodl.Occtó de Rlcbard Dix:
LA CARRETERA DEL INF IERNO
EXCELSIOR. - Avui,
sessió
continua. de 4 a 12'30: C ENTE
DE ARRIBA, per Warren William
1 Mary AsLor; 365 NOCHES EN
HO LLYWOOD, per James Dunn
1 Allcc Faycs; LA MUJ ERCITA
DE UN C RAN SEAOR, per Kate
de Nagy I DIBUIXOS.
CO MTAL. - Avui, sessió continua. de 3'45 a. 12'30: EL DES·
QUITE, per Rtcbard Dix; GEN·
TE DE ARRI BA, per Warren Wl·
!Uam I Mary Astor; UN AMOR
EN ESPAAA, per Bri¡rltte Helm I
DIBU IXOS.
WALKY RIA. AvuJ, sessió
conLinua ce 4 a 12'30: VAYA NI·
f¡A!, p.¡r Telma Tood; BAST A DE
MUJERES, per Edmond Lowe I
Vlctor Mc. Langlen; CAS INO DEL
MAR per Gary Gran 1 DIBUI·

Nod, 4.8'90, 4.8'50, 4.8'70; Alacant,
38'50, 38'60, 38'20. 38'35; Rif, 61'75.
61'50; Explosius, 125'50, 126; Aigües,
183'75; Ford, 269, 365; Sucres, 32'50;
Colonial, 41'35; Petrolets, 5'00; Filipines, 380. 3(11; Chade, 436, 437 i
436.

GRAN PR ICE

BRAUS - ARENES

ESTUPEFACIENTES

SE'lA: NOTIC IARIS • DOCUMEN·

Genial creació de l'eminent actriu
ASSUMPCIO CASALS
1 altres lntérL)rets. Demà dlwnen~re. tarda: L' AMOR VIGILA i UN
MIL· LIONA RI DEL PUT XET. Nit,
reposició:
LO PU BILL
de t<Pi tarru • Dilluns, olt, gran·
diÓll festival amb l'elecció de
~STER FEO».

de les 4'15 fins

VEINTE MIL ANOS
EN SING SING

CINEMES

Avui, dissabte, tarda, e. les 5.
Nit, "' les 10 15. Butaques des de
2 ptea. L'obra. en tres actes del
&lorlós IGNASI IGLESIES:

C~NVIS DE MO~EDES

Avui, tarda
lea 12 30:

Triomf de tota la Companyia

Com pa ny i a Cata la na
d 'ASSUMPCIO CASALS
Primer actoJ: 1 director:
.JOAN CUMELLAS

Avui, dissabte, tarda: GURUCEAGA - VICENTE I contra TA·
BOADA - RAMOS. Nit: ISIOORO
II - CAZALIS U contra ASTIGARRAGA • IBARLUCEA.

Sala refrigerada pel sistemn més
modem
INV ITACIO HOME, 2 PTES.

Principal Palace

Cra n Compa nyia de Rev istes

¡ HIJAS DE Ml ALMA!

FOC

Preferència , 1 pta. Especial, 0' 70,
De~ diumenge. Matinal, 10'30.
PREu1 UN1C, 1 pta. - TARDA (del
DIUMENGE) Contmua, 3'15: Preferèn ola, 1'60 ptca. Especial. 0'_70.
NIT (diumenge), 9'45: Preferen.
c ia, 1 pta. Especial, 0'70 ptcs. DILLUNS VINENT: EL ULTI•
MO VALS DE CHOPIN (solament
tarda); UN LADRON EN LA AL•
COBAI EL ALTAR DE LA MODA

.TEATRE NOU

TEATRE NOVETATS

Frontó Principal Palace

BAR

'lesfile de candilejas

Gran èxit de riure

Nou èxit de Quint ero i Cuillén •
Nou trlom! d'Antbnia Her roro,
Rafaol Bardem I tota la Companyia. L'obra del dla. - Demà 1
cada dia, e. les 5'30 I 10'15:
COMO TU, NINGUNA

Avui, dissabte, tarda, a les 4 :
GALLARTA III - EL<1RRIO con tra AZURMENDI • URZAY. Nit,
a les 10'15: ARAQUISTAIN - PEREA contra ZARRAGA - I'ASAY.
- Detalls pe~ c::mell!!:.

James Cagnoy, Diok Powell en

Avui, dissabte, tarda, a les 6'16
1 nit a les 10'15. Exlt grandiós
de la comèdia. de Ramos de Cas·
t ro i Mayra l :

~ L-------------------

Ansol, 11 I 13

S EMPRE EL PROGRAMA MES
ATRACTIU I EL SALO PREFERIT
PER LA SEVA AGRADA BLE
VENTILACIO
Ta rda, a lea 4. Nit . a les 9'45 :

RISA

Nit, a lea 10'15, BENEFICI d e
Mar ia Fernanda Ladrón de Gu•·
vara:

FRONTO NOVETATS

-_

TEATRE COMIC
TEATRE POliORAMA

VARIETATS

PUBLICS
•
--

t••
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A la Lliga hi ha maror
L'editorialista. de La. Publlcltat,
comentant una nota de l'inefable
senyor à'AnguZO (!) corresponsal
de El Debate a Barcelona, escriu:

Avui com ahir
Amb aquest titol, escriu Lluís
de Zulueta el següent m4gni/ic
article a El Sol:

Joc net
El Diluvio, ignorant que demaMr certes coses és demanar peces a l'om, demana 1oc net:

L'ATUR FORÇOS S'INTENSIFICA

5.000 obrers de la Unió Industrial Cotone ra en a tur
f o rçós des de f a cint: mesos

Les campanyes
de

cUn grupo de estudiantes catala«De vez en cuando el Poder cennes acaba de pa.sar, en viaje de
PREUS OE SUBSCRI PC IO
cNo es pot negar que el correspon- cultura, por estas tierras de Cas- tral acude en auxilio de las reg1oy, oon mayor frecuencia y mà.s
nes
S'50 otes. sal de «El Debare» és un home
Barcelona. un mes
tilla.
pródlgamente, diSpensa sus !avares
una
en
passats,
Dies
informat.
ben
•
10'50
Fora. un trlmastre
¿No los he visto yo avanzar a ple a. Madrid, en concepte de ca'pltalide les seves correspondències a l'òrEn la nostra edició de
Amèr ica Llauna I Portu&al
gan cedista, deia, que per raons ex- por la carretera desde este mismo dad de la República.
13' - •
un tr~mutra
La reglón catalana encuéntra.se
abora
estoy
cual
al
junto
balcón
diumenge, pubHdemà,
politica
cdisciplina
de
clusivament
Altres pallOl un trimestre 27'- •
de la Lliga» ha estat dissolta la escribiendo, en una casa. de un pue- ahora. excluida de todo apoyo. En
una interessant
ni
carem
autónomo,
Estado
es
ni
reahdad,
Unió Catalana. d'Estudis Politics, blo de la Sierra? Uevaban en las
Socials i Econòmics, que presidia. manos, como recuerdo de su excur- región como las demà.s que lntegra.n
informació sobre els ha·
el .senyor Tallada 1 de la qual era slón montañera, matas de tomlllo la nación hispana. en una situaclón
Y esto la pone
secretari general el senyor Narcís y de morados cantuesos.
bitacles obrers de Barde inferioridad maniflesta.
-¡Salud, jóvenes amigost ...
de carreres, persona de confiança.
Si Cataluña disfrutase de un réConvenimos ant~ todo en que este
i el problema hoscelona
del senyor Cambó i un dels seus seautónomo, dispondrla. de mecretaris polítics més autontzats. El campo castellano es hermoso, y mà.s gimen
satisfacla
permitirian
le
que
dlos
amb un interviu
pitalari,
cuando
aflO,
del
època
esta
en
a.un
Els nostres lectors estan assaben- balladors de la Unió Industrial Cocorresponsal de «El DebateJ es plany
necesidades.
tats del greu problema de la Untó tonera.
de la dissolució de l'esmentat orga- todo el monte norece antes de que ción de todas susregión
amb el doctor TOMAS
somettdai po- Industrial Cotonera.
Sl fuese una
EL GERENT I EL PRESInisme, 1 no s'adona que aquest plany lo sequen los calores estivales. se- litlca
y admlnlsti'ativamente, a rérobusto, el paisaje; las cumDENT DE L'EMPRESA
La. història d'aquest confilcre, ve
és una confessió i pot esser una jus- vero, cercanas
TUSO, a càrrec del nos·
tienen una majestad gimen común, tendrla. derecbo a la. de lluny.
La Comissió ~ obrers de la Unió
tificació. Segons ell l'entitat era un bres
del Estado.
company PERE FOIX
tre
qual
punt tele colncldèncta d'homes de solemne casi religiosa; el olor de protecc16n
la
amb
Cotonera,
Industrial
econò·
dificultats
les
de
mor
Per
¿Ha de estar privada de todo conimpregna el atre con un
significacions polítiques diverses la tierra.
miques de l'Empresa, els obrers de 1parlàrem ahir, ens manifestà. que
s1n
devuélvasele
Pues
oficial?
curso
a.sy
sensual
entre
perfume,
fuerte
-però totes d'orientació dretista 1
l'esmentada indústria fa cinc anys féssim públic el seu agraïment enmezcla de enuvios de natu- tardanza. el régimen a.utonómico.
conservadora- 1 per a.I.Xò qualifica cético,
que treballen dos dies per setmana. vers el gerent 1 el president de l'Emmixtificaciosin
verdad,
de
Pero,
como
sagrados
aroma.s
de
y
raleza.
la dissolució d'error greu, error que,
nes, encomendando a los cludada.nos El que sap el que és treballar dos presa, pels treballs que realitzen per
mlrra o el lncienso.
segons afirma, lla produït «una exa- los de laestà.
que a las pocas pala- la designación de qulenes deban re- dies per setmana durant cinc anys, tal de poder obrir les fàbriques. En
Claro
FRASES
cerbació del descontent que hi ha bras
hay que aludlr al problema presentaries legalmente en las Cor- comprendrà. la misèria en què han canvi, tingueren paraUles de blasme
gran part de la
de Ylure aquests dissortats treballa· per a la banca catalana. que no s'inUNAMUNO. - El mover las ma· a la Lliga, unadient-que a todos nos preocupa. No es du· poraciones populares.
amb
veuria
-segueix
qual
sas es pellgroso porque tlenen mu- gust una accentuació i, si tos possi- doso que acabaremos hablando del
Las elecciones se imponen con dors. Però, a. més a més, s'intensifica teressa per a portar una solució al
imperativo categórico. Y si se buye l'atur, car aquests cinc mil treballa- problema que ja dura massa.
cha similitud con el agua.
ble, una cordial i franca. compene- Estatuto... decldme: ¿cómo 06 recibe de
ELLA. - Ahora comprendo lo del tració
elias, si se trata de arrebatarle dors, no consumen més que l'indisEl governador general interi, seamb els partits nacionals de y -Pero
autonomia a Cataluña, sometlén- pensable per a no morir i el comerç nyor Ple 1 Pon, sembla que es preola
agua de borrajas.
catalajóvenes
vosotros,
a.
a.coge
dreta, 1 més particularment amb la nes,
nombramiende
funcionaries
a
dola
Ca.stilla?
de
pueblo
el
<De •El Diluvio».)
cupa 1 cerca la. solució. Tindrà. la su· un tren especial amb vagons de càrse'n ressent considerablement.
c. E. D. A., que, sobretot en el
-¡Admirablementel Nosotros te- to gubemamental, dígase claramenAra bé; treballar dos dles per set- :flcient energia per a imposar-se da- rega. per tal de portar-hi els vacamp de Catalunya, mina el terreny niamos
en Barcelona la impreslón te y asi sabremos a que atenemos.
mana. sl bé és veritat que resulta vant els que poden 1 deuen solucio- gUistes recalcitrants. Donà. unes hoal catalanisme».
res de remps als vaguistes, passadea
Juguemos limpio. Nada. de sub- una. tragèdia per a una llar obrera, nar el conflicte?
no hemos rectificado-de que
Traduün literalment, 1 encara que -que
¿Para
cubUeteos.
les quals serien empresonaU¡, conduits
con el mundo oficial de acà, terfugio.s, ni de
per instint catalanista ens sentim hoy,
PA·
FABRIQUES
DOTZE
repreja
que
El
tir~t.
anar
permet
preteuque
es
supina.
Candldez
qué?
No saben o no
tren i deportats a un lloc desinclinats a fer reserves a l'optimisn1e no nos entendlamos.
RADES • QUE m DIU EL al
comprender_ esta voluntad, damos engañamos quienes ya. tan senta la misèria, la malaltia 1 la
conegut. Anuncià que per a reemplade les afirmacions del corresponsal quieren
:1\UNISTRE DEL TREBALL çar eis vagUistes expulsats de Barmort, és la total paralització dels
este ideal de Cataluna, que nosotros, sobradamente nos conocemos.
de cEl DebateJ, els fets, alguns fets sin
car des de fa cinc mesos
Conque, señores, a descubrir las treballs,
sentimos que es honcelona faria verúr forasters d'altres
DE LA C. E. D. A.?
no
treballadors
6.000
aquests
que
almenys, ens obliguen t. reconèixer rado,embargo,
justo y generoso. Bien corres- cartas. A decir la verdad, monda y treballen n1 un sol dla. Cinc mesos
de la Unió Industrial terres, que estarien molt contents de
fàbnques
Les
que en la seva Informació hi ha una pondldo,
no seria un ideal perturba- Uronda.. ¿Està.ls dlspuestos a. que Capercebre cap salari després Cotonera. són dotze. En té a Sant poder treballar per quatre pessetes
dosi de veritat considerable. L'tnforsino redentor para toda Esp:v taluña. viva de sus elementos pro- sense
de cinc anys de treballar' dos dies Joan de les Abadesses, a Sants, a al dla. I els patrons estarien tranquils
mador recalca les seves afirmacions dor,
autonórégimen
el
Restituidle
pics?
es
no
voluntad
nuestra
Porque
ña..
Monistrol, a Reus, a Ripoll, a Ros- quant a. les vagues, car els que en
amb els discursos pronunciats en
destrucción, sino de creación. Pe- mlco, al que tlene absoluto dere- per setmana 1 una. tragèdia.
un acte privat dedicat a l'últim pre- de
Aquests treballadors, que estoica- pitalet, a Sant Vicenç dels Horts i farta venir no en sabien de ter vaga.
Entonces, nada necesitarè. de
cho.
es
nos
oficial
mundo
el
con
si
ro
Prtmo féu fracassar la vaga. 1 em.sident de l'entitat dissolta per raons dlficil entenderno.s, con el pueblo los poderes centralistas.
ment han suportat tantes privacions, Cornellà. Es important. I per tant, prengué
la tomada a Mlldríd, satisde «disciplina polltica». Entre a- espafiol no.s es fàcil compenetrarnos.
Por el contrario, ¿queréis mante- nomenaren una. Comissió, que ha que nosaltres sapiguem, el ministre fet d'haver resolt tan greu problema,
MERITOS
quests <Uscursosi deia que tou nota- ¡Qué noble raza la de esta gente nerla supeditada a la central!za- realitzat improbes treballs prop de del Treball de la C. E. D. A., res no
el de 'ex-secretari general castellana! En todas partes nos a,.. ción madrilena? Bea, mientras po- les autoritats per tal de cercar la ha fet, res no ha. dlt. Enrenem que que amenaçava la ctranquillitat i la
-¡Ya qulsleran prometer las lz- bilíssimNarcís
que comde Carreres, en el qual tlenden, no ya. sin recelo, mas con dàls. Pero, en tal caso, a. iguales solució
ja que ocupa la cartera de Treball, pau de Barcelona, ensems
qulerdas lo que prometemos nos- senyor
prometia les obres de l'Exposiciólt
subratllà. el fracàs de l'Estatut 1 la simpatia,
que las demàs reglones hisdàdlva.s
1 vingudes al Govern ge- ha. d'intervenir-hi. 6.000 treballa- aquell esplèndid negoci de la dic~
Anades
corllana
con
otrosl
afecto,
con
necessitat d'una rectificació honesta. dla.lidad... ¿A pesar de ser catala- panas, tiene innegable derecho Ca- neral· visites nombroses al Gover- dors no poden restar a mercè de
<De «El Liberaa.)
dura, recordeu?
Afegeix que féu ressaltar el fracàs nes? ¡No! ¡Precisamente quizà. por talufia. En su favor ha de bacerse nado~ general. Aquest, n'ha parlat qualsevol combinació financera.
Mentrestant, els Sindicats -Uiures,
de la política del ministre de la ser
reglones
otras
las
por
que
mJ.smo
lo
nosotros catalanes! De pueblo a
Entenc~ que el mlnlstr~ de Tre- sota la protecció oficial de la dictamanta vegada. en les seves conver·
Governació 1 propugnà. d'una mane- pueblo,
menos.
nl
mas
Ni
baga.
se
libreEspafia,
de
los
todos
ses amb els periodlsres, però sempre ball ha d intervenir en 1 afer. Es dura 1 de manera particular d'Anldo
ra eloqüentissima. la necessitat de ment~ nos pondríamos de acuerdo...
Conste que, ante todo, quiere ca.- de manera que deixava veure la dl· prou important.
1 Aunós, collaboraven en cl'obra» sofer a Catalunya una politica franca.
la autonomia. Y, si no se la
taluña.
desde
vuela
pen.samiento
NueStro
LA REUNIO DEL GOVERN cial de la dictadura.
1 rotundament espanyolista. Traconcede, no pasa po rmenos que ser ficultat de trobar una oolucló.
de
«colUJJ)llas
cumbres,
altas
estas
¿Recorden els treballadors mercanduïm gairebé literalment; i és evi- al tierra castellana)), basta las inol- en Wl todo idéntica al resto de EsGENERAL
dent que on dlu espanyolista ha vidables costas de Catalufia, donde paña.»
Ahir al vespre es celebrà una. re- tils de Barcelona què va fer-se amb
OFEREIXEN
OBRERS
ELS
C. A. D. C. I.? Fou obra particulu
el
d'entendre's cedista. El discurs del
unió al despatx del governador geverdor ae los pillares y el azul del
UN 25 PER 100 DE LLUR neral,
senyor de Carreres, segons el cor- el
amb representació de diver- del que torna. a ésser general de l'Epoétila
en
como
combinan,
se
mar
SALARI
responsal, provocà una ovació dels ca paleta de Maragall, en una clèsises cases bancàries de Barcelona i u- xèrcit, que ara és l'Exèrcit de la Rereurúts, i acaba. dient que al volt ca y luminosa armorua...
Davant la lentitud de les negocia- na representació de la Unió Indus- pública, Severiano Martínez Anldo 1
d'aquest discurs s'ha produït un nocions 1 tenint pressa per a resoldre trial Cotonera. De la nota que ens de l'imponderable «SSclòleg» Edu;Ü:-4
-Si, nos pondríamos todos de
Heraldo de Madrid, comentant, el
table corrent d'opinió que no ha de acuerdo-repito
conflicte, cosa natural en uns tre- en facilitaren en aquell centre ofi- Aunós. Durant tot el remps de la dic>
al despedirnos-.
~ncara, l'acte de Mestalla, escriu:
passar desapercebut.
mancats del necessari per cial extractem el següent paràgraf: tadura Primo-Anldo-Borbó hom po.
cua.nto màs varia, màs rica seria
cUn acto de derecha.s, lndetinldo balladorsviure,
Seria. pueril voler desconèixer la la
FACILISIMO
«Després d'un extens canvi d'im- dia llegir a la balconada' del beneels obrers de la Unió
a poder
total España, la España grande... si; un acto republicano, no.
importància. que té per a la Lliga. c¡Alabada
Industrial Cotonera han fet oferl· pressions en què la Banca, reunida mèrit C. A. D. c. I. un luxós carsea.s, Diversidadl», como
-¡Qué crees tú que se podria ha· la situació revelada pel correspon¿Por qué indeflnldo? ¿Por qué no ment d'un 25 per 100 del salari per a la Generalitat, ha estudiat el pro- tell que deia: cConfederación de sm..
cer para que acudiesen los diputa· sal de «.El Debate», home habitual- canta el poeta la.tino... ¡Adlós, muVivimos en pleno enig- tal de facilitar el desenvolupament blema. des del punt de vista ban- <llca.tos Libres». Aquestp, organitzac~
republ!cano?
nuesamlgos
doa7
Cataluña.,
de
chachos
ben informat, com dèiem més
ma, y el enigma sólo pueden desci- econòmic de l'esmentada. empre.sa cari, ha quedat clar i patent que feixista s'aP.oderà del C. A. D. C. t.
-sencllllslmo. 1Que venga a ha· ment
adiós! ...
qües- tros,
aquesta
en
realment
I
amunt.
l'operació necessària per a posar en «legalment», per decret de Don Seve-¡Adiósl-gritan al marcharse. frarlo ellos: Luls Lucia. y Gil Ro- industrial.
biar Azafla 1
tió devia estar-ho perquè la seva
bles. En una de esas hoja.s de pro<De «Heraldo».)
Aquest 25 per 100 qu~ deixen els funcionament les fàbriques de la u- riano.
informació no ha motivat cap recti- ¡Viva la República!
paganda encontramos este misterio: treballadors, el cobrarien en paper, nió Industrial Cotonera vers la se• • •
ficació clara, enèrgica, categòrica,
1930-1935)). ¿Qué quic- o bons, que servirien per a retirar va. normalització, no interessaria fi.
per part de ningú. El senyor de
Era ayer... Era ayer, aunque han «Dos !echas:
nancerament. Però, estant resolt el
re declr esas fechas? La primera. l'import al cap d'un any.
Carreres s'ha. llmitat a redactar una. pa.sado tantes años...
Això és el que proposen els treba- consell d'Admln!Stra.ció de la Unió
comunicació brevissima, la modèsMe veo a mi mlsmo cuando era. 1930, es anrerior a la República.
prestar les garanties necessàries,
tia i discreció de la qual són Ja pro- un mozo como estos estudiantes de ¿Qué .signiücado se quiere dar a la lladors. Voleu actitud més digna 1 aàdhuc
personals, a l'operació que es
va més eloqüent de la veracit!lt de Catalufm, sentado con un libro en segwída. fecha? ¿Qué suceso poliU- alliçonadora?
1 sobretot no perdent de
Què hi dlu a això la banca cata- concerti,
l'informador de «El Debate». ¿Què la mano, junto a un balcón pare- co ha. de producirse en 1935? ¿Qué
vista l'alt Interès sOCial del probleha passat, doncs, o més ben dlt, que cido. a éste, abierto sobre el cam- semejanza, en fin, ha.y entre esas lana?
passa entre allò que el correspon- po. No me daba en el rostro el aire dos fechas : 1930-1935? ¿Son, acaso,
Si la banca cat~ no sap apro- ma creat, la Banca reunida. ha cresal madrileny en dlu seleccions de fino de la sierra, sino la. tíbia brisa los p1lares del puente tendldo sobre fitar la ll1ç6, nosaltres direm que no gut IndiSpensable fer extensiva la
invitació a la. totalitat de la Banla Lliga? El corrent revisionista de del Mediterràneo, que movia suave- el rio, bien revuelto c6ertamente, de es pot tolerar que sigui acceptat ca
D'acord amb la decisió presa per
que opera a Barcel<?n~, a fi que,
la doctrina de Prat de la Riba, del mente las rama.s de los naranjos y los cuatro años de República?
aquest nou sacrifici per part dels com a qüestió de patriotlSIDe, enfo- la C. A. de la C. G. T . de França
tA hablar claro, sefiorest... En obrers. Uns obrers que amb prou
qual el senyor de Carreres n'és LlD los almendros de aquel huerto capropugnador significat, guanya. adep- talun. Pero los pàjaros ca.ntaban 1930 habla. en Espafia dictadura. ¿Se feines poden menjar, mancats de ro· qui urgentment l'assumpte 1 veg[ en la seva reunió del 14 de juny
tes? Dles passats retrèiem el cas como ahora., y lo mismo que ahora nos amenaza con una nueva. dicta- ba, amb fillets I mullers, que durant de donar-U, si és possible, una solu- l'oficina confederal ha tramès J&
ció adequada. Per a. fer factible a-- nota que segueL'C a totes les orgaAunós, tipic del discerniment 1 de pasaban las nubes blancas sobre mi dura. en 1935?»
cinc anys han treballat dos dies per questa cooperació, en què la Ban- nl~cions, a tots els partits 1 agrule~ aptituds de psicòleg dels alts cabeza.
setmana 1 que fa cinc mesos que no ca. Catalana ha dona tuna. vegada paciOns partidàries d'una politica de
onentadors de la Lliga.. ¿Els selec¿Qué leia e~tonces?... Acaso un
treballen ni un dia, no se'ls pot ac- més !e -del seu bOn desig, serà con- progrés social.
cionadors s'hauran tornat a enga- volumen que por aquellas fechas se
«La Confederació General de Tr•
nyar 1 ara. els fugen de les mans habia. traducido al casrellano: lLa mo los Estados Unidos de América. ceptar aquest 25 per 100 que oferei- vocada per a dilluns a migdia una ball,
en el seu terreny estricte siD·
reunió de tots els Bancs l banquers
aq~lls qu~ tantes esperances els historia del pueblo espa.ñol)), de Lo que importa es que espir!tual- xen.
Es la banoo. catalana la que ha de adscrits a la Federació de Barcelo- dlcal 1 econòmic, per a fer-se eco
haVIen insp¡rat?»
Martin Hume.
EL BONITO JUEGO DE LA
mente, en la intlmidad de la.s al- resoldre el con:flicte. Són les autori- na en la. qual reunió s'ha de dei- dels sentiments 1 de les aspira.cioM
El escritor lnglés, desde fuera, mas, el p.atriotismo tote.l espafi.ol
POMPA DE JABON
tats, les que han de cercar primer xar definitivament resolt en el sen- de_ les masses productores i consutrazaba. un bosquejo alntético de sea.
tan fuerte como el patriotisme i imposar després la solució. Tot tit que s'acordi, aquest magne pro- mldores, ha establert un Pla d'ac>
Aal se stgue hasta que estalle
nuestra. evolución histórica, y en las de la Unlón americana.
tivitat 1 de reformes que, segona
el sacrifici dels tre· blema.»
<De cEl Siglo Futuro».)
últimas pàginas, si no recuerdo mal,
El problema no es lingillstico. No menys acceptar
creu, poden atenuar immediatament
apuntaba la conclusión de que Es- importa
1, després, acabar la crisi econòm.tque en España se hablen
paña renta un problema esenclal
ca, l'atur l la desmoralització que
dos o tres 1dlomas, coque resolver para. su inmedlato por- oficialmente
amenacen greument al règim demomo en Suiza.. Lo que importe. es
.Atx' es desprén de l'editorial de venir: el problema de s u estructura que el patriotisme común espafiol
cràtic.
inrerior, suscitado por los regionaLa Veu de Catalunya:
Unes forces perilloses tenen una
llsmos, autonomias o nacionalismes de quienes los hablen sea. tan sólldo
infiuèncla escandalosa en la vida toeLes notes oficials 1 oficioses dels que vitaimenre latian dentro de la como el patriotisme de la Repúblital de la nació. El poder financer
darrers Consells de ministres conte- unidad del Estado.
ca helvética.
regenta la indústria, la qual posnen l'índex deis projectes de llei
Me han r eferido que entre equiPor aquellos años, vivo todavia
seeix, ensems que amenaça l'Es~
que el govern voldria. veure aprovats el recuerdo de Santiago de Cuba y po& de futbol ingle..c:es y escoceses se
i l'obliga. imposant-U la seva autoper les Corts abans que comencessin de cavite, cerrado el ciclo espnñol han jugado partldbs clntemacionaritat, per damunt les llels orgàni11
11
les vacances estiuenques. Entre a- tro imperio colonial, todo cspañlol les». ¿Qué importarían esos nacioques del pais.
quests projectes de llei hi ha com consciente de serio se hallaba en nalismes 1nteriores sl el patriotisme
Es tracta, avui, de saber si la ima més importants, els següents:
una constante actitud de introspec-envolvente, fuera tan indlsC'Umensa majoria dels ciutadans d'aLlei de Restriccions, Bons ferro- ción nacional. ¿Cómo es en realldad total,
1
quest país, IUgats al principi dem~
viaris, Repoblació forestal, Jurats España? ¿Qué hicieron de ella nues- tlble, tan sólido, como el de la Gran
cràtíc, aón capaços d'unir llurs forMixtos, Reforma de la Reforma A- tros padres? ¿Qué puede y dcbe ser Bretaña? ...
LA ORDEN DE GIL ROBLES
ces 1 d'elevar-se per damunt de llurs
grària i Llei electoral.
Una nación es esenclalmen~ un
en lo futuro?
caracteristlques pròpies Pll' tal de
Algunes informaCions afegeixen
-¡Màs garbo en el braccol lEsos
Dentro del proble:na. general de
ela pr1nclpl8 que els són
defensar
que la reforma de la Reforma. A- España. palpitaba la. cucstión catapasos màs jacarandososl
comuns.
-No: al acabaremos representan· ~ria. i la Llei Electoral, si tròben lana. ¿Como un peligro?... ¿Como qtúco. En nuestro caso, ante cada
La Confederació General de Tr~
gali'e resistència, no seran aprova- una espcnmza? ... ¿Cuàl habria de medida legislativa o guberantiva.. lo
do ((El desfila del amor»...
ball, dins de l'acció a la qual la
des en aquesta etapa parlamentària ser la mlslón de Cataluña en aque- que hay que pregunto.rse es esto:
(De «La Llbertad»)
demana la situació, refuse. de cata•
•
•
•
•
malgrat la. seva. Importància. i so~ lla obra de rcconstrucción del Es- ¿Cómo repercutirà en la conciencia.
les personalitats, ela partits 1
bretot la seva urgència, que no cal
Alexandre Sancho IlQ era un tudo- sap el rebombori esdevingut amb mo- logar
Y en la voluntad dc los catalanes,
comEstado
o
unitario
Estado
tado?
les agrupacions que són, sota sig·
subratllar.
Pamplode
guerra
de
consell
del
tiu
notal'Exèrcit,
de
Capità
cumentat.
desp~rtarà
ademàs
reacciones
qué
Y
Vol dir això que el govern cont1- puesto; Estado unificado o Estado en el alma de los otros espiUlOles? ble enginyer, so~ector del Banc na. Es celebraren dos consells de nes diferents, defensors de la de. nua seguint la línia de la menor federal; Estado centralista. o Est.ado Medida. que !ogre que los catalanes, , Exterior d'Espanya, secretari del Port guerra. El primer no condemnà. .11 mocràcia 1 que s'inclinen sincera..
resistència i que el compliment o de autonomias regionales: tales uan en el interior .de su corazón, se sien- Franc. Era un deis millors tècnics mort per manca. de proves. Nou con- ment ca.p als greua problemes ecolncomp:imcnt d'aquest programa los temas que nos apasionaban. Y tan màs_ urudos Y compenetrados d'Espanya. Primo de Rivera b.o sa- sell de guerra. amb ordres severes: tres nòmics.
Ja és conegut el Pla defensat per
parlamentari de darrera hora depèn ante todo, ¿qué e3 una naclón? ...
es medida excelente, por bla i Berenguer també. Ambdós ge- penes de mort.
la C. G. T. No es dlu pas que aquest
c¿Qué es una nac-ión?J era cabal- con Espa.na
de l'actitud de les oposicions. Es
llurs
en
cartera
una
oferiren
li
nerals
proque
~
atrevida. que parezca.
Pla sigui perfecte i total, però la
notori que la majoria no sent cap mente el titulo del àureo librito de duzc~ el efecte contrano, por pa- Governs, que Sancho rebutjà amb
•••
Confederació té la convicció que r.,.
mena d'entusiasme per cap d'aquests Renàn, que también por entonces tJ:íótica. que se nos antoje, serà me- dignitat.
La dictadura de Primo-Anldo-Borbó presenta un m1nim de transfor:ma.projectes de llei, ni tan sols per lei. Ernesto Renàn, con su positivis- dida subversiva Y separatista.
1 Sancho, que era un home honest, renia un ministre del Treball que s'a- cions, el qual. conegut 1 comprès per
aquells que semb~en respondre mi- mo cientllico y su ideallsmo
dels
règim
el
monarquia,
la
combatia
pslcolóord.en
de
es
problema
El
l'opinió pública, esdevindria l'alçallor a. la. seva ideologia i fins 1 tot cristlano, fué uno de los ma.es- gico. Por eso pide comprenstón, tac- crims i dels negOcis bruts. I com que nomenava Eduard Aunós, el qual des- prem
de descartar les resisa la se'la propaganda 1 als seus com- tros de mi juventud. Una naclón, to y talento. Todos los Goblcmos 1 a Espanya rota el règim del Borbó coneixia totalment les lluites socials tènciescapaç
1 cegues i, amb això,
promisos electorals. I sobre alguns explicaba el pensador francés, no prelenden ser enérgicos; pocos acler- no hi havia altre medi d'expressió del nostre poble. Per consegüent, do- suprimire¡olstes
els perills socials que eM
d'aquests projectes són també no- consiste fundament.almente en la tan a ser 1nte!lgentes. Encomià.base del pensament que conspirant, el ca- nava sempre la. raó als patrons.
Un fet~ Durant les obres de l'Ex- amenacen.
tòri~ les divergènCles que separen geografía. ni en la historia, en la
LA PUDIBUNDEZ ACTUAL
La C. a. T. !a una crida a la vosItalia al hombre de Estado que pltà Sancho conspirava.
posició que la dictadura organitzà per
els diversos grups de la majoria par- lengua ni en el Derecho. Estos y en
1
denunciat
fou
conspirador
Per
romana.
LUCIA. - ¡Pues no es poco vlejol lamentària.
cuestlón
la
a fer badar els babaus, els contrac- tra ajuda.
otros factores contribuyen por lo co- lograse resolver
1930.
del
d'octubre
12
el
empresonat
español
l.Quln6 no dispone ds un modcsto
Si el Pla de la Confederació GeEstado
de
hombre
gran
El
tistes pagaven salaris de quatre i
cu-cumstàncies que travessa mún a formar una nación. Pero
albornoz para tapar-se las formas'l el Les
cinc pessetes als peons m.entres que neral de Treball és aprovat per vós1
país no permeten que el govern ninguno es esencial; nlnguno 1m- serà el que sepa dar solución al pro- Un confident cobrà una bon;¡. gra.tla dir pel vostre grup, us preguem
(De eLa Vez»)
en tancar les Corts, tanqui els ulls prescindible. En última. instancla, blema de Cataluúa. Pero ¿no hubo ficació pel servei. A Mon~juïc, l'lns- estaven en vigència unes bases en les és
ens ho digueu.
a la realitat 1 esperi plàcidament la una nación es cun principio espiri- aqui quien por lo menos lo alcanzó tallaren en una. cella hurrudn. Calgué quals s'estipulaven salaris m1nlms de que
De seguida us serà tramesa una
tardor per a veure com ha d'orien- tual». Es un primipio espiritual lo en el primer bienio de la. Repúbllce? malalt. Deficiència de medicaments. nou pessetes per als peons. Això cons- convocatòria.
per a una reunió. la
tar~e en ésser represes les tasques que une a todos los hijos de una Y, comparando b1enio con bien!o Com que no pogueren processar-lo, tituïa Ullll burla a les lleiS, cosa. que
finalitat de la qual serà examinar
parlamentàries.»
lilisn1a patria. Un principio espiri- ¿es ahora o era entonces cuando ei en adonar-se de 1¡¡. gravetat de la a qualsevol pats és castigada. En can- tots plegats els mitjans d'acció •
la presó ate- vi, la dictadura. Primo-Anldo-Borbó
tual qu!ere declr una conciencla oo- problema habia psico:ógtcamente me- malaltia, ll concediren
de pres governa- castigava els obrers que gosaven de- emprar.
mún y una voluntad común. ¿Exis- jorado? ¿Cómo estAn hoy y cómo nuada en qualltat
Obrar aix.l serà assegurar una for1 mnnar el compliment de les bases de
emmetzinada
sang
la
Tenia.
Uu.
las
Catahuïa
en
entonces
estaban
ten? Entonces hay una nación. ¿Faiça. de propulsió sobre idees necesmori en una clinica. del Gulnaroó el treball.
tan? La nación se de!hace. ¿No sólo conctenclas y las voluntades?...
sobre reformes indiSpensables,
En certa. ocasió Primo téu un viat,.- sàries,
tAh, Jóvencs a.migos, estudiantes dia. 3 de març d•el•l~:n.
per la defensa de principis de la
Per altra banda, el corresponsal e.'dsten, .tlno que e.'tlsten con intend'inspeccionar
tal
per
Barcelona.
a
ge
democràcia, eis quals no poden triomde~ diari de la Llipa a Madrid es- sidad, fervor, entusiasmo? Ln. nnción catalanes! ... No desesperéis. No deEra cap a la 11 del 1925 lla. dictaduentonces se ha1la. p!ena. de Iuerza y sesperemos. Vendràn a.ún d1as como ra Primo-Anldo-Borbó era cada dia personalment les obres de l'ExposiCió. far dels obstacles de dictadura 1 ài'
'
crru:
el
aprofitaren
manobres
1
paletes
Els
aquel de hace tres aflos - ¿lo re- més impopular. Anldo se n'adonava.
violència n1és que reunint, per una
c<Dla 5. A la una de la matina- de vida.
•••
cord:lis? ... - , en que vosotros, entre Mobilltzà un policia, Lluls Fenoll, el viatge de Prtmo per & fer prevaler acció de reformes audacioses, totes
da. Per telèfon.)
drets.
llurs
congregada.
catalana
multitud
la
les energies reanimades per la conHan pasado los a.ños; las pàginaS
qual féu un viatge a França 1 &nlb
Aquest mati es re uniren, 1inal-Quins drets 116n aquests?- pre- fiança. en les pròpies forces.
bajo los balcones de 1& Generalidad,
mcnt, els quatre polltics caps de les de Hume envejecieron; su texto no respondist.e!s con toda. el &lma. a un l'a}ut d'altres es posà en cont.acte guntà. Primo. En assabentar-se'n s'esEs a aquest aplegament que la
amb els revolucionaris exiliats. Re- candalitzà 1 digué que no toleraria
minoriP.S go\"emamentals per trac- està. qutza de moda; pe ro el prob:e- c¡Viva EspañalJ ...
de Treball U8'
sult.at: un ccmplot, conegut. pel de que cuns agitadoi'Slt pertorbessin les Con!ederac1ó General
tar de trobar una tórmuia en ia ma que al final de su llbro dejó
¡Buen ànimO ahora! ¡Buena Ja- Vera del Bidasoa. Entraren uns ro- o~res de la cmagnllica» Exposició. convida, amb la. confiança que re~
qUest.i.ó de la llei electoraL El se- planteado no :;ólo no perci:ó actuapondreu favorablement.
nyor Martinez de Ve~ a.sco. encar- lldad, sino que de dla en <lla la acre- bor! El problema e3 esplritual. «VI- m ànt1cs espanyols per la frontera S inicià la. vaga. Prímo ordenà a 1¡¡.
El secretari general,
gila, esperit, vigll:l.!J... Catalanes, pensant poder batre 111 dictadura. Fo- Companyt.& de M. S. A. que preparés
regat de donar una referència d'a- d enta.
L. .louhaux.))
andalugallegos,
vascos,
ce.stellanos,
hov
ahi
està.
la
catalana
passada
cuestión
punt
La
bon
empresonats
ren
questa rewúo, dictà UD comunicat
MIEDO JUSl'tFICADO
de cinquanta llrues, la. lectura del como nyer. Y EU so!ución habrà dè ces, leva.ntinos. espaüoles todos: man- frontera. Eren esperats.
Epíleg: Afusellament, a Pamplona,
Prepara el filtro, qua qual demostra que, després de sis ser primordlaimente de orden espl- tcngamos por enc1ma. de nuestras
vam: !'~·
Uerras respectivas Y nueltras rc.spec;. de tres homes: Santlllan, Pl\U Martl
pezar la temporada de ba· mesos <le oonversacion, sobre la rituoJ.
flot.
El problema no es, en el fondo, \.!vas almas una estrecha. oomunl- 1 Eruic Gil. Dos homes més afusellats
qüestió no hi ha acord 1 no hi ha
afL OTRo. -Ma parace que esto sobretot, a la ví:ita, fórmula poss 1: juridico. No importa que haya en dad de espiritu. Y como VOEotros de- pel mateix afer a la presó de BarEn autocar, PREU 65 pessetes anada 1 tomada. Sortida dissabte,
l&~ ni con filtro podremos beber ble de solució. La qüestió de la ll~ Espa.ña dlversidad de Derecho, ni cia!s, muchacho.s, al despedlros en celona: Vicenç Llàcer l Joan Mondla 13, a les tres de la tarda. INSCRIPCIONS: Salvà, 13, botiga.
electoral, done.<;, qt;eda. defl.nit.l.va- aun que exi.stan var•os Est.ados au- este camino dc la Sierra: «iVlVa la rejo. Total, clnc afusell&nlents perment ajornada.»
<De •El Boa>
tónomos con propía leg.lslación, oo- República !lt
què serviSSin d 'escarment. Tol.hom

LA HUMANITAT

Per què el ministre del Treball no intervé per tal de solucionar aquest afer?

Llegiu
LA HUMANITAT
del diumenge
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La qüestió és passar
l'estona

ELS CRIMS DE LA MONARQUIA

La mort d'Alexandre Sancho. - Els
afusellaments pel complot de
Vet·a
d de B1dasoa. - Lactuació social
~~~tate ~~c;~gl~~ayes~p::s~ p~1~ e ra Dictadura.. - E1s sindicats lliures ocupen e! C A D C I
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La gran escriptora, arr:ibada d'Amèrica i de El príncep de Starhemberg anirà a Itàlia LA VISITA DE BECK ABERLIN
la resta~ració? •.. La prems.a txepas cap a Alemanya,. ens diu que prepara a pactar
coslovaca dm que la restauració
dues novel·les més
és la guerra

MALGRAT EL DESMENTI- se celebrà a Lubllana (Iugoslàvia>,

MENT, EL PRINCEP STAR- s'acordà, per unanimitat, respondre

El seu tema central serà, com en
la primera, la psicologia del sexe
-Cbrista. Winsloe es troba a Bar- licula, comença. de tractar el proble màxima senzillesa, sense el m6s petit punt de vanitat. La seva natuma per la seva base.
celona.
-N'esteu tan satisfeta. com del ralitat respon que és sincera. AfeEn aplegar aquesta notícia ens dogeix, encara:
nàrem pressa a. comproyar-la. L'es- film 1 la comèdia?
-No puc estar descontenta. Hom
-Demés, com que he fet el viatge
cie de la seva presèncm a la nosde
retorn a bord d'un vaixell petit,
a. ciutat ens va ésser confirmada.
petit, on es pot dir que fem vida
eshores cuitàrem a. telefonar al
eomuna els comptats passatgers que
Ritz, on &'allotja l'escriptora. ~a.
hi som 1 els tripulants, he tingut
blement ens donà hora per rebre ns.
lleure de veure tota una pUa de cochrtlltaWinsloe és una dama alta,
ses noves, de conèixer l'ambient de
))runa de gest distingit i aire cosmomar i tot això m'ha suggerit tema
pollta: El seu tarannà és obert i simper a una altra novella que tinc copàtic. A1x1 que ens anunciem ens
mençada, que vaig .fent sobre el terrep amb una. gTan afabilitat, que no
r eny. Penseu que portem cinc setsabem com agrair.
manes de viatge deliciós 1 de vida
Comencem, no cal dJr-h<;>. amb l'oen plena natura, com podeu jutjarl.?llgat interca~vi de cumpliments. La
me per la morenor de la meva cara.
cordialitat, però, amb què ~om reAra anem cap a Gènova, des d'on
j:>uts ens anima 1 tot segmt endeseguiré fins a casa meva.
guem la. conversa vers la seva vida
-I de Catalunya, qUina. impressió
è.rtistica i els seus projectes.
.
us n'endueu?
, -Mai no havia escrit -ens dtu~,
-Oh! He de dir-vos que cap. Pencar dedicava totes les meves activtseu que he arribat avui 1 marxo detats a l'escultura, art pel f\Ual semmà al matí, que aquestes escasses
bla que tinc una disposició remarcahores se me n'hauran anat en atenple. Un dia, però, em passà pel cercions
de toaleta. Imagineu-vos, <'lnc
vell d'expOl¡ar les meves idees relasetmanes
de vida salvatge 1 Però la
tives a certs problemes d'abast pedavostra terra m 'interessa enormement
gbgic 1 social, i vaig glossar el meu
i l'any que ve penso venir-hi de utourpensament en «Manuela».
née» amb una amiga, en cotxe. Dues
-No h1 trobàreu oposició?
dones soles, ¿no serà pas massa ori-Com que en l'obra tractava alginal, oi?
SUUS punts que afectaven d'una maVam cuitar a tranquillitzarla i dirnera directa a. la politica germànica,
li que no som pas tan endarrerits
determinats cercles que n'hagueren
com podria deduir-u de la nostra
'ê.Sinent cuitaren a iniciar una forta
fama.
ê~mpanya de premsa contra el m.eu
I alxi és com férem la coneixença
•lllbre, inèdit encara, 1 allò cm dec1d1 I
de la senyora Christa Winsloe, dona.
tan simpàtica com inteHigent 1 ben
·n.o publlcar-lo.
mereixedora del bon acolliment q"Je
.1 -Com fou, doncs, que vàreu tirar
arreu
del món ha tingut «Manuela»
endavant?
1 tindran, cal creure-ho aixi, les noI -La insistència dels meus amics
ves obres que prepara.
em féu re¡,)eñsar 1 aleshores vaig re· CHR ISTA WINSLOE
M.
soldre espurgar el llibre de qüestions
j)olltiques, l, de passada, enduta per
les meves preferències per l'escena, l'ha traduïda a una pila de llengües.
(1) Chrlsta Wlnsloe & «Manuelall
vaig aprofitar aquells retocs per a. Per cert que he de declarar que l'e- Editorial Atena : 1935.
convertir la noveHa en una obra de dició castellana em va deixar molt
decebuda; la vaig trobar deficient i
teatre.
mancada de categoria. Per contra,
-I assolireu un èxit definitiu.
catalana (1) m'ha plagut molt i
- Depassà de molt les meves espe- la
El llibre de JAUME Mltrobo molt més digna quant a tirances. A Londres fou representada la
RAVITLLES d'imminent
i presentació del llibre.
més de 250 vegades, l a Berlin, cosa pus
aparició
-I si parléssim un xic de les vosremarcable, més de 150. Sé que a
activitats actuals?
Madrid també fou ben acollida, l tres
-Amp molt de gust; arribo de
m'estranya que no hagi arribat a la. HollyWOod
~
i ~óc àÇl de pas¡¡ada cap
vostra escena.
a A~emanya, cs¡.r jo rwde~Ç) a ~u
- 1 el fUm triomfal «Noies d'uni- nie. A Amèrica he viscut una bona
t.<•
forme»?
temporada l he escrit molt .per a les
· -Fou el que popularitzà el meu reVistes i «n'lag~lnes». Tinc dues o- 1
nom, car ha donat la volta al món, bres' noves que aviat seran publicayós ja sabeU amb quin èxit. Alesho- des I que es titularan «Cami d'Assis» 1
res vaig publicar el llibre gènesi de 1 «El mig violi».
1
Constitueix una aportació
~ot aquell ~oviment, el qual, a di-Quins temes hi toqueu?
1
teòrica al moviment caferència de la peça. teatral i la. pel- Ambdues versen sobre qüestions
talanista
de psicologia del sexe, tema que
sempre m 'ha interessat i que rara- I
ment han tractat les dones. Vós ja
Cap iove cat :. fà
us haureu adonat que tractQ aques-l
ta mena de problemes amb tot r esno ha de deixar
pecte i delicadesa I sense gens de
AUTOGRAFS, DIBUIXOS,
barroeria, car jo vull donar a les
AQUAREirLES
de llegir-lo
meves produccions un alt sentit moI el més Important assortimEnt
ral. Quant a valor literari, penso que
de G RA V A T S de Barcelona
superaran el de «Manuela». Cal tenir 1
Exposició l venda a preus
present que quan vaig escriure a- ¡
inversemblants a
quest llibre es pot dir que era una
aprenenta en aquesta modalitat de
l\IETROPOLITANA
l'art. Ara esgrimeixo la ploma amb
Llibreria vella I nova
més lleugeresa i les idees es mouen
.r.tanolo està dibuixant en un r ec6
al meu cap amb un major dinamis- d'un bar de Caldes. S'ht apropa un
Canuda, 31 (baixos Sala Mozart)
me.
amic nostre t Manola, que el coneix
Chrlsta Winsloe diu això amb la li pregunta:
........
'
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la radiodifusió internacional

,Iugoslàvia i Alemanya
a través de la seva música i dels seus músics. Per
mitjà del micròfon de

IU60SLAVIA
Avui, dissabte, dia 6, de les 20'15 a les 20'45 hores.
. . Retransmissió des de Ràdio Belgrad

CONCERT NACIONAL
Orquestra de la Guàrdia Nacional, sota la direcció
de Dragoutine Pokorny. Obres de Jenko, Krastichr
Stoyanovitch

ALtiMANYA
Demà, diumeng~, dia 7, a les 20'30 hores. Retrans·
mtssió facilitada per la
REICHS-RUNDFUNK-GESELLSCHAFT DE BERLIN

CONCERT NACIONAL
Orquestra Simfònica de Leipzic, Director Hans
Weisbach
Simfonia en Do major (Júpiter), de Mozart

~ón unes exclusives RADIO BARCELONA

S'ENTREVISTARA AMB
MUSSOLINI
Venècia, 5. - Ahir arribà en avió

procedent de Viena, el vice-cancelle;
d'Austria, prlnoop Starhemberg.
~a declarat que pensa passar unes
vacances al Lido 1 ha desmentit les
noticies circulades que pensa anar
a. Roma.
No obstant, hom creu que, durant
Ja seva estada a Venècia, el princep
Starhemberg celebrarà una entrevista amb el senyor Mussolini.

a l¡ualsevol temptativa d') restauració dels Habsburgs amb la mobilització general i la intervenció militar de la J?etita Entesa. Aquesta de·
cisió fou comunicada amb temps suficient al Govern francès, que comparteix, en aquesta qüestió, el punt
de vista de la Petita Entesa:
«~ualssevol que siguin les preocupaciOns actuals de les potències occidentals, la Petita Entesa. considera
que ella sola es troba en condicions
de fer mantenir l'actual estatut del
centre d'Europa amb tot i que l'actual règim d 'Hongria-que sembla
hostil als Habsburgs-decidis recolzar l'acció del Govern austriac.»
Per altra banda, s'assegura en els
clrcols ben informats de Praga que
el senyor Titulescu, president en
exercici de la. Petita Entesa 1 de
l'Entesa balcànica, ha exposat als
dirigents de la politica anglesa la
greu complicació que suposaria la
tornada dels Habsburg.s.

«LE PETIT PARISIEN ll, PEL
CONTRARI , CREU LA DE·
SEGONS «LE TEMPS>>, L ' A•
CISIO UN PERILL
CORD DEL GOVERN NO
Parts, 5. - La impressió que exisSIGNIFICA LA RESTAURA• teix en els circols polítics d'Austria
CIO
la llei aprovada pel Consell
Paris, 5. - El periòdic «Le Temps» sobre
d'Estat de Viena que aixeca la con-

col?entan~ les modificacions de les
llets relattves a l'exili i confiscació
dels béns dels Habsburg, diu que és
un error creure que aquestes lleis
són la primera etapa per a arribar
a la restauració de la Monarquia a
Aus tri.
El periòdic afegeix que, no obstant, si depengués de la voluntat del
pobl~. probablement l'arxiduc Ot
estarta Ja al tron.
La qüestió de la restauració dels
Hagsb':lrg -diu- és una qüestió i::lternacwnal i no es pot resoldre d altra manera que de comú acord amb
les potències interessades en el manterument de la pau a Europa Central.
Aquest acord no s'ha realitzat encara
i a més el Govern de Viena i el
poble austríac saben perfectament
que UJ?.a restauració implicaria greus
complicacions.
Adhuc, si la restauració dels Habsburg pogués contribuir a consvlldar
l'Estat austriac hauria de tenir en
compte els temors dels pobles veïns,
els quals deuen la seva exibtència
o la seva ampliació a l'ender.rocament de la doble Monarquia.
~ m,é~ la. r~aur~ció d~ la Monarqwa no de1xana lricUferent. ¡)el qup
f~ re.(¡:rèqçi.a (1. le, ·concà danubiana,
a Itàlia.

TXECOSLOVAQUIA I IUGOS·
LAVIA CONTRA LA RESTAU:
RAC IO
Pr3:ga, 5. - La decis ió del Govern

aust~~ac de suprimir les lleis d'excepclO relatives als Habsburgs han
suscitat a Praga viva emoció. Én els
circols oficiosos es formulen els següents comentaris:
«El Govern Schuschnigg ha cregut trobar en l'actual fluctuació que
experimenta actualment la solidaritat de les potències occidentals i
en l'ajornament del Pacte danubià,
el moment propici per a· franquejar
u.na nova etapa cap a. la r estauraCió dels Habsburgs. La doctrina de
la Petita Entesa davant aquesta contingència, és ben coneguda: la tornada dels Habsburgs equivaldrà a
la guerra. Tampoc no és un secret
per a ningú que en l'última reunió
del Consell de la Petita Entesa, que

fiscació que existia sobre els béns
de la familla Habsburg, que ultra
això assenyalat, sanciona, en principi, la tornada a Austria dels elements d'aquella fam.ilia, ha causat
gran sensació a Paris.
«Le Petit Parisien» condemna durament la llei aprovada pel Consell
d'Estat d'Austria. El comentari d'aquest periòdic es considera molt important, perquè «Le Petit Parisien»
és l'òrgan oficiós del Qual d'Orsay
1 diu que la llei aprovada portarà.
conseqüències molt desagradables en
l'Europa central i oriental.
Diu després que aquests mesos
passats les potències interessades en
la conservació de la independència
d'Austria han anat treballant a favor de la protecció a la República
danubiana i que en el moment en
què les negociacions estaven encarrilades entre Itàlia i la Petita Entesa, el Govern austriac aprova una
llei que planteja novament l'afer
dels Habsburg.
Afegeix que encara que es donessin .tota mena de seguretats que la
r est1tució de les propietats confiscades i l'autor\.tzació ~ viure a Austria
als I;labsburg, no 1tenen cap J'&lacló
amb una possíble restautactó de la
monarquia a Austria, ningú no ppt
;negar que- tot això slgnl.dquen ll.étès
de simpatia i privilegi que, en vista
de l'actual .intranqulllitat a Europa,
hauria estat molt mlllor ajornar.
Diu també que els Habsburg comptaran ara amb mitjans econbmlcs
més que suficients per a intensl.ficar
la campanya monàrquica i de restauració, cosa que la Petita Entesa.
la consideraria com un <<casus belli».
Acaba dient que seria possible que
només l'amenaça. de restauració a
Austria provoqués la mobilització de
les t ropes de la Petita Entesa.

LA BUENA TIERRA. Un volum, 6
pessetes. NoveHa xinesa spnse partó en
la literatura occidental, segons Stefan
Zweig. CoHeccló u¿Y AHORA QU(;?n
Llibreries i Editorial Juventud.
Barcelona

-Què? Hi
-Home,
s!, «llegeixeS»
una mica. quelcom?
Ja es coEls estudiants es dirigiren després
mença a endevinar el què ha d'ésa un restaurant d 'He)delberg, en el
ser - respon el nostre amic.
qual
penetraren cridant, quan tots
- I tu, Maria, què hi ailegeixes»?
LA NOVA LLEI PENAL eis assistents escoltaven en sUenci
-Ja llfanolo, di.rigint-se a la mesPRIVA TOT CIUTADA DE el discurs del canceller, que, com és
tressa del bar.
SORTIR D'ALEMANYA, sabut, fou donat per ràdio a tota
-Home... veurà... no sé gaire de
Berlin, 5. - S egons la nova lici Alemanya, 1 impedien que se sentis
lletra ;o, sap?- diu Marta, tota ata,.
balada, mirant-se l es ratlles traça- penal, que avui ha començat a pu- durant una estona.
blicar la Gaceta oficial, cap aledes per Manola al paper.

Alemanya sota Hitler

I
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Un poeta de.. . l'antiga Grècia diguè un dia, no recordem on, que totes l es dones d'una certa... ma egea
eren... com ho direm?.. . tenien l es
«algues roges» en continua r ebe1lia.
Els marits, germans i promesos
d'aquestes dones aoordaren no deixar sense càsttg la intrepidesa d el
I poeta, i, mentre aquest s'estava passejant, una nit d'estiu, per l'HeUespont, va sentir-se engrapat per diversos braços que en un dir «Zeus»
l'aconduïren a l es roques i des d'aUd
el llançaren a l'aigua, proporctona.ntU un magnf/ic bany d'impressió en
1 una hora que no s'acostuma.
El poeta, des d'aquell dta, dedicà
les seves preferències als marits .. .
car les Xanttpes 11Ult no són tan
1cruels a venjar els greuges f ets als
Sòcrates, amb l'avantatge que es
creuen tot el que d'aquests se'ls
conta.

Ràdio Ba re eI on a· l
el ràdiooients de la Primera Emissora de Catalunya
podran escoltar selectes concerts retransmesos des
d'aquestes nacions

BEl\ffiERG ANlRA A ROMA
Roma, 5. - El vice-canceller
d'Austria, princep Starhemberg, que
es troba al Lldo de Venècia, vindrà
a. Roma el proper dia 13 1 romandrà
diversos dies a la capital, celebrant
conferències amb Mussolini.
Als cercles polltics s'assegura que
la qüestió de la suposada restauració de la Monarquia dels Habsburg
a Austria, serà la principal qüestió
que tractin ambdós estadl.stes.

I
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Als afores de Barcelona, prop
d' una famosa font, la pietat dels
veïns va edtjicar una esglesieta més
petita i més bonica que la Presó de
Lleida.
Hom ht va fnstallar, prop de la
porta, un d'aquells Cristos de tamany natural, que la gent adora 1
els besa els peus, accfonl seguides
gairebé sempre, d'un òbol en metdl~
lic a la caixeta, estratègicament disposada. Aquesta imatge tou donatiu
d'una coneguda Jamllta, la qual va
imposar l'obligació que constés aixt
en una artística placa.
I un bon dta v a presentar-se al
rector un ctutadd amb una tactura
als dits. Era el constructor d'tmatges que anava a cobrar.
-Amic. Són els donants qui han
de pagar i no pas 10 - va ter el reverend.
- Molt bé. Però oom aue ta un
any que em tan p<Uiar amb raons
I ez Crist é1 acf, o jo cobro o me
l'enduc ara mateix/
Davant d'això, el rector s'avtngué
a pagar. Però va ter r eti.rar la placa.

many, subJecte al servei militar, hagi El conflicte planteJ·at a les
servit o no, entre els 18 1 45 anys,
no podrà sortir d'Alemanya sense obres del ferrocarril Terol·
un permis especial, sota la pena
Al cantz
-· s' ha agreujat
.
d'un a sis mesos de presó. Es cast!garà també l'Intent de sortida d'AleTerol, 5. - S'ha agreujat oonsidemanya.
rablement el conflicte existent a les
Es disposen també sentències de obres del ferrocarril Terol-Alcanyiç
deu anys de treballs forçats per a Puix que la totalitat dels obrers ha
tots aquells que indueixin a la de- abandonat la protesta pacifica que
sercló als soldats alemanys o a par- venten fent per a dec-larar-se en vaticipar en eis reclutaments per a una ga de braQOs plegats.
potència esl.rangera. La pena mlniLa situació dels vaguistes és anma per a aquells que es fereixin vo- goixosa, i s'ha agreujat perquè els
luntàriament per a eludir el servei comerços 1 cases de m enjar han esmilitar, és d'un any 1 els danys en gotat llurs disponibilitats econpmlles armes o propietats mUitars es Iq,ues, e<;>m ho demostra que algunes
castigaran amb penes que osc1Hen s han VIst obligades a tancar, per no
d'un mes de presó a la de mort.
poder atendre llurs obligacions, 1
Es tracta també dels transports han començat a negar crèdit als
públics, i es er1 .Jga la seva interrup- obrers.
ció o entorpiment amb fins Ulegals,
Es comencen a sentir els rigors de
1 es pot arribar a l'aplicació de la 1a fam, 1 no es veslluma una solució
pena de mort si els trastorns o danys del problema.
ocasionats són molt elevats.
Els vag\.listes, en nombre aproxiEs castiga també amb presó l'ul· mat de 600, desplaçaren una Comistratge públic als estendards bande· Eió a la capital, que visità. el goveri ins{gn!
t
' i
nador per a exposar-U la seva crires .
es del par it nac ona1• Uca situació 1 demanar-U que intersocialista o sl són portats amb cedeixi perquè l'Estat liquidi 1
me~yspreu.
traotista de les obres el que
~~' S estableixen també càstigs per a per tal que pugui abonar els salartS
1 homosexualisme, que són molt més de dos mesos i mig que de
als
grans que els que estaven en vigor obrers.
u
fins ara.
Els que es neguen a prestar el seu
La patata primerenca
ajut en casos de perill comú, encara
que això es considera com a obligació,
de Mataró
si són requerits per la policia, seran
Madrid. 5. - El ministre d'Agricastigats amb dos anys de presó.
cultura rebé ~a visita del president
de la Federació de Sindicats AgricoESTUDIANTS SUSPESOS les
del litoral de Catalunya que sol
DOS ANYS PER FER SO- licità.
del mlnlstre, en nom 'dels pro:
ROLL EN UN BAR 1\IEN- ductors
patata primerenca de la
TRE L'ALTAVEU RADIA· zona de de
que en les negociaVA UN DISCURS DEL cions queMataró,
es celebrin sobre un trac-FUBRER
tat amb Anglaterra es tingui en
Heidelberg, 5. - Un deLs grups compte el que fa referència a l'exmés distingits d'estudiants de la portació de prod'Uctes agrícoles, 1 esUniversitat d'Heidelberg, ha estai pecialment la patata primerenca la
suspès per dos anys per les autori- llavor de la qual es compra a. aquell
tats, a causa que el 21 de maig dar- pals 1 ql!e per a sembrar-la es nerer, poc abans que el canceller mt- cessita. gran quantitat d'adob que es
ler comencé3 el seu discurs del paga en lliures esterlines. La quanRelchstag, celebraven l'admissió en titat que a(~ta a. aquella zona de
el su grup d'un rioú e8tudiant, be- la patata Pn.Illerenca é.s do 60 mivent abundantment.
lions de pessetes.

t

EN LA NOTA OFICIOSA
DE LES ENTREVISTES ES
RATIFICA L ' AMISTAT
GERMANO-POLONESA

El Banc d'Holanda torna
rebaixar el tipus de des~
compte

Amsterdam, 5. - El B
,
landa ha reduït el tipus dea~~ lio.
lllp.
Berlin, 5. - El comunicat oficial te del 4 al 3 1 mig per cent
N. de la R. - Com es
!acmtat després de les entrevistes
de Beck amb el senyor Hitler 1 al- ta pocs dies que el mateix B:-darcl,
e /élí
tres homes responsables d 'Alemanya, la reducct6 del 5 al 4
cap de pocs dtes el Bancfer 100. Al
diu aixi:
«Durant els dos dies que ha durat també anunctà una redu~F~ança
la visita del ministre d'Afers estran- edl d'Holanda adopta aquesta ara
ectsi6.
nova
gers de Polònia a. Berlin, ha existit
l'oportunitat per a procedir a un detingut canvi d 'impresions entre el El Govern anglès està d'a.
canceller Hitler 1 diversos membres
del Govern alemany, i el coronel cord amb e.l francès quant
Beck. En aquest canvi d'impressions,
al Pacte franco-rus
desenvolupat amb tota franquesa, foLondres, 5. - El Gove
ren examinades les qüestions que interessen especialment a Alemanya i ha lliurat avui a l'ambai~ anglès
Polònia, i s'ha pogut comprovar una many a Londres una not or ale.
àmplia coincidència en els punts de testació a. la rebuda fa u~ ~ con.
Govern del Reich que es tes del
vista.
S'ha remarcat amb satisfacció que les conseqüències • que ~e ena a
la declaració germano-polonesa de el recent acord d'assistè . a tenir
26 de gener del 1934 ha demostrat franco-soviètic, en refer~<;:~ mútua
a amb
ln seva plena eficàcia per tots con- els compromisos contrets
ceptes, no solament en les relacions del Tractat de Locamo en VIrtut
El Govern alemany ha tramès
entre els dos Estats, sinó també com
semblant a tots els . una
a. element constructiu per a assegu- nota
del
Pacte de Locamo
Signant..
rar la pau d'Europa.
El .G overn anglès ha t .
En aquest ordre d'idees posà de
manifest el senyor Beck que la de- rasament el memorà.nd~ u~~t cu.
vern francès, tramès a B elln Goclaració del FUhrer i canceller d'Ale- contestació
a. la n t
er
en
manya, sobre Polònia, en el seu discurs del 21 de maig passat, i espe- del Reich trasme~ aa q~=r~ Govern
del pacte franco-soviètic ¡arlant
cialment el desig expressat de do- el
Govern de Londr
h·
més,
nar caràcter permanent a l'acord
estreta
relació amb
~s~ en
germano-polonès havia trobat un potent eco a Polònia, on hi ha, també, bre l'assumpte de què es tr:cta 50·
La. nota anglesa declara
.
el desig de fer cada vegada ¡nés proGovern de Sa Majestat estA 2·ue el
fundes les relacions d'amistós veï- amb
el punt de vista
acord
natge amb Alemanya.
el memoràndum francè~x~ressat en
Tots dos Governs, en atenció a. compromisos
que
va
que
els
Ja posició de veïnatge de tots dos glaterra amb motiu d~yn~ur~ An·
pobles, seguiran mantenint, en l'es- Locarno, no han estat ac . ~ de
devenidor, un estret contacte i dedi- en cap manera per la con~fdi!tcats
caran tots els seus esforços a l'obra nou pacte franco-soviètic. usió del
de la pau europea.»
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DECLARACIONS DE BECK

Berlin, 5. - Abans de sortir d'aquesta capital per a acompanyar la
seva esposa al balneari de Bad Relchenhall, el ministre polonès d'Afers
estrangers, senyor Beck, ha rebut els
corresponsals de la Premsa estrangera 1 els periodistes alemanys a la
Legació de Polònia, i els ha manifestat que es troba molt satisfet en
nom del seu Govern pels progressos
realitzats en les relacions germanopoloneses des de la signatura de l'acord de 26 de gener del 1934.
L'examen de les relacions germano-poloneses des d'aquella data-ha
dit el senyor Beck-demostra que l'acord entre tots dos països constitueix un factor essencial per al manteniment i consolidaciò de la pau en
general i, per consegünt, no ha d'ésser objecte de critiques, sinó més
aviat d'agraïment. •
I

LA PREMSA POLONESA
SATISFETA
Varsòvia, 5. - La Premsa polone-

sa, comentant la visita del ministre
de l'Exterior, Beck, a Berlin, posa
de relleu· el cordial acolliment de
què ha estat objecte l l'esperit amistós que ha presidit les converses.
Es dóna especial importància al fet
que Hitler acceptés la invitació a
l'àpat celebrat a l'Ambaixada polonesa de Berlin.
La gaseta uPolska» dlu que el
primer resultat de la visita de Beck
a Berlin serà de continuar les bones
relacions de veü1atge entre Polònia
l Alemanya i que els auguris pessimistes que es feien sobre l'acabament de l'acord germano-polonès de
l'any 1934 són injustl.ficats.
L'brgan mUltar «Polska Zbrojna»
dóna molta importància a la visita
de Beck a Berlin, no solament per
a les bones relacions germano-poloneses, sinó també per a la situació
general europea, i afegeix que el
text de la nota oficial sobre les negociacions, murada a la J?remsa alemanya, demostra que els objectius
de la visita a Berlin del ministre
polonès han estat completament
aconseguits.

Un alcalde turc que dóna
l'exemple
HA TINGUT 3;ffiLS AMB QUA
TRE MULLERS, A RAO D ' UN FILL
PER ANY
E$tambul, 5. - L'alcalde d'

petita aldea del districte de M~!
ghla, he, batut el rècord de la pa.
ternltat. Casat amb quatre dones
é~ pare de 37 fills dels quals
Vluen 24. Es dóna. el cas curiós que
d~ les quatre dones tingué a raó
d un fill per cada any.

en

El nou Govern iugoslau
DECLARA QUE SEGUIRA LA lilA·
TEIXA POLITICA INTERNACIONAL
Belgrad, 5. - Indubtablement el
punt m~ transcendental de la dselaració hilnisterlal llegida davant la
Ca~bra pel nou Gove¡;n Sto:yanodinovlél1 fou aquell en el qual, referintS'~ à la política exterior, ploclamà la
fidelitat de Iugoslàvia a la polit1ca
Bal~nlca, a1xi com també d'lnhma
amistat amb França.
La declaració afegeix que el Govern iugoslau està, no obstant, dlspo~t a coHaborar amb tots aquells
països que persegueixin l'ideal d'or·
ganitzar 1 reforçar la pau a'Europa.
En referir-se a la qüestió del desar·
mament, afirmava la declaració aue
el Govern de Belgrat està dispoSat
a defensar qualsevol fórmula l'e re·
ducció d'armaments, però que men·
tre arribi aquest moment no e~ca·
timarà sacrificis de cap classe per
tal de mantenir l'exèrcit iugos~au al
nivell exigit per la .seguretat del pels.
E L MONSTRE ANGLES D'AQUEST
ESTI U ?

Aeroplans, gossos i policies
a la captura d'un maniàtic

Londres, 5. - La policia del com·
tat de Surrey s'ha mobilitzat tota
per tal de capturar un individu ma·
niàtic que de nit s'abraona contra les
noies, les apallissa 1 després fuig. nos
UNS VAIXELLS DE GUER· aeroplans, cent agents i una munió
RA ALEMANYS VISITA· de gossos policies prenen part en
les operacions per a la captura del
RAN GOYNIA
maniàtic.
Varsòvia, 5. - Per a correspondre
:1. la visita feta recentment al port
alemany de Kiel de dos contratorpeders de la marina de guerra polonesa, Alemanya enviarà. pròximament al port polonès de Gdynia dlversos vaixells de guerra alemanys.
S'assegura que a fi d'evitar possibles disgustos, els vaixells alemanys no faran escala al port de
Danzic.

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

L'ex-rei d'Espanya està de
sorl

CANADA MEXIC EN UNA SO LA
ETAPA DE VOL
Aguas C¡~ollentes (Mèxic), 5. -Un

avió monoplà tripulat per Earl Orl-

RESULTA LLEUMENT FE· man que sort! de Vancouver (CaRIT EN UN ACCIDENT nadà), ha efectuat un vol directe
en direcció a aquesta ciutat 1 ha ba·
O' AUTOMOBIL
Roma, 6. - Noticies rebudes de tut tots els rècords de velocitat en·

Follònica donen compte que l'ex-rel
Alfons d'Espanya, ha escapat miraculosament amb vida d'un accident
d'automòbU, que ha ocorregut prop
d 'aquella ciutat, aquest mati.
L'automòbil en què viatjava l'exrel amb un altre individu, ha bolcat
quan anava a gran velocitat. Aquests
subjectes han resultat amb ferides
de poca importància. 1 després d'assistits convenientment per un metge,
han pogut continuar el viatge en un
altre automòbil.
·L 'EX -DUC O E MIRANDA
F ERIT GREU
Roma, 6. - Es coneixen nous de-

talls de l'accident automobillstic sofert per Alfons de Borbó, aquest mati. L'accident ha ocorregut a les immediacions de Montepècora <Toscana).
L'automòbil bolcà violentament.
L'acompanyant de l'ex-rel era el exduc de Miranda, el qual resultà amb
1~ fractura de la. clavicula esquerra.
L ex-rel es produi una ferida lleu al
front. El cotxe ha resultat amb
grans desperfectes.
L'anomenat Alfonso Borbó 1 l'exduc de Miranda foren atesos degudament a 1'Hospital de Follònica, on
els fou practicada la cura d'urgència
després de la qual i en un altra
autombbl.l, varen continuar el vlatg<t a Liorna, on un 1 altre varen rebre nova assistència facultativa.

tre Canadà 1 Mèxic.

L'avió d'Ortman ha cobert el re·
corregut de V!lncouver a. Aguas Ca·
lientes, de 1.250 milles, en 5 bores
27 minuts, millorant en una hora 1•
dotze minuts els rècords anteriors.,
Ortman aterrà una. vegada en la ru.·
ta per a proveir-se d'essència, en lB!,
qual cosa inverti 17 minuts. Per,
tant, el temps real de vol són 5 bores 10 minuts.
CONGRES INTERNACIONAL
D'ADVOCATS
Brusselles, 5. - Aquest mati s~
inaugurat solemnement el coogr.,..
Internacional d'Advocats al P&_l~U
del Tribunal de cassació. AssiS\e-1.
xen al Congrés 17 delegacions es·
trangeres.
CAU UN AVIO D'ASSAIGS, CR~.
UN EDIFICI I nlOREN SET Pr.J>"
SONES
t
Berlin, 5.-Aquest mati ha atert1}.
violentament prop de Neukoellen. Ull
aeroplà. d'assaigs tècnics propietlll,
de la casa Siemens. L'aparell s'bJ.
incendiat tot just ha tocat a te~.
1 les flames s'han propagat a
•
edifici, dos habitants del qual baU
mort abrasats.
tri•
El pilot i els cinc tècnics que 0 rf
pulaven l'avió sinistrat ban Ill
carbonitzats.
Encara no han pogut establit$
les causes del sinistre.

Totes les·càuses justes tro_ben ressò eñ.LA :HUMANIJ AT
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El Consell de ministres

_LA SESSIO DE CORTS D'AHIR

d ' ahi~

~El

La Comissió d'Estatuts ha

ministre d'Hisenda llegí un important pro- Acordà llegir al Parlament acabat l'estudi de l'Estatut
basc
·iecte de llei ••• Continuà el debat sobre els el proiecte de llei de reforma
constitucional i un altre pro- «Els Ajuntaments del País Basc seran autònoms» ••• <<L'i·
bons ferroviaris
. .Important
d1Hisenda dioma dels bascos serà com el castellà, llengua oficial» •••
La prohibició- de parlar en públic, al senyor Gordon Ordax
(Ve de la primera pàgina)
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El senyor JIMENEZ FERNANDEZ:
I la V, S., mestre en interrupcions,
m'heu de permetre la llicència d'una
interrupció,
El senyor PEREZ MADRIGAL continua el seu discurs i combat el projecte i l'existència de Jurats Mixtos,
Anuncia que intervindrà. amb freqüència en defensa. de les esmenes
que ha presentat.
El senyor SALMON respon als impugnadors i diu que, imitant el darrer orador, ell es reserva respondre a
fons els arguments que s'han fet en
el moment que sigui discutit cada
punt.
Hom suspèn el debat,

Jiménez Femàndez.
segueix el senyor GALLART detensant els presidents dels Jurats
Mixtos que no han de representar
nl els patrons ni. els obrers, sinó
que ban d'ésser unicament representació de l'Estat,
pogta l'organització del Tribunal
que constitui la novetat d'aquest
dictamen, L1 sembla bé que estigui
\ àl Ministeri de Treball, però ha
d'obrar independentment de la màqúina administrativa de Treball.
, Nega el matis socialista que s'ha
atribuit sempre al Ministeri de Tre·
b"all, però hl ha hagut una etapa
el balanç de la qual és aterrador.
EL CAS GORDON ORDAS
ja que han desaparegut nombrosos
Es llegida w1a proposició no de
sus'han
i
corporatius
organismes
llei de les esquerres relativa al vet
primit els subsidis a les famihes de propaganda imposat al senyor Gornombroses, casas barates, etc, ¿Sa- àón Ordàs.
beu a. quant ascendí l'embús d'ex(Al banc blau, el ministre de la
pedients en acabar el bienni, Governació).
durant l'etapa de paradís del sociaDefensa la proposició el senyor
lisme i de parals del proletariat? PASQUAL LEONE, Recorda que fa
Doncs a nou m1L
temps que es digué que el ministre
Acaba insistint que la seva mi- anava a conleccionar 1m lndex dels
noria prestarà el seu vot sense re· oradors als quals hom prohíbiria fer
serves al Govern.
ús de propagandes politlques.
El senyor MU:ROZ DE DIEGO,
El senyor ALBINYANA demana la
llberal demòcrata, consumeix un al- paraula.
tre tom. Es queixa que es respecti
El senyor PASQUAL LEONE conen aquest projecte els vice-presi- tinua dient que s'ha prohibit al sedents dels Jurats Mixtos, la qual nyor Gordón Ordàs el dret que hom
cosa constitueix un perill ja que ni concedeix als altres ciutadans i 1'him
tan sols pertanyen a la carrera ju- inclòs en aquest index i no sabem si
dicial. Opina. que tot el que pugui continuarà,
considerar-se contenciós, ha de pas·
Aquesta prohibició no consta enlloc,
sar íntegrament als Tribunals In- El governador va limitar-se a. prohl·
dustrials. Ara que tractem de fer bir l'acte d'Elx i fins el dilluns no
economies, hauríem de considerar es va saber que la suspensió obeïa
que hi ha molts Jurats Mixtos que al fet que anava a intervenir el sepodrien desaparèixer, 1 altres agru- nyor Gordón Ordàs, segons les maruplar-se, ja que resulta que en alguns festacions del sots-secretari de la Goes formulen escassos assumptes. A vernació. Suposa que el senyor PorJnés s'ha de limitar la seva in- tela es farà solidari de la nota del
tervenció als tràmits conciliatoris. senyor
Echeguren. Això ocorria quan
Considera greu la redacció del dicaltres partits se'ls permetia altres
tamen en el qual es diu que els aactes.
interessats podran recórrer directa·
El senyor ZAFORTEZA: No exisment davant el Tribunal Suprem, teix
prolúbició, puix que el
és a dir, passar pel Tribunal Cen- dia 13aquesta
el senyor Gordón Ordàs parlà
tral. Recorda que els recursos s'han a Manacor
elevat a nou mil per any, i amb les les Balears, i en altres poblacions de
facilitats que ara es donen al SuEl senyor PASQUAL LEONE: Parprem no podrà atendre'l.S, ja que lem
en la hipòtesi que el ministre conés lògic que ni patrons ni obrers firmi
la nota del senyor Echeguren.
es donaran per satisfets i apellaran
Si el senyor Gordon Ordàs 1 ala. totes res instàncies,
delictes s'ha
Pregunta perquè no s'estableix el tres diputat3el cometen
suplicatori. Basta que
recurs senzill i breu de revisió esta- de soHicitar
Governació
la
de
ministre
senyor
el
blert pel Codi de Treball, perquè en·
tenen les Sales segones del civil ho soHiciti perquè nosaltres ho votem 1 el propi senyor Gordon Ordàs
de les Audiències.
Li sembla bé que sigui incorpo- es desposseeixi de la seva immunirat a la Llei el decret del senyor tat parlamentària. El que no es pot
Anguera de Sojo que està ple de consentir é3 aquest sistema penal
preventiu que oonsiderem lHegal i
bon sentit.
El senyor GONZALEZ LOPEZ con- que estableix dues castes de propasumeix un altre tom en contra. Diu gandistes, idonis i no idonis. S'estra·
que la part principal del projecte és nya que un ministre liberal, al cap
la que es refereix a la magistratu- i a la fi, adopti aquestes mesures
ra 1 pregunta si és que signifi;:a Wl que no tenen altre fi que Impedir
pas decisiu vers la magistratura so- la realització de les propagandes e3cial o és simplement un remei per a querristes. El Govern fa COln s no
apropar els Tribunals de Tret¡s.U a dificultés la nostra propaganda, pel'administració de Justicla. lleu rò la sotmet a una fiscalització, Poobrat en contrasentit, pu1x que els sa de relleu com foren suspesos tots
1'I'rlbunals Industrials els incorporeu
els actes públic!s i de3Prés s'aixecà
· eJ's Jurats Mixtos, arrabassant-los de la Euspensió perquè es celebressin
Resta
l'administració de Justícia.
els del Govern. Més tard novament
clar que refugiu incorporar els pro- es prohibiren sense raons d'ordre
blemes de Treball a l'administració públic. La Ceda anuncià e!s seus acde Justícia.
te3 públics molt ab:1ns de la suspenAfegeix que queda a la voluntat
i els continuà anunciant durant
del ministre la designació de pre- sió,
prohibició rom sl tingués la segula
sident dels Jurats Mixtos.
havien de celebrar-se. Pel
El senyor SALMON: S'estableix el retatesque
veu sols és licita la propagannomenament per concurs, amb pre- que
partits governamentals.
ferència entre els especialitzats en daEldels
senyor ALBffiANA: Jo he de
qüestions de treball.
El senyor GONZALEZ LOPEZ: protestar que no es deixi parlar a
i he de preguntar
Aneu a pertorbar àdhuc l'adminis- alguns aoradors
le3 esquerres quina protestració de la Justícia. Diu que aquest també
hagué altres prohlhi
quan
feren
ta
dictamen es pot convertir en corruptor dels individus que formen bicions. ¿Es tracta d'una protesta
l'administració de Justícia. Opina general o solament per referir-se al
JlUC ha. voltar-se a aquests jutges de senyor Gordon Ordàs? Jo he de retota mena de garanties d'indepen- cordar a aquest respecte que quan
estava a Las Hurdes i se'm permeté
dència.
Afegeix que tots aquests extrems anar al meu poble se'm prohibí Intervenir en cap acte politic. Al~ho
els discutirà en el moment oportú.
El senyor PEREZ MADRIGAL con- res cap de vosaltres no s'aixecà per a
sumeix un altre torn i diu que con- protestar.
El ministre de la GOVERNACIO:
vé que quedi evidenciat el poc interès que un projecte d'aquests des- Les paraules que jo he sentit aqui
perti en els diputats dretistes, car a la Cambra es deuen, sens dubte,
no hi són a la Cambra.
a un malentès. Jo podria contestar
DIVERSOS DIPUTATS DE DRE- a aquestes paraules amb molt poT A li assenyalen els bancs radicals ques i dient que l'estat d'excepció
l diuen que també estan buits.
en què vivim obliga el Govern a
El senyor PEREZ MADRIGAL: Jo prendre mesures i a. determinar si
no absolc els partits que a. ml no es deuen concedir o no els permisos
m'absolen. Es refereix dasprés al dels actes de propaganda 1 també
1 ~lennl, i diu qu~ les pressions dels
podria dir que procura fer-ho de la
socialistes produrren pertorbacions forma més imparcial possible. Però
' 1 ru~na en molt n egocis. Es evident aquesta contestació esqüeta podl'ia
que els Jurats Mixtos, que natural- semblar excusa 1 prefereixo parlar
ment són òrgans de conciliació taren amb claredat. No és cert que es
emprats per patrons i obrers per a mantinguin unes prohibicions de casatJsfer rancors.
ràcter personal. El que succ...."Cix és
(El senyor Alba es reintegra a la. que el Govern té en compte les cirpresidència).
cumstàncies de lloc i àdhuc de perParla després del socialismê cris- sones per a no permetre, no la protià I diu que això fou Inventat per paganda esquerrlsta, sinó la propaun senyor molt gros el qual no de·
subversiva, i això amb tot el
fensà ni els socialistes ni a Crist. ganda
que mereixen les persones.
Segueix parlant del socialisme: cris- respecte
tinc uns paràgrafs del disjo
Aqui
tià i diu que no el practiquen els curs pronunciat
pel senyar Gordon
catòlics.
El Sr. JIMENEZ FERNANDEZ: Ordàs a Bilbao, on digué ~e calia
conqul.star el Poder des del L'!lrrer 1
No desbarri S ,S ,
El senyor PEREZ MADRIGAL: No arribar fins a les Corts. Pregunten
~bla que S.S. era el representant de les esquerres sl aquesta propaganda
és llclta, i els que com jo servim la
t::rist a la terra.
El Sr. JIMENEZ FERNANDEZ' llibertat, no podem tolerar aquestes
No; sóc catedràtic de Dret canònic. coses que abriva les masses, Es que
El Sr. PEREZ MADRIGAL: Per- un ministre de la Governació vosdoni S.S. que invoqués Crist..
tre toleraria aquestes propagandes
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Sempre grans ocasions

HOTEL DE VENDES
PELAI, 8

subversives? Jo crec que obrant alxl
serveixo la llibertat,
El senyor PASQUAL LEONE rectifica i manifesta que no s'ha aclarit si existeix o no l'lndex i tampoc
s'ha aclarit si és que es prohibeix la
propaganda al senyor Gordon Ordàs,
El ministre de la GOVERNACIO:
En general, no, Es refereix únicament a determinades circumstàncies,
El senyor PASCUAL LEONE: Ja
s'aclareix una. mica, Pregunta al mlni'ltre c:>m pot assegurar que aquestes frases atribuïdes al senyor Gordon Ordàs són, en realitat, les que
pronuncià. Amb referències d'aquesta
naturalesa estaríeu a mercè, no d'informacions tendencioses, però si equivocades. Per això nosaltrr.s demanem
la màxima responsabilitat davant els
tribunals, Per això demanem l'abso·
Iu ta llibertat, Afegeix, encara, que les
paraules llegides no són c.ubversives,
P"l fet que el Poder es rep al carrer,
i el dir que es va a. conquistar al
carrer no vol dir que sigui revolucionàriament. Nosaltres, com a ilberals i republicans, defensem la llibertat de tribuna. Recorda que Salmeron, el 1904, ho proclamà alxi,
El senyor Gn.. ROBLES: La V, S ,
que té tanta memòria, recordarà que,
amb tota aquesta defensa de la llibertat de propaganda, el senyor Azaña va. suspendre més de setanta
actes,
El senyor PASCUAL LEONE acaba invocant novament la llibertat dc
propaganda i es mostra contrarl a
una situació preventiva del Govern.
El MINISTRE DE LA GOVERNACIO: Jo prefereixo el sistema preventiu al r epr essiu. Defenso la
llibertat i la República per tal d'evitar que calgui a Roma o a Moscou.
El senyor JUST: ¿Ens vol dir el
ministre de la Governació si en els
actes d'esquerra s'han prodwt qües·
tions d'ordre públic?
El senyor PORTELA VALLADA·
RES: En general, no.
El senyor JUST: Bo és reconèixer-ho.
El PRESIDENT: Voldria saber si
el senyor Pascual Leone manté la
proposició.
El senyor PASQUAL LEONE: QuecUl. retirada,
Tot seguit s'aixeca la sessió, Són
les nou i vint de la nit.

1ecte

El senyor Lerroux donà compte
de la reunió dels quatre i el ministre de Governació parlà del conflicte del ferrocarril Teroi-Aicañiz

«L'ensenyament, en tots els graus, podrà donar-se en els
dos idiomes» ••• «El Parlament general l'integraran repre·
sentants elegits per sufragi universal directe» ••• «L'Estat
espanyol estarà representat pel President del Consell Pe~
manenb>-·· «Els mossos bascos prestaran el servei militalj
,
en territori basc»

Madrid, 5. - La ComiSSió d'Esta- ràn inviolables, y el articulo 15, di•
tuts ha acabat el seu estudi de l'Es- ce que el Parlamento aprobarà una
ordenanza y nombrarà un Presiden•
basc,
Madrid, 5. - A dos quarts d'onze nat compte d 'un ofici rebut del ge>- tatut
Hom determina a l'article primer te, dos vice presidentes y dos secredel mati s'ha reunit el ·consell de vernador de Terol en el qual aquest que
Alava, Guipüscoa i Biscaia, quant tarios. Una Junta de nueve microcomunica la situació que es troben
ministres a la presidència,
províncies limftrofs amb caracte- bros de las tres provincias regirà el
A tres quarts d'una de la tarda els obrers que han treballat en les arístiques
ètniques, històriques, cultu- pals,
ha. abandonat la reunió el ministre obres del ferrocarril Terol-Alcañiz,
rals 1 econòmiques comunes, acorden
Art. 16. Para la ejecuclón de Jo
de Finances. Es limità a dir que Sembla que hi ha uns quatre-cents constituir-se,
dintre l'estat espanyol legislado en el Parlamento general
s'adreçava al seu des,Patx oficial per obrers als quals els contractistes els en nucli poHtico-administratiu
autòinstituye el Consejo permanente:
se
deuen dos mesos de jornals. El Gotal de presidir una reunió.
en castellà Trata a continuación de las funcio•
A la una en punt abandonaren el vern ha acordat que es requereixi nom, que s'anomenarà
Vascm>, i Euskalerria o Euzka- nes de este Consejo, y el articulo 18
Consell els altres min.lstres, i el de als esmentats contractistes per tal «Pals
en llengua basca.
que el Consejo permanenComunicacions facilità la referència que paguin, i en cas que no ho fes- di El
que s'estllbleix no impllco. determina
règim
sin, bo farà el Govern a càrrec de
verbal següent:
te estarà domlclliado en la ciudad
hisdrets
dels
extintiva
prescripció
-Hem acordat que aquesta tarda. les certificacions per treballs realit- tòrics d'Alava, Guipúscoa i Biscaia, de Vltorla.
es doni lectura al Congrés del zats, i si és precís, també de les la.
Art. 19, Las funciones judiciales
realització dels quals, quan
projecte de Llei relatiu a la refor- fiances dipositades per aquests con- les plena
correràn a carga de la judicatura.
en
està
portin,
ho
circumstàncies
tractistes,
ma de la Constitució,
foral lntegr11 del seu del pals vasco, ajustàndose a la
El ministre de Justícia ha donat la restauració
El ministre de Finances ha fet una
Constituclón de la República. El Ml·
po11tico-administratiu.
exposició detallada d'un projecte de compte d'un projecte de Llei per f'l règim
Articulo segundo, - Dentro la nlsterlo fiscal corresponderà al EsLlei, d'alguna importància, que a-- qual es regulen les relacions dels ~dad
pals vasco, Alava, GU1· tada.
questa tarda també serà llegit a la propietaris de les finques destruïdes puscoa ydel
El Tribunal de Garantias juzgarà
B!scaya se regiràn las tres
Cambra, i s'ha acordat no donar-ne a Astúries amb motiu dels passats
en los casos de planteamlento de
successos, i eis que foren els seus autonómicamente,
publicitat fins aquell moment.
Art, 3, - Los Ayuntamientos del lnconstltucionalldad de las Leyes
El ministre d'Indústria ha donat estadants, sobretot en el que afecta
Pals Vasco seràn autónomos en el que promulgue la región.
compte d'haver estat desglossat del al comerç i a la indústria,
Los articules 20 y 21 tratan de
El president del Consell finalment gobiemo y dirección de sus peculiaprojecte de comunicacions marftimes el que es refereix als pescadors, va donar compte que en un poble res lntereses y en la administración consejos técnicos y de la enumeraclórl
amb la finalitat que almenys sigui de Lugo - Allonga - els seus ha- de sus propios recursos, Esta auto- de facultn.des re!erentes a legisla•
aprovat en aquesta etapa parlamen- bitants es troben en una situació an- nomia no podrà ser nunca menor a clón interior, adminlstración local,
tària aquest aspecte del projecte, en- goixosa a causa d'una inundació. la que en las leyes generales reco- Estatuto de funcionarlos, Instltuciocara que l'altre sofreixi algun des- També s'ha. acordat cercar el mitjà nozcan a los otros Ayuntamlentos nes, vida politlca y económica, comunicaclones, etc,
·
torb,
perquè es pugui lliurar-se alguna de la República.
El articulo 22 trata de las funcioPel ministre de Treball 1 en el quantitat, que en part posi remei
En el mlsmo articulo se dice que
que es refereix per la seva part a a aquella situació.
los poderes de todas clascs se ejer- nes ejccutivas que competen al pali
l'evitació de la crisi de treball que
A dos quarts de dues ha sortit el citaràn en vlrtud del presente Es· vasco en las materias referentes a leles gelades a Llevant acostumen a cap del Govern i es mostrà d'acord tatuto. 'El pueblo manifestarà su vo- gislaclón penal, propledad intelec·
produir, ha plantejat el problema do amb la referència que havia donat luntad por medio de las elecclones tu~l. eflcacla de los comunicades ola necessitat de rebaixar el preu del el ministre de Comunicacions, però referéndum y la iniciativa en forma fiCiales, pesas y medidas, réglmen <hi
duel-oil»,
ha afegit:
de proposlcdón de Ley, Las eleccio- mo~tes, ferrocarrlles, defensa san1·
El president del Consell, per la
-Segurament el que valg a dir-vos n_es se llevaràn a efecto por sufra- tar1a, seguros generales, agua y ca·
seva part, ha donat compte detalla- no us ha estat comunicat, i és que giO universal, igual, directo y secre- za, régimen de Prensa, derecho à&
da de la reunió celebrada ahir pels les Cambres de Comerç i Navegació, to. Una Ley especial votada por el expropiaclón, sociallzación de riquequatre caps dels grups governamen- etc., en una paraula, totes les forces Parlamento general del pals vasco ~s. servlclos de enseñanza, organiza.,
tals en relació amb la llei electoral, vives de València s'han reunit i han regularà el proc~mlento, las garan- c1ón de los centros de enseña~
Existeix ja un principi d'acord, que designat una persona, que com ha tí~ y las condiciones para el ejer- recaudación de tributos.
possiblement demà serà complet a la fet la indústria carbonera, pugui as- ciCIO de estos derechos,
Art. 23. - Corresponde también ;a
reunió que tomaran a. celebrar.
sessorar la junta que ha entaulat
El articulo quinto dice que el te- los órganos del pals vasco la ejecaEl ministre d'Instrucció Públlca conversacions a Londres per a un ar- rrltorio del pals vasco queda inte- clón de las Leyes de la República.
ha tornat a plantejar la qüestió de ranjament comerciat
Art. 24. - Trata de la competeñgrada_ por las provinclas de Alava,
les obres del teatre de l'Opera, Com
cia de los jueces, jurades y Tribunaque
sexto
el
y
Vlzcaya,
y
Guipuzcoa
vosaltres sabeu - ha dit el ministre
podràn agregarse al pals vasco otros les, Y el 25 dlee que se reserva ~
de Comunicacions - en aquelles olimítrofes mediante el conoclmlento del Tribunal SupremG
territorios
bres s'hl pox:ten esmerçats uns onze
de la República, el recurso de cacumpllmiento de determinadas con- sación.
milions de pessetes i sembla que el
diciones,
pressupost del que manca per acabar
Art. 26. - Las materias a las que
El octavo determina quiénes son
aquelles obres serà inferior a vint-ipuede alcanzar el articulo 28 de la
EL CIRCULO DE FAMILIA, Un vo- quatre milions de pessetes. La situa- La querella per injúria i ca· los que tienen la condición de vas- Constltuclón,
se entenderàn incorpecos.
lum 6 ptes, NoveHa interessantissima ció com podeu veure és delicada, i
al presente Estatuto
El noveno y el déclmo tratan de rados
del gran estiHista francès Maurois hem acordat que el senyor Dualde lúmnia presentada pel se·
trata ei Estatuttt
la condición de vasco y de los dere- deAlacontinuación
CoHeccló u¿Y ARORA QUÉ?n
porti al pròxim Consell del dimarts
nyor Sànchez Roman
organlzación de Ja enseñanza,
chos individuales,
Llibreries i Editorial Juventut
no una solució, sinó una proposta
trabajo y de la propiedad y et
Art, 1L El idioma originaria de del
Barcelona
Madrid, 5, - Pel procurador dels
per tal de veure si es troba la solu37 se refiere al Orden PÚbl!ce
ció, Possiblement consistirà en el no- Tribunals senyor Correa s'ha solUci- los vascos es el eúskera, que tendrà que dlce que para los conflictos Ib
menament d'alguna ponència de la tat judici de conciliació prèvia en como el castellano el caràcter de caràcter supra-regional o extra-regioqual formin part alguns ministres 1 la querella presentada per aquell, lengua oficial del pafs vasco.
nal, intervendri el Poder Central en
En las relaciones oficiales el Pafs el
tècnlrs. Existeix ja un dictamen de per Injúria i calúmnia, en represenmantenim!ento del orden interior
la Junta de construccions civils i tació deis senyor Sànchez Roman, Vasco y el resto de España, asi del Pafs Vasco en los slguientes
·
amb aquest es podrà . partir d'un contra el periòdic «Ya», que li atri- como en lalt de las autoridades de casos:
·
hui unes declaracions polítiques ab- la ~,Pública COI) las de aquel, la
principi estudiat.
del
requerimlento
A
Primera.
Iengua oficial serà la. castellana,
El ministre de Governacró ha do- solutament apòcrifes,l
permanente, debiendo cesaT
En las escuelas se autorizarà pa- Consejo
intervención a instancias del 1nJ.s.
ra la ense'ña~ los doS ldiomas; la la
mo,
se8Wld!i. enseñanza y la superior
Segundo. - Por propia iniciativa.
La reforma de la Refofma Agrària
podrà darse en ambos idiomas,
Art. 12. El Parlamento general cuando estime comprometldo el ingeneral del Estado o su segu•
terés
asume la potE'stad legislativa del
Madrid, 5, - El projecte de llei
Pafs Vasco en las materias referen- ridad,
d'Hisenda, al qual s'ba referit el
tes a sus relaciones con el Estada
La Ley de Orden Pública determl•
epañol, a las interprovinciales y a na las normas a que debe sujetarsa
senyor Lucia en sortir del Consell
t~os los asuntos, serviclos y fun- la declaraclón del Estada de Guerra.
de Ministres, diu alxi:
Ciones comunes a Alava, Gulpúzcoa
«La reducción de los tlpos de in·
A con~lnuaclón trata del réglmen
y Vlzcaya.
terés en el mercado de capitales
de relac10nes tributarlas y económi•
pone de relieve, como excepcional,
La organización judicial y la cons· cas,
tltución y el funclonamiento del
el de 6 por 100 anual que disfruta
El Estado españot estarà represen•
classes
les
que
és
no
lamentable
El
Sol»
«El
periòdic
El
5.
Madrid,
permanente o gobierno del
Consejo
Tede
la deuda denominada Bonos
por el Presldente el ConsefG
publica extenses declaracions dels ex- conservadores no l'haguessin après pals, seràn tamblén de su incum- tado
sorerfa,
permanenete que ejercerà las funcioLa politica de dlsminución dc gas- ministres d'Agricultura, senyors Do- fa més de 60 anys. Es que no l'han bencla propia.
nes que a la República correspondan.
El Parlamento general estarà lntos iniciada por el Gobierno, acon- mingo, Feced, Del Rio, Benayas i après encara, ni possiblement no
La organizaclón del Ejérclto perte•
seja intentar rebajar aquel tip:> de Jiménez Fernàndez, sobre el projecte aprendran mal. La història amb fets, tegrado por representa.ntes elegides necerà al Estado, pero los mozos
d'ensenyarcurarà
que
l'única
serà
Reforma
la
de
reforma
de
llei
de
por sufraglo universal y directo.
interès, a otro màs ajustada a las
vascos prestaràn servlcio dentro del
los-ho.
Art, 14. Estos representantes se- territorlo del pals vasco,»
circunstancies actuales, transfor- Agrària,
por
6
al
bonosaquellos
màndose
MARCEL-LI DOMINGO:
RAMON FECED:
100 con otros de iguales caracterlsDesprés d'exposar extensament
ticas y garantias, salvo el interés,
-La llei de Reforma Agrària no desembocar a la propietat, Durant
LES SARDANES
que seria del 4 por 100, Esta ope- l'obra que realitzaren els primers Go- ha estat posada en funcions. No vull el~ primers dies de la meva actuació
raclón que para el Tesoro es la de verns de la República en la Reforma silenciar la labor del senyor Ciril Jrunisterial, vaig anunciar, en unes
Amb la finalitat habitual Germauna conversión de deuda, habia de Agrària, diu:
del Rio. 10.000 assentats gaudeixen manifestacions a la premsa, que es nor Catalana ha organitzat una.
-No ha de representar, de totes dels beneficis de la llei. S'ha creban- feia necessari reduir l'àmbit de la nova. audició de sardanes, Tindrà
reducir en un 2 por 100 anual el
interès, y poòlia servir a la vez maneres, una gran preocupació la tat ara la conducta politlca en ordre Reforma Agrària pel que fa referèn- lloc aquesta nit. a les 10, a la pla- ,
para alivio del Tesoro de los gastos presentació d'aquest projecte de llei, al problema agrari: el de l'atac a cia a inventari, a les catorze previu- ça .d el Sol (Gràcia). S'executarà el
que pasen por la intervención que el qual sembla més un cant fúnebre fons i l'anullació completa de tota eles especialment afectades pe!' la seguent programa:
se realiza. en el Centro Oficial de que una. albada... No crec que s'a- l'obra legislativa de les Corts Cons- llel vigent. (AndalUSia, Extfemadura
«Roser de Vallfogona» serrat'
Toledo, Albacete, Salamanca i Ciu~ «Amor enjogassat», Bonaterra, «Pia.t:
Contratación de Moneda, en cuyo provi. I si s'aprova, no va a preval- tituents.
la
de
anys
dels
L'experiència
dre,
beneficio o pérdida partlcipan por
Ha arribat al teler de les Corts el dad Real), on, per imperi de li!' seva ja riallera.», Mercadé; <<Bell Pénedèsll
mitad el Estada y el Banco de Es- República. ha demostrat a tots que projecte de llei presentat pel minis- base segona solament pot actuar Saderra; «Antònia», Font i Sabater
paña, sl se autoriza a dicho Centro la Reforma Agrària és ineludible i tre d'Agricultura, El projecte és un l'Instltut per a realltzar assenta- I «Bona festa». Vicenç,
para subscribir con el capital que que tal vegada el que ha constituït estudi complet i profund de la com- ments. Fou ben acollit aquest proAnirà a càrrec de la Cobla Montposiblemente obtenga la parte de la una equivocació és no haver-la apli- plexa matèria agrària, Representen pòsit, jo. que a la r esta d'Espanya seny,
Cal esperar que l'element esquernueva. emlsión de bonos de Tésore- cat per decret i d'una manera ta- l'articulació d'unes normes encami- està gravitant la reforma i despreria al 4 por l\10, lo que seria con- llant i definitiva en els primers dies nades a defensar i garantltzar la clant, per tant, la propietat rústica, rà i sardanista gracienc no mancarà
estat
ha
no
necessitat
La
règim.
del
veniente, proporcinàndole asi, con
propietat privada de la terra amb la sense que hi hagi probabilitat que a aquesta audició i contribuirà amb
el rendimiento de dichos valores, minvada i aclarida pel temps,
plenitud de privilegis existents a l'ad- arribi a aplicar-se, Regions lú ha on entusiasme a fi que el motiu que
Més que desfer, el que cal a unes veniment del règim republicà, En aquesta aplicació és gairebé impos- mou a organitzar aquestes ba.llades
un media para atender a aquellos
gastos y hasta para concertar las dretes conservadores, per instint de el projecte domina la finalitat dero- sible -Galicla, Bascongades, Valèn- sigui assolit amb escreix.
garantias necesarias para la efec- conservació, era fer el que no s'havia gatòria de les expropiacions sense cia i Catalunya-, on la. propietat
fet. La Reforma Agrària es complirà. indemnització. La Reforma Agrària està bé o excessivament dlstrlbulda,
tividad de su misión.
Conviene por última !acUitar al Si pel fet d'haver-se anuHat el que en la forma que es projecta és irreaMANUEL JIMENEZ FERNANDEZ
ministro de Haclenda la acción di· es féu ha de tornar-se sobre la Re- litzable, El temps confirmarà el nos-Hi ha una part del projecte molt L'actua?ió judicial i la per,•
AReforma
nova
la
Agrària,
forma
rectiva en la acción interventora,
tre judici.
Sobre altres dels seus exestimada.
secuctó de sabotejadors
que le reserva la disposlción séptima grària serà més ràpida i més radical
Les dretes, fidels als postulats fo- trems haig de fer esment a les decladel articulo 1.0 de la ley de Orde- que la primera,
namentals de la. seva ideologia po- racions que es publicaren a cEl Sol»
número 12 es personà
El
H1 havien problemes, com el r>.ll· litlca, actuen a la zona que els cor- el novembre de l'any passat, i al meu ahir, Jutjat
nación bancaria, otorgàndosele mea la tarda, a la Presó per tal
dics necesarios para fa eficacla de giós i l'agrari, que per als qui tenen respon. S'erigeixen en defensoliS de d~urs de contestació al senyor Suà- de rebre declaració als detinguts que
aquella función, cuya regularidad el deure d'ésser prudents era de pru- la propietat rústica,
rez de Tangil,
foren posats a la seva disposició amb
tanta interesa al comercio y a la dència procurar que solament fossin
motiu de les diligències instruïdes
ja
quedessin
vegada
una.
plantejats
nacional.
economia
CIRIL DEL RIO:
per actes de sabotatge 1 atemptats
Por virtud de tales consideraclo- resolts. Provocar un nou plantejaEl sumari que ba correspost
-El projecte de Reforma Agrària
nes el ministro que suscribe, de ment d'ells per haver reduYt o destlaquest Jutjat és el de l'intent d'aministre d'Agriculacuerdo con el Consejo de minis- gurat la solució primera és provocar llegit pel senyor
temptat a cinc capatassos del moll
ofereix parts o aspectes d'ell
tros, tlene el honor de someter a la una solució menys contemporanit- tura
que necessàriament han de semals quals hom pensava matar quan
deliberación y aprobaclón de las zadora i més avançada, «¿De què de- blar-me
bé, pel fet que són reproducanessin a dinar els cinc junts, com
Cortes, el slgu!ente proyecto de ley: pèn, aquest cas en què ens trobem?
recerques
les
segueix
Policia
.La
punts del
tenien per costum de fer en una
Articulo 1.o.-Si en uso de las fa- -preguntava Castelar a les Corts del ció gairebé literal d'alguns
'
projecte de modificació de la Refor- per a descobrir el crim que es co- jardinera.
cultades que se reserva el Tesoro 1869-, Depèn que els partits conser- ma.
la Presó,
de
proximitats
les
en
meté
les
a
llegir
valg
que
Agrària
Rafael Sansegundo manifestà que'
en el articulo 1.0 del decreto de 4 vadors no han PG;Ut aprendre aquest
passades.
nits
dies de la meun tal Riera 11 havia parlat de porde diclembre de 1929, se acordara el senzillissim axiottlll.: que a les èpo- Corts un dels darrers Fou
Dlverso~J agents estan ocupats a
el darrer
vida ministerial,
tar a terme aquest atem_pta.t que
lla.mamiento al reemplazo, total o ques revolucionàries el més salvador va
.
morta.
la
Identificar
dia, per tal de concretar encara més,
havia d'efectuar-se amb bOmbés de
parcial, en una o màs veces, de 1:1
que
versions
diferents
les
Entre
Té, no obstant, uns altres aspectes,
mà, les quals havien estat portades
emlsión de Bonos de Tesorerla ac- és el més revolucionari»,
principalment pel que fa referència circulen es diu que la morta era per un tal Rojas al lloc precis.
tualmente en circulaclón, se autor!amiga o havia estat amiga del Je>l'extinde
finques
de
expropiació
a
Sabia aquest detingut, pel Riera,
za al ministro de Hacienda para
gida grandesa, amb els quals no puc sep Martorell Virgili.
Martin, al qual coneix
reallzar, en una o màs veces, por mo la orden mlnlsterlal de 21 de en
Per tal d'assegurar-se la Policia que un tal
el
amb
conforme
estar
absolut
cantidades que no excedan del 1m- mayo de 1931.
d'aquesta pista, es personaren ahir de vista, era l'encarregat de reclutar
discutida
aquesta
Sobre
projecte.
El Gobiemo queda autortzado paporte de los Bonos oro de Tesorerfa
uns agents a la Presó Cellular amb la gent 1 suposava que els altre3 esal 6 por 100 llamados a reemplazar, ra modificar los preceptos de los de- qüestió ja exposaré els meus punts una fotografia de la morta, la qual tarien ja detinguts.
arribar
en
sessions
de
saló
al
vista
de
se¡r
de
9
y
mayo
de
29
de
Tam!>é prestaren declaractó Feruna nueva emlslón a la par de 'los creto-ley
mostraren al Martorell. Aquest, en ran
a discutir-se,
Jaume Rojas, Lluls Carbonos oro de Tesorerfa a un interès tlembre del 31.
principi, es quedà estranyat i tractà rlllo,Alvarez,
Art, 3."-Queda autorizado el mique no exceda del t por 100 anual,
Ferran Gonzàlez i Agusti Bendesprés,
però
memòria,
fer
de
com
JOAN JOSEP BENAYAS:
con iguales garantias que los reco- nistro de Haclenda para reallzar,
lliure, el3 Quals negaren que !osstn
-El projecte llegit pel nün1Stre amb sang freda, digué que no la co- ells el3 escollits per a cometre l'esgldos Y con las demàs condiciones cuanto sea preciso en cumpllm.lento
era.
qui
sabia
n1
neixia
Y caracterfstlcas que se filen en la de la ley y para subscrtbir dentro d'Agricultura, amb excepció dels
atemptat, encara que n'baA l'oficina d'Identificació no s'ha mentat
emisión, que serà acordada por el de los limites de la disPoslclón dé- apartats referents a les finques de
vien sentit parlar.
correspoqul
a
encara
saber
pogut
0
clma del articulo 1. de la ley de or- l'exting:lda grandesa a la. valoració
Consejo de minlstros.
En vista. d'aquestes declaracions
Art. 2.0-El Centro Oficial de Con- denación bancaria, las operaciones en les expropiacions, en l'examen del nen les empremtes digitals que b1 el Jutjat es retirà i ordenà a la p~
trataclón de Moneda, con el capital de crédito que estime necesarias o qual no entro, és reproducció del havia. a la carta que ea trobà da- lleia la pràctica de diverses dillgèn·
munt la interfeota.,
el Cent Oft !al d
de que dlsponga, o se pr:ocure, podrà p
e C.:>n- projecte presentat pel senyor Ciril
e
ro
'
concurrlr a la subscripclón de los t ropon&a
ciE'S.
El Jutjat número 5, després de rerataci n de Moneda para la. regu- del Rio, Els preceptes reprodwts, com
bonos oro de Tesorerfa al 4 por 100
• lación del mercado monetarlo, in- és natural, tenen la meva conformibre diverses declaracions, ha ordeDetencions
cu.va subserlpclón autorlza el articulo clusa autorizando que se aeepten en tat. Alguns d'ells, el referent al pa,.
nat que la detinguda Soledat Rojas.
anterior, o tomar a la par los que dlchas operaciones los bonos oro del trimoni familiar, no suposa modi!1En doa bars del Clot la policia que té quinze anys, sigui portada a
sin subscripclón pública queden en Tesoro al 4 por 100, subscrltos por cacló de cap mena de la llei, sJ.nó Procedl a la detenció de vint-i-cinc un convent 1 ha decretat la lliberTesorerfa. Podrà también dlsponer dicbo Centro, sin que en nlngún ca- desenvolupament ulterior del concep. individus sospitosos, el3 qnal3 foren tat, per no re$Ultar cap càrrec con-•
de los mismos con plena pers~ so estas operaciones puedan reba.- te d'assentament, el qual, com hom portats a la Prefectura de Pollcia tra. d'ella., de Margarida Redondo
lldad en el futuro Y con las con- sar la clfra màxima. de 500 millones sap, és una situacló provlsional. que per a saber al tenen o no antece- Lapaire, companya de Rafael San- 1
diciones que otorga dicho organis- de pesetas.
el projecte actual com el nostre ta dents.
segundo.

Contra «Ya»

EL PROJECTED'HISENDARElACIONAT AMB EL «GENTRO
OFICIAL DE CONJRATACION
DE MONEDA»

L'opinió dels ex-ministres d'Agricultura
senyors Domingo, Feced, del Río, Benayas
i Jiménez Fernàndez
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SEGUEIX EN EL MISTERI
L'ASSASSINAT D'UNA NOIA
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TELONS CURTS
LES COSES QUE PASSEN...
La senyora Francesca Marqués (de
nom de guerra. Raquel Meller), ha
tingut un gran disgut fa ll.WI dies.
Resulta que havia d'actuar a. Segòvia, 1 quan arribà. a. la ciutat castellana es trobà. amb la. desagradable sorpresa de veure. n o que s'havia suspès la seva actuació, sinó el
seu nom iRustre en el món de les
varietats, escrit en una. p~rasisl
amb guix ... , o sigui el mateiX
tema pel qua.!. s'anuncieJ?, pels pobles, les funcions dels crrcs ambu. _. d 1
lants...
Però no acaba aci la dlSSon. e a
senyora Francesca Marq~és. ~·emrcsan Carcellé, un home mtelligent
pràctic. acaba de signar contracte
per al Collseum, de Madrid, ~n hi
farà. una temporada de vanetats:
Doncs bé; en aquesta temporada .hi
actuaran Pastora Imperio, Corunta
Piquer, Luisita Esteso, Amàlla Isaura, Mercè serós, Henri Garat 1 les
seves cgirls», la. Baker, e~~ i no
RaqueL Per què? La mateiXa J;lregunta U ban fet al senyor Carcèllé,
i aquest ha contestat, poc més o
menys: «Durant l'actuació de Raquel
al Calderon, o sigui quan el seu
quart cadeu a Madrid», hi he perdut
més d'onze mll pessetes...»
I, es clar. qualsevol ~ va, al senyor Carcellé, amb «Gltanlllos»...
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GRAN EXIT
Una pe!Ucula R. K. o. distribuïda
per S. I. C. E.
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XXIX VOLTA CICLISTA A

FRANÇA

Charles Pellissier, a l'esprint, s'adjudica
la segona etapa Lille • Charleville

,.

Vicenç Trueba es classific à

?_(]

~

giSSABTE, 8 DE .IULIOL DEL 1836

Charlev1lle, 5. - Des de mig matf
b1 havia extraordinària arúmació als
carrers de Ltlle. Els ciclistes havien
_......_____.. _ LOilE'IïA
d'emprendre abans de migdia el cami
de Cha.rleville, lllo segona etapa de
. • ••H' •
Les apassionants aventures d'un col- la. Volta 1 la segona també de la
laborador de Scotland Yark
cursa pel famós «pacés» del nord,
Film presentat per
especialment terrible per als cicliSA B T I S T E S A S S O O I A T S tes que no estan acostumats a lluita:
damunt l'empedrat 1 gens bo per a
les màquines.
De Bèlgica hnvien arribat diversos
Ràdio Teatre

ment. Amb ell anaven Spelcher, Bergamaschi i Camusso.
De mica en mica s'han acostat els
uns als altres 1 sense cap més incident s'ha arribat a uns vult quilòmetres de Charleville.
Entre Le Trembloix i Rimogne s'ha
arribat a formar un escamot que ja
no s'ha desfet més.
Aquests corredors s'ban disputat
l'arribada a l'esprint.

amb l'escamot capdavan t e r
A trenta segons ba passat Lapebie
OLASSIFICAOIO DE LA SEsol. Un xic després els itallllns, els
GONA ETAP A
quals van també retardats 1 esmaperduts. A quatre minuts i quinze seLa cla.ssi.ficacló de l'etapa fon esgons, passa Romain Maes. De Calu- tablerta com segueix:
wé, el qual es ressent de l'esforç fet
1. Charles PelliSsler, 5 h . 32 m. 18 s.
ahir, passa a set minuts dels primers
2. Speicher, mateix temps.
El franéès Arche.mbaud, el qual ha
3. Bergama.schJ, 1d.
calgut i ha sofert una rebentada, ha
4. Danneeis, fd.
rede
quart
un
gairebé
amb
passat
5. De Calluwé, fd.
tard.
6. Debenne, 1d.
La lluita ha seguit emocionant. Es
7. Mervlel, íd.

SESSIO D'HOMENATGE A
LOPE DE VEGA
La nit del pasat dimecres tingué
lloc als estudis de Ràdio Barcelona
la sessió d'homenatge a Lope de
Vega. Es radià la comèdia en tres
actes «La hermosa !call, original del
«Fénlx de los Ingenios», obra en Ja.
qual la fluïdesa del llenguatge-l'eutonia dels versos-esdevé gairebé musical.
«La hermosa. fea» obtingué una
admirable interpretació per part de
MatUde AsquermD-temps ha retirada de l'escena-, Maria Durà, Antoni Martiàñez, Francesc Hernàndez,
Pereda, Alexandre Garcia i Josep
Sanchiz, tots ells artistes de gran
prestigi que oferiren la seva valuosa. coHaboració per a. l'emissió d'una
de les més reeixides comèdies de Lope de Vega.
Abans d'ésser radiada l'esmentada joia del teatre castellà., el culte
periodista Valentí Moragues explicà
al selecte i limitat auditori que assistí a l'emissió, una interessant conferència referent al teatre de Lope
de Vega, cosa que féu amb clara
exposició 1 atinats conceptes.
Després de la sessió tan encertadament organitzada per Ràdio Barcelona, els representants de la Premsa. i altres invitats, foren obsequiats
amb pastes i xampany, 1 feren els
honors de la casa els directors de
Ràdio Barcelona, senyors Sà.nchez
COrdovés 1 Monedero, i el crític teatral senyor Moragues Roger.

Una temperatura ideal
Una o rganització perfecta
Un públic selecte
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factors fins ora
iniguolats

DONEN FA MA, P OPULARITAT I RENOM

KENNEL CLUB

LES MILLORS I MES COMPETIDES CURSES
AVUI I DEMA, TARDA I NIT I TOTES LES NITS
Servei de taxis collectiu des de la Pl. de Catalunya I Pl. d'Espanya
PREFERENCIA: 2 pesset~
GENERAL: 1 pe&Seta

El CINQUECONGRES INTER~~. a.~=b~~ a«t=i~~~~ NACIONAL D'AlPINISME
dels 93 corredors que varen sortir

~~u~n M~~ ~u~;;_~ts

pels indi-f
Com que a més dels dos ltallans

Avui, dissabte, els congressistes 1n

ahir de Paris.
Es interessant posar de relleu el
desastre que també avui s'ha registrat entre els homes de reconeguda
classe. Per e.xemple, el belga Jean
Aerts ha arribat a Charleville amb
un retràs de 31 minuts 1 21 segon.
El seu company d 'equip Ha.rdlquest,
amb 34 m., 48 s. El francès Maurice
Archambaud, amb 42 m., 57 s., i Roger Lapebie amb 43 m ., 19 s.
Vicenç Trueba ha acomplert la
promesa. que féu als periodistes espanyols anunciant-los-hi que no volia esperar les zones muntanyoses
per a donar senyals de vida, sinó
que ja. es manifestaria en el pla.
Trueba ha respost a les seves pròpies esperances 1 durant tota l'etapa
ha realitzat una labor meritíssima
en un constant frec a frec amb els
liders ,als quals ha superat en moltes
ocasions, per la seva gran regularitat en marxar en el grup davanter.
Es pot dir que avui Trueba s'ha
manifestat com un fantàstic corredor de pla.

vitats pel Centre Excursionista d¿
Catalunya efectuaran l'anuncia.da excursió a Montserrat per tal de e
nèlxer la muntanya més tfpica de e~
talunya. L'excursió serà feta en au~
Cl\r i s'efectuarà el tomb complet a
la muntanya. 1 l'ascenstó als cims més
enla.lrats.
A les 10 de la nit, els congreSSistes
assistiran a la sessió de projecc1ons
de films documentals dels mlllors Paisatges de Catalunya. La Secció de
Cinema. del Centre ha volgut orga.
nitzar-la com a contribució als actes
del present Congrés d'Alplnisme.
Demà, a les deu del matí, tindrà
lloc a la Generalitat, sota la prest.
dència de les autoritats, la. sessió plena que clourà les tasques del Congrés
i a les nou de la nit, al Casino dè
Sant Sebastià, hom celebrarà el banquet oficial ofert a les Delegacio~
que han participat al Congrés, Era
excursionistes i socis del Centre que
hi vulguin concórrer poden des d'ara
inscriure's a la Secretaria del Con.
grés.

FUTBOL

Calsotet~

Els equips per al B arcelona-

Irun de demà, a L es C orts
Ens han anunciat els equips del
lo més pràctic i
«Barcelona» 1 de l'«Jrún» que demà a
MAnur n<'lur~• P Ml\.rfuii.~Bnrceroñf\1
la tarda clausuraran la present temporada. esportiva del camp de Les
Corts. Estaran integrats de la seT EN IS
güent manera:
un drama punyent de les presons
ManciLerchundi,
Emery,
«<rún»:
INTERNACIONAL D!
d'Amèrica
sldor, Llnazasora, Arana, Querejeta, EL TORNEIG
Wll\ffiLEDON
Shantl, Chipia, Zulaica, Estomba. i
Sànchez Arana. Es desplacen, a més,
OH, LA NOMINA ALTAI
Egufa. i Zabala.
Wood i Maier han esta t eli«Barcelona»: Nogués, Rafa, Arana,
i ha bufetades entre els còmics
MoVantolrà,
Bardina,
Franco,
Sales,
minats pels americans
de mes o menys prestigi de Marera, Escolà, Fernàndez i Munlloc.
drid per tal de quedar-se amb l'EY
B udge i Mako
Aquest partit comenÇ!\l'à a dos
panyol. Hi ha bufetades, però, .no
¡,.er questlons d'art, que d'aquest nmquarts de sis. A dos quarts de quaWlmbledon, 5. - En un partit cortre jugaran un prellmlnar els reser- responen t a l'especialitat de dobles cagú no en parla. sinó perquè ~ priEls corredors, poo després de la seva aortlda de Parrs, passant per davant del palau de Saint Gennaln
lloc a l'Espanyol, subvenc10nat
ves del «Barceloll8.» 1 del «Sabadell». vallers del torneig internacional de
A.)
P.
L
(Foto
l'Estat, equival a. un altíssim jorL'equip blau-grana per a aquest par- tenis, la parella integrada pels amecosa. difícil d'assolir en aquests
tit estarà format per Pauné, Babot, ricans Budge i Mako ha ellmlnat la
aficionats amb el propòsit d'encorat- pot ben dir que hJ havia ganes de
8. Bertoni, fd.
Aubac, Prat, Giménez, Peiró, Sauri- formada pel ianqui Wood 1 el campió
ps de profunda crisi... Veur~,
jar els homes de l'equip nacional i lluitar. Les estirades eren freqüents
9. Camusso, íd.
de tots, qui serà. el més llest o 1 afrancesos.
dels
part
per
etaovacionar l'heroi de la. primera
espanyol Enric Maier.
10. Ex-equo: Antonin Magne, VI- na, Pasqual, Garcia, Sol 1 Romeu.
favorit... Perquè, aquesta vegada. és
a
Valenciennes,
a
tuTibat
s'ha
Aixi
com
aixi
Maes,
pa, el belgl\ Romaln
CENÇ TRUEBA, Romain Maes, Sylpo.ssible que hi valguin les r ecoma53 quilòmetres de la sortida.
també el seu company De caluwe.
ver Maes, Bernard, Gestri, Digne!,
ñ#cions... si al final no impera el
Per Valencianne passen eis corre- Vietto, Moineau i Garnier.
Els coment¡¡.ris eren absolutament
bQn sentit i es va al concurs, i qui
quart 1 cinc miiluts de dues
un
a.
dors
belgues.
als
favorables
Segueixen, a poca distància, diver..tll vegi en cor que aixequi la mà..
~~.,.. -•~ A dos quarts de dotze, enmig de per aquest ordre:
sos grups petits.
ThJetard, turista-routier.
Primer,
ha
preveure,
de
era
que
'animació
RUMOR SOBRE LOLA MEM·
A dos minuts, l'individual italià
,n,!r\Y'l~·' .."tAt. donadl\ la sortida als 89 corOLASSIFICAOI O GENERAL
BRIVES
,....,,.,..,.v,," que han de disputar-se l'etapa Gestri 1 quinze més, entre ells l'es- 1. Romain Maes, 12 h . 53 m. 53 s.
Trueba.
panyol
ha
Hi
quilòmetres.
192
de
MeroLola.
que
El rumor es aquest:
2. Charles Pellissler, a 1 m. 46 s.
A 3 minuts, un altre grup en el (primer
._;_,;~n~~rt molts aplaudiments.
brives farà, dintre poc, una cur ta
individual).
tèln~:>rada a Barcelona, 1 que desdeixat de prendre la sortida qual hJ bavla els espanyols Bachero i
3. De Calluwé, a 2 m. 31 s.
DE LA DET ENC IO DEL S E·
ESCORCOLLS DO MICI LIA•
¡i:és marxarà., definitivament, cap
turístes-routlers 1 el corredor de Ezquerra.
•· Antonin Magne, a 3m. 16 s.
NY OR VEL ILLA
RIS
Amèrica. el seu país, dlon ja no
A quatre minuts, Aerts, Ca.musso 1 li.
l'equip espanyol Ciprlen Elys, el qual
s.
58
m.
4
a
Speicher,
Georges
passada la pollcla
matinada
La
El jutge mlllta.r comandant senyor
marà. perquè deixarà el teatre.
ahir, a conseqüència de la gran cal- altres.
s.
43
m.
5
a
Maes,
Syver
8.
diversos registres domi·
efectuat
ha
diligènque
dir
cal
instrueix
no
1
que
rumor,
Urrútla,
el
RoJosep
uest és
A clnc miiluts 1 vint segons,
:...:.l~:::x:!lk-'~1 :.. _ guda, arribà a la. meta amb més
íd.
Merviel,
7.
Sense ref~s¡;¡~ena.
doldria que es confirmés.
main Maes 1 Bertoni.
cies amb motiu de la detenció del clliaris per ordre de l'autor itat mide mitja hora de retard.
8. Bernard, íd.
lletrat senyor Velilla 1 del seu pas- litar. Practicà una detenció.
A sis minuts, BergamaschJ.
Hom creia que l'etapa d'avui seria,
9. Le Greves, a 7 m. •s s.
Segons sembla, es tracta d'Un asant, estigué ahir al mati a la presó
Després de Valenciennes continuen
Un altre dels motius de la ins- en la seva. primer!\ fase, particular10. Gestri, a 7 m. .a s.
ceHular, on celebrà. diversos acara- tracador afillat a la. F. A. I. Ha inpecció, l'acord dels fiscals de no ment monòtona. El trajecte a cobrir les estirades 1 les persecucions. Thie11. Cloarec, íd.
als calabossos de la Di.reogressat
ments.
demanar penes de mort, està. estu- és força llarg i els belgues, lfders de tard no ha pogut resistir l'empenta
12. Garnier, a 8 m. 10 s.
Segons ens han manüestat a. l'Au- ció de pohcla, rigorosament incomudiat, i, segons s'assegurava a l'Au- moment, no es podien sentir incllna.ts dels primers moments 1 ha arribat
13. Lo\vie, a 8 m. 30 s.
•
ditoria, els secretaris de causa que, rücat.
un moment que s'ba vist atrapat per
diència. l'informe és llest i tramès a a donar la batalla.
14. Debenne, a 8 m. 52 s.
segons sembla, el dia anterior la
amb aquest motiu, han estat detinAUDIENCIA
Però després d'haver pass~t Saln- un escamot de cinc homes que havien
15. Bergamascl"à, 1d.
Madrid. Algú relaciona aquest inguts, són un brigada i un sergent, policia perseguia el detingut el qual
forme amb el viatge que féu a la ghin Maes ha punxat. Els francesos estat els herois de la persecució. Eren
SECCIO P RI MERA
anava en un automòbil, des d'on
OLASSIFIOACIO PER NA- secretaris del jutge senyora Bibiano,
corrupció de menors. - A po~a capital de la República el fiscal d'a- s'nan adonat de seguida de la im- els francesos Magne, Pellssler, Merpresons es feren dispars contra la força púels qua.ls hiU'l ingressat
CIONS
tapcada es veié la causa. segu1da questa Audiència senyor Joan Bo- portància d'aquesta oportunitat i tot vlel i Debenne i l'espanyol Vicenç
blica, que el perseguí des de Sant
militars.
prenent el comand11ment de l'esca- Trueba.
ntra Maria del Carme de la Rosa, rulla.
1. Bèlgica, en 38 b. 49 m. 53 s.
Gervasi fins a Sant Andreu.
Un minut darrer¡\ d'aquests anaven
P ROCESSAMENT DE L'«A· mot capdavanter, han començat a esfael Giménez 1 Celestino Navar2. França, 38 h. 55 m. 36 s.
tirar d'una manera impressionant, di- Bachero, Ezquerra i altres. Romain
RENGA DAJ>
r i Egea per un suposat delicte de
3. Itàlia, 39 h. 27 m. 38 s.
SUBD ITA ITALIANA EX•
El JutJat número 9, després de les rigits per Pellssler, i d'aquesta mane- Maes, el qual havia ja deixat Bertoni 4. Alemanya.
rrupc16 de menors. Després de les
PULSADA
oves, el fiscal va retirar l'acusa- diligències practicades amb el detin- ra havia. d'ésser difícil la persecució. 1 anava amb Garnier i Vervaecke,
li. ESPANYA.
Ha estat expulsada per indesitHom remarca que Charles Pells- portava quatre minuts i quaranta-cinc
o sostinguda contra la primera dels gut «Arengada», ba dictat contra sier,
jable la súbdita italiana Dina Deel qual fou considerat l'any pas- minuts de retard.
usats, i els altres dos quedaren ab- d 'e11 d ecret d e processament 1 presÓ sat com
LA DESVENTURA D'EL YS
Poc abans de Mauvege, a 86 qullòmetrto, la qual entrà clandestinaun ciclista de saló i que
sblts per la Sala.
Cide
desesperació
La
5.
LUle,
Pea Espanya.
francesos
ment
els
sortida,
la
de
metres
fih~~o
no
El Jutjat ha estat a la per aquesta causa enguany
sense fiança.
Demà., diumenge, dia 7 de juliol,
SEC CIO S EGONA
Ai ò h
presó per a notificar-li el procesa prià Elys no va tenir limlt en saber a les cinc de la. tarda, al Parc de
suspensió. - Es suspengueren les sament i, a. més, se u rebé indaga- gurat en l'equip d'asos, està en una. lissier 1 Merviel han punxat. x
arribar a Montjuïc 1 a profit de l'Associació
forma exceHent. Avui, en el moment donat més allcient encara a la lluita. que degut a~eu retràs en tancat
tòria.
vt.stes assenyalades.
el
Per Mauveuge ban passat a les Ltlle després d'haver-se
El detingut 1 ara processat segueix que comuniquen, de la mateixa. maSECCIO TERCERA
control, equivalia la seva eliminació Protectora de l':¡msenyança CatalaIncidents I divorcis. - Solament negant tota intervenció en el fet de nera que ahir durant tota l'etapa, ha dues i tres minuts cinc homes: Mag- de la cursa. Elys prorava amb gran na, amb els Jocs d'aigua 1 de llum,
estat un dels corredors més brillants. ne, Debenne, Trueba, Fontenay i
què se l'acusa.
es veieren incidents i divorcis.
desconsol i lamentava el seu desgra- se celebrarà. aquesta festa.
S U M AR I PER INCEN DI Després d'ell S'han destacat en la Iu- Love.
SECC IO QUARTA
ciat accident, que per cert s 'ha reCharpassat
ha
segons
vint-i-set
A
Magne
veterà
el
Debenne,
jove
el
gida
OOMNIBUS
AUT
D'UN
testide
PROGR.UlA
Suspensió. - Per manca
but una versió molt dilerent de la
les Pellssier.
El Jutjat número 2 ha declarat i Merviel.
~onls es s¡.¡spengué el jurat que
I. Cobla Catalunya: "Camprodon"
coneguda. En
A dos minuts, Gestrl, Bachero, Ez.- que !ou primerament
L'estirada dels francesos ha produït
conclús el sumari que instruïa coneslava assenyalat.
efecte, s'havia dit que Elys va sofrir <sardana), Manén. - II. Esbart
tra vuit processats detinguts a Ba.- efectes desastrosos en l'esc11mot de querra.
No, Elys, no Folklore de Catalunya, direcció, JoA onze minuts, Martano, Camusso una caiguda violenta...
dalona amb motiu de l'incendi d'un ca~. q~e s'ha anat reduint, reduint,
va caure, fou envestit per un vehicle sep Saldlvar: "El Ballet de FolgaCoHecció cc¿ Y AHORA QU!:?11, de autoòmnibus a Santa Coloma., el i and s han format uns quants g!'Ups. 1 Romain Maes.
qual el llen- roles", Folgaroles; "El contrapàs",
el
cursa,
la
seguia
que
Després Leducq, Speicher 1 Vietto. çà.
No s'han acabat els incidents. A
Editorial Ju\>entud, Barcelona. Ga.- dia 14 de març darrer.
violentment contra la cuneta on Sant Genis de Palafolls; "El ball de
frances
el
posicions,
darreres
en
I
sorla
de
quilòmetres
24
(a
Bercu
a
elevat
estat
ha.
sumari
Aquest
rauba. absoluta per al lector culte.
quedà extès i sense sentits el corre- la. Cerdanya", Alp; "La bolangera",
Archambaud.
tid a ) , Maes t orna a punxar.
Les seves novelles són les joies més l'Audiència.
La lluita, que fins ara. ha estat dor espanyol. Immediatament es va Solsona. lli. Cobla Catalunya:
recents de la literatura moderna
Aquest segon incident h~ produït formidable, i en la qual, a més de acudir en auxili de Ciprià 1 la prime- "Ball P enedès", Saderra.- IV. PreDETENCI O DE JO AN J Oen el destacat corredor belga el ner- Pellssler 1 Maes, s'ha distingit «la r~ Impressió fou pessimista perquè sentació de la troupe d'excèntrics 1
SEP GONZALEZ RIOS
El Jutjat número 11 ha estat a la viosísme que és de suposar 1 ha fet puça de Torrelavega», ha. començat sofria una formidable conmoció i acròbates musicals "Pepls''. - V.
Rondo UNIVERS ITAT. ~· 1
no enllestís el canvi del tubulaT a fer alentir els davanters quan es un ·gran esquinç al colze. Tant fou Cobla. Catalunya: "Sóc de Gràcia",
que
d~l
detenció
la
de
motiu
ai?b
presó
T RI BU NAL O ' URGE N CIA
uilò tres així que tardà. prop de 30 minuts en Tarrides. - VI. Secció Infantil de
é d
j
rt
secretan del ram de l'allmentac1ó amb la llestesa normal. Quan ha em.
me
~:;~a. a m s e 100 q
près la persecució dels fugitius, els
Va ocupar la banqueta Paimua Joan Josep Gonzàlez Rios.
recobrar el coneixement. AfortunaL'esgotament dels homes de res- dament es reposà. aviat 1 es lllançà l'Ateneu de Sarrià., directora, Isabel
la 1 Es acusat d'haver dirigit diver- quals corrien carretera enllà com uns
Gimeno per ha.vey~-1~1 trobat
Cançons amb gestos: "Au,
barraca on viVla a o. e Nou, m- sos anònims a l'amo d'un bar amb espritats perquè veien la possibilltaL carnot de cap era una cosa inevitable animosament carretera avant i en- Guixà..
cap a la fira", "El joc de l'om- Iugoslàvia i Alemanya a tra ·
bes 1 armes amb munici~ns. La pena motiu d'un conflicte que tenia, i per de prendre a Macs el jersei groc, els HD.n fet un esforç impressionant
cara que amb dues hores de retràs, anem
francesos, Pelissier especialment; te- aconseguí arribar a Lille. P er a això, brella", "Les calces del Jan", "El vés de la seva música i d e lg
t tri~unfl ou ~~ cfc no haver-lo solucionat explotaren a francesos eren ja molt lluny.
imposadf
Per Rumegies (a 32 quilòmetres de nien un objectiu únic: 11rrabassar el va tenu de fer, aquest valerós cor- joc de les bombes", "El general
a.nys 1Pe edc e i~ ~nença. 1 ex~ la porta de casa seva. dos peta.J:ds..
seus músics
redor, tot el recorregut completa- Bum-Bum" totes de Llongueres.
La diligència !ou de reconelXe- la sortida). enmig d'una gran gerna-I jersei groc al belga Romain Macs.
a y, ~ i ta e~ un
&US I
VII. L'illusionísta Ironi executarà
~ endarrerits han fet una perse- ment sol, i alxl d 'aquesta manera el
Per a avui, dissabte, a les 20'15
ció que ha acudit a aplaudir els corI tat.
OTclaCpiAresuJR
onà.
per a L~en~SPE~C IO ~ei'A U· ment i no dN
següent programa: a) Misteri o hores, i demà, d1umenge, a
les
redors, han passat primer els fran- CUClÓ senzillament formidable. Ro- prop de 200 quilòmetres que són els
DIENCIA DE BARCELONA
de la mainada; 20'30, Ràdio Barcelona donarà. ala
EL RADIUM cesos fugitius amb Merviel al cap. mam Maes ha lluitat aferrisSftda- que hi han entre Pontoise (lloc de realltat; b) L'alegria
El fiscal inspector ba rebut deEl
d)
color;
1
e) Fantasia de moda
l'accident) 1 Lille.
seus oients dues importants retransPer causes alienes a la seva volunclaració als oficials del Jutjat seque sembla. i el que és; e > Les fiors missions des de IugoslàVia i Alema.nyors Jlménez i Pasalodós en l'ex- tat, el Comitè Federatiu de la Fedeg)
d'Orient;
Misteri
f)
lmprovl.s.:\des;
nya, respectivament.
COMENTARI DE LA SEGO•
pedient que instrueix amb motiu de ració dc Sindicats de Contramestres
L'aigua és un gran element. - VIII.
En el concert nacional de música
NA ETAPA
"El Ràdium ", s'ha vist obligat a
la fallida dels Filats Torrns.
Infantil de l'Ateneu de Sarrià, Iugoslava. a càrrec de l'Orquestra de
Aquests dos nous testimonis per- suspendre de nou la celebració del
Charlevllle, 5. - El Uder de la Vol- Sec.
"GaDanses:
Guixà.
Isabel
direcció,
G uàrdia Reial, sota la dlreccló
la
tanyen al Jutjat númer.o 4, i són Ple extraordinari de delegats que
ta Romaln Maes, ha estat avui perBach; "Vals", de Dragoutine :Pokorny i transmès
havia. dc tenir lloc, avui, a les deu
els que mstrue!Xen el sumari
seguit per la mala sort. Només cal- votte", 1 "Gigue",
de Catalunya
Segons sembla, s'ha donat per a- de la vetlla.
drà dir que durant els 32 primers ,SChubert; "Primavera", Mendels- a la primera emissoras 'interpretaran
<Darrera l'Hospital de SIUlt Pau>
LA UNIO DE SINDICATS 1
cabades les diligències amb motiu
quilòmetres de carrera ha arrioat ~ sohn. - IX. Esbart Folklore de ca- per Ràdio Belgrad,
PAGESOS DE CATALUNYA
d'aque5t sumari un dels motius de
rebentar els neumàtics fins a tres talunya, direcció, Josep Saldiva:r: "El obres dels mestres iugoslaus Jenko,
Avui, ta rda i nit
DOS TELEGRAI\IES
la mspeccló del fiscal i tenim noUvegades. Es interessantlssim posar de ball de les gitanes", Vallès. - X . Krstitx i Stoyanovitx, d'aqvest dar·
rer el seu poema simfònic «Sava».
"Ministro Agricultura. _ Madrid. _
cies que la peça de la fallida de la
manifest la magnffica labor de l'e- cap-grossos, Focs japonesos.
El concert de demà, diumenge, ani·
Les fonts llumiiloses funcionaran
quip realitzada pels companys de
societat, que haVia estat solli- Unió Sindicats i Pagesos Catalunya
d1ta
ci aaa pel fiscal ha. estat tornada al
a càrrec de l'Orquestra Simiònlrà
cap al tard.
seu
el
sacrificant
que
Macs,
Romain
Jutjat núm. 5, que fou el que la tra- m ega V. E. lnterese que no sea aplica de Leipzic, sota la direcció de
el
esperar
varen
personal,
lluïment
amb
obsequiats
seran
infants
Els
pesetas
cndo nuevo J.mpuesto cien
m.t :~..
«<Daillot groc» i el «portaren» de fiors, llaminadures i números per al Hans Weisbach, que interpretarà. la
Tambe ha estat tornada al Jut- guia vagó!l trigo por recaer sobre
Simfoma en «la» major, de Mozart.
nou al grup davanter.
sorteig de joguines 1 objectes.
Subietas."
jat nümero 6 la peça del judici pel agrlcultor.-Presldente,
tambè amb el sobrenom
Charles Pelllssier ha confirmat
Entrada. única: Una pesseta. Cot- coneguda
"Ministro Agricultura. - Madrid. senyor Pons l Pla contra la Soclede cJúpiten. Aquesta transmiSSió és
plenament l'opinió que ahir es for- xes: Entrada gratuïta..
tat Filatures Torras, que també fou Unió Sindicats i Pagesos catalunya
organitzada per la prestigiosa entlmà d'ell sobre la seva magnifica
Els infants que vagin acompa~ega V. E. interpon.ga valloso apoyo
soHicitat pel fiSCal.
actual que permet considerar- nyats de llurs familiars, tindran en- tat radiofònica de l'Estat alemany:
forma
El senj·or Garcí11 Romero de Te- pam que no prospere proyecto Silos
la Reichs-Rundfunk-Gesellschaft.
lo un dels favorits. Pellissier h~ es- trada gratuïta.
Jacta ha estnt aquest mati a aco- objeto crédlto pignoración trigo pues
No cal dir que aquestes retran5avui el millor home de
també
tat
d'alLa Comissió es re3erva el dret
núadar-se dels jutges i hom creu gastos desplazamiento mercancla
La piscina oberta al públlc tots els dies de vult del maU a les
mtssions interñacronals posen en un
l'equip francès 1 un dels millors de terar
programa.
del
l'ordre
que
operacion
impracticable
harian
1nsla
amb
que en cas d 'acabar
alt nivell la radiodüusió catalana.
tots els participants.
tres de la matinada
peccló del sumari amb motiu de la deberia conocderse aln exclUSiva a
L"etapa ha estat pròdiga en acelA les cinc, te dansant. A la nit àpats a l'americana, amenltzats
fallida Magi Valls que també ha todos los Sindicatos Agrlcolas que
dents de neumàtics i calgudes, proper l'orquestra americana
d estudiar, marxarà demà a la nit se hallasen debida.s condiciones. vocades pel tiple empedrat de les
cap a Madrid.
1Prcsidente, Subletas."
carreteres del nord. Entre les vieUmes a remarcar Archambaud que
ha arribat a rebentar fins sis neu1 per la
màtics. Els espanyols també han tstat molt castigats per aquesta pla11
aa.
En el seu constant desig de donar les majors facilitats als seus aboCal remarcar la formidable ofenEnt rada general, O'~
nats 1 al públic en general, obrirà pròximament una OFICINA DE
siva de Mngne i Pell1ssl.er quan «reEntrada al recinte 1 preferència, 1 pesseta
CONTRACTACIO a CORNELLA DE LLOBREGAT, carrer Rubió
bentaren» els belgues.
E5tomac, FetJ:e, Mel sa, Reumatisme, Dlabttu
L'italià GlUseppe Martano ha cal1 Ors, núm. 111, des de la qual podran ésser atesos els abonats d'aMitjans de comuntcaci6: Autobusos Roca, servei especial des
BALNEARI a Caldes de Malavella (Girona)
i\lt a Valenciennes 1 ha abandonat
d'HorTramvia
Lesseps-Horta;
Autobusos
quest& població a1x1 oom els dels pobles vems PRAT DE LLOBREPelayo;
de
carrer
del
Preus reduTts flo.s el 31 d ·a gost
la cursa Poc després ha abandonat
Admm1Stract6: Rambla de les Flors, 11 · Tel. ton 18551 • BARCELONA
GAT, ESPLUGUES 1 SANT JUST DESVERN
ta. : Servei coHecUu de ta.x.1a des de la. P laça d e Catalunya, a 0'60
per fatiga l'italià CiprianJ. Aquests
•.Jièoi dos bornes de l'equip nacl.onal d'Ità.-
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tERRES BE LLENGUA CATALANA
T~!VE~~~~~A

I:Ia estat entre nosaltres .r.mb mo~
tlu de fer el reportai.ge corr<:sponent
~ pr.::;os que estan empresonats al
1J'!t,etorl d'August, el nostre company
rêltactor de LA HUMANITAT, Joa~
q¡:mn Vilà.
La Junta directiva del Sindi_
cat d'Iniciativa ja ha fet pUbllc ~1
programa de la. projecLada Exposi~
ció Nac.onal de Turi.sme per a l'any

I

!o~~~~~~!

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

REUS
NOVES LOCALS
Dlntre pocs dies apareixerà el Butlletí extraordinari del Reus Departiu,
dedicat totalment a la commemoració del 25 aniversari de la fundació
de la nostra primera entitat esportiva.

Ha acabat la F esta. major. Altra
vegada el ritme normal del treb&ll
ba estat reemprès sense que ho!h
hagi de deplorar el més lleu incident en els actes celebrats, en els
quals ha regnat una sana alegria
i una pau octaviana.
- Ra. estat a Reus el nostre amic
I fins perquè aquesta pau s1gu1 un
fet 1 marqui un viarany a seguir 1 destacat periodista. de LA HUMAJoaquim VUà.
NITAT
sembla que entre el conglomerat be~
terogeni -almenys da nom- que
.
1936.
- Durant el proppassat mes de
sembla que el propbsi, és de cele~ regdx els destlns municipals ega~
juny han freqüentat el Monestir de
brar aquesta exposició durant les rencs d'acord amb els nomenaments Poblet
5.869 visitants.
festes de juny 1 per a donar més re~ piquiponians, també hom n'ba. foralleu a l.:s !.estes, hom té la seguretat gitat les males cares i diferències
romandre a Ja nostra ciuVaren
que per aqu~lla date. es podrà inau- més o menys fonamentals o conveu- tat- 80 excursionistes
escolars de Sant
una
a
pas
donar
de
tal
per
clonals
César
August
a
gurnr el monument
:Mart! de Sarroca, acompanyats de
ge:;torlaL
tranqulllltat
de
era
Tarragona.
a
italià.
Govern
'òtert pel
llurs professors.
I tanmateix, hom troba que han
com que es vol donar gran enver~
gadura a l'organització d'aquesta ~~ fet una gran cosa, ja que sl algú,
- Ens assabenta la Germandat de
¡>Qsició de Turillme, es pensa so1Uc1~ especialitzat en la matèria, empren~ Xofers de Reus que el dia 10 del
1t@:F l'ajut del Govern de la República., gués la tasca que suposa l'anàlisi corrent celebrarà la seva festa. Ul·
Ela nostres preus sempre responen a la mateixa Idealitat 1 61
'Cèl de la. Generalltat 1 de l'Ajunta- dels elements formatorls de la Mu- tn la benedicció de vehicles a Mitacllltar la màxima elegància I la màxima Barator, amb eta
niclpalltat gestora egarenca, arriba- sericòrdia 1 la Rua. pels principals
íiient.
artlclesa V:~suts, Pantalons, camises, PIJames, Cal•
aegüentt
. - Aquest conte xinès de la fàbrica ria a la conclusió que no existeix carrers de la ciutat, que fina.J.itza.rà.
çoteta, Batu, Batins, Camisetes, MitJons I Corbatea
del gas, t.é totes l~s caracterfstlques l'heterogeneïtat, sinó que són ele- amb un Vermut de germanor, b1
d'~uell alb:e conte de~, tramvies ments amb parttcules diferencials, haurà l'acostumada excursió a obse'dè Reus a Tarragona d~ls. I!Uals una però en tan infima quantitat 1 qua- qtú dels nens i nenes de l'Internat
poderosa companyia. de ~ocnrríls litat, que no suposG el m~s lleu abs- Munlc1pal i una audició de sardanes
Alguns dels nostres preus:
tenia la conoe.;sio 1 que wt sovint tacle per a l'acoblament de la massa a 1a plça de Prim. A la nit, al Tea.ball
un
celebrarà
se
Bartrina,
tre
absolutaproducte
un
obtenir-ne
1
del
proximitat
la.
dona·. a notes de
V E 8 T I T S, a 20, 40. 50 I 60 ptes.
de gala.
començament dels treb~. Amb tot ment homogeni.
PANTALONS, a 6, 8, I, 10 I 12 ptea.
La qual cosa sempre és un avan1 això, els tarragonins esperaren
- S'estan activant els treballs
1ra esper-em el tatge per a segons qui.
tnés de 50 anys i
e A M I 8 E s. a 6, 8, a, I de aeda a 13'50 pte• .
Durant els dies de la Festa preparatius del festival lúpic que
\Xlllw... de les obres.
a terme el Reus Deport1u
portarà
P I ol A M E S, a 8, I, 10 I 12 ptes.
P er tal de celebrar el feliç ter- major, una. enorme multitud ha en~
que s'obtingui serà desm1n1 d.el curs inau¡,¡urlll de l'l!óscola va.ït el saló d'espectacles de la "Casa 1 el benefici
al camp
de Pintura 1 &cultura de la Gene- del Poble", com també el cafè, amb tinat a bastir unes tnbunes
I
Sl !'elegànCia na estat altres temps un pnvUegt. la CASA BAS.
de futboL
rautat a Tarragona, els deixebles 1 l'entUSiasme de sempre.
TIDA amb aquests preus ta !a accessible a t.otnom.
Mentre que altres entitats, empaprofessors d'aquell centre de cu!tura
-D'un camió carregat d'avellanes,
taran una e.:tcurslò a Barcelona i rades per Ics circun!Stàncies, han in~ sense
conducel
donar-sen compte
Encara que estem Situats al Passe!¡ de OràcJ.a, som la sastr&
Sitges, per tal de visitar els museus tenLat atreure's el poble amb fes~ tor. caigué un sac ple de gra, el qual
ria I Camiseria mes econòmica de Barcelona.
barcclo:llns i el C«U Ferra• rossinyo~ tes anunciades a so de timbals, 1 el ba quedat dlpos1tat al Pollcllnlc Mufracàs més sorollós ba coronat llur nicipal a disposició del qui acredltl
lenc de Sitges.
tasca.
Tentm una secció Ultra-raplda en la qual podem conCecclonar
ésser-ne propteta.rl.
El poble sap perfectament on ha
tota mena de vestits en quatre llores, amb un petit augd'anar per dlstrcure's sanament.
ment deis preus de vestits fets, com també tenim una secEls pescadors en aigües tèrboles
ció per fer vestits a m ida amb tot luxe de 100 a 150 ptea.
INFORMACIO LOCAL
sempre han produït més fàstic que
Al mas Benet, del terme munici- altra cosa entre la mult.ltud sensiObsequiem els nostres clients amb segells d'estalvi de la CaiXa
pal de Boadella, 1 propietat de Mi- ble.
La ciutadana. Miracle Peris,
1quel Agulló 1 Massanet, es cremade Pensions per a la Vellesa l altres presents en proporció
NOTICIES LOCALS
rren tres garberes de civada valora- de 45 anys, domicUiada a la carretea l'lmport de la compra.
princiutadans,
els
tots
que
Convé
va
dia
l'altre
214,
Mlll'torell,
de
ra
es
'incendi
L
\aes en 350 pessetes.
creu que és intencionat. La Guàrdia eixir de casa seva mig adormida i cipalment els obrers, que davant l'auns individus que corrien molt des~ tac comès a 1a benef1cèzicia sense
civil cerca els autors del fet.
• - El flequer de Girona Pere For- perts, li tlmaren 2.500 francs pel distinció n1 miraments de cap' classe,
NOTA: Eis que de rora vulguin servtr·se a~ la nostra casa poden esctture, adjuntant 0'50 pessetes en segells. i rebran ttgurlns, mostres 1 on
prestem el nostre ajut a la bella
nells I Bonet ha denunciat que abans procediment de les "misses".
especl.a1 per a prendre les mides. amb lea lnstrucctooa per a rebre l'encàrrec abana dela ct.nc dlea.
sistemA
d 'ahir, una filleta seva, de deu anys
Els "vius" es feren fonedissos Institució.
'd'edat, va llançar a les escombra- sense que poguessin ésser atrapats. I Quantes llars obreres podr!em deIries. sense donar-se'n compte, de
El darrer dia de festa, el cap tallar que, després d'una llirga ma~uatre-centes a cinc-centes pessetes de 1:1 presó d'aquesta ciutat, senyor laltia es troben en plena nusèrla, de-en bitllets de Banc.
Josep Gascon, efectuà un dels regu- gut al s.eu estat precari 1 econòmic.
Les gestions fetes per tal de recu- lars reconeixements que de tant en
Cal aJuntar el nostre esforç amb
perar aquests diners han resultat tn- tant són fets als edlficls similars, i les persones que aVlti dirigeixen tan
que
diu
L'escombriaire
(fructuoses.
es donà compte que una porta que digna Institució.
no observà res. La denúncia ha pas- hi ba. al pati de l'esmentat ediflci,
·~dmo:>
sat al Jutjat muruclpal.
- El passat diumenge es traslladà
L'AS DE L'AUTOMOBILISME
presentava senyals quelcom sospl~
~ Per infracció al Codi de circu· ses
a Sant Pere de Torelló el Voltregà.
Fundada l'any 191~
Iació han estat denunciats Josep NoEfectivament· fet un escrupolós Futbol, per tal de jugar un partit
guer l Culubret, vel de Girona; Lluls reconeixement,' hom trobà que la del campionat C~pa Amateur.
Sa.vor l Bertran, de Roses. i Joan
Tal <:om era d esperar, guanyà el
cedia fà.cllmcnt i que a la
porta
Sayó i Cardoner, de Figueres.
Voltrega per 2 a 1.
, •
.
teòrica de Conducció, Reglament, Me.
Per tant, segueix éssent lfder abso\ - Com a incurs en la Llei de paret que hi ha a 1 altra banda de
cànlca 1 tots els Docume;1ts amb TIOr.nduls ha ests.t detingut Joan Fer- la porta, ja que dóna pas a una es~ lut del grup G, pel fet de restar
TOL garantit. LA UNICA que en vult
PRISMATICS - BINOCLES - CINEMES
rer i Sans, de \lint-1-nou anys, sol~ cala, hi havia estat practica~ un imbatut el cercle local.
dies prepara els alumnes per a exaMAQUINES
PEL•LlCULES · PATHE · BABY
1ter, natural de Malgrat, el qual ha. forat, pel qual podia passar-hi un
minar-se de primera classe I primera especiaL
FONO GRAFS DE. TDTES.MENE8 OISCOS, etc.
passat a disposició de la ComtssaTia home sense cap dtficultat.
TITOLS DE TOTES CLASSES
CARNETS
DE
CANVIS
Immediatament foren preses m e'd'Investigació i Vigilància.
RELLOTGES ~ OBJi;CTES DE PLATA
- Diumenge vinent, a les deu del sures p::r tal d'evitar una. ràpida fu~
La més ràpida l
L'AJUNTAMENT GOVERNATIU
oflctnea
Consulteu
1
totes
de
barata
vespre, se celebrarà. a la Piscina gida, i la brigada municipal d'obres,
Dilluns passat, dia 1, va quedar
,Municipal, un magnífic festival nàu- arranjà els despel'fectcs.
constituït l'Ajuntament, de nometic entre el Club Natació Girona
Es gairebé segur que, de no ésser nament governatiu. Foren elegits:
\ el Club Natació Atlètic de Barce- descobert, aquell mateix dia Ja presó
Jona. Aquest festival estarà dedicat hauria estat desallotjada per com~ alcalde, Artur Gaset Duran; Departament de Foment, Joan Mauri Bera l'cxcellent ned!YJor giron1 Josep plet.
•
CUltura, Ran1on Planas Gis- Ca rrer Nou de la Rambla, 11 - PELL SANG VENERI • PROSTATA .
Plaja, amb motiu d'haver guanyat
Mentre el ciutadà Marc Salla~ tran;
el campionat de Catalunya dels 100 rès, de 59 anys, amb domicili al pert; Hisenda, Just F~rnàndcz Mar- MATRIU
DirectOri Dr. RIU Porta DIA TER MIA
IMPOTENCIA
Antoni SantaeugeGovernació,
cos;
metres, estil lliure.
carrer de Pi i Margall, 192, es dirigia
, - Demà, dissabte, a les set de la a casa seva, un jove, que anava nia Torrents; regidors, Antoni Dor~
Consulta, 1t a 1, 4'30 a 9. F. 1t a 1
Carrer. de Sant Pau, 6
tarda, tindrà lloc, a l'Escola Muni- acompanyat d'una noia aproximada- sa, Josep Ventur;'\, Frederic Riera
lpal de Belles Arts. de Girona, l'acJaume Torrents, Josep Boter 1 Jo~
(prop Rambles> Tel. UUJ
se
edat,
mateixa
seva
la
de
ment
e públic de clausura de l'Exposictó situà al costat i agafant-lo per les sep Ribes i Vicenç Ramoneda.
~
els treballs realitzats pels alumnes
refet
han
ni
presentaren,
es
No
li espetà
e assisteixen a l'esmentada Escola solapes de l'americana.
nuncia de llurs càrrecs, els represenurant el curs 1934-95, aixi com el aquesta paraula: "Escolteu!"
En Sellarès, creient que podia tants de Lliga Catalana, senyors
partiment de premis I diplomes
Francesc Vila, Pere Pineda, Joan
als que se n'han fet mereixedors ésser victUna. d'un atJ:acament, donà Pons, Joan Cadafalch, Ramon Raieh,
per la seva. aplicació i bon compor- una torta estrebada i, ajupint-se i Llufs !cars, els quals nomenaments
procura fugir, però ràpidament sonà
tament.
vingueren publicats al "Butlleti Ofiun tret quo ol fer1 al cap.
Soqueria,
de la Generalitat.
Immediatamenb, la parella desapa- cial"
segons sembla, aquesta abstenció
regué, 1 uns vianants recolliren el
:: HARNUSSOS
BANY
VESTIT~
de princi~
ferit i el traslladaren al Dispensari no la motiva cap qüestiófet
CAMiSES PLATJA :: Camisa RA·
Lll~
que
el
senzillament,
slnó
pis,
POLITICA MUNICIPAL:: EL TEM- on fou guarit de primera intenció.
GLAN (Patentada) : Mitges FERRO
Segons sembla, la ferida no és ga Catalana tenia demanats set llocs
PORAL D'AHI R
Línles regulars de grans vapors per als destins
de garantia
Des de fa una temporada, sembla greu. Ningú no sap qui pot ésser de regidors 1 els nomenaments han
que alguns comerciants d'aquesta l'autor, ni qui era la nola que l'a- estat únicament de sis.
es detallen
ciutat senten fortament els efectes ccmpaayava. A descobrir el misteri
BARATISSIMS
PREUS
va
Comercial-Bar,
Cafè
Al
HA!WELONA 1 l:ilLHAO
EN'l'H.E
RAPlll
SEltVEl
\de la Cl'Lsi; això fa que es preocu- encamina els treballs la policia.
Ha estat clausurat el bar-dan~ inaugurar-se la pista de patinar
Sortldea tots eiS DIMECRES a la nit cap a V&l~octa. Alacan~ MAla¡a,
pin de cercar la solució dels seus
amb l'a.ssJStència de nombrosa con~
SevWa. Vl¡o, Vlllagarcta, corunya, MU$1, Santander 1 BUbao
¡problemes econòmics emprant els c1ng "Els caus", per haver-s'hi co- currència,
'
que celebra ostensible~
Alternant.-be Ics escales de:
·mitjans que sl¡;uin. Però fins hl&. mès actes atemptatoris a la moral ment aquesta
!'arragooa, Ceuta 1 Buelva ca<1a. dues setmanee
ha
t.an
que
innovació,
(els únics que tenen l'esdevenidor més pública..
Saot Carlea 1 Ferrol cada duea setmanes
plagut lil jovent.
clar són els que estan ben relacio~ rettcats)
SER VEl CORRENT ENTRE 8A.ROELONA I BiLBAO
La inauguració es féu la revetlla
.nats amb els governants del nostre
cada duee setmaoea
de Sant Pere, i fou amcrntzada per
Ajuntament. Els gestors s'han fet
Les vostres llérnles est-llu seroprtj
Sortldea ela DIVENDRES a l& nit, cap a l'arrngona. l:laot carlet,
'càrrec que el Municipi té uns certs asseguren que podrà exercir-lo des l'orquestrina "Mick.cys Jazz.. amlJ
'
V1naroo. Va.lèccla, Cullera.L Alacant, Oarta¡ena. Altullaa, A.lmerta, Meen constant penU sl no bOn ben
deures de tutel:ltge envers els ciu- de la. seva botiga de boter situada un lluidlssim ball.
Ulla, Motrll, Màla.¡¡a, Ceu...., Càdlz, Sevilla Huelva. Vt.ao, Marln Vl·
retmgud~s. ELs aparellS que ta'ta.dans, 1 sl aquests són comerciants, molt prop del local on lú ha. les
Ua¡ercla., Ferrol, corunya, Avllés, Musel. &ntaoder, Bilbao 1 PMa.Jee
bnca el tecruc 1 espec1ah.sta t>EHE
,encara més, puix que si ells ajuden, oficmes centrals de Recaptació de
S IMO N us donaran el màx.lm de
8ERVB1 &NTRK BARCELO~A. SETB 1 MARI:l.El..LA
amb els, impostos que paguen, al Consums.
garantia.. 1 són, al ma.teLX temps,
sosteniment del Pressupost, és molt
Sortides Qulnzenals els diJous cap a Béte 1 Marsella
.., .... .. J~A>......f' ........
~
LA FAB RICA DE
., ,-.,.._~.. ·~......
Servei QUinzeoai cap ~ OENOVA
!lògic que aquest els ajudi una mica ,, ... ,. , .,. ...
eis mes econOmies. Preus: 6, 10,
..... ,1\'
~
ea rep al '1'1ngtadu ae le. OOIUDO.OYla MoU e1e1 Rebal.x
ott.rreaa
La
pessetes
50
l
40
a ells.
30,
15, 20, 25.
~ \t
1.4..
-\
~
f -..
I ~..
.t.,_
Telèton 13586
En conseqüència, ara hem vist
"... ..,.-~.aense gaire estranyesa, com ba estat \ ..
--o--del
deu
les
a
- Ahir, de les vuit
acomiadat el conserge del Laboratori
CAl' AL H.RAS1L - PLAl'A
lt.APlll
SERVE!
temfort
un
descarregar
va
vespre,
/GL ACIAL"
Municipal, i en e,1 seu lloc ha estat
per moto-trauaatlàutlca correus espanyola
posat un senyor que fa molts anys poral d'aigua.
..arme. &1. Tel. 127U. Barcelona
18901
e!
tunctada
lCasa
UIIU:;(.)U.
BARATlSSJ.:\1,
VEN
ca<1a 21 dlell
Uxes
Sortides
A conseqüència del temporal van
que té establerta. una botiga d'olis
AL CO:-<SUMlDOR. immens as.
Cal) a 8ANTOS, MONTEVIDEO l BUENOS AIRES sortirl el cUa
1 sabons. Aquest senyor és de la caure diversos llamps, sense que es
sort.lt. per a tots eis usos. des
:¡ jullol del Ul35. la ma¡¡ntUca motonau
produis cap desgràcia. Uoicament
Lliga.
de!S preus mes inhms
Els radicals no podien pas quedar arran d'una avaria eu una linla
tnaXlma
de
tlie\Ceres pattnlatles
enrera i per això el regidor senyor elèctrica la c1utat va restar més d'urefngeractO I sense me:;c!a de
Qumquer ba inventat el càrrec d'ms- na hora a les fosques.
1 olors, a preus mOd.lcs.
gustos
va
humitat,
la
de
causa
a
També,
pect.or de Consums, amb el qual ba
Benet 1 Mercade, 26 (al costat
dc
contenc1ó
de
mur
un
ensulciar-se
afavorit el seu germà. Ningú no ha
d'E:;tacló GràCla I Teatre Bosc¡
pesseta
q ue a:Unetrt. puaatgera l mercaderies
Les ducs prtmeres ratlles
sabut .comprendre la utilitat d'aquest terres del pati de jocs del Grup EsLI. ott.rreaa ee rep !1011 la vetlla del dia de sortida, o.1 tlnalado o\lm. 1
,nou carrec i per això males llengües colar Renaixença.
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EL CONFLICTE ·ITALO-ABISSINI

La tivantor entre .Itàlia i ·A nglaterra .és.cada dia .ma ior·
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~o

PER ALS AMICS EMPRESONATS

la nostra subscripció
Relació de donatius rebut~ a les nostres oficines
administratives (Ronda Universitat, 25, pral.)
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La premsa anglesa acusa França d'ajudar
Mussolini en les seves pretensions a l'Abissínia --- En canvi la premsa italiana diu que
Anglaterra no vol que Itàlia ocupi Abissínia
perquè la considera cosa pròpia ••• Diu,
també, que Anglaterra va acumulant material de guerra al Sudan i a l'Alt Egipte

5'Joan Florensa .. . ... .. .
2'Pere Sabaté .. . .. . . .. .. .
5' Suma anterior 102.951'15 Pere Roig . .. . .. ... .. .
5'.
........
Florensa
Josep
U >~ ~¡up de ferroviaris pin2'Ramon Castan ... .. .
tors 1 tapissers de M.
2's. A. (tallers del Clot) :
2'~::
2'- ~-EL RASS INVOCA ELS ES·
J . Riera ............... . ..
5'2'- A. Zamorano ... ... ... ...
J. Roma gosa .. . .. . .. . .. .
TATS UNITS I EL PACTE
10'l'50 X. X. (mensual) .. . . .. .. .
KELLOGG
A. Moral ... .............. .
3'1'- Antoni Jové .......... ..
A. Grau ........... ... .
Abbeba, 5. - El Govern aAddls
5'1'- R. Figuls ................ ..
J . Badia ............ .. .
bissini ha lliurat avui una nota al
5'l ' - J osep Vidal .............. .
F. Ugas .............. .
Estrangers dels Esd'Afers
delegat
2'1'- Josep Sunyer ... ..... .
A. Gonzàlez .. . ... .. . .. .
tats Units a Abissínia, senyor Geor2'
.
..
.
..
Solé
Ramon
'
l
R. Rublo .............. .
5'- ges, en la qual es detalla cronolò1'- Baldomer Pasqual ...
J. Grau .............. .
:r- gicament i exactament tot el con..
.
.
..
Abadies
Marian
'
l
F'. Gari ............ . ..
1'- flicte italo-ablssinl, especialment en
0'50 Joaquim Balcells .. . .. .
P. Torres ... ...... ... .. .
la seva relació amb la S. de N. 1
2'0'50 Roc Vives . .. .. . .. .
F. Andrés ........ .
el pacte Kellogg. La nota diu que
3'0' 40 E. Guivemau ...... . ..
J. Ortega ........... .
el Govern abissini està obligat ara
5'0'50 octavi Perenya ... .. .
J . Catasús ........... .
a lnvocar aquest pacte per a defen10'.
..
.
..
Torres
Humbert
0'50
M. Abella .......... ..
sar Ja seva Independència amb ar0'50
F. Gilneno ............
mes legals.
0'50 Viella :
A. Oliva ....... ..
Acaba dient que el fet que ItàJia
5'...
a
Sopen
Espanya
Antoni
0'50
H . Estallés .. . .. . .. . .. .
hagi rebutjat la darrera interven5'- ció
0'50 Pau Vidal Estrada .. .
M . Jové ............. ..
prova les seves Inten1'- cionsbritànica
Joaquim Argenté ..... .
guerreres.
2'Nadal Escala .. . .. .
Un grup de catalans d'es1'Salvador Saura .. . .. .
LA SITUACIO DEL GO·
querra concurrents al
1' Perucho . .. .. .
Ramon
VERN AMERICA ES DIFI•
«Bar Ramon»:
0'75
..
.
.
..
.
..
Sui¡¡.
Ferran
3'
e 1L
Bargués ... ....... ..
2'3'- Francesc Sirat ........... .
Muf1oc ...... ..... .
Wàshington, 5. _ Als cercles po2'..
.......
Escala
Alfons
1'Comorera ....... ..
0'50 litics consideren que la crida ofi1'- Antoni Fradera ..... .
Ferran ........ .
1'- cial adreçada al Govern dels Estats
1'- Antoni Faur e . .. .. . . ..
rnsa ............. ..
0'50 Units per l'Emperador d'Ablsslnla
0'50 Francesc Solé .. . ... .. .
Guamls ........... .
2'- ~fcJ.oHoca en una situació molt dl0'50 Joan Carrasco . .. . ... ..
Ma rcel ............. ..
1'0'25 1 J oaquim Fre ixa .. . .. .
Joa n ... ...............
El secretari d'Estat, senyor Hull,
1'- haurà
Martf Portolà ... ..... .
Gresa ......... .. .
de reflexionar molt la r es1'..
.
..
.
.
..
Solé
Francesc
0'50
Dervius ...... ........ .
posta que doni al sobirà etiòpic, ja
1'
.
..
.
..
.
..
Solé
Manuel
0'30
Solé ......... ...... . ..
en el cas que respongui nega5'- que
0'50 Modest Estrada . .. .. . .. . .. .
d ·
t
.
Peraire .............. .
1'- t Ivamen que ana en mal lloc la
Daniel Barella .. . .. . .. . .. .
Grup d'obrers de Sant Boi
Estats Units, que
dels
formalitat
1'J osep Cabiró ....... ....... .
(7 .a vegada) :
el Pacte Brland-Ke1'- subscribiren
0'50 Marian Cabiró .. . . .. ... .. .
1osep Puig .......... ..
Si, per alguerra.
la
contra
llogg
2'- tra banda eis Estats Units invo1' - J oan Canyl ...... ....... ..
Eduard Petit .. . ... . ..
5'.
..
.
..
.
..
Anglada
Francesc
0'50
Vicenç X .... ....... ..
lluen el Pacte de Ginebra, sorgiran
1'- greus complicacions amb Itàlia.
l ' - Ferran Gràcia . .. .. . . .. .. .
X. Estrada ........... .
2'0'50 Rafael Claveria .. . ... ...
Jaume Sospedra ... .. .
Als cercles ben informats consl1'- deren que Ja cosa més probable és
0'50 Antoni Flor .. . ... .. . .. .
Ramisa Soler .. . .. . ...
1'- que els Estats Untts es llmitin a
0'50 1 Antoni Caubet ........... .
Modest Ra mos .. . .. . .. .
1'- anunciar que no reconeixeran la so0' 25 1 Antoni Beso .. . .. . . .. . ..
«. x .... ............
2'50 biranla italiana sobre els territoris
1'- ¡ Ramon Morelló ... . ..
Nuri 1 J osep Vilà .... ..
1'- que
0'50 Esteve Bartau .. . .. . . ..
x. x . ............... ..... .
Itàlla s•anexloni per la força
0'25 de les armes, 'tal com féu en oca1'- Antoni Pujós ........ .
Santiago Trescents .. . .. .
1'.
.....
Claveria
Antoni
1'J aume Mariné .. . .. . .. . . ..
sió de l'acció japonesa al Manxu1'- kuo
Josep Sl rat ........... .
Grup d'obrers de Sant Boi
1'.
..
.
.
..
Estampa
Antoni
(S.a vegada) :
5'._ J osep Boya ...... ..... .
LA PREMSA ITALIANA DIU
1•
Nu ri 1 J osep Vilà .. . .. .
2'Pere Vilà. .. . .. . . .. .. . .. . . ..
ANGLATERRA VOL
QUE
50 Antoni Lafont .......... ..
0,_
J osep Puig ...... ... .. .
2'ABISSINIA PER A ELLA
1
Eduard Petit .. . ... . ..
1'Francesc Servat .. . .. .
•
0•50 Fèlix F'aure .. . .. . .. . . ..
Vicenç X ........... ..
Roma, 5. - La premsa italiana
2'0. 50 Joaquim Solé ......
Pau Vilà ............
1'- segueix comentant la repercussió
0 25
M. A .................... ..
6'- que podria tenir el conflicte italoAntoni Baria .. . .. .
0••50 Florenci
N. C........................ .
1'- abissini, especialment la suposada.
.
..
.
..
.
..
Rilla
0 50
Ramisa Soler .. . .. , . .. .. .
2'- amenaça britànica d'adoptar acords
,50 Evarist Vidal .. • . .. •..
0._
x. x ..................... .
econòmics contra. Itàlia.
2'..
..........
Solé
Pere
1,
J . E ..................... .
E¡ «Olornalfil d'lt.ali.a» S'expressa
0'50
.
..
..
.
..
.
Solé
Antoni
0 25
Claudi Murciano .. . .. . .. .
1'- en tons de gran violència 1 diu que
f" ... .. • .. •
Solé
osep
J
.
50
0•
Miquel Morera. .. . . .. .. . .. .
2'-" el blcxtuelg econòmic a Itàlia «sols
0 50 Joaquim A~és . .. .. • .. .
Modest Ram os ...... ..... .
0'50 podria ésser aplicat per Ja força».
1'- Enric Lafant .. . ... .. .
El periòdic analitza la posició aJ oan Raventós ... ... ..... .
5'1'- Marian Faure ........ .
J oan Raventós .. . .. . .. . . ..
1'- doptada per Anglaterra i, negant
1'- Joaquim Fau re ........... .
J osepa Pinyol .. . . .. . ..
1'- que obeeixi a impulsos pacifistes,
Francesc Riu .. . . .. . .. .. .
,
0 50
Teresa Raventós .. . . .. . ..
1'- asegura que es tracta de Ja defen..
.
.
..
..
.
canyi
Francesc
0'50
Anton Raventós .. . ... .. .
5'- sa d'interessos pròpiament brità1'-- Josep Pinós ... ... . ..
nics.
Mercè Antioso ........... .
3'Francesc Fau re . .. .. . .. .
2'- Afegeix que el que vol Ja Gran BreEmili Espanya . .. . .. .. . .. .
Recollit al Camp d'Esports
tanya és que cap altre pafs 11 disde Lleida :
puti l'acaparament del territori aSuma i segueix 103.189'85 bissini.
5' .Josep Claramunt
¿ _
El «Corrlere della Sera» diu, per
la seva banda, que l'energia d'Itàlia ha servit per treure a la llum
INCENDI A MADRID
un extens projecte britànic d'anexió de territoris.

Ptes.
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LA PREMSA ANGLESA A·
CUSA FRANCA DE CON·
VIVENCIA AMB ITALIA I
WHAVER CONCERTAT UN
PACTE MILITAR SENSE
CONEIXEMENT DE LON·
ORES

Londres, 5. - Les darreres edicions dels diaris del mati publiquen
interessants detalls relatius a l'estat actual de la situació -que sembla extremadament complicada.- en
relació al conflicte italo-ablsslnl.
Segons el cDaily Telegraph», el
«Moming Post» 1 el «Daily Mall»,
la situació pot resumir-se aix1:
El Govern britànic té la Intenció
de complir en tot el sentit de la
paraula. les seves obligacions com
a membre de Ja. s. de N., sempre
que les quatre potències s'encarreguln per la seva banda de complir
les obligacions coHectives, però An·
gla terra no té la més petita intenció de fer el paper de policia d'Euro~s tres periòdics consideren que
Ja clau de ls. situació és a Paris.
El «Daily Telegraph» considera
que la dificultat principal per a la
coHaboració franco-britànica, a fi de
mantenir el prestigi de Ginebra, resideix en el protocol convingut en
el passat mes de gener entre Laval
l Mussolini per a. la solució dels interessos francesos i italians al nord
d'Africa. En aquell protocol França de~lara que, a part de Ja lfnla
ferrovtària de Djlbuti fins a Addls
Abbeba, ??rança no ~sseelx cap ·altre ln~res a Abissin1a. A judici d~l
periòdic, el contingut del repetit
protocol permet a Mussollnl de creure que el Govern francès li deixa
les l!la~ IJ.lures per a. estendre sens~. hmttactó, a Ablsslnia, la zona
d mfluèncla italiana.
Pross_eguint les seves Interessants
revelaciOns, el «Daily Telegraph»
declara que en el transcurs del protocol de Roma Mussolini i Laval arribaren també a un pacte politic a
Europa 1 acordaren que aquest conveni sigui completat per un protocol
secret relatiu a l'ajuda militar mútua entre els dos paYsos.
La informació segueix dient que,
en virtut de l'acord militar secret
entre França 1 Itàlia, aquest darrer
país pot comptar amb l'auxili Incondicional de l'exèrcit francès l
posa de,, relleu que aquest acord es
va convenir d'amagat d 'Anglaterra,
a la qual després s'ba acusat d'haver trencat la solidarrtat anglo-italo-ftan cesa en pactar amb Alemanya., quan la r ealitat és que les negociacions navals germana-angleses
es van fer a Ja llum del dia, mentre que l'acord militar franco-italià
encara és avui secret.

I

I

ELS ITALIANS COMPREN
CAVALLS A HONGRIA

Budapest, 5. - Ha arribat una
comissió de veterinaris militars italians que vénen a Hongria per efec,.
tuar grans compres de cavalls destinats a les tropes italianes concentrades a l'Africa Oriental.
ELS ANGLESOS NO HAN
CONSULTAT AMB NINGU

LA POSICIO FAI.SA DE
FRANCA I ELS PACTES

Londres, 5. - El conegut critic
de pol!tica internacional senyor Bernon Bartlett publica un important
article al «News Chronicle>), en el
qual, referint-se al punt de mira britànic davant el conflicte italo-etiòpic, aeri u:
«La Gran Bretanya defensarà dar
vant el senyor Laval el punt de vista que el front de Stresa. no podrà
trobar l'acord unànime de l'opinió
pública anglesa. només en el cas que
vagi dirigit contra qualsevol atac,
vingui d'on vingui. Si dues de les
potències de St resa permeten a Ja
tercera de fer la guerra, quedarà
ben demostrat en l'esdevenidor, en
voler per exemple sortir al pas de
les intencions agressives d 'Alemanya, que el front de Stresa és una
aliança antialemanya. França sap
prou bé que l'opinió anglesa no veu
les aliances amb bons ulls. França no desitja una política d'aïllament per part d'A~glaterra; però la
polltica francesa dependrà segurament de les concessions que el senyor Laval ha fet, el passat gener,
a Mussolini.
Diferents diplomàtics londinencs
es neguen a creure que It?.lia hagi
contret aquesta responsabilitat sense tenir la certesa que ni França.
ni Anglaterra no hi intervindrien.
De font habitualment ben informada es sap que el senyor Laval havia fet, per escrit, la. promesa de
no intervenir.
Malgrat tot, és molt probable que
es tracti d'Una mala interpretació.
El senyor Laval haurà deLxat les
mans lllures a I tàlia en matèria econòmica, mentre el senyor Mussalini opina que aquesta llibertat d'acció s'estén també a mesures de caràcter militar .

Londres, 5. - Als cercles del For eing Office desmenten absolutam ent la informadó publicada a Ja
premsa. estrangera, segons Ja qual
Anglaterra s'havi l adreçat a] Govern del Reich per a preguntar-li
quina seria la seva actitud en el
cas que a rribi a esclatar el temut
conflicte armat entre I tàlia i Abissinia.
En els mateixos cercles diuen sobre això que no es realit?..a.rà cap
canvi d'impressions entre Anglaterra i les altres potències sobre la
qüestió ltalo-ablssina. mentre aquest
Prop de dos quarts de deu del mati del dijous, es declarà un violent In· problema no h agi estat examinat
cer.dl en una fàbrica de co.tó s1tuada al carrer Franclsco do Riccl, de a fons pel Govern de Paris.
Madrid. Els bombers toparen amb grans dificultats per a sufocar el foc,
UN PERIODISTA ANGLES
car lluitaren amb l'escassedat d'aigua I la dificultat do mitjans per al
DIU QUE FRANCA 1 ITA·
LlA ESTAt~ D'ACORD EN
transport del llquid. Les pèrdues es calculen en unes cent mil pessetes.
RELACIO A LA QUESTIO
Una vista de la fàbrica sinistrada
O'ABISSINIA
(Express- Foto.)
Londres, 5. _ El corresponsal a
Paris del «Daily Express» transmet
a aquest periòdic una interessant
FRANÇA NO DEFENSARA
organismes inspectors d i l'Es- informació en Ja qual dóna per desL'autorització a les Compa- els
LA POSICIO D' ANGI..ATER·
tat 1 en especial pel dels comtssaris. comptat que França no es coHocaRA R"'FER[NT A LA 1
nyies ferroviàries
En el c~s que, c~m assegu.ra el mi- ' r à, de cap manera, al costat dels
Nnlstre d Obres publlques, 1 Es~t ~- ~ anglesos ·en el litigi entre Itàlia ¡
TERVENCIO DE LA s. DE
tà en deute amb les Company¡es es Ablssin ia, perquè es troba efectiva~LS ENANTtCEsct"s~' ~~':t~~
~olt just que el pagui sense que per ment lligada de mans per un pacte
QUESTIO DE PENSAR PER
atxò calgui cap llet espec1al El que quasi-militar que fou concertat fa
L'ORGA·
SERVEIX
QUE
~o és just és que es lliuri una qu&;n- poc entre el generallssim francès
DE GINEBRA
NISME
major
t1tat de 50 milions sense que prèvta- 1 Gamelin i el cap de l'Estat
Londres, 5. _ La p remsi\ brltànlment es conegui la quantia del deu- italià, general Badoglio.
En els termes d'aquell conveni - . es segueL'C concentrant tota. Ja seva
Madrid, 5. - Davant un grup de te. Tal com v~e1g den.~ciar e~ _la
cor~{.-sponsal- hi l atenció referent a les qüestions tracperiodt:¡tes i diputats es comentava mtevad da rrera mtervenció, el mtms- segons l'esmentat
Unia de defensa tades en el Consell de Gabinet, en
aquesta l:uda el projecte que presen- re e Trebi!-ll en. presentat: el pro- ha establerta una
anun- franco-italiana que s'cstèn des del el qual sembla ésser que s'examinà
ta el Govern autoritzant les Compa- jecte de Llet de I atur forços
, com a tema principal el relatiu als
.
n yies de ferrocarrils per tal d'emetre cià . que aque~ . només e~ un es- 1 Rin fins el Brennero.
I tàlia pot continuar les seves as- perllls que semblen evidents d'un:J.
de prOJectes que
bons de Tresoreria fins a la quanti- glao, d'Una elsene
guerra entre Itàlia ¡ Abissínia, amb
Orlenl'Africa
a
militars
piracions
el
ells
entre
•.
Gov~rn
presentaria
tat de 50 milions.
refertnt a . reahtzac:ó d obres de mi- tal, ensems que França s·encarrega- totes les seves conseqüències l indiEls mformadors demanaren l'opi- llorament
~ adqulstc.lons ferroviàries. rà de muntar Ja. guàrdia a Europa. rectes.
nió del diputat de l'Esquena senyor
A través de la lectura de la premlloc d aquest s lia presentat el I Afegeix el corresponsal que als
Jl,lnnal sol>re aquest afer . coneixent En
que es discuteix en el qual no es 1 cercles polftics francesos conceptuen sa es reflexa. la deducció, segons
la uva competència en matèria d'o- cons:gna
clara que França. oposari1.
sembla
com
franco-italià
muttar
pacte
el
tal
per
res
absolutament
bres publiques. El senyor \faria! d'alleugerir l'atur involuntan. A pe- un contrapès del pacte naval anglo- grans repara:ments
a l'adopció de
s'expressa eu els termes següents:
del que aflrma el senyor Sal- alemany, amb tot 1 que en realitat qualsevol mesura que pugui supo-El projecte actualment sotm ès a sar
projecte de l'a~ur forçós, con- -diu el periòdic- es tracta d'una sar tansols sigui un lleu refredad iScussió dltereix del que fou prc- n;ton elnomés
la quant: tat de 200 mi- conseqüència directa de la. visita de ment de les seves actuals exceHents
sentll t primerament, del qual s'ha Signa.
relacions amb Itàlia.
I no els 400 que afirmava el mi- LavaJ a Mussolini.
segregat tot el referent a realització llons
El periòdic «Momíng P ost» publiEl corresponsal del cDaUy Exgue s'admetés
que
ja.
nistre,
d 'obres de millorament i adc;uisició que en VIrtut enca~a
de 1 art:cle quart de press» acaba Ja seva interessant in- ca un interessant article del seu red e mat.crial amb la qual cosa s'hau- l'esmentat- projecte
es realitzaran per formació posant de r elleu que Fmn- dactor diplomàtic en el qual princlr ia aminorat l'atur forçós i ' només
Corporacions locals les obres sub- ça ha cedit a Itàlia el minilscul, per palment escriu:
quedaria Ja part referent a la Treso- le3
«La idea que Anglaterra faria una
fms el seu import mà- bé que molt. estratègic, territori de
reria de les Companyies. En el pre- venc1onades milions,
el total mobUit- Dumetrah, a l'estret de Bak-el-Man- crida a la: Lliga de Nacions en cas
àmbul del propi projecte es declara xun de 108
1
continuació del conflicte !tad'Una
fetreballen
italians
els
que
1
deb,
però
milions,
308
de
només
que l'Estat. no coneb: el saldo d'Un za.t serà
tenir en compte que totes a-~ brilment per fer d'aquelles roques Jo-abissini, per a obtenir la dcclacompte tan senzill com la dels ser- cal
tenen la seva con- Situades al carni que mena a l'In- 1 ració d'una guerra econòmica con\ eis 1 impostos amb tot i el control questes atencions
en el pressupost d'Obres pú- dia, un veritable Gibraltar del Mar j tra Itàlia, ha provocat gran estraque haurta d'existir per part de tots SJ.gnació
nyesa en els cf.rcols internacionals.
Roig.
bllques.
---:¡--~

UNES tNTERESSANTS MANIFESTACIONS DEL SR. MARIAL

-

«Oficialment s'ha desmentit categòricament que s'hagi adoptat tal
resolució. El Govern anglès preguntarà a França si recolzarà la Lliga
de les Nacions en la seva resistència
contra Itàlia. La resposta francesa
serà, probablement una negativa
molt neta. França ha establert lm
acord molt intlm amb Itàlia 1 no
desitjaria posar aquest perlll. tenint
en compte la situació polltlca a Europa».
•Es diu que França donaria el seu
ajut a les proposicions :\ngleses estipulant que Anglaterra demostri la
mateixa energia per a defensar els
tractats que es refereixen a Europa
que la que demostri avul amb relació a la qüestió abissina. Es diria que
el Govern anglès està disposat a fer
a França imSortants concessions en
aquest terreny, 1 que àdhuc preconitza l'assumir noves obligacions per
a sostenir el sistema coHectlu 1 per
a garantir la seguretat d'Europa. El
pla de sancions econòmiques contra
Itàlia imposa la unanimitat del Consell de la Lliga de les Nacions 1 el
vot en blanc o l'oposició de França
seria suficient per a reduir al no
res aquest pia. Aquest deixarà Anglaterra completament sola, amb
l'excepció, tal vegada, de la Rússia
soviètica.
«A Londres 1 a l'estranger existeix,
en general, la impressió que la proposició de sancions econòmiques no
ba estat presentada solament per a
refutar l'acusació segons la qual el
Govern nacional no r omandria fidel
a la. Lliga de les Nacions. No existeix altra explicació convincent ja
que Sl r ealment hagués de prosseguir
aquesta proposició, aquesta coHocaria
més tard o més aviat a la Gran Bretanya en conflicte amb I tàlia i arrossegaria Europa i Africa a una guerra general».
Per la seva pa rt, el «Daily Telegraphl>. r eferint-se als mateixos temes, escriu:
«El Govern britànic ha començat
un n ou canvi d'impressions amb Pa·
ris sobre la polftica que hauria de
seguir el Consell de la Lliga de les
Nacions, amb respecte a la qüestió
abissina. Es faran tots els esforços
possibles per tal d 'arribar a conclusions definitives abans del debat de
dijous a la Cambra dels Comuns. Els
ministres es veuran obligats a tenir
en compte diversos problemes que,
en part, s'entrecreuen a saber :
Primer. - L'efecte que tindria en
tot el sistema coHectlu el fet que
Itàlia porti a cap davant els ulls de
la Lliga de les Nacions, el seu atac
contra Abissínia.
Segon. - L'evolució futura de la
política ex terior d'Anglaterra. que
avui descansa encara, i per complet

•

en els principis de Ja LI. de N. en el
tas que aquest doni mostres de la.
seva. impotència. total per a. mantenir l'ordre.
Tercer. - El cas que serla reforçada la. Lliga de Nacions, sl, en cas
d 'una coHaboració plural de potències europees estigués en condicions
d 'actuar.
Quart. - Totes les conseqüències
que tindrien aplicació de les mesures coercitives, punitives d'acord amb
l'estatut de la Lliga de les Nacions
en el cas que l'agr essor es n egués a
renunciar al seu atac.
El corresponsal continua: «Si ha
de realitzar-se una acció en aquest
sentit ¿fins a quin punt podrien tenir resultat concret les sancions eco-I
nòmlques per a obligar a una cessassló d 'h ostilitats? Quines forces serien
necessàries per altra part i qui s'oposaria a la seva disposició en el cas
que l'agressor veiés en aquestes sancions un acte de no amistat? ¿F ins
a quin punt es podria permetre Ja
Gran Bretanya concedir a una potència estrangera a la qual l'uneixen
~·tuament amistoses relacions que
acaparen un domini sobre Abissinia?)),
El corresponsal a Pa ris del «DaiJy T elegraph» anuncia que el Secretariat General de la Lli&\ de Nar
clons arribarà a Londres Ja setmana
entrant per tal d'entaular converses
a.mb els cercles oficials anglesos a
propòsit de la qüestió etiòpica.
ELS ITALIANS ACUSEN
ELS ANGLESOS D'ACUMULAR MATERIAL DE GUERRA A LES FRONTERES
D' ABISSINIA

j

Roma. 5. - La premsa italiana publica una sensacional informació sobre suposades mesures militars que
el Govern anglès ha adoptat a l'Alt
Nil i al llarg de les seves colònies
del Mar Roig.
Els periòdics italians diuen que
Anglaterra està construint nous
camps d 'aviació, edificacions i pistes
al Sudan, molt prop de la frontera
abissina. Afegeixen que la Gran
Bretanya intenta convertir el Golf
de Ababa en una base naval i aèria
de primer ordre.
La «.Azione Colonia», agència de
premsa, publica un comunicat de
Kartum, Egipte, segons el qual. un
canoner britànic que durant molts
anys ha estat estacionat al r iu Lobat, una de les principals entrades
a Abissínia del Sur, ha arribat al
port de Gamela, al Mar Roig, la qual
cosa s'Interpreta. com un senyal que
Anglaterra pretén defensar Abissínia
si esclatés un conflicte bèHic entre
aquell pals i Itàlia.

GOVERN GENERAL
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ENCARA LA «UNION INDUSTRIAL ALOODONERA» --· EL GESTOR D'ECONOMIA PARLA DE COORDINACIONS

Focs ·

de Bengillg
NO ENS PRECIPITEM
Un dels oradors russos que ha
pres part aetiva al r ecent Co 11
grés d'Intellectuals hagut a p~
ris, va dir, entre altr es coses
teressants, que els obrers de 1~
U. R. S. ~- que visiten els Mu.
seus de pmtura moderna, solen
r estar perplexos davant les obre,
de Picasso, Matisse i altres d'a.
quest gènere.
Peró els treballadors soviètict
no jan alló que faria el noranta
per cent dels nostres - si els nos.
tres anessin als museus - , o sigui
g":'aitar de cua d'ull la pintura j
dtr amb veu no massa baixa:
-Anem, nois. Això és una m
Per contra, els d'allà dalt e:ti:
minen atentament el quadré
•
a dir:
-No acabo d'entendre això. Em
caldrà tornar moltes vegades per
tal de fixar-m'hi bé.
A mi em sembla magnífic que
aquell que es troba davant da
quelcom tangible que li és ofen
com a bo per gent assabentada 1
no en copsa tot seguit la significació ni la vàlua, es prengui ¡4
molèstia de r eflexionar aba111
d'emetre aquests judicis rotundJ
als quals tan aficionats som e¡,
meridionals. Adhuc sota el Mu:..
soliní que sega espectacularment j
el Wells que declara enervant eJ
cant dels rossinyols, pot arraulirs'hi quelcom que mereix més q111
un «prompte>) despectiu.
J. M. FRANCES

i1;

ver
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LES SENTENCIES DE TURON
No han arribat encara al
Tribunal Suprem
Madr id, 5. - Interrogat el president del Suprem, senyor Diego Medina, pels periodistes sobre algunes
noticies que publica ven els diaris
d 'ahir relatives als indults dels condemnats a mort pels successos de
TUrón, ha dit que els expedients
encara no han arribat a Ja Sala del
Suprem i per tant aquesta no se
n'ha ocupat. El que jo digui fou
que demà, dissabte, es reunirà 1:1
Sala de govern per a estudiar els
assumptes sotmesos al seu cone!J¡ement, que no tenen excepcional im·
portàncla. Si arriben els expedients
dels reus de Turón, s'estudiaran, però és gairebé segur que passaran a
estudi de la Sala de Vaèances, 111.
qual iniciarà les seves tasques el
dia. 15 del corrent.

El governador, lnteri, no va rebre vernació, Jover i Nonell, està molt -----------*:----------~
que aquests no el van a veure. Sembla La sort no és de qui la cerca
no tenia res a comunicar-los.
Sembla que el senyor Pic continua que ha protestat d'aquesta Jndilerènamb més o menys IntenSitat les nego- cia de la premsa i ha recomanat als
elacions amb els elements interes- degans informadors que procurin per
sats en Ja qüestió de les fàbriques tots els mitjans que li donin oportude Ja «Unión Industrial Algodonera». nitat per a. explicar coses molt soEstigueren ahir a la Generalitat con- vint.
En realitat, els periodistes no te!erenciant amb el governador, Interí
Un Individu que. tenia una parRdt
el president i el gerent de l'empre- nen, pel que es veu, gens d'lnterè:>
sa cotonera, i, després de llarga de· per les coses dels diferents departa- de trastos vells als Encants del (llot
Jiberació, convingueren a reunir-se ments de la Generalitat. No és CiUe ahir, igual que altres dies, adquir! t
slguln qüestions personals. Es que primera. hora del mati, en la sub
de nou a les set de la tarda.
El que de moment quedà evident els departaments lles seves decisions hasta que es celebra davant el ~ul>
resolucions, no poden tenir interès hastador oficial de l'Ajuntament, dl
1
les
és que no s'han portat a terme
promeses que el senyor Pic f6u el pel públic i menys encara pel diari versos efectes, entre ells una calai
La circumstància que r emarquem xera antiga.
passat dijous als periodistes en oC'asló
En començar a vendre·¡ durant wt
de donar compte de l'estat de les de cpugilat» en t re els gestors rn
negociacions. Digué el senyor Pic i busca. de popularitat, ha provocat el maU estigué oferint l'esmentads
P on que tenia el propòSit de perllc..n- escenes molt divertides. El dia que calaixera a. la clientela, però senS6
gar la reunió que estaven celebrant un gestor-lnterl vol parlar amb eiS èxit. Acabà demanant per ella deu
el temps que fos necessari -rna.tf, periodistes els preparatius es fan de pessetes i un comprador n'oferi v11it,
tarda i nitr- fins a t robar la solució bon mati. El departament en dóna i el venedor no volgué cedir-la.
Alxi passà el dia sense poder desdel conflicte, que, en definitiva, és coneixement a l'Oficina de Premsa,
solament econòmic. P assà que el que culda. de convocar els Informa-- empallegar-se de Ja calaixera, i qu~~
cap d'unes hores de reunió i no tr:l- dors, després és un funcionari de la ja començava a fer-se fosc encer ...
bant Ja solució definitiva, es can- secretaria que va a confirmar Ja no- a passar un altre drapaire que portasaren i acordaren suspendre les ;nego- tieta. Més tard, l'órdenança del gestor va un carret 1 s'atançà. a la parada
elacions fins una altra hora. I aixi que s'interessa que el prec no passi 1 li demanà preu.
-Deu pessetes rodones.
es ve fent. Els banquers catalans, el per alt 1 finalment l'ordenança del
-El compr ador regatejà 1, per fi.
Banc d'Espanya i fins potser el departament de periodistes que conl'adquirí.
Consell d'Administració no s'han po- firma la preocupació del ges~or.
En quedar tanc¡¡.t el t racte el dra.Tot plegat, perquè tenen per sesat d'acord, com no s'hi han posat
durant els cinc mesos que uu~a la ] gurament que els periodistes procurin pail'o comprador començà. a obrir eia
per tal d'assegurar-se que es-,
calaixos
qüestió. Els obrers, entretant, p1msen no recordar-se'n...
taven en bon estat. Heus aci que ell
que tal vegada a Ja reunió de la
un secreter quedà astorat ell
El senyor Sel1ó té inte- obrir
.
tarda...
contemplar que estava ple de
La comiss:ó d'obrers de la «Unión
rèS a parlar amb la nedes d'or i uns bitllets del BaDO
Algodonera», que representen els
d'Anglaterra.
5.000 que formen Ja plantilla de les
Aleshores vingueren els gemecs del
premsa. ..
dotze fàbriques establertes a vwt
Ahir fou el !estor d'Economia que venedor, el qual digué que no la velocalitats de Catalunya, estiguer~n
ni~ i que se la quedava. El compraahir a la Generalitat, com hi van volia explicar coses.
Els parlà del decret creant el Con- dor s'hi oposà, aRegant que em bell
gairebé cada dia, esperant la solució
d'empresa, autoritats i capital que sell d'Economia. de la Generalitat, i seva, car havia quedat tancat en fe nn
·x~
.
. ,
permeti posar en marxa les fàbri· ¡ digué que les pròpies entitats L;1.te- el tracte.
La discu$Sl.ó s allargà un ~e I_ al:
ques, després de cinc mesos de va- ressades designaran els seus representants. La Generalitat en nomenarà don:'!. lloc al fet que es reums públiO.
gar.
El \•er.edor pensà segurament que la
t t
1
_ cosa anava malament 1 que no eo
af
A ~a sec<:t~ de Tr~ball, en aquesta. so amen res:
. ar•
.
-El propòsit - eg1- com ja e:.matetxa edietó refenm a aquest afer
1 a la noble p~ició dels obrers arec- plico en el ~ecr~t. és de cercar una ' n:.~~h~ ~~tlat~~~~~~~s :o=te pfoU
rtal
·
t
major coordinactó entre totes les entats pel conflicte
Entretant les 'autoritats podrien titats i elements econòmics de Ca- accep~~ i una veg1da la. qu~~nt.
d~~a:er:~eren.d()o
~fo~~·'in:fsa
~TrJos
di
ti
. t
talunyha.
rer més coses que parlar-ne...
.. · ,
U
Ja aureu VlS -<:on nua entrns vems d altres parade_s en Jeê
el decret sobre la Comissió del suro,
Els gestors són molt que. més que lma suspenSJó, és un naren compte a. les autontats,vJeñ
'I ajornament de funcions. Té per ob- quals ordenaren que els que bapret
..
actius, pel o no se s jecte no sols coordinar els interessos presenciat el fet passessin a la ef
dels ' industrials, sinó coordinar-los fectura per t~l de donar I~ sen~
recon eiX la tasca
amb Ja <cComisión Mixta del Corcho». dels que havien tret la r:!a se
. , ue3:!
De fa un temps que els gestors de 1 Hem portat a cap també Ja reor- posar-hi.
Ja Generalitat es barallen, material- ¡ ganització del servei forestal per tal t HoèfbignorÏ lix~ procedènci~~ aa~an"
ment, per a fer-se populars i donar d'establir delegacions a les comar- a e e re ca a era, que qu
la sensació que fan, cada un, més ques. De moment hi haurà la de Gi- donada a Ja parada.
feina que els altres. D'aqul Ja tnieia j rona.
El Consell d'Economia podeu anunque . tenen a publicar mol.tes .n?tes
9
oflc:oses, encara que sigum wuca- 1ciar que funcionarà abans d'un mes.
ment detallant les llistes de visites I L'Institut d'Investigacions Econò- Els incidents russo-japoneso
1 miques ha estat reobert. Ahir es va
del dep~rtament .respectiu.
Per ruxò matetx, cada gestor pro- celebrar una reunió amb els mem- EL PRESIDENT DEL CONSELL .sol{¡
cura recollir un nombre determinat bres del Patronat i de seguida es PREM: DE GUERltA DEL J.u,
d'afers que té en estudi. o bé resolts començarà a trew=e d'ad tot el que ACONSELLA AL GOVERN QUE N 0
per tal de cndar un dia els peno- li pertanyia. L'Institut tindrà oficlACCEP'Il LA NOTA Rl.iS?A IOl.
~stes al seu despatx i fer «declara- nes segurament en un edifici de Ja
Tokio, 5. - El general MinS
és
pretén,
es
que
el
I
Laietana.
Via
ClOns».
President del Consell Suprem ~~
Un dia és el senyor Duran 1 Ven- assegurar en absolut la seva Jndepen- Guerro. del Japó, ha. lliurat al J'ill"
tosa que aprofita una Jns!gnificàn- dència. pol!tlca.
tre d'Afers Estrartgers, Hirota.
-¿Funcionarà amb el mateix per- forme obert per a determinar les '10:\
ela per a fer-se viSitar pels repòrters. Un altre dia és Vallès 1 Pujais sonal?
lacions de la frontera russa aHegad~
-Això ho ha de disposar el Pa- pel Govern dels soviets en Ja f~!Ji.l
que vol exrlicar els t raspassos d'O.
bres Públiques; però, davant dels tronat.
tramesa fa uns dies a Tokio.
-¿I el director en serà el senyor forme del general Minam! diu_ qut,
periodistes, diu que és un nssumpte tan intrincat que únicament ell VandeJlós?
no han existit les violacions :u pel
-suposo que sl. Perquè la desti- part dels soldats ni pels vaixeall1s.r.lk
el coneix a fons, com a tècnic. El
gestor de Sanitat, aprofita el dia del tucló només la pot fer el Patronat i
t1;
El general Minalnl aconsella
1
seu sant per a convidar els lnforma- per a ra, com es va demostrar ahlr nlsteri de l'EXterior que no ac¡e~o
dors am_b un «t;ocktaia 1 també fa el senyor Vandellós compta amb l'a~ la nota de protesta. russa perqu e1
soluta confiança del Patronat.
declarac:ons i discursos.
està fonamentada. H om creu qu~\11_.
~prés d'això s'acomiadà amb sa- Ministeri seguirà el Consell de '
Darrerament hem tingut coneixement que el conseller-gestor de Go- Ustacció deis informadors.
nami.
ahir els periodistes. Els féu dir que ofès amb els periodistes degut al fet

AVENTURES D'UNA CALAIXE·
RA QUE TE COPS AMAGATS
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·LA HUMANil!AJ escampa arreu els ideqls republicans i calala·niStes
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